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Prostituição infantil 

 

Não sei que jornal, há algum tempo, noticiou que a polícia ia tomar sob a sua 

proteção as crianças que aí vivem, às dezenas, exploradas por meia dúzia de 

bandidos. Quando li a notícia, rejubilei. Porque, há longo tempo, desde que comecei 

a escrever, venho repisando este assunto, pedindo piedade para essas crianças e 

cadeia para esses patifes. 

Mas os dias correram. As providências anunciadas não vieram. Parece que a 

piedade policial não se estende às crianças, e que a cadeia não foi feita para dar 

agasalho aos que prostituem corpos de sete a oito anos… E a cidade, à noite, 

continua a encher-se de bandos de meninas, que vagam de teatro em teatro e de 

hotel em hotel, vendendo flores e aprendendo a vender beijos. 

Anteontem, por horas mortas, [***] que me encheu de mágoa e de nojo, de 

indignação e de angústia. Saía de um teatro. [***] rua central da cidade, deserta a 

essa hora avançada da noite, vi sentada uma menina, a uma soleira de porta. 

Dormia. Ao lado, a sua cesta de flores murchas estava atirada sobre a calçada. 

Despertei-a. 

A pobrezinha levantou-se, com um grito. Teria oito anos, quando muito. Louros e 

despenteados, emolduravam os seus cabelos um rosto desfeito, amarrotado de 

sono e de choro. E dentro do miserável vestidinho de chita, todo o seu corpo tremia, 

como numa convulsão, nervosamente. Quando viu que não lhe queria fazer mal, o 

seu ar de medo mudou-se logo num ar de súplica. Pediu-me dez tostões, chorando. 

E a sua meia-língua infantil, espanholada, disse-me cousas que ainda agora me 

doem dentro do coração. 

Perdera toda a féria. Só conseguira obter, ao cabo de toda uma tarde de 

caminhadas e de pena, esses dez tostões — perdidos ou furtados. E pelos seus 

olhos molhados passava o terror das bordoadas que a esperavam em casa… 

"Mas é teu pai quem te esbordoa?" 

"E um homem que mora lá em casa…" 

Dei-lhe os dez tostões, sem poder falar. 

Ela, já alegre, com um sorriso divino que lhe iluminava a face úmida, pediu-me mais 

duzentos reis — para si, esses, para doces. 

Guardou a nota na cesta, e meteu a mesada na meia, depressa, para a esconder… 
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Fiquei parado, longo tempo, a olhá-la. O seu vulto fugia já, pequenino, quase 

invisível na escuridão. Ainda de longe o vi, fracamente alumiado por um lampião, 

sumir-se, dobrando uma esquina. Segui o meu caminho, com a morte na alma.  

Ora — nestes tempos singulares em que a gente já se habituou a ouvir sem espanto 

cousas capazes de horrorizar a alma de Deiber —, é possível que alguém, 

encolhendo os ombros diante disto, me pergunte, o que é que eu tenho com a vida 

das crianças que vendem flores e são amassadas a sopapos quando não levam 

para casa uma certa e determinada quantia. 

Tenho tudo, amigos meus! não penseis que me iluda sobre a eficácia das 

providências que possa a polícia tomar, a fim de salvar das pancadas o corpo e da 

devassidão a alma de qualquer dessas meninas. Bem sei que, enquanto o mundo 

for mundo e enquanto houver meninas — proteja-as ou não as proteja a polícia —, 

haverá pais que as esbordoem, mães que as vendam, cadelas que as industriem; 

cães que as deflorem! 

Bem o sei: mas sei também que possuo nervos que vibram, coração que se 

impressiona e olhos que vêem. E se a polícia não pode impedir a continuação dessa 

infâmia — pode pelo menos impedir que ela se ostente, escandalosa, florescendo e 

frutificando à sombra da sua indulgência e da sua tolerância. 

A polícia não pode proibir também que as meretrizes de profissão se entreguem ao 

seu comércio. Mas não deixa que elas apareçam nuas à janela, e muito menos 

consente que venham fazer no meio da rua, à luz meridiana, o que fazem no interior 

das casinhas de porta e janela. Com um milhão de raios! quem tem a desgraça de 

possuir dentro do organismo um cancro incurável — não podendo extirpá-lo, trata ao 

menos de o esconder, por higiene, por decência, por pudor! 

Demais, que custa abrir um inquérito para conseguir saber que grau de parentesco 

existe entre as crianças vendedoras de flores e os que as exploram? Eu, por mim, 

posso afirmar a quem de direito que, em cada grupo de dez crianças dessas, 

interrogadas por mim, duas apenas me têm dito que conhecem pai ou mãe… 

Enfim, todos nós temos mais que fazer. E talvez a sorte melhor que se possa 

desejar hoje cm dia a uma criança pobre — seja uma boa morte, uma dessas 

generosas mortes providenciais, que valem mais que todas as esmolas, todas as 

bênçãos, todos os augúrios felizes e… toda a comiseração dos cronistas. 

 

Olavo Bilac (1894) 



8 
 

RESUMO 

 

O tema e a delimitação deste estudo compreendem a exploração sexual de 
adolescentes no Estado do Amapá, a partir do contexto sociocultural da Amazônia. 
A importância desta investigação é dar maior visibilidade às particularidades dessa 
espécie de violação de direitos, bem como da percepção dos atores sociais 
envolvidos. A tese central da pesquisa é identificar qual seria a melhor forma de 
reduzir a exploração sexual de adolescentes: regulamentando a prostituição ou 
garantindo a aplicabilidade das normas existentes, afastando o ativismo judicial 
contra legem. Nesse sentido, o estudo parte da busca da compreensão das 
particularidades sócio-históricas e culturais do Brasil e da Amazônia e em como elas 
influenciam na percepção da sexualidade das mulheres. Também se discute a 
prostituição e sua possível regulamentação, sob a ótica dos Direitos Humanos. E, 
além disso, reflete-se acerca de reiteradas flexibilizações da aplicação das normas 
protetivas pelo Poder Judiciário. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, construída a 
partir do referencial dialético crítico. Em relação aos procedimentos e técnicas 
utilizou-se de entrevistas semiestruturadas com aplicação de formulários contendo 
questões abertas para Assistentes Sociais, Conselheiros Tutelares, Membros do 
Ministério Público e do Judiciário, além de jovens (maiores de 18 anos) que, na 
infância ou adolescência passaram pela experiência da exploração sexual. Também 
foi realizada análise de julgados noticiados pela imprensa, nos quais magistrados 
afastaram a norma protetiva absolvendo abusadores e exploradores sexuais de 
adolescentes. Dentre os resultados obtidos na pesquisa de campo, destaca-se a 
percepção equivocada das adolescentes exploradas acerca da situação 
experimentada, na medida em que, apesar de presentes os requisitos da 
exploração, não se consideravam vítimas. Destaca-se, ainda, a vulnerabilidade 
social presente no cotidiano das jovens prostituídas, como o histórico familiar de 
analfabetismo ou baixa escolaridade dos pais, desemprego ou subemprego, 
precárias condições de moradia, histórico de abuso sexual e drogadição, entre 
outros. Com base nos resultados e problematizações desenvolvidas, conclui-se que 
a regulamentação da prostituição apenas agravaria a desigualdade de gênero e 
classe, fomentando ainda mais violências, na medida em que o imaginário 
masculino permaneceria com a percepção de poder comprar o sexo feminino, sendo 
a idade da ‗mercadoria‘, apenas um detalhe. Assim, por outro lado, uma melhor 
aplicabilidade das normas, obedecendo ao sistema civil law, adotado, ratificaria a 
não aceitação de exploração sexual e, por conseguinte, reduziria a exploração 
sexual na Amazônia e no Brasil. 
 
Palavras-chave: Exploração sexual de adolescentes. Desigualdade de gênero. 

Prostituição. Aplicabilidade normativa. 
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 ABSTRACT  

 

The theme and delimitation of this study comprises teenagers‘ sexual exploitation in 

Amapá, from the perspective of Amazon sociocultural context. This research will 

improve visibility to the particularities of this kind of rights‘ violation and the 

perception of social actors involved in this process. The main thesis of this research 

is to identify what would be more effective to reduce teenagers‘ sexual exploitation: 

to regulate prostitution or just apply the laws, the way they were made of, without 

judicial activism contra legem. To achieve this goal, this study starts intending to 

understand how does the historical, social and cultural peculiarities in Brazil and 

Amazon influence the perception of women's sexuality. It also discusses prostitution 

and the possibility of its regulation from the perspective of Human Rights. And 

besides, it discusses about the role of Judiciary in applying the law to repress sexual 

violation. This is a qualitative research, constructed from the critical dialectical 

framework. As a technique, it was used semi-structured interviews with application 

forms containing open questions. The interviewed were the professionals involved in 

the protective network, as prosecutors and judiciary members and young women 

(aged over 18 years old) who, in childhood or adolescence had suffered sexual 

exploitation. It was also analyzed some judged cases, that were reported by media, 

in which the judges did not used the protective laws and absolved teenagers‘ 

abusers and sexual exploiters. Among the results obtained in the field researched, 

there is a misperception of explored teens about the experience they have been 

submitted, because although all the violence, they  did not consider themselves as 

victims. It‘s also important to highlight the social vulnerability present in the daily life 

of the  sexually exploited teens, like illiteracy or low education parental, 

unemployment or underemployment, poor living conditions, familiar sexual abuse 

history, drugs abuse and so on. Based on the developed results it‘s concluded that 

the regulation of prostitution would only exacerbate gender inequality and social 

class, encouraging more violence, because the male imaginary will remain the 

perception of being able to buy the females and, the age of the 'merchandise', would 

be just a detail. On the other hand, a better applicability of the laws, obeying the civil 

law system, ratify the non-acceptance of sexual exploitation and, therefore, would 

reduce sexual exploitation in the Amazon and in Brazil. 

Keywords: Teenagers‘ sexual exploitation. Gender inequality. Prostitution. Law 

applicability. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo aborda o tema ‗Exploração Sexual de Adolescentes na 

Amazônia‘. Trata-se de objeto multidisciplinar que exige um olhar apurado tanto na 

área do direito, quanto em outros campos das ciências humanas, como a psicologia, 

a sociologia e a antropologia.  

A problemática assumida como desafio investigativo insere-se no campo dos 

Direitos Humanos, mais especificamente dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, para 

o qual a liberdade sexual remete à dignidade da pessoa humana, preceito 

amplamente difundido na sociedade contemporânea, mas ainda não efetivado. 

Nesse aspecto, a criança e o adolescente, seres humanos em desenvolvimento, 

merecem atenção especial em virtude de sua maior vulnerabilidade física, social, 

emocional e econômica. 

A escolha do tema se deu, especialmente, em razão das trajetórias 

profissional e acadêmica da pesquisadora, que desde 2007 exerce o cargo de 

advogada concursada nos quadros da Fundação da Criança e do Adolescente do 

Estado do Amapá - FCRIA1 onde, no biênio 2009/2010, realizou a pesquisa do 

Mestrado, observando a vulnerabilidade de crianças e adolescentes que só há 

pouco passaram a ser considerados sujeitos de direitos e, mesmo diante dessas 

novas concepções, verifica-se que ainda há um longo caminho até que seus direitos 

fundamentais sejam efetivados. 

No percurso daquela pesquisa, a problemática da violência e exploração 

sexual foi se revelando como elemento de realidade que exige explicações e 

aprofundamento. E, ao lado desta crescente demanda, verificou-se a permissividade 

do Poder Judiciário, na medida em que alguns membros, utilizando-se de ativismo 

judicial, afastam a aplicabilidade das regras de hermenêutica legislativa e julgam 

casos de exploração e abuso sexual, a partir de suas próprias convicções, 

flexibilizando a legislação, cada vez mais rígida, sob os mais diversos argumentos, 

tais como, adequação social, a potencial consciência da adolescente a respeito de 

sua sexualidade, o fato de não ser mais virgem, seu contexto social e a 

especificidade da região, que para este estudo é a região amazônica. 

                                                           
1
 Esta fundação está localizada no Município de Macapá e tem por finalidade promover a política de 

atendimento integral aos direitos da criança e do adolescente do Estado do Amapá. 

[Digit

e 
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Para apurar esta problemática, foram analisadas notícias de processos 

jugados no Brasil, especialmente na região amazônica, a partir de 2012. Além disso, 

foi feita pesquisa de campo, imprescindível para desvendar alguns pontos desta 

investigação, como a percepção dos agentes que trabalham na rede de proteção de 

crianças e adolescentes, especialmente membros do Ministério Público e dos 

Conselhos Tutelares, além de psicólogos e assistentes sociais que laboram 

diretamente no combate à exploração infanto-juvenil do Estado do Amapá. 

Uma maior visibilidade deste problema tem surgido especialmente a partir 

dos esforços e pressões da sociedade civil organizada e dos avanços legais trazidos 

pela Constituição da República, de 1988, que introduziu no ordenamento jurídico a 

doutrina da proteção integral e o atendimento prioritário às crianças e adolescentes, 

considerando sua peculiar condição de sujeito de direitos em desenvolvimento, bem 

como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, incumbido de conceituar 

criança e adolescente, além de regulamentar a doutrina da proteção integral, 

inovando pelo fato de ser destinada a todas as crianças e adolescentes e não 

apenas a algumas categorias (consideradas carentes ou infratores, por exemplo), 

como eram as legislações anteriores. 

A problemática é tão latente que foi criado o ‗Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e Exploração Sexual‘ em homenagem a uma pequena vítima, conforme 

reportagem a seguir extraída do Centro de Excelência em Turismo da Universidade 

de Brasília (UnB), referenciando o dia 18 de maio. 

 

O Brasil escolheu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Criado em razão 
do bárbaro crime da garota Araceli Cabrera Crespo, ocorrido em Vitória 
(ES), em 18 de maio de 2000, o dia tornou-se símbolo da luta pelo Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.  Considerada 
grave violação de direitos humanos, a exploração sexual de crianças e 
adolescentes deve ser combatida com a conjugação de forças entre todos 
os que defendem os direitos da criança e do jovem, conscientes de que sua 
participação pode determinar novos rumos em histórias marcadas pelo 
sofrimento. (Disponível em: <www.jbronline.com.br/site/blogs/identidade/ 
index.php?blog=13&mes=&pagina=2> Acesso em 20/05/2011). 

 

Abuso e exploração sexual não se confundem. O primeiro ocorre quando o 

adulto utiliza a criança ou o adolescente para satisfazer a própria lascívia. De acordo 

com Deslandes, abuso sexual é 

 

http://www.jbronline.com.br/site/blogs/identidade/%20index.php?blog=13&mes=&pagina=2
http://www.jbronline.com.br/site/blogs/identidade/%20index.php?blog=13&mes=&pagina=2
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Todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual cujo 
agressor esteja em estágio de desenvolvimento psicossexual mais 
adiantado que a criança ou o adolescente com o intuito de estimulá-lo 
sexualmente ou utilizá-lo para obter satisfação sexual (DESLANDES, 1994, 
p. 13). 

 

Pode se dar em razão da ‗pedofilia‘ – considerada uma parafilia, distúrbio da 

sexualidade, na qual o adulto se compraz da companhia de crianças e/ou 

adolescentes, amando-as e se preocupando emocionalmente com elas, além de as 

desejarem para a prática sexual, ou de outras tantas razões, inclusive culturais, 

como no caso de pais que veem com naturalidade o desvirginamento das próprias 

filhas. Nesta linha, a reportagem da Revista Veja, de 25/03/2009, informa que: 

 

Em sua dissertação, a advogada Maíra Barreto lembra que, em 
determinadas comunidades ribeirinhas da Amazônia, o costume de um pai 
iniciar sexualmente suas filhas menores é aceitável. Essa combinação de 
incesto e pedofilia pode explicar, inclusive, a origem de uma lenda regional: 
a do boto que, em noites de lua cheia, se transforma em homem e 
engravida as virgens incautas. (DINIZ e COUTINHO, 2009) 

 

Já a exploração sexual caracteriza-se na utilização da sexualidade da 

criança ou adolescente para obtenção de lucro, sendo este o tema que se propõe a 

pesquisar. Neste caso, ao contrário do que se dá com o abuso, a questão 

econômica mostra-se determinante. Assim, não é incomum os noticiários divulgarem 

reportagens tratando do tema, seja por meio do chamado turismo sexual, seja 

relacionando-o com a pobreza. 

Entretanto, proporcionar visibilidade não basta; é preciso caminhar e 

aprimorar os mecanismos de defesa dos direitos humanos dessas jovens por meio 

do desenvolvimento de Políticas Públicas que, além de buscar minorar os efeitos da 

exploração já perpetrada, previnam a sua ocorrência. Ademais, é imprescindível 

compreender como a sociedade percebe esta problemática, bem como as razões 

pelas quais o judiciário flexibiliza a aplicação das normas existentes, diante de casos 

de abuso ou exploração sexual infanto-juvenil. 

O Amapá, na mesma direção da realidade nacional, ainda trabalha para 

conhecer as dimensões reais desse problema, o que torna premente as formulações 

de estudos e pesquisa na área. A par de integrar a região amazônica, com baixa 

densidade demográfica, o Estado apresenta outras peculiaridades, como uma 

fronteira internacional (Oiapoque – San George), a única em que a moeda brasileira 



20 
 

tem valor menor; possui um grande porto que recebe navios do mundo todo no 

município de Santana, contíguo à capital Macapá, além de regiões ricas em 

minérios, cuja atividade mineradora produz grandes impactos nas (re)organizações 

das relações de sociabilidade com forte expressão no agravamento das questões 

sociais. Neste cenário, mulheres, crianças e adolescentes se apresentam como 

grupos sociais mais vulneráveis. 

Estudos demonstram que a exploração sexual de crianças e adolescentes 

atinge ambos os sexos. Neste sentido, estudos apontam que: 

 

No total, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos menores de 18 
anos são vítimas de exploração sexual no mundo, segundo um informe 
publicado nesta terça-feira pela seção alemã do Unicef. Centenas de 
milhares de crianças são vendidas a cada ano no estrangeiro, com 
frequência com objetivos sexuais, segundo estatísticas do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância, apresentadas em Berlim pelo ator e "ex-
James Bond" Roger Moore, embaixador de boa vontade do Unicef. Apesar 
dos progressos alcançados em matéria de legislação para proteger as 
crianças, "esta situação se repete em numerosos países", comentou o ator 
britânico. "A cada ano, milhões de meninas e meninos são forçados a se 
prostituir", informou Moore, acrescentando que o desenvolvimento da 
internet e das tecnologias provocaram explosão da difusão dessas imagens. 
Segundo as estimativas da Unicef, entre 60.000 e 100.000 crianças são 
vítimas do comércio sexual nas Filipinas; em Bangladesh, a média de idade 
dos menores vítimas de exploração sexual é de 13 anos. Nas praias do 
Quênia, 150.000 crianças se prostituem diariamente, vítimas de predadores 
sexuais procedentes de países mais ricos. (Disponível em: 
<http://bomdia.news352.lu/edito-3998-mais-de-200-milhoes-de-criancas-sao 
-exploradas-sexualmente-no-mundo.html> Acesso em 26/05/2011). 

 

Entretanto, a exploração que atinge o sexo feminino é a mais intercorrente. 

Isso se deve a uma construção histórica e social de opressão contra as mulheres, na 

qual a cultura machista faz com que muitos homens percebam o sexo feminino 

como objeto de prazer e de dominação e, portanto, passiveis de serem 

comercializados; tal concepção não distingue mulheres adultas de crianças e 

adolescentes. Desta forma, este estudo concentrou-se na exploração sexual de 

adolescentes do sexo feminino. 

Não foi uma tarefa fácil, já que a pesquisa abordou uma temática que 

envolve atividade ilegal e que, embora moralmente repudiada no discurso, é 

bastante tolerada pela sociedade. Ademais, buscou-se uma visão interdisciplinar 

para trabalhar o tema apresentado. 

Saliente-se que, apesar da moderna e protetiva legislação, no combate à 

exploração sexual, o Brasil apresenta um quadro que não concretiza suas normas, 

http://bomdia.news352.lu/edito-3998-mais-de-200-milhoes-de-criancas-sao%20-exploradas-sexualmente-no-mundo.html
http://bomdia.news352.lu/edito-3998-mais-de-200-milhoes-de-criancas-sao%20-exploradas-sexualmente-no-mundo.html
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fato este que não é diferente no Estado do Amapá; ao contrário, em razão de suas 

peculiaridades, integra amplamente esse cenário temerário de violação dos direitos 

da pessoa humana.  

Assim, a partir deste recorte, buscou-se operar reflexões que indicassem a 

reprodução desta problemática em todo o contexto amazônico, partindo-se das 

seguintes arguições:  

1- Como as particularidades sócio históricas e culturais do Brasil e da 

Amazônia influenciam a percepção acerca da sexualidade das mulheres? 

2-  Quais as contribuições da legislação nacional e internacional na 

proteção dos direitos das mulheres no que tange à exploração sexual de 

adolescentes? E quais as implicações desses avanços na sociedade? A 

regulamentação da prostituição minimizaria ou agravaria este problema? 

3- Sob quais argumentos o Poder Judiciário flexibiliza a aplicação das 

legislações protetivas das adolescentes? Esses motivos são realmente justos e 

estão de acordo com a democracia? 

É cediço que a exploração sexual se apresenta como fenômeno global, não 

retratando um problema recente e tampouco particular do nosso país. A história tem 

demonstrado a naturalização desta prática em todo o globo, particularmente nas 

áreas de maior concentração de pobreza. A Europa viveu situação alarmante de 

exploração sexual juvenil nos períodos de Pós Guerras e, atualmente busca reduzir 

o tráfico humano para estes fins. 

Nesse diapasão, inicialmente foram levantadas as seguintes hipóteses que 

poderiam explicar a problemática investigada: 

1. Pobreza, aliada ao baixo nível sociocultural, fomentam a exploração 

sexual na Amazônia, que atinge as mulheres, historicamente oprimidas e 

prostituídas, bem como crianças e adolescentes sujeitos mais vulneráveis da 

sociedade. Esta situação é muito bem retratada no filme ‗Anjos do Sol‘2, no qual a 

personagem central Maria, com 12 anos de idade é levada para ser sexualmente 

explorada em garimpos da Amazônia. 

2. As legislações protetivas dos direitos das mulheres têm avançado 

muito ao longo da história. No início, as mulheres eram vistas como seres inferiores, 

não eram consideradas cidadãs, não tinham liberdade e eram consideradas 

                                                           
2
 Título original: Anjos do Sol, 2006, 96 min. Direção: Rudi Lagemann. 
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incapazes. Com a evolução da sociedade e, por conseguinte, das leis, a condição da 

mulher foi alterada a ponto de uma mulher ocupar o cargo de Presidente da 

República. Entretanto, a sociedade ainda não absorveu inteiramente essa igualdade, 

tanto é que ainda hoje o salário das mulheres é inferior ao dos homens, ainda que a 

escolarização seja maior no sexo feminino, demonstrando uma relação 

inversamente proporcional. Ademais, tentativas de regulamentar a prostituição 

ajudam a coisificar a mulher, separando-a da própria sexualidade e fomentando 

violências.  

3. A Constituição da República (1988) adotou o sistema de tripartição dos 

Poderes, num sistema de freios e contrapesos, no qual cada Poder exerce funções 

típicas e, atipicamente, executam as outras duas funções. Ao Poder Judiciário 

cumpre, pois, julgar casos concretos a partir de leis votadas pelas Casas 

Legislativas e sancionadas pelo Poder Executivo. Quando os juízes extrapolam suas 

funções e julgam conforme suas próprias convicções em desacordo com a norma 

posta, praticam o chamado ativismo judicial. Nos casos de abuso e exploração 

sexual não é incomum encontrar julgados ‗flexibilizando‘ a norma protetiva – mesmo 

sendo ela recente, sob diversos argumentos, tais como a não vulnerabilidade da 

vítima em razão da consciência dos atos praticados ou, pior, a não virgindade da 

vítima, afastando a lei e julgando conforme o entendimento do magistrado, em 

atitude solipsista3. 

A partir daí, concebendo a tese como a pressuposição central da pesquisa, 

buscou-se desvendar se o poder público deve regulamentar a prostituição ou 

garantir a aplicabilidade das normas existente para reduzir a exploração sexual de 

adolescentes no Amapá. 

Na postura construtivista adotada, a hipótese central para o desvelamento 

da questão seria a dicotomia prostituição – exploração sexual, bem como a 

possibilidade (ou não) de separar estes dois institutos. Ademais, deve-se atentar 

                                                           
3
 De acordo com BLACKBURN (1997, p.367), solipsismo é ―a crença de que, além de nós, só existem 

as nossas experiências. O solipsismo é a conseqüência extrema de se acreditar que o conhecimento 
deve estar fundado em estados de experiências interiores e pessoais, e de não se conseguir 
encontrar uma ponte pela qual esses estados nos deem a conhecer alguma coisa que esteja além 
deles. O solipsismo do momento presente estende este ceticismo aos nossos próprios estados 
passados, de tal modo que tudo o que resta é o eu presente. Russel conta-nos que conheceu uma 
mulher que se dizia solipsista e que estava espantada por não existirem mais pessoas como ela.‖. 
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para contradição existente entre a norma posta e a realidade dos julgados, 

especialmente com relação a meninas pobres. 

Levando em consideração as perguntas de partida e as hipóteses 

preliminarmente traçadas, o objetivo geral desta pesquisa foi desenvolver uma 

análise do cenário da exploração sexual de crianças e adolescentes do sexo 

feminino na região Amazônica, a partir do Estado do Amapá, relacionando-a com as 

determinantes socioculturais, contribuindo, assim, para trazer maior visibilidade ao 

fenômeno, bem como formar uma reflexão crítica dos atores sociais e institucionais 

envolvidos, com vistas a cooperar na elaboração de propostas de Políticas Públicas 

de proteção aos sujeitos em condições de vulnerabilidade social, nas vertentes 

preventiva e curativa. 

A partir disso, buscou-se atingir os seguintes objetivos específicos: 

 Compreender as particularidades do Brasil e da Amazônia, no tocante 

à exploração sexual de adolescentes do sexo feminino, desvendando os 

determinantes dessa problemática e os fatores que incidem sobre ela; 

 Promover uma análise da evolução legislativa na proteção dos direitos 

da mulher, inclusive no tocante à prostituição e sua inter-relação com a exploração 

sexual e suas consequências na sociedade;  

 Analisar julgados que flexibilizam a aplicação das normas protetivas 

com vistas a compreender suas fundamentações, bem como verificar se estão de 

acordo com a intenção do legislador e a democracia.  

Justifica-se este estudo, na medida em que a exploração sexual de crianças 

e adolescentes, como dito anteriormente, não é um fenômeno apenas brasileiro, 

nem tampouco restrito à região amazônica; ao contrário, retrata uma realidade 

global. Ademais, não representa um problema exclusivo da sociedade 

contemporânea, posto haver notícias desta prática em períodos mais remotos. 

Trata-se de problemática bastante discutida no atual estágio de 

desenvolvimento das ciências jurídicas, já que as crianças e adolescentes passam a 

ser percebidos pela sociedade como sujeitos de direitos em sua plenitude. Nem 

sempre foi assim! Analisando-se a etimologia do vocábulo infância, percebe-se que 

as crianças eram consideradas seres menos importantes. 

 

Derivado do latim infantia (incapacidade de falar), de infans, originariamente 
quer exprimir a situação de quem não fala ou de quem ainda não fala: qui 
fari non potest. 
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Mas, na acepção jurídica, infância não assinala simplesmente o período em 
que não se pode falar, mas aquele que vai do nascimento à puberdade. 
Nesta circunstancia, conforme já se acentuava entre os romanos é a 
infância compreendida em dois períodos: 
a) o primeiro, aquele em que, em verdade, não pode o ente manifestar o 
seu pensamento por palavras, qui fari non potest, que vai até os sete anos. 
b) o segundo, denominado de infância maior (infantia majoresI), que se 
limita com a puberdade ou adolescência, distinguindo-se da simples 
infância, porque na maior já as pessoas têm a faculdade de falar – fari 
potest. (SILVA,1993, p. 465). 

  

Cessada a incapacidade de comunicação, aos sete anos de idade, a criança 

passava a ser considerada uma miniatura de adulto, não se levando em conta a 

especial condição de pessoa em desenvolvimento, de forma que não havia escolas, 

nem tampouco pessoas incumbidas de zelar pela educação delas. 

A atual compreensão da condição específica do ser humano nos primeiros 

anos de vida é bastante recente. Desta feita, a importância por essa fase do 

desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente, a proteção legal, tardou em 

chegar. Em nosso país, até a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 

Nº. 8069/90, a legislação que cuidou do tema, objetivava apenas proteger órfãos e 

punir delinquentes. As demais crianças e adolescentes não recebiam qualquer tipo 

de proteção do Estado. 

Esta norma revolucionou o Direito Infanto-Juvenil ao regulamentar a doutrina 

da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Referida doutrina tem 

por alicerce jurídico e social a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989. 

Azambuja comenta a estrutura legal construída pela Constituição da 

República para combater práticas comuns de desrespeito aos direitos humanos da 

criança brasileira. 

 

A trajetória percorrida pela criança, ao longo da história, vem marcada por 
inúmeras situações de violência, referendadas, muitas vezes, pelo próprio 
ordenamento jurídico. A partir da Constituição Federal de 1988, no Brasil, a 
criança adquire o ―status‖ de sujeito de direitos, descortinando-se novo 
cenário, embasado no reconhecimento de sua condição de pessoa em 
desenvolvimento e de prioridade absoluta, princípios que têm seu 
nascedouro na Doutrina da Proteção Integral, em consonância com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. A nova ordem 
constitucional brasileira, garantidora do princípio da dignidade humana e da 
Doutrina da Proteção Integral à criança e ao adolescente, estatuída em 
1988, passa a exigir a revisão de muitas práticas, consolidadas ao longo do 
tempo, embasadas no não reconhecimento de direitos à população infanto-
juvenil. (AZAMBUJA, 2006, p. 01). 
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A despeito das inovações trazidas pela nova legislação, ainda há muito 

trabalho pela frente para que sejam resguardados os direitos da pessoa em 

desenvolvimento, especialmente no que tange a efetivação das leis pelos 

magistrados. 

Aliado a este aspecto de naturalização da submissão de crianças e 

adolescentes aos caprichos dos adultos, que se dá em razão da relação de poder e 

dominação, já legalmente combatido pela percepção dos direitos fundamentais e 

com as novas concepções jurídicas, mas ainda não totalmente implementados, 

percebe-se estrita relação entre a pobreza e a exploração sexual juvenil, muito mais 

presente em regiões com baixo IDH, de forma que países em desenvolvimento 

possuem índices mais marcantes dessa modalidade de violência que os 

desenvolvidos. 

Nesse prisma, o Brasil e, em especial a região amazônica, aparece inserido 

em um cenário perigoso, já que reúne aspectos de favorabilidade à exploração 

sexual de crianças e adolescentes, impondo uma abordagem interdisciplinar para 

melhor compreender e desenvolver mecanismos eficazes de combate ao fenômeno 

pesquisado.  

O recurso à abordagem interdisciplinar na análise do fenômeno estudado, 

entretanto, não constituiu em escolha aleatória, mas condição imanente à 

construção da realidade sócio histórica que se apresenta como contraditória e 

complexa. Assim, seria leviano a proposição de um estudo sobre exploração sexual 

de jovens na Amazônia embasado apenas nas ciências jurídicas, sem o diálogo 

analítico com outros campos das ciências sociais e humanas. O direito é fruto da 

sociedade que deve ser percebida a partir de múltiplas perspectivas. Nesse prisma, 

este estudo abrange, necessariamente, aspectos da sociologia, da psicologia e da 

antropologia. 

A sociologia permite compreender o contexto social no qual a Amazônia está 

inserida. Assim, a abordagem sociológica possibilita o entendimento das 

contradições que fundam as relações sociais e econômicas em âmbito local, 

permitindo a caracterização dos arranjos familiares e das relações de poder entre os 

diferentes grupos/sujeitos sociais. Além disso, é fundamentação teórica para a 

compreensão do lugar ocupado pelas crianças e adolescentes no conjunto das 

relações sócio familiares, especialmente na região estudada.  
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A abordagem antropológica constitui dimensão privilegiada da proposta de 

pesquisa aqui sistematizada, pois possibilita o entendimento das particularidades 

culturais da região. Nesta direção serão enfrentados alguns mitos que edificam o 

senso comum sobre a sexualidade das mulheres da Amazônia como, por exemplo, o 

de que a libido aflorada dessas mulheres é justificativa para a problemática da 

violência e exploração sexual, que acaba por atingir, também, as meninas da região.  

Existe uma consciência coletiva, construída social e culturalmente, de que a 

sociedade local aceita e justifica esses processos de violação de direitos, já como 

elemento constitutivo da sua cultura. Essa é a consciência coletiva sobre o problema 

que, no dizer de Aron, citando Durkheim, é: 

 

―O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros 
de uma sociedade‖. Durkheim esclarece que esse conjunto ―forma um 
sistema determinado, que tem vida própria‖. (Ibid., p. 46.) A consciência 
coletiva só existe em virtude dos sentimentos e crenças presentes nas 
consciências individuais, mas se distingue, pelo menos analiticamente, 
dessas últimas, pois evolui segundo suas próprias leis e não é apenas a 
expressão e o efeito das consciências individuais. (ARON, 2008, p.432) 

 

É criada, pois, uma falsa ideia da realidade, já que as meninas da Amazônia 

são crianças e adolescentes e assim devem ser vistas e tratadas, da mesma forma 

que outras crianças e adolescentes da mesma faixa etária de qualquer região do 

planeta. São Direitos Humanos universais. 

A abordagem antropológica lança um olhar sobre a cultura possibilitando a 

desconstrução de paradigmas interpretativos já consolidados e ensejando novas 

interpretações sobre a organização dos fazeres e práticas comunitárias, sistema de 

valores dos grupos sociais. 

A psicologia, por seu turno, é imprescindível para desvendar as implicações 

desses processos de violência na construção das subjetividades individuais e 

coletivas, favorecendo o entendimento do perfil dessa criança/adolescente abusada-

explorada e das implicações para o seu pleno desenvolvimento. 

Neste prisma, para o delineamento do percurso metodológico desta 

investigação, optou-se por partir de uma pesquisa bibliográfico-documental para 

construir a fundamentação teórica do estudo. Em seguida, trabalhou-se com estudo 

de casos, a partir de julgados divulgados na mídia, objetivando compreender as 
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minucias da problemática, especialmente no que tange à contradição entre a norma 

posta e os julgados que a flexibilizam. 

Entretanto, foi a pesquisa de campo que permitiu desvendar a intimidade 

dos atores sociais envolvidos, para isso, houve intensa contribuição e auxílio do 

Poder Público, especialmente, o Judiciário, o Ministério Público e os Conselhos 

Tutelares, inclusive as equipes multidisciplinares que trabalham nestes órgãos, além 

de entidades que se dedicam aos cuidados das vítimas, que forneceram subsídios, 

por meio de dados concretos que foram agregados aos colhidos pela pesquisadora 

por meio de questionários e entrevistas, fundamentais para que o desenvolvimento 

deste trabalho. 
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CAPÍTULO I. O MUNDO GLOBALIZADO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 

PESSOAS: GÊNERO, CONDIÇÃO SOCIAL E ETNIA FOMENTANDO 

VIOLÊNCIAS. 

 

Wife and servant are the same; 
But only differ in the name. 

Lady Chudleigh 

 

1.1 O FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO, O NASCIMENTO DOS DIREITOS 

HUMANOS E A EXPLORAÇÃO SEXUAL. 

 

O ser humano sempre desejou conquistar novos espaços e a globalização é 

a materialização dessas possibilidades. O processo de mundialização trouxe 

consigo profundas alterações nas relações sociais. Ideias de hierarquização de 

saberes, legitimação de determinadas culturas, bem como algumas concepções 

acerca dos indivíduos e do mundo, acabaram por determinar uma única versão de 

narrativa sobre a sociedade, como extraordinária e autêntica forma de perceber o 

mundo social. O processo de globalização promoveu deslocamentos que articularam 

e intercambiaram espaços e pessoas, uniformizando relações, antes tensas e 

conflituosas, esvaziando a diversidade cultural pré-existente.  

O processo de globalização não é recente, remonta aos séculos XV e XVI, 

com as Grandes Navegações. No fim da Idade Média, os europeus conheciam, além 

da Europa, o Oriente Médio, o norte da África e as Índias (leste da Ásia). Nessa 

época, Portugal, seguido pela Espanha e Holanda, iniciaram as viagens 

transatlânticas em busca de novos territórios e mercados. Descobriram as Américas 

e a Oceania e as colonizaram. Passaram, então, a estabelecer relações comerciais 

com outros continentes e impor sua cultura.  

Foi a Revolução Industrial, entretanto, a responsável pela profunda 

transformação do modo de produção, da manufatura para a produção em série, que 

trouxe como consequências mudanças sociais importantes, dentre as quais o 

ingresso das mulheres no mercado de trabalho e, a partir do século XVIII, a Europa 

passou por grandes transformações que culminaram com a substituição do trabalho 

artesanal pelo mecanizado e assalariado. 

Nesse período, houve intensa migração do campo e crescimento das 

cidades. A Inglaterra, privilegiada em razão da geografia que facilitava o escoamento 

http://www.suapesquisa.com/grandesnavegacoes


29 
 

fluvial da produção, além de já possuir a maior zona de livre comércio da Europa e 

uma rica burguesia, foi a precursora desse novo modelo, sofrendo todas as 

consequências advindas da recente industrialização, como a exploração da mão de 

obra com jornadas exaustivas, ambientes insalubres, com péssima iluminação e 

salários muito baixos. Este cenário culminou por alterar sobremaneira a 

configuração social, especialmente para mulheres e crianças, que também tiveram 

que cumprir jornadas laborais excessivas, gerando uma sociedade descontente e 

revoltada. 

Essa transformação social contribuiu para o crescimento da prostituição. Nas 

palavras de Afonso e Scopinho (2013, p. 3) ―No contexto pós Revolução Industrial, a 

crescente industrialização, o desemprego feminino e os baixos salários das 

mulheres empurraram muitas das mulheres da classe trabalhadora para a 

prostituição‖. 

Enquanto a primeira etapa da Revolução Industrial ficou restrita à Inglaterra 

com suas indústrias têxteis, a segunda, com o surgimento das máquinas a vapor, 

abrangeu, também, Alemanha, França, Itália e Rússia, estendendo para estes 

países, o aumento da prostituição feminina. Atualmente, vive-se a terceira fase da 

Revolução Industrial, a era digital, com o advento dos computadores, da internet e o 

desenvolvimento da engenharia genética, entre outras. Este cenário tem contribuído 

sobremaneira para a exploração sexual, já que transporte e comunicação são 

facilitados. 

A busca pelo domínio econômico, entretanto, não tem sido pacífica, o que 

tem gerado reiteradas guerras que acabam por fomentar a exploração sexual. O 

período anterior à Primeira Grande Guerra (1914-1918) foi de intenso progresso 

econômico e tecnológico, conhecido por Belle Epóque, no qual os países europeus, 

cada vez mais industrializados, acirravam disputas por novos territórios e mercados 

consumidores, além de buscarem matérias primas, visando o aumento da produção 

das indústrias e, para atingirem os objetivos almejados, passaram a investir em 

tecnologia de guerra. 

Nessa época surgiu a chamada ‗política de alianças‘ que dividiu a Europa 

em dois blocos. Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro formaram, em 1882, 

a Tríplice Aliança, enquanto Rússia, França e Inglaterra, compunham a Tríplice 

Entente, a partir de 1907. 
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O estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque do império austro-

húngaro Francisco Ferdinando e sua esposa, na cidade de Sarajevo (Bósnia), em 

1914, por um jovem Sérvio, membro de uma organização secreta nacionalista 

daquele país. Insatisfeito com as providências tomadas pelo governo sérvio, o 

Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia em 28 de julho do mesmo ano. As 

disputas garantiram à Tríplice Entende domínio de todos os territórios alemães no 

Pacífico. 

Já em 1917 os Estados Unidos  entram na guerra, ao lado da Tríplice 

Entente, para defender acordos comerciais com a Inglaterra e a França, garantindo 

vitória ao bloco e forçando os países da Tríplice Aliança a assinarem um acordo de 

paz em situação bastante desfavorável. Surge, então, o Tratado de Versalhes, 

impondo restrições aos derrotados, especialmente à Alemanha, que acabou por 

considerar as imposições injustas, humilhantes e vingativas, o que motivou, anos 

mais tarde, o renascimento do nacionalismo alemão. 

Enquanto o mundo disputava economias e mercados, a Primeira Guerra 

contribuiu para o aumento da exploração sexual de mulheres, seja regulamentando 

a atividade de prostituição, seja proibindo-a e, portanto, fazendo-a clandestina. De 

acordo com os estudos de Afonso e Scopinho (2013), desde aquele período, não 

havia um discurso comum e cada país impunha as medidas que lhes pareciam mais 

convenientes em relação à prostituição. Nas palavras das autoras, 

 

Na Alemanha e na França bordéis foram regulamentados da noite para o 
dia, com o intuito de ―satisfazer‖ as tropas do exército. Na Inglaterra, para 
evitar a prostituição foram estabelecidos toques de recolher para mulheres. 
Nos Estados Unidos, em 1917, a zona de meretrício foi fechada, em 1918, a 
prostituição foi colocada totalmente na ilegalidade.  
No final da década de 1920, na Rússia, quando Stálin assumiu o poder, 
decretou de modo abrupto o fim da prostituição, que, segundo ele, teria sido 
extinguida da noite para o dia. Na realidade as prostitutas atuavam na 
clandestinidade. (AFONSO E SCOPINHO, 2013, p. 5). 

 

Assim, percebe-se que as autoridades não sabiam como agir. O fato é que o 

fenômeno social da prostituição não deixa de existir com simples ‗decretos‘ que a 

proíbem. Para minimizar o problema, faz-se necessário a criação de politicas 

públicas que atinjam as pessoas diretamente envolvidas no processo, especialmente 

as prostitutas, os clientes e os exploradores, diretos e indiretos, do rentável mercado 

do sexo. 
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Com o término da Primeira Grande Guerra houve a ascensão dos Estados 

Unidos a país mais rico do globo, que passou a impor, mais incisivamente, os rumos 

econômicos, sociais e culturais do planeta. Além disso, viu-se o surgimento e o 

desaparecimento de alguns países, um saldo de aproximadamente dez milhões de 

mortos, inúmeras crianças órfãs e um quadro alarmante de desemprego no velho 

continente. 

A década de 1930 assistiu ao surgimento de governos totalitários, bastante 

militarizados e com objetivos expansionistas. Alemanha e Itália passaram a investir 

na indústria bélica, buscando sair da crise em que estavam desde o fim da I Guerra. 

A Alemanha nazista, liderada por Hitler, a Itália, fascista, por Mussolini, e o Japão, 

também impelido por desejos expansionistas aliaram-se, com vistas a conquistar 

novos territórios. 

O inicio da Segunda Guerra Mundial foi marcado pela invasão da Polônia, 

pelo exército alemão, em 1939. Em seguida, França e Inglaterra declararam guerra 

à Alemanha. A partir daí formaram-se dois grupos, de um lado, os ‗Aliados‘, 

liderados pela Inglaterra, ex-URSS, França e Estados Unidos e, de outro, o ‗Eixo‘, 

formado pela Alemanha, Itália e Japão. 

O período compreendido entre os anos de 1939 e 1941 foi marcado por 

vitórias do Eixo sobre os Aliados, com inúmeras conquistas territoriais. Em 1941, 

Japão ataca Pearl Harbor e os Estados Unidos passam a integrar o grupo dos 

Aliados. A partir daí, o Eixo sofre derrotas significativas. Em 1945 acontece a 

rendição da Alemanha e da Itália. O Japão também se rende, após ser atingido 

pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagazaki. 

A guerra deixou um cenário devastador: milhões de mortos e feridos, países 

destruídos e dívidas incalculáveis. No campo social, o racismo imperou e acabou por 

vitimar aproximadamente seis milhões de judeus, em campos de concentração. 

Ainda em 1945, foi criada a Organização Das Nações Unidas - ONU, cuja finalidade 

precípua era a busca da paz entre as nações. Inicia-se, a partir daí, o período 

conhecido por Guerra Fria, responsável pela bipolarização do globo. 

Nesse contexto, Richard Poulin, sociólogo e estudioso do feminismo e da 

exploração sexual esclarece, em entrevista realizada em abril de 2013, ao ser 

perguntado acerca do papel ocupado pela indústria da guerra no fomento da 

indústria do sexo, que 

 

http://www.suapesquisa.com/paises/japao
http://www.suapesquisa.com/paises/alemanha
http://www.suapesquisa.com/guerrafria
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As invasões e as ocupações militares foram um fator decisivo para a 
globalização das indústrias sexuais. As guerras modernas geraram um 

desenvolvimento considerável da prostituição e implicaram em sua 
organização ―racional‖ em proveito dos exércitos. Centenas de milhares, 

senão milhões, de mulheres e meninas foram postas ao serviço sexual dos 
militares em casas fechadas financiadas e organizadas pelos Estados. Os 
exemplos são numerosos: desde os comfort women (1), para os militares 
japoneses, até os camptowns (2), e rest and recreation sites (3), para os GI, 

passando pelos BMC (Bordéis militares de campanha), para as tropas 
francesas e coloniais, e pelos ―estabelecimentos sanitários‖ alemães 

durante a Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, o planejamento 
racional da prostituição para os exércitos exigia, entre outras coisas, a 

organização do tráfico de mulheres e de crianças para fins de prostituição.
4
 

(Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/519672-o-caso-de-

amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevista-especial-
com-richard-poulin>. Acesso em 11/09/2014 às 20h50min.). 

 

Assim, as guerras tiveram importante papel no desenvolvimento da chamada 

‗indústria globalizada do sexo‘. A partir delas, verdadeiras organizações criminosas 

passaram a traficar mulheres levando-as, fraudulentamente ou não, de um lugar 

para outro com finalidade de obter lucro com o sexo que elas praticariam, na maioria 

das vezes, sem consentimento. 

Em entrevista à DW5, Lee Ok-Seon, uma ex escrava sexual da Segunda 

Guerra, conta como foram os três anos que passou no bordel chamado ‗posto de 

consolo‘, na China. Setenta anos depois, já idosa, ela conta que, aos quatorze anos, 

fora capturada nas ruas da cidade de Busan, no sudeste da Coreia do Sul, por um 

grupo de homens e levada ao bordel chinês, onde sofreu estupros diários até o fim 

da guerra. A idosa, aos 86 anos de idade, resume a experiência vivida: ‗Não era um 

lugar para seres humanos; era um matadouro‘ e prossegue: ‗Quando a guerra 

acabou, outros foram libertados, mas eu não.‘ (Disponível em: <http://www.dw.de/ 

muitas-meninas-cometiam-suic%C3%ADdio-relata-ex-escrava-sexual-na-2%C2%AA 

-guerra/a-17061332>. Acesso em 08/08/2014). 

                                                           
4
 Notas da  IHU On-Line: 

1.- Mulheres de conforto ou mulheres de alívio é um eufemismo utilizado para designar mulheres 
forçadas à prostituição e escravidão sexual nos bordéis militares japoneses durante a II Guerra 
Mundial. A estimativa é que entre 50.000 e 200.000 mulheres tenham sido conscritas, mas o número 
pode ser ainda maior. 
2.- Campo de concentração de prostituição na Coreia do Sul durante a ocupação militar os Estados 
Unidos e Japão na Guerra das Coreias, entre 1950 e 1953. 
3.- Termo utilizado por militares norte-americanos como sinônimo de sites de prostituição. 
Originalmente o termo se refere a locais onde soldados em missão ficam descansando das missões 
em que estão em operação. É um período extra em relação às férias e datas de visita às famílias. 
 
5
 Deutsche Welle. 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/519672-o-caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevista-especial-com-richard-poulin
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/519672-o-caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevista-especial-com-richard-poulin
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/519672-o-caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevista-especial-com-richard-poulin
http://www.dw.de/%20muitas-meninas-cometiam-suic%C3%ADdio-relata-ex-escrava-sexual-na-2%C2%AA%20-guerra/a-17061332
http://www.dw.de/%20muitas-meninas-cometiam-suic%C3%ADdio-relata-ex-escrava-sexual-na-2%C2%AA%20-guerra/a-17061332
http://www.dw.de/%20muitas-meninas-cometiam-suic%C3%ADdio-relata-ex-escrava-sexual-na-2%C2%AA%20-guerra/a-17061332
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Segundo dados extraídos da entrevista, aproximadamente duzentas mil 

mulheres foram traficadas e exploradas sexualmente em razão da Segunda Guerra. 

Bernd Stöver, um historiador da Universidade de Potsdam, na Alemanha, esclarece 

que elas eram chamadas de ‗mulheres de alívio‘ ou de ‗conforto‘, o que o 

pesquisador considera ‗um absurdo‘, já que eram, na verdade, escravas sexuais. A 

justificativa da existência desses bordéis era ‗manter elevado o ânimo dos soldados 

e de evitar que as mulheres locais fossem estupradas‘. 

Ainda de acordo com a reportagem, muitas escravas sexuais eram menores 

de idade e cerca de dois terços não sobreviveram aos tormentos. ‗Nós éramos 

frequentemente agredidas, ameaçadas e atacadas com facas‘, diz Lee Ok-Seon. 

‗Tínhamos 11, 12, 13 ou 14 anos de idade e não acreditávamos que ninguém nos 

salvaria daquele inferno‘. ‗Muitas meninas se suicidavam. Elas se afogavam ou se 

enforcavam‘. Com o fim da guerra, em 1945, o dono do bordel no qual Lee era 

explorada foi embora e as mulheres, agora livres, não tinham para onde ir, nem 

meios para sobreviver. 

Lee Ok-Seon conta, ainda, que quase sucumbiu em decorrência de doenças 

sexualmente transmissíveis como a sífilis e, para aumentar suas chances de 

sobrevivência, teve seu útero retirado. Segundo ela, muitas ‗mulheres de alívio‘ 

tiveram vida semelhante às do cativeiro após o tempo em que viveram nos bordéis, 

pois já não tinham contato com as famílias e, envergonhadas e marginalizadas pela 

sociedade, não vislumbravam outra opção para se sustentarem. 

Em maio de 2013, o governador de Osaka, Toru Hashimoto, afirmou que 

‗durante a guerra a escravidão sexual era necessária para manter a disciplina entre 

as tropas‘ e foi além, dizendo que, ‗para soldados que arriscam suas vidas em locais 

em que há tiros para todos os lados, para que descansem um pouco, o sistema de 

mulheres de conforto foi necessário. Isto é claro para qualquer um‘6. (Disponível em: 

<http://thediplomat.com/2013/05/osaka-mayor-toru-hashimoto-calls-comfort-women-

necessary/>. Acesso em 21/08/2014). Parece inacreditável que um chefe de Estado, 

em pleno século XXI tenha tal pensamento e o declare, contrariando os Direitos 

Humanos. 

                                                           
6
 "To maintain discipline in the military, it must have been necessary at that time," Toru Hashimoto, a 

conservative mayor of Osaka, said on Monday. "For soldiers who risked their lives in circumstances 
where bullets are flying around like rain and wind, if you want them to get some rest, a comfort women 
system was necessary. That's clear to anyone.". Tradução livre da autora. 

 

http://thediplomat.com/2013/05/osaka-mayor-toru-hashimoto-calls-comfort-women-necessary/
http://thediplomat.com/2013/05/osaka-mayor-toru-hashimoto-calls-comfort-women-necessary/
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Percebe-se, pois, que as guerras não vitimam apenas os militares e suas 

famílias, mas produzem reflexos em toda a sociedade, especialmente nos mais 

vulneráveis, como as mulheres e crianças, economicamente desfavorecidas e 

pertencentes a etnias minoritárias. A prostituição e a exploração sexual acabam por 

se tornarem fenômenos aceitáveis na sociedade, e, para muitos, ‗necessário‘, como 

afirmou Toru Hashimoto, podendo ser aferido, também, nas seguintes palavras:  

 

Quando um povo conquistava outro, submetia-o a seus desejos e a suas 
necessidades. Os homens eram temidos, em virtude de representarem 
grande risco de revolta, já que dispõem, em média, de mais força física que 
as mulheres, sendo, ainda, treinados para enfrentar perigos. Assim, eram 
sumariamente eliminados, assassinados. As mulheres eram preservadas, 
pois serviam a três propósitos: constituíam força de trabalho, importante 
fator de produção em sociedades sem tecnologia ou possuidoras de 
tecnologias rudimentares; eram reprodutoras desta força de trabalho, 
assegurando a continuidade da produção e da própria sociedade; 
prestavam (cediam) serviços sexuais aos homens do povo vitorioso. 
(SAFFIOTI, 2004, p. 124). 

 

Entretanto, apesar da grande ocorrência e da concepção de ‗normalidade‘, 

essa grave violação de Direitos Humanos ocorre às escondidas. Nesse sentido, 

afirmam Afonso e Scopinho (2013), que durante a Segunda Guerra Mundial, a 

preocupação moral trouxe o combate à prostituição. Segundo elas, ‗Na Itália, 

Mussolini instituiu rígidas políticas de regulamentação. Hitler, na Alemanha, 

implantou uma política sexual bastante repressora, representantes de sexualidades 

consideradas ―desviantes‖‘. Segundo os estudos das autoras, as prostitutas 

clandestinas tinham suas roupas marcadas e eram enviadas aos campos de 

concentração. 

A repressão fez surgir grupos organizados em defesa dos ‗direitos das 

mulheres prostitutas‘ e, no dia dois de junho de 1975, a França foi palco do marco 

mundial na história da prostituição, onde, nas palavras das autoras retro 

mencionadas, ‗150 prostitutas ocuparam a igreja de Saint-Nyzier, em Lyon, 

protestando contra abusos policiais, tais como multas, prisões, e até mesmo 

assassinatos de suas colegas‘. 

O objetivo dessas mulheres era lutar contra o preconceito da sociedade e os 

abusos cometidos pelas autoridades. Elas buscavam respeito, aceitação social e 

reconhecimento da atividade desempenhada como uma profissão. Ainda hoje há 

grupos que defendem a regulamentação da prostituição enquanto outros consideram 
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a prestação se serviços sexuais uma violação dos Direitos Humanos. Essa questão 

será abordada mais detidamente nos próximos capítulos deste trabalho.  

Com o fim da Segunda Guerra, os conflitos armados cederam lugar à 

chamada Guerra Fria, que traduzia a disputa ideológica entre capitalismo e 

socialismo, respectivamente representados pelos Estados Unidos e a antiga União 

Soviética, em busca da hegemonia política, econômica e militar no mundo. Ressalte-

se que ambas as potências não se preocuparam em minimizar o problema da 

exploração sexual. A partir dessa nova modalidade de disputa, surgiram dois blocos 

militares: a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em 1949, liderada 

pelos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia, comandado pela então União 

Soviética. 

Para defender a ideologia capitalista, os Estados Unidos usaram a mídia, 

especialmente cinema e televisão em propagandas contrárias ao comunismo. A ex-

URSS, por seu turno, perseguia e até matava quem se opusesse às regras 

impostas. Neste cenário, a Alemanha, já ideologicamente dividida, foi fisicamente 

separada pelo muro de Berlim: a República Democrática da Alemanha, com capital 

em Berlim, adotou o regime socialista, enquanto a República Federal da Alemanha, 

com capital em Bonn, o capitalista.  

O socialismo entrou em crise no final da década de 1980 e, em 1989 o Muro 

de Berlim foi derrubado e as duas Alemanhas reunificadas. Neste cenário, o 

capitalismo, vitorioso, foi paulatinamente sendo implantado nos países socialistas. 

Chega-se ao fim da bipolarização do mundo e começa a era da globalização, 

propriamente dita. 

O fim do século XX, pois, foi palco da queda do regime socialista na ex- 

União Soviética e no leste europeu. E o neoliberalismo, fortalecido, ajudou a 

impulsionar a globalização econômica. Aliado a isso, surgem novas tecnologias, 

especialmente na área de comunicação, como a Internet, que, definitivamente, 

revolucionou o mundo, formando o que os historiadores chamam de ‗Aldeia Global‘. 

Este processo de mundialização caracteriza-se pela ampla integração 

econômica, política e cultural entre as nações, a partir de um novo mercado, 

eletrônico ou virtual, no qual há pouca ou nenhuma interferência estatal. 

A globalização é, pois, um fenômeno multifacetado que pode ser 

compreendido a partir de diversos aspectos: econômico, social, político e cultural, 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/otan.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/alemanha/historia_alemanha.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/socialismo
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dentre outros. Analisar-se-á, neste momento, uma das questões que se apresenta 

como globalizada, por excelência, os Direitos Humanos. 

Os Direitos Humanos vem sendo paulatinamente reconhecidos ao longo da 

história da humanidade e seu conceito está intimamente ligado à dignidade humana 

que foi primeiramente explicada pela religião e, em seguida, pela filosofia e a 

ciência.  

 

Foi durante o período axial [século VIII a. C., com a elaboração do 
monoteísmo] que se enunciaram os grandes princípios e se estabeleceram 
as diretrizes fundamentais da vida, em vigor até hoje. No século V a. C., 
tanto na Ásia quanto na Grécia (o ―século de Péricles‖), nasce a filosofia, 
com a substituição, pela primeira vez na história, do saber mitológico da 
tradição pelo saber lógico da razão. (COMPARATO, 2013, p. 21). 

 

Ainda no século V surge, em Atenas, a democracia e, concomitante à 

entrega do poder politico ao povo, intensificou-se o questionamento acerca dos 

mitos religiosos tradicionais. Como consequência dessa racionalização, ―durante o 

período axial, as religiões tornam-se mais éticas e menos rituais ou fantásticas‖ (p. 

22). 

 

Em suma, é a partir do período axial que, pela primeira vez na História, o 
ser humano passa a ser considerado, em sua igualdade essencial, como 
ser dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças de 
sexo, raça, religião ou costumes sociais. Lançavam-se, assim, os 
fundamentos intelectuais para a compreensão da pessoa humana e para a 
afirmação da existência de direitos universais, porque a elas inerentes. 
(COMPARATO, 2013, p. 23/24).  

 

Entretanto, desde o surgimento destas primeiras concepções de igualdade 

entre os seres humanos até que a ‗Declaração Universal dos Direitos Humanos‘ em 

10 de dezembro de 1.948, dispusesse que ‗Todas as pessoas nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos; são dotadas de razão  e consciência e devem agir em 

relação umas às outras com espírito de fraternidade‘, passaram-se vinte e cinco 

séculos. 

E, durante esse período, a desigualdade foi sendo incrustada na cultura dos 

povos e, não só admitida, como fomentada pelo cristianismo tradicional, na medida 

em que se legitimava a escravidão, a inferioridade de mulheres e crianças em 

relação aos homens, de povos colonizados em relação aos colonizadores e assim 

por diante. 
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Assim, percebe-se que a legislação vai de encontro à realidade, já que a 

‗igualdade‘ não é natural, mas deve ser conquistada. Nas palavras de Barreto (2010, 

p. 16), ‗os direitos humanos têm força de declarações morais ao afirmar em sua 

essência que os indivíduos não são livres e iguais, mas devem ser‘. 

O conceito de pessoa também passou por substancial e importante evolução 

para atingir o atual estágio de reconhecimento de igualdade. De acordo com 

Comparato (2013), cinco foram as etapas pelas quais passou a elaboração do 

conceito de pessoa, até se chegar ao atual em que, 

 

A pessoa já não é uma exterioridade, como a máscara do teatro, mas a 
própria substância do homem, no sentido aristotélico; ou seja, a forma (ou 
fôrma) que molda a matéria e que dá ao ser de determinado ente individual 
as características de permanência e invariabilidade. (COMPARATO, 2013, 
p. 32). 

 

Pessoa é, pois, um ente ao mesmo tempo individual e coletivo, na medida 

em que cada ser tem características internas e externas que o distingue dos demais, 

mas também aspectos humanos que os aproxima, tornando-os uma unidade, a raça 

humana, com valores universais, sem que uma etnia, um gênero ou uma condição 

social possa se sobrepor a outra. Neste sentido pode-se concluir, a partir das 

palavras de Barreto, que: 

 

A construção desde a Renascença dessa consciência dos direitos humanos 
como irrevogáveis e inalienáveis, mesmo quando as condições culturais e 
históricas os negam, resultou de um processo de exercício da liberdade e 
da autonomia da pessoa. Nascem da razão humana em busca de 
condições identificadoras da igualdade dos seres humanos e representam 
um patrimônio que vem sendo progressivamente desvelado através da 
historia da humanidade. Esse patrimônio resulta da busca da pessoa por 
seus valores universais e que se encontram submersos por camadas 
milenares de opressão religiosa, social, politica, econômica e social. Assim, 
os direitos humanos são produto das características únicas e 
impostergáveis da pessoa humana e não fruto da justiça ou graça divina. 
(BARRETO, 2010, p. 11/12). 

 

Dessa forma, os Direitos Humanos representam a evolução da sociedade, 

ao considerar que todas as pessoas têm direito à dignidade, representada, dentre 

outros, pelos direitos à vida, liberdade, igualdade perante a lei, segurança e acesso 

à saúde e educação, além da participação política. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos também previu, ainda que 

timidamente, direitos às crianças. O art. 25°, § 2°, aduz: ‗A maternidade e a infância 
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têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou 

fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social‘. 

Nesse diapasão, o reconhecimento de Direitos Humanos para crianças e 

adolescentes traduz o reconhecimento de um status diferenciado a esses seres 

humanos mais vulneráveis, respeitando seus peculiares estágios de 

desenvolvimento. Dessa forma, além de serem titulares dos direitos consagrados a 

todas as pessoas, possuem outros que lhes são específicos, como o direito à 

convivência familiar. 

Os Direitos Humanos, então, como os demais ramos da ciência jurídica, 

servem à sociedade. Nesse prisma, ao abordar o fenômeno da globalização tendo 

como foco as relações sociais, Santos aponta que não é possível compreendê-la 

como um processo singular, mas a partir do sentido plural: globalizações. Segundo o 

autor, a globalização pode ser entendida tanto como „um localismo globalizado‟ 

quanto como „um globalismo localizado‟. O primeiro, em suas palavras, 

 

Consiste no processo pelo qual determinado fenômeno local é globalizado 
com sucesso, seja a atividade mundial das multinacionais, a transformação 
da língua inglesa em língua franca, a globalização do fast food americano 
ou da sua música popular, ou a adopção mundial das leis de propriedade 
intelectual ou de telecomunicações dos EUA. (SANTOS, 1997, p.6). 

 

Já a segunda concepção, o globalismo localizado, também nas palavras do 

autor, 

 

Consiste no impacto específico de práticas e imperativos transnacionais nas 
condições locais, as quais são, por essa via, desestruturadas e 
reestruturadas de modo a responder a esses imperativos transnacionais. 
Tais globalismos localizados incluem: enclaves de comércio livre ou zonas 
francas; desflorestamento e destruição maciça dos recursos naturais para 
pagamento da dívida externa; uso turístico de tesouros históricos, lugares 
ou cerimônias religiosos, artesanato e vida selvagem; [...] (SANTOS, 1997, 
p. 6). 

 
Dessa forma, enquanto os países desenvolvidos ficam responsáveis e 

especializados nos localismos globalizados, cabe aos demais países os globalismos 

localizados. Assim, no que tange aos Direitos Humanos, a globalização pressupõe a 

universalidade, com a padronização de normas que determinam a concepção de 

direitos, na forma do localismo globalizado, de forma que as regras de condutas são 

impostas. Isso pressupõe, necessariamente, a existência de hierarquia e dominação. 

O poder encontra-se, pois, com os países que possuem mais dinheiro e tecnologia. 
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O processo de globalização, pois, trouxe consigo inúmeras consequências, 

como a redução de barreiras geográficas, políticas e econômicas, possibilitando 

maior fluxo de capitais, pessoas e mercadorias. Contudo, nesse processo, outras 

questões surgiram, como o crime organizado, o tráfico de mercadorias, substâncias 

entorpecentes e de pessoas, vitimando, principalmente países em desenvolvimento, 

em razão da pobreza e do desemprego. 

Hobsbawm, (2007) ferrenho defensor do socialismo, não acreditava que 

países desenvolvidos pudessem auxiliar países em desenvolvimento e asseverou: ‗a 

globalização acompanhada de mercados livres, atualmente tão em voga, trouxe 

consigo uma dramática acentuação das desigualdades econômicas e sociais no 

interior das nações e entre elas‘. Dessa forma, para o autor, a globalização é 

particularmente ruim para países em desenvolvimento. 

Na obra ‗Globalização, Democracia e Terrorismo‘, Hobsbawm (2007) 

apresenta um compêndio de dez palestras proferidas entre os anos de 2000 e 2006, 

acerca do século XX, especialmente no que tange aos efeitos das guerras e da 

globalização, nos campos político e social. Nesse diapasão, são abordadas 

questões atuais, que incluem globalização, violência e terrorismo, tendo os Estados 

Unidos da América, após a derrocada do socialismo, hegemonia unilateral. 

O autor afirma, ao discutir guerra e paz, que houve um notável aumento de 

mortes de civis nas guerras, ‗apenas 5% dos que morreram na Primeira Guerra 

Mundial eram civis; na Segunda Guerra Mundial esse número subiu para 66%. 

Supõe-se geralmente que de 80% a 90% das pessoas afetadas pelas guerras atuais 

sejam civis‘. Este aumento pode ser atribuído pelo maior fluxo de comunicações e 

tecnologia, decorrentes da globalização, que possibilitou o surgimento de grupos 

diminutos de soldados, nem sempre vinculados a países soberanos, o que tornou 

obsoleta, por exemplo, a Convenção de Haia (1899 e 1907), que regulamentava as 

ações de agentes beligerantes. Assim, conclui Hobsbawm, que ‗desde o fim da 

Guerra Fria as decisões sobre paz e guerra tem sido improvisadas‘. Há um nítido 

declínio da legitimidade do Estado. 

Hobsbawm discute, ainda, as diferenças entre a atual hegemonia dos E.U.A. 

e a vivida pelo Império Britânico no século XIX, frisando as contradições entre o 

atual sistema democrático, embasado na ‗lei‘ e o antigo ‗império‘. O século XXI está 

diante da globalização, com suas peculiaridades, como a quebra do equilíbrio 

internacional de poderes do mundo bipolar, a  a crise dos Estados nacionais 
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soberanos, além das consequências sociais das guerras, traduzidas em catástrofes 

humanas, com ‗bolsões de refugiados‘ e genocídios constantes. 

Ao tratar das nações e nacionalismos no novo século, Hobsbawm aborda 

fenômenos cada vez mais frequentes e preocupantes, como o terrorismo. Os 

Estados nacionais já não são detentores do uso da força e, cada vez mais, grupos 

armados não-estatais adquirem capacidade beligerante contra o Estado, nacional ou 

estrangeiro. Ademais, os fluxos migratórios provocados por genocídios tornam os 

Estados incapazes de controlar a transação de pessoas e mercadorias, lícitas e 

ilícitas. Esse fenômeno acirra a xenofobia e alimenta o terrorismo. 

O historiador percebe o terror como uma relação intrínseca entre o aumento 

da violência social generalizada e o emprego extensivo da violência política. 

Segundo ele, o ponto de partida do fenômeno foi o fim do monopólio bélico 

experimentado pelos Estados soberanos e o aumento de grupos independentes 

armados, permitindo a ocorrência de índices alarmantes de violência política e social 

em países sem histórico de violência, como o Sri Lanka. 

A violência surge a partir de convicções ideológicas contrapostas, com 

supervalorização da causa que se defende e o consequente desrespeito a ideias 

contrárias. Nesse contexto, para sobrepor os ideais defendidos, todos os recursos 

são aceitáveis, inclusive o ‗terror‘, em flagrante violação aos Direitos Humanos. 

Para o autor, a retórica liberal é incapaz de suprimir a violência política na 

sociedade, já que é justamente na exploração deste fenômeno que reside a 

ascensão do terrorismo. Parte-se de um patamar em que a violência não é admitida, 

apesar do controle Estatal, articulado por Hobbes, a um estágio de violência 

indiscriminada, na qual os civis representam as maiores vítimas. Por fim, Hobsbawm 

acusa os E.U.A. de criarem inimigos na chamada ‗guerra ao terror‘, fomentando-o, 

ainda mais. 

Apesar das críticas do historiador, a mundialização e o capitalismo 

representam uma realidade sem volta. Deste modo, dever-se-á buscar soluções 

para os problemas inegavelmente advindos com a realidade do mundo globalizado, 

especialmente quando há violação de Direitos Humanos com a comercialização de 

pessoas, tanto no tráfico humano, quanto na exploração sexual que estão 

particularmente mais facilitadas a partir do contexto de um mundo global. 
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Nesse sentido, Poulin (2013), indagado acerca do motivo pelo qual a 

globalização neoliberal seria fator dominante no aumento de mulheres em situação 

de prostituição e tráfico de mulheres, responde que 

 

A submissão às regras do mercado e às leis liberais contratuais de 
comércio leva a uma aceitação cada vez maior do ato comercial, que, em 
troca de uma soma variável de dinheiro, dá acesso ao órgão sexual das 
pessoas. A prostituição passou a ser atualmente, em grande número de 
Estados da Europa ocidental e do Pacífico sul, um ―trabalho‖ legítimo e, em 
alguns casos, um ―direito‖ e uma ―liberdade‖. A globalização da prostituição 
criou um vasto mercado de trocas sexuais, em que milhões de mulheres e 
meninas são transformadas em mercadoria de caráter sexual. Esta indústria 
é atualmente uma grande potência econômica. Ela constitui 5% do produto 
interno bruto da Holanda, 4,5% na Coreia do Sul, 3% no Japão e, em 1998, 
a prostituição representava de 2% a 14% do total das atividades 
econômicas da Indonésia, Malásia, Filipinas e Tailândia. 
A prostituição é considerada por muitos países um meio de 
desenvolvimento econômico, o que várias organizações internacionais 
reforçam. Assim, o Fundo Monetário Internacional – FMI e o Banco 
Mundial incentivam os governos dos países capitalistas periféricos a 
desenvolverem sua indústria do turismo e do entretenimento como alta fonte 
de divisas para o pagamento da dívida contraída junto a essas 
organizações. (Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/51967 
2-o-caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevis 
t -especial-com-richard-poulin>. Acesso em 11/09/2014 às 20h50min.). 

 

A partir de seus estudos, o autor aponta duas principais características das 

mulheres sexualmente exploradas: estar entre as minorias étnicas e a desigualdade 

social entre os países. Esses fatores têm contribuído para um aumento de ingresso 

de mulheres jovens em países estrangeiros. Ademais, ressalta Poulin (2013), ‗O 

dinheiro é a chave da relação prostitucional: ele liga e submete a pessoa prostituída 

ao prostituidor, tornando a relação impessoal, reificada e desequilibrada‘, fatores 

estreitamente ligados à violência física, sexual e psicológica, que acabam por 

majorar o índice de mortalidade entre mulheres e meninas aliciadas para a 

prostituição, no Canadá, em quarenta vezes, se comparado à média nacional. 

Ainda de acordo com o autor, há uma intima relação entre o neoliberalismo, 

o Estado de Direito, a prostituição e os imaginários sociais acerca da naturalização 

da exploração sexual. 

 

Em épocas do liberalismo triunfante, seja nas décadas que antecedem a 
grande crise de 1929 ou desde a vitória do neoliberalismo dos anos 1980, o 
confinamento das mulheres nos bordéis, nos quartos-vitrines e em outros 
locais fechados ou sua relegação em zonas de ―tolerância‖ e em bairros 
reservados são muito apreciados. Governos regulamentam a prostituição, 
legalizando assim a clausura de mulheres ou seu afastamento social em red 
light districts em proveito dos proxenetas. Estes têm suas atividades e suas 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/51967%202-o-caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevis%20t%20-especial-com-richard-poulin
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/51967%202-o-caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevis%20t%20-especial-com-richard-poulin
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/51967%202-o-caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevis%20t%20-especial-com-richard-poulin
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rendas legitimadas, enquanto os clientes prostituidores têm, oficialmente e 
com pleno direito, acesso ao corpo e ao órgão sexual das mulheres. 
Oriunda da supremacia do homem sobre a mulher, a prostituição se agrava 
constantemente sob o efeito da globalização neoliberal. Intensifica-se a 
oferta de jovens mulheres, de crianças ou de pessoas ―feminizadas‖ como 
instrumentos de prazer. Homens cada vez mais numerosos consideram o 
uso das pessoas prostituídas como um privilégio que lhes é atribuído de 
―direito‖. (Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/519672-o-
caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevista-
especial-com-richard-poulin>. Acesso em 11/09/2014 às 20h50min.) 

 

Essa relação de dominação envolve a cultura machista e adultocêntrica que 

entende a superioridade de homens economicamente mais privilegiados e 

pertencentes a etnias dominantes – sobre mulheres e crianças, pobres e 

provenientes de etnias minoritárias, de modo que há uma latente naturalização desta 

modalidade de violência como algo aceitável. 

Na mesma entrevista, Poulin (2013) adverte para o recrutamento cada vez 

mais precoce de jovens meninas para a prostituição. Segundo seus estudos, a 

média de idade de ingresso na prostituição é de aproximadamente 14 anos, sendo 

ainda menor em países em desenvolvimento. Salienta, ainda, que o tráfico de 

pessoas acaba sendo ‗necessário‘ para o desenvolvimento da atividade de 

exploração sexual, ante a necessidade de substituição das pessoas prostituídas que 

sofrem um rápido desgaste e tem morte prematura. 

Dessa forma, mulheres cada vez mais jovens são inseridas no mundo da 

prostituição e sofrem todas as formas de violações e abusos, na contramão dos 

Direitos Humanos, já fartamente elencados nas legislações do mundo globalizado, 

mas ainda não totalmente internalizados pelas pessoas e consequentemente 

implementados pelas sociedades. 

A partir destas constatações, necessário se faz a reflexão do fenômeno de 

forma interdisciplinar para buscar recursos nas mais diversas áreas do 

conhecimento para, entendendo melhor como e porque se dá, ainda hoje, a 

exploração sexual, bem como e, principalmente, quais seriam os mecanismos mais 

efetivos e eficazes para seu enfrentamento. 

Nesse diapasão, imperioso se fez analisar os fundamentos sócio 

antropológicos da exploração sexual, no intuito de desvendar se este fenômeno 

sempre existiu, em todas as sociedades, ou é, apesar de algo extremamente 

difundido, um fenômeno social restrito a sociedade dita civilizada. 

 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/519672-o-caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevista-especial-com-richard-poulin
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/519672-o-caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevista-especial-com-richard-poulin
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/519672-o-caso-de-amor-entre-a-prostituicao-internacional-e-o-capitalismo-entrevista-especial-com-richard-poulin
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1.2 FUNDAMENTO SÓCIO ANTROPOLÓGICO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL. 

 

Sabe-se que o ato sexual comercial é um fenômeno presente nos diversos 

países do globo, discutindo-se, inclusive, a legitimidade deste comércio, entre 

adultos, bem como se a prostituição está inserida no âmbito dos direitos disponíveis 

ou não. Já com relação a crianças e adolescentes a legislação pátria, 

acompanhando a global, deixa patente a impossibilidade de disponibilidade do corpo 

para fins de comércio sexual. 

Na contramão das legislações e, portanto, do que se pretende da sociedade, 

tem-se, a cada dia, um aumento de denúncias de exploração sexual comercial de 

jovens. Seria, então, a exploração sexual de adolescentes um fenômeno universal 

em todas as sociedades? Para responder a esta indagação utilizou-se dos estudos 

antropológicos de Malinowski que analisou o comportamento dos habitantes das 

Ilhas Trobriand, em seus estudos. 

O próprio antropólogo admite, entretanto, que as sociedades primitivas 

estudadas não representam, necessariamente, estágio de evolução para a 

sociedade moderna, o que implica na coexistência entre ambas, de forma 

absolutamente independente e autônoma. 

De acordo com Malinowski, em sua obra ‗Sexo e Repressão na Sociedade 

Selvagem‘, escrita em 1927, havia categorias de pessoas absolutamente excluídas 

da possibilidade de manter relações sexuais entre si, tais como: irmãos e pais. 

 

Em toda cultura humana encontramos, em primeiro lugar, sistemas de tabus 

bem definidos, que separam rigidamente um certo número de pessoas de 

sexos opostos e excluem categorias inteiras  de parceiros potenciais. O 

mais importante destes tabus exclui completamente do acasalamento 

aquelas pessoas que estão normal e naturalmente em contato, isto é, 

membros da mesma família, os pais dos filhos, os irmãos das irmãs. Como 

uma extensão deste fato, verificamos em um certo número de sociedades 

primitivas uma proibição mais ampla das relações sexuais, que excluem 

grupos inteiros de pessoas de quaisquer relações sexuais. Esta é a lei da 

exogamia. (MALINOWSKI, 1973, p. 18.) 

 

A exogamia era exemplo do espírito pacífico e generoso da humanidade em 

seus primórdios. Com as comunidades dirigidas pelas mulheres e estando proibida a 

relação incestuosa, os grupos humanos buscavam mulheres em outros grupos, 

objetivando evitar tais relações.  
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Oferecer uma mulher a outro grupo implicava em presenteá-lo com a 

possibilidade de gerar futuros caçadores (e provedores de alimentos); era, também, 

a preocupação com a perpetuação daquela comunidade que recebia a fêmea da 

espécie. A mulher, então, apesar da sociedade eminentemente matriarcal, já é 

percebida como objeto, passível de apropriação. 

Quiçá, o primeiro recurso de defesa da mulher enquanto objeto apropriável 

foi o pudor de esconder o corpo sob vestimentas que serviram para que ela pudesse 

escolher, na medida do possível, nessa circunstância histórica, o parceiro desejado. 

A obra do jurista Nelson Hungria ensina que, 

 

Segundo Manfredini, o pudor, primitivamente, foi um recurso da mulher, 

para não sucumbir a uma ingrata vis; a mulher se fez pudica para ceder 

somente ao homem preferido. Teria, assim, antecedido a própria iniciativa 

da indumentária para ocultação das partes genitais, embora se deva 

reconhecer que o vocábulo ‗pudor‘ derive de putere, com evidente alusão à 

necessidade feminina de esconder as secreções vaginais putrefatas e o 

fluxo menstrual. O pudor psicológico teria precedido o pudor anatômico. O 

pudor já devia existir muito antes da invenção do vestuário (que) serviu ao 

pudor e à coquetterie: continha os avanços do macho, ao mesmo tempo 

que lhe excitava os desejos... Com a evolução social, o pudor passou a ser 

um complexo sentimento concernente a toda a conduta do indivíduo sob o 

prisma sexual. Tornou-se o imperativo sentimento social que, no espirituoso 

comentário de Pitigrilli (Oltraggio al Pudore), faz com que uma finíssima tela 

de crepe da China, cobrindo o corpo de uma mulher, adquira a 

intransponibilidade de uma muralha da China. (HUNGRIA, 1957, p. 90/91). 

 

Engels, em 1884, na obra ‗A Origem da Família, da Propriedade Privada e 

do Estado‘ traça a evolução da família ao longo dos tempos e indica que nos 

primórdios da civilização, os grupos humanos coabitavam e não havia qualquer 

regulamentação acerca da sexualidade, imperando a promiscuidade, fato que, 

segundo ele próprio nunca fora comprovado.  

As famílias eram formadas por grupos mistos, nos quais não havia 

exclusividade. Primeiramente surgiu a chamada família consanguínea, cujos grupos 

conjugais classificavam-se por gerações, de forma que irmãos e primos eram 

maridos e esposas entre si. Em seguida, veio a família punaluana, excluído, num 

primeiro momento, pais e filhos de relações sexuais recíprocas e, logo depois, os 

irmãos. Nestas famílias eram as mulheres que definiam a linhagem do grupo. Nas 

palavras de Engels 
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Em todas as formas de família por grupo, não se pode saber com certeza 
quem é o pai de uma criança, mas sabe-se quem é a mãe. Ainda que ela 
chame filhos seus a todos os da família comum, e tenha deveres maternais 
para com eles, nem por isso deixa de distinguir seus próprios dentre os 
demais. É claro, portanto, que em toda parte onde existe o matrimonio por 
grupos a descendência só pode ser estabelecida pelo lado materno, e, por 
conseguinte, apenas de reconhece a linhagem feminina. (ENGELS, 1986, p. 
77). 

 

Surgindo o amor conjugal e o desejo feminino de continuidade, aparece 

também, e como consequência, a família sindiásmica7. Esse tipo de matrimônio 

ocorreu ainda sob a égide do matriarcado e a predominância das famílias por 

grupos. Nele encontramos um ponto de inflexão: a união estável com a 

preponderância de casais mais envolvidos entre si do que com os demais membros 

do grupo. Esse tipo de sociedade Malinowski encontrou nos habitantes das Ilhas 

Trobriand, objeto de seus estudos antropológicos: 

 

Todo homem e mulher nas Trobriand estabelece-se finalmente no 

matrimônio depois de um período de brinquedo sexual na infância, seguido 

de geral licenciosidade na adolescência e mais tarde por um tempo em que 

os amantes vivem juntos em um amor secreto mais permanente, 

partilhando, juntamente com dois ou três outros casais, uma ‗casa de 

solteiro‘ comunal. O matrimônio que é em geral monógamo, exceto para os 

chefes, que têm várias esposas, é uma união permanente, que implica a 

exclusividade sexual, uma existência econômica comum e uma casa 

independente... o marido não é considerado pai das crianças... Segundo a 

crença dos nativos as crianças são inseridas no útero materno como 

minúsculos espíritos, geralmente pela ação do espírito de uma parenta 

morta da mãe. O marido desta tem de proteger e cuidar das crianças, 

‗recebê-las em seus braços‘ quando nascem, mas não são dele, no sentido 

de que tenha alguma participação na procriação. O pai é assim um amigo 

amado, benevolente mas não reconhecido como parente dos filhos...Os 

filhos, portanto, procuram no pai somente carinho e uma terna companhia... 

O comportamento da mulher em relação ao marido não é inteiramente 

servil. Ela tem suas próprias posses e sua esfera de influência privada e 

pública. Nunca acontece que os filhos vejam a mãe maltratada pelo pai. 

(MALINOWSKI, 1973, p. 21/22). 

 

No período de lactância da criança, segundo os estudos do antropólogo 

polonês, o marido da mãe era terno e amável. Mais tarde, no começo da primeira 

infância brinca com ela, carrega-a e ensina-lhe as brincadeiras divertidas. Quando 

entra na terceira fase da infância, que começa entre os cinco e sete anos, 

                                                           
7
 No regime de matrimônio por grupos, ou talvez antes, já se formavam uniões por pares, de duração mais 

ou menos longa; o homem tinha uma mulher principal (ainda não se pode dizer que fosse a favorita) entre 
as numerosas esposas, e era para ela o esposo principal entre todos os outros. (ENGELS, 1986, p. 82). 
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as crianças do arquipélago de Trobriand começam a formar uma pequena 

comunidade juvenil dentro da comunidade. Vagueiam em bandos, brincam 

em praias distantes ou partes isoladas da floresta, juntam-se com outras 

pequenas comunidades de crianças de aldeias vizinhas e em tudo isto, 

embora obedeçam às ordens de seus dirigentes infantis, são quase 

completamente independentes da autoridade dos mais velhos... a criança 

também coopera frequentemente com seu pai... O pai ainda continua íntimo, 

a criança ainda gosta de trabalhar com ele, ajuda-o e aprende o que lhe 

ensina, mas compreende cada vez mais que esta cooperação baseia-se na 

boa vontade e não na lei e que o prazer que nela encontra é o prêmio que 

recebe... Passamos agora (ao período)... que vai de cerca dos cinco a seis 

anos até a puberdade... é a fase da independência infantil, na qual os 

meninos e meninas pequenos brincam juntos em uma espécie de república 

juvenil. Ora, um dos principais interesses dessas crianças consiste nos 

passatempos sexuais. Bem cedo as crianças são iniciadas umas pelas 

outras, ou, às vezes, por um companheiro ligeiramente mais velho, nas 

práticas do sexo. Naturalmente nesta fase são incapazes de realizar 

adequadamente o ato, mas contentam-se com toda espécie de 

brincadeiras, sendo deixadas em completa liberdade pelas pessoas mais 

velhas, e assim podem satisfazer sua curiosidade e sensualidade 

diretamente e sem disfarces... Não apenas não há qualquer interferência 

dos pais, mas raramente, se é que alguma vez ocorre, verifica-se que um 

homem ou uma mulher tomam um interesse sexual perverso nas crianças e 

certamente nunca seriam vistos misturarem-se nos brinquedos neste papel. 

A violação das crianças é desconhecida e uma pessoa que praticasse 

brincadeiras sexuais com uma criança seria julgada ridícula e desprezível. 

(MALINOWSKI, 1973, p. 55/57).  

 

Vale ressaltar essa última afirmação de Malinowski: a sociedade primitiva e 

matriarcal desconhecia a violação da criança e qualquer adulto que se imiscuísse 

nas brincadeiras sexuais delas, seria considerado ‗ridículo‘ e ‗desprezível‘. Assim, é 

possível afirmar, a partir dos estudos antropológicos do autor, que o abuso e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes nem sempre fizeram parte da 

sociedade e, apesar de bastante frequente, há povos que não convivem com este 

fenômeno. 

Aliás, a subjugação da mulher também não existia nestas sociedades 

primitivas. Para Engels (1986), a família sindiásmica pressupunha um lar comum no 

qual a mulher ―não só é livre como, também, muito considerada‖ (p.85). A relação 

entre marido e mulher entre os trobriandeses, segundo Malinowski, implicava em 

certo igualitarismo: 

 

A mulher intervém livremente nas pilhérias e na conversa; desincumbe-se 
do seu trabalho com independência, não como se fosse uma escrava ou 
uma criada, mas como quem administra o seu departamento com 
autonomia. Ela dá ordens ao marido, quando precisa de sua ajuda. Uma 
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observação atenta, feita no dia a dia, confirma essa primeira impressão. O 
típico lar trobriandês se baseia nos princípios da igualdade e da 
independência de funções: o homem é considerado o senhor, pois acha-se 
em sua própria aldeia e a casa lhe pertence; mas, sob outros aspectos, a 
mulher exerce uma influência considerável; ela e os seus parentes 
contribuem, em grande parte, para o abastecimento da família; certos 
objetos domésticos são propriedade sua; e é ela – depois de seu irmão – 
que a lei reconhece como chefe da família. (MALINOWSKI, 1973, p. 46/47). 

 

Naquela sociedade, os homens atribuíam especial importância às mulheres, 

conforme se depreende do trecho abaixo subscrito: 

 

(...) um homem, ao falar da composição de sua família, estende-se 
orgulhosamente na enumeração de suas irmãs e das filhas delas, como 
algo de real importância para sua linhagem. O nascimento de uma filha é 
recebido com o mesmo prazer que o de um menino e os pais não fazem 
nenhuma diferença entre ambos na demonstração de interesse, entusiasmo 
ou afeição. (MALINOWSKI, 1973, p.59). 

 

Outro ponto de inflexão desta sociedade foi o patriarcado, com o 

consequente aparecimento da propriedade privada. Desfeito o matriarcado, a 

mulher, segundo Engels, passou a ser propriedade privada do homem e, juntamente 

com elas, as crianças. Essas mudanças foram determinantes para a transformação 

das relações sociais. 

É praticamente o fim dos momentos históricos, em que os filhos de homens 

e mulheres eram comuns a todos, em que a vida sexual era grupal, em que não 

havia entraves para as relações sexuais mesmo entre irmãos, até as transformações 

que resultaram enfim na monogamia e, mais importante, que resultou no casal 

isolado. Ao longo de todas essas formas de relacionamento entre homens e 

mulheres, a mulher sempre teve grande prestígio no seio familiar, tendo-o perdido 

muito mais tarde. São suas palavras, 

 

A tolerância recíproca entre machos adultos e a ausência de ciúmes 
constituíram a primeira condição para que se pudessem formar estes 
grupos numerosos e estáveis, em cujo seio, unicamente, podia operar-se a 
transformação do animal em homem. E, com efeito, que encontramos como 
forma mais antiga e primitiva da família, cuja existência indubitável nos 
demonstra a História, e que ainda hoje podemos estudar em certos lugares? 
O matrimônio por grupos, a forma de casamento em que grupos inteiros de 
homens e grupos inteiros de mulheres, se pertencem mutuamente, 
deixando bem pouca margem para os ciúmes. (ENGELS, 1986, p.70) 

 

E arremata quanto à situação social da mulher no seio da família, 
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Uma das ideias mais absurdas que nos transmitiu a filosofia do século XVIII 
é a de que na origem da sociedade a mulher foi escrava do homem. Entre 
todos os selvagens e entre todas as tribos que se encontram nas fases 
inferior, média e até (em parte) superior da barbárie a mulher não só é livre 
como, também, muito considerada. Artur Wright, que foi durante muitos 
anos missionário entre os iroqueses-senekas, pode atestar qual a situação 
da mulher, ainda no matrimônio sindiásmico:  ―A respeito das famílias, na 
época em que ainda viviam nas antigas casa-grandes (domicílios 
comunistas de muitas famílias)... predominava sempre um clã (uma gens) e 
as mulheres arranjavam maridos em outros clãs (gens)... Habitualmente as 
mulheres mandavam na casa; as provisões eram comuns, mas – ai do 
pobre marido ou amante que fosse preguiçoso ou desajeitado demais para 
trazer a sua quota parte ao fundo de provisões da  comunidade! (ENGELS, 
1986 p. 85) 

 

Para o autor, a propriedade privada dos bens necessários à sobrevivência, 

como os utensílios de barro e de metal, e, depois com bens de maior valor, como o 

gado, leva a entender também o ser humano como um bem factível de apropriação, 

daí a existência, segundo ele, da escravatura. 

Os bens, antes, eram transmitidos por meio da linha materna, o que fez 

surgir a necessidade de que a mulher também pertencesse a uma família, e a um 

homem, para poder preservar as riquezas. A ordem da herança estabelecida é 

modificada, assim como a filiação feminina, e o homem ganha importância na 

família, destronando a mulher da importância social que, até então tivera. Nasce o 

patriarcalismo, com a incorporação dos escravos, da mulher e dos filhos ao 

patrimônio do marido. 

A situação social de exploração de crianças e adolescentes está relacionada 

aos valores supramencionados. Há, em muitas pessoas, a ideia de que vulneráveis 

podem ser objeto de posse e propriedade. Quantos pais não tratam seus filhos, 

como um de seus inúmeros bens? E, quantos homens, para sua satisfação não 

tomam as mulheres, inclusive crianças e adolescentes, como um simples objetos de 

seu prazer e muitas vezes ainda, vendem-nas, como verdadeiras mercadorias das 

quais se sentem donos? 

Caio Prado Júnior aponta em sua obra História Econômica do Brasil, a 

formação social do país, estabelecendo uma diferenciação entre a colonização, 

pelos europeus – portugueses e espanhóis – das terras da América, dita tropical 

com a colonização de outras terras, que ele chama de temperadas. Para essas iam 

os que tinham mais recursos, os que, mesmo se dispunham a trabalhar, como foram 

os colonos que foram para Maryland, Virgínia ou Carolina nos Estados Unidos.  

Portugal já tinha um longo histórico de escravidão negra antes da chegada ao Brasil 
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e a Espanha com os mouros também na condição de escravos. (PRADO JÚNIOR, 

2006). 

Aqui, nem mesmo ainda, segundo o renomado geógrafo, houve o que se 

poderia chamar cientificamente de colonização (colônias propriamente de 

povoamento). Haverá outra formação social, com um caráter puramente mercantil, 

como explica o autor, na obra supracitada:  

 

Se vamos à essência de nossa formação, veremos que na realidade nos 
constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais 
tarde, outro e diamante; depois algodão e em seguida café, para o comércio 
europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado 
para fora do país, e sem atenção a considerações que não fossem o 
interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia 
brasileiras. (...) Virá o branco europeu para especular, realizar um negócio; 
inverterá seus cabedais, e recrutará a mão de obra de que precisa: 
indígenas ou negros importados. (PRADO JÚNIOR, 2006, p.23). 

 

O grande problema deste caráter de dominação ao longo dos séculos da 

formação da sociedade brasileira traz consequências para a estrutura econômica e, 

também para a vida social do país e, até hoje, resiste a ideia da exploração. Assim, 

seja nos grandes centros, nas regiões turísticas ou nos rincões mais escondidos 

geograficamente do país, especialmente onde se desenvolvem grandes obras de 

engenharia e exploração de recursos naturais como as mineradoras, áreas enormes 

ainda não totalmente povoadas, como a Amazônia, é certo encontrar a exploração 

sexual de adolescentes. Galeano, retratando a história do Brasil, esclarece que 

  

Três anos depois do descobrimento, Cristóvão Colombo dirigiu 

pessoalmente a campanha militar contra os indígenas da Ilha Dominicana. 

Um punhado de cavaleiros, duzentos infantes e alguns cães especialmente 

adestrados para o ataque dizimaram os índios. Mais de quinhentos, 

enviados à Espanha, foram vendidos como escravos em Sevilha e 

morreram miseravelmente. Entretanto alguns teólogos protestaram e a 

escravização dos índios foi formalmente proibida ao nascer do século XVI. 

Na realidade, não foi proibida, mas abençoada: antes de cada entrada 

militar, os capitães de conquista deviam ler para os índios, sem intérprete, 

mas diante de um escrivão público, um extenso e retórico requerimento que 

os exortava a se converterem à santa fé católica: ‗Se não o fizerdes, ou 

nisto puserdes maliciosamente dilação, certifico-vos que com a ajuda de 

Deus eu entrarei poderosamente contra vós e vos farei guerra por todas as 

partes e maneira que puder, e vos sujeitarei ao jugo e obediência da Igreja 

e de Sua Majestade e tomarei vossas mulheres e filhos e vos farei escravos, 

e como tais vos venderei, e disporei de vós como Sua Majestade mandar, e 

tomarei vossos bens e vos farei todos os males e danos que puder... 

(GALEANO, 2000, p. 25). 
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Ora, é possível inferir que europeus sobrepunham-se aos nativos 

americanos demonstrando força e dominação. O poder econômico fomentava a 

subjugação dos seres humanos mais vulneráveis – os índios, mais tarde os negros 

escravizados e, atualmente os trabalhadores. Na sociedade moderna, essa relação 

de poder é mantida, na medida em que prossegue a existência dos vulneráveis, com 

outros recortes: gênero, etnia e condição social, em consequência da primitiva 

dominação do homem branco e economicamente mais favorecido. 

 

1.3 A GLOBALIZAÇÃO E O AUMENTO DOS CASOS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 

NA CONTRAMÃO DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

A globalização, como visto acima, permite e facilita o deslocamento de 

pessoas e bens por todo o globo e, além de ter trazido inúmeros avanços 

tecnológicos, o atual estágio de desenvolvimento da sociedade, na chamada ‗era 

das comunicações‘, permite a circulação de informações em tempo real. 

Essa facilidade traz também problemas sociais graves que violam os Direitos 

Humanos, tais como o terrorismo, o crime organizado e o tráfico de pessoas, 

especialmente mulheres e para fins de exploração sexual. O jornalista e historiador 

britânico Misha Glenny estudou os aspectos negativos do fenômeno em diversos 

países e compilou suas histórias no livro ‗McMáfia: crime sem fronteiras‘. Na obra, o 

autor analisa: a queda do comunismo; ouro, dinheiro, diamantes e bancos; drogas e 

cibercrime e o futuro do crime organizado, inter-relacionando com inúmeros crimes 

decorrentes, inclusive a exploração sexual de jovens. 

Em uma viagem a Zagreb (ex-Iugoslávia), em 1991, o jornalista conta que 

entregou as chaves do ‗Audi‘ que dirigia a um manobrista, como faziam todos e, no 

dia seguinte, soube que havia sido vítima da indústria que mais crescia na Europa, o 

roubo de carros – seu veículo havia embarcado para Mostar, capital da Herzegóvina 

ocidental, a 320 quilômetros, para ser vendido em um mercado de carros usados, 

que eram comercializados indiscriminadamente para quem os quisesse adquirir. 

Com a queda do comunismo, na Albânia, onde antes eram permitidos apenas carros 

oficiais, quem conseguisse comprar um carro (roubado) ―caia na estrada com 

animação mediterrânea, mesmo sem nunca ter dirigido na vida. Caos!‖. 

Neste cenário, além do tráfico de entorpecentes que era generalizado, cada 

país ficou ‗especializado‘ em um ramo comercial. A ex-Iugoslávia era responsável 
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por armas e cigarros, a Bulgária por carros, a Ucrânia, pelo tráfico de trabalhadores 

e mulheres. A Tchecoslováquia, então, passou a abrigar a nova máfia búlgara que, 

no início estava circunscrita ao contrabando de carros, para, em seguida, 

ingressarem em uma ‗outra coisa‘ muito mais lucrativa. 

 

Essa outra coisa era a silnece hamby, ou Estrada da Vergonha – a rodovia 
que ligava Dresdem a Praga, passando pelo coração do pesado complexo 
industrial da Tchecoslováquia, no norte da Boêmia. Em um ambiente 
econômico caótico e deprimente, jovens mulheres tchecas começaram a se 
prostituir por trocados na E55. Pelo preço de uma modesta refeição, as 
adolescentes satisfaziam os desejos de uma interminável fila de suarentos 
motoristas de BMWs e de caminhoneiros gordos que dirigiam entre a 
Boêmia e a Saxônia. (GLENNY, 2008, p. 34).  

 

Segundo o autor, as mulheres que se prostituíam na Estrada da Vergonha, 

faziam-no por escolha própria, obviamente, em razão da condição econômica 

precária em que se encontravam, mas não eram coagidas física ou moralmente. O 

comércio sexual, então, despertou o interesse de criminosos búlgaros que se deram 

conta da possibilidade de obter lucro, oferecendo este ‗serviço‘ a milhares de 

alemães que viajavam para o Caribe e o Sudeste Asiático em busca de turismo 

sexual, em um local bem mais acessível. 

Para isto, quadrilhas búlgaras passaram a comprar motéis baratos no norte 

da Boêmia e precisavam de ‗mulheres dóceis‘ sem muita ligação com a comunidade 

local para ‗prestar os serviços‘. Decidiram, então, trazer suas compatriotas, dando 

início ao tráfico de mulheres para exploração sexual, desta feita, sem o 

consentimento das envolvidas e com muita violência, como descreve o autor, a 

história de Stanimira, jovem búlgara de 19 anos. 

Stanimira foi convidada por sua colega de quarto para trabalhar como 

assistente de loja com salário de aproximadamente um mil e quinhentos dólares 

americanos, na República Tcheca. Tão logo chegou, foi informada que trabalharia 

como prostituta, como se recusou, foi violentamente agredida, conforme suas 

próprias palavras, 

 

―Belchev
8
 me espancou até me deixar cheia de hematomas, aos soco e 

pontapés, no pavilhão em frente ao Hotel Sport. Ele me chutava com 
sapatos ferrados. Chamou seus capangas, Krassi e Blackie, por meio de um 

                                                           
8
 Tsvetomir Belchev – ex-lutador búlgaro e proprietário do prédio para onde Stanimira fora levada, 

próximo à Estrada da Vergonha. 
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walkie-talkie, e mandou que eles me surrassem também. Fui levada para o 
porão, onde os dois continuaram a me chutar e a me dar socos, 
especialmente na barriga. Blackie prendeu minha cabeça e me esmurrou. 
Quando desmaiei, jogaram água em mim. Assim que recobrei a 
consciência, tive uma das mãos algemada a uma tubulação de aquecedor. 
Sentia dores terríveis. Passei o dia inteiro algemada. Então, Belchev me 
violentou num dos quartos da casa de campo.‖. (GLENNY, 2008, p. 35/36).   

  

Soube-se, depois, que Belchev e seus capangas haviam torturado e 

violentado cada uma das quarenta mulheres resgatadas pela policia em 1997. Elas 

eram obrigadas a angariar, pelo menos, três mil dólares americanos por mês para a 

quadrilha e, a qualquer sinal de insubordinação, eram novamente espancadas e 

violentadas. O criminoso foi preso, mas continuou administrando três bordéis, por 

telefone celular, de sua cela de prisão. 

Logo após a queda do muro de Berlim, relata o autor, gângsteres e 

oportunistas montaram uma rede de trafico de mulheres que abrangia toda a Europa 

e quadrilhas búlgaras, em razão da geografia privilegiada, assumiram papel central 

deste ‗comércio global‘. Em 1994, com a chegada dos primeiros soldados da Força 

de Paz da ONU houve crescimento exponencial da demanda e aumento significativo 

do tráfico para o oeste. 

Traficantes de mulheres e contrabandistas de carros compartilhavam rotas e 

despesas. Enquanto o primeiro é executado por pequenas células que transferem as 

‗mercadorias‘ de uma região para outra, o roubo de carros exige maior organização 

em razão da maior complexidade. Nas palavras do autor, ―mulheres são mercadorias 

atraentes para quem quer entrar no mundo do crime. Podem cruzar fronteiras 

legalmente e não atraem atenção de cães farejadores‖ (p. 37). Além disso, o 

investimento inicial e os custos operacionais são baixos e a ‗mercadoria‘ gera lucros 

repetidamente. 

Para o autor, ―nem o fornecedor (o gângster) nem o consumidor (prósperos 

europeus ocidentais) compreendem essa relação em termos que não os 

econômicos‖ (p. 37), de forma que as infindáveis violações de direitos sequer são 

percebidas pelos envolvidos. Ainda segundo o autor, ―Para as polícias do Leste 

Europeu, a transição para o capitalismo se revelou extraordinariamente difícil. Muitas 

vezes eram insultadas por sua cumplicidade com a repressão aos dissidentes sob o 

comunismo.‖ (p.37).  

Ao lado disso, os policiais percebiam salários muito baixos e acabavam por 

tornarem-se coniventes do crime, além de aplicar multas ―informais‖ a fim de 
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aumentar a renda mensal. Este cenário passou a ser frequente no mundo 

globalizado, facilitando, pois, sua ocorrência. 

O crime organizado, conclui o autor, só se configura como negócio 

compensador nos Bálcãs porque os europeus ocidentais comuns gastam cada vez 

mais tempo e dinheiro ―dormindo com prostitutas, fumando cigarros 

contrabandeados, enfiando notas de 50 euros no nariz, empregando imigrantes 

ilegais por salários de subsistência, admirando marfim, sentando em teca ou 

comprando fígados e rins‖ (p. 63) provenientes da pobreza que impera nos países 

em desenvolvimento. 

Existia um intenso tráfico sexual da ex-União Soviética para o Oriente Médio. 

De acordo com Glenny, o grande negócio explorado pelas quadrilhas russas era a 

prostituição, que contava com clientes do mundo todo. Israel, já globalizada, se 

tornava mais permissiva e, o sucesso de suas indústrias de alta tecnologia fez surgir 

uma classe yuppie9 disposta a gastos extravagantes. Além disso, uma redução 

temporária da tensão com os palestinos nos anos 1990 permitiram o retorno do 

turismo de massa no território, o que contribuiu para, nas palavras do jornalista, 

―transformar Tel Aviv em um dos maiores centros de prostituição do Oriente Médio – 

o outro é Dubai‖. Ainda segundo o autor: 

 

Bordéis para todos os bolsos masculinos começaram a surgir também em 
centros turísticos como Netânia e Eliat. Como a maioria das economias 
emergentes avançadas, Israel sofreu pressão dos Estados Unidos para 
liberalizar seus mercados e políticas de investimento. Com o crescente fluxo 
de bens e capitais veio o consumismo que sustenta a globalização e conta 
com o dinheiro para satisfazer qualquer capricho ou desejo. Combinado 
com as imagens onipresentes de sexualidade feminina e masculina, esse 
consumismo estimula a noção (certamente entre os homens e, ao que 
parece, cada vez mais entre as mulheres) de que o sexo é menos uma 
expressão de intimidade e mais uma mercadoria, sujeita as mesmas regras 
aplicáveis à venda de hambúrgueres e de agasalhos de ginastica, como 
argumenta um estudo acadêmico. (GLENNY, 2008, p. 133). 

 

Dessa forma, é possível verificar a ‗coisificação‘ do ser humano que passa a 

ser dividido em duas categorias: os que podem comprar pessoas e os que são 

vendáveis. Nesse prisma, o ser humano é visto como bem e não como pessoa. A 

                                                           
9
 Yuppie é a contração da expressão inglesa "Young Urban Professional" – que significa jovem 

profissional urbano. É um termo utilizado para se referir a jovens profissionais, com boa situação 
financeira (entre a classe média e a classe alta). Os yuppies em regra possuem formação 
universitária, valorizam bens materiais e seguem a moda. O termo yuppie descreve atributos e 
comportamentos que constituem um estereótipo que se acredita ser o ideal a se atingir, tanto nos 
EUA e Inglaterra como em vários outros países ocidentais. 
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não percepção de algumas categorias de pessoas como sujeito de direitos vai de 

encontro às legislações dos diversos países do globo, o que não impede, cada vez 

mais, sua ocorrência. 

Esse fenômeno, entretanto, não ficou adstrito aos países pobres. Höppner 

(2013) retrata a atual situação enfrentada pela Alemanha no tocante a exploração 

sexual de meninos e meninas. De acordo com a jornalista, a falta de dados acerca 

da real dimensão do problema, bem como a insuficiência de instituições de amparo 

dificultam o combate. Para as vítimas, há poucos pontos de referência para auxílio, a 

exemplo da ―Missão da Meia-Noite‖, em Dortmund, que presta apoio a prostitutas, 

sendo que uma em cada 11 pessoas que buscam ajuda é menor de idade e dois 

terços são alemães. 

Segundo a pesquisa, na Alemanha, há cerca de quatrocentas mil pessoas 

prostituídas. Adolescentes e crianças são levadas a prostituição por diferentes 

caminhos, alguns para sustentar o vicio pelas drogas, outros por iniciativa de 

conhecidos ou parentes e outros, ainda, são vitimas de golpes, como os loverboys10, 

jovens que seduzem as meninas na puberdade, abordadas nas escolas, bares e 

discotecas.  

No decorrer da relação, as meninas se afastam da família e o aliciador se 

torna cada vez mais importante na vida delas. Nesta fase, os aliciadores revelam 

supostos problemas pessoais e "As meninas acreditam que precisam ajudá-los a 

conseguir dinheiro rapidamente e muitas consentem em ser mandadas para a 

prostituição". (Disponível em: <http://www.dw.de/alemanha-tenta-lidar-com-prostitui 

%C3%A7%C3%A3o-infantil-crescente/a-17001196>. Acesso em 14/09/2014.). 

Essa ‗nova‘ modalidade não utiliza violência ou coação física, mas é também 

bastante cruel, na medida em que jovens inexperientes são levadas a acreditar que 

encontraram o amor de suas vidas e, por eles, são capazes de fazer qualquer coisa, 

inclusive se prostituírem. Essas garotas sofrem exploração sexual sem ao menos 

terem noção do que está acontecendo, o que as impede de buscar ajuda e sair da 

situação degradante em que se encontram. 

Ademais, quando se tornam adultas e se dão conta de que o grande amor 

da juventude, por quem se prostituíram para ajudar, era também o grande amor de 

outras jovens, também sexualmente exploradas, podem desenvolver inúmeros 

                                                           
10

 Amantes 

http://www.dw.de/alemanha-tenta-lidar-com-prostitui%20%C3%A7%C3%A3o-infantil-crescente/a-17001196
http://www.dw.de/alemanha-tenta-lidar-com-prostitui%20%C3%A7%C3%A3o-infantil-crescente/a-17001196
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distúrbios orgânicos e mentais, além de baixa autoestima podendo, inclusive, sofrer 

depressão, uma das maiores causas de suicídio.  

De acordo com a mesma reportagem, os meninos também são vitimas. "Os 

jovens são convidados para jogar, tem pebolim, videogame, filmes e, em algum 

momento, serão assistidos filmes pornôs". Em seguida, os jovens constroem 

relacionamentos e tornando-se amigos de homens até então desconhecidos. Por 

fim, são convidados a praticar atos sexuais e, geralmente aceitam por se sentirem 

pressionados. 

De acordo com a pesquisa, muitos jovens não percebem a situação 

degradante em que estão inseridos. "Há o fenômeno que chamamos de euforia de 

início, ou seja, as meninas – no meio da puberdade – revoltam-se contra as regras e 

normas da sociedade, entram para a prostituição e também em um tabu que, além 

de tudo, é rentável". 

Verifica-se, pois, que não só a pobreza leva à prostituição infanto-juvenil, 

que, atualmente, se traduz em um lucrativo comércio, no qual os exploradores 

buscam alternativas para obter a ‗matéria prima‘, ou seja, as jovens que serão 

comercializadas, de acordo com as características do país em que prestarão os 

serviços, ocorrendo em países desenvolvidos e em desenvolvimento, capitalistas e 

socialistas. 

Cuba, um dos últimos países do globo que tenta manter o regime socialista, 

apesar das negativas dos defensores do governo, também está inserida nesta 

realidade de prostituição. Recente reportagem de Veja on-line expõe o problema e 

reputa à pobreza estrema da população a motivação para aderir ao mercado do 

sexo.  

 

Em Santiago de Cuba, ponto de partida dos revolucionários que tomaram o 
poder em 1959, a prostituição é visível nas ruas e nos hotéis de luxo. No 
quatro-estrelas Casa Granda, que fica no Parque Céspedes, onde Fidel 
Castro fez o primeiro discurso vitorioso da revolução socialista, prostitutas e 
gigolôs se misturam com hóspedes e músicos cubanos. A polícia assiste a 
tudo sem interferir. Todos levam um bom dinheiro nessa história. As 
prostitutas "classe A", como dizem os cubanos, podem ganhar até 100 
dólares por cliente. A maior parte do dinheiro fica com o gigolô, que compra 
roupas e maquiagem para suas moças e paga um pedágio à polícia para 
poder tocar o negócio. Fidel condenou a prostituição em vários de seus 
longos discursos, mas anda calado. A atividade é um dos pontos altos do 
turismo, que atrai mais de 1 bilhão de dólares para o país a cada ano. A 
todo momento somos abordados nas ruas por algum cubano oferecendo 
tabaco muito em conta, uma "jinetera", como são chamadas as prostitutas, 
drogas e até balas e bombons. (Disponível em: <http://veja.abril.com.br/ 

http://veja.abril.com.br/%20idade/exclusivo/conheca_pais/cuba/contexto_sociedade.html
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idade/exclusivo/conheca_pais/cuba/contexto_sociedade.html>. Acesso em 
15/09/2013). 

 

O documentário intitulado ‗Sexo, Histórias e Contos de Vídeo‘, produzido 

pelo grupo cubano independente Matraka, expõe relatos de crianças prostituídas na 

ilha socialista. Destaca-se a história de uma jovem de doze anos, cuja mãe não 

queria que ela permanecesse na escola. Como a garota queria estudar, ‗trocou‘ sexo 

com um homem de 48 anos por um kit de material escolar. (Disponível em: <http:// 

noticias. r7. com / internacional / noticias / documentario - mostra - realidade - da-

prostituicao-em-cuba-20110425.html>. Acesso em 26/09/2014 às 14h.). 

Percebe-se, pois, que a exploração sexual tem estado presente na 

sociedade moderna de forma bastante incisiva, em países ricos e pobres, socialistas 

e capitalistas. Trata-se de um lucrativo mercado em franco crescimento.  

 

1.4 GÊNERO, CONDIÇÃO SOCIAL E ETNIA: POSSÍVEIS JUSTIFICATIVAS DA 

EXPLORAÇÃO SEXUAL. 

 
A exploração sexual, como as demais explorações, pressupõe a existência 

da dominação de um ser humano sobre outro, a partir de conceitos que a ratificam. 

Desta feita, o homem, pela força física, domina a mulher; o rico, em uma sociedade 

que valoriza o consumo, sobrepõe-se ao pobre; e, por fim, a etnia branca entende 

ser superior à negra por questões históricas de dominação. A partir destes pontos de 

vista, discutir-se-á a relação entre gênero, classe social e etnia e a inflexão da 

exploração sexual, buscando uma aproximação às origens do problema. Beauvoir, 

afirma, 

 

Há profundas analogias entre a situação das mulheres e a dos negros: 
umas e outros emancipam--se hoje de um mesmo paternalismo e a casta 
anteriormente dominadora quer mantê-los "em seu lugar", isto é, no lugar 
que escolheu para eles; em ambos os casos, ela se expande em elogios 
mais ou menos sinceros às virtudes do "bom negro", de alma inconsciente, 
infantil e alegre, do negro resignado, da mulher "realmente mulher", isto é, 
frívola, pueril, irresponsável, submetida ao homem. Em ambos os casos, tira 
seus argumentos do estado de fato que ela criou. Conhece-se o dito de 
Bernard Shaw: "O americano branco relega o negro ao nível do engraxate; 
e concluí daí que só pode servir para engraxar sapatos"(BEAUVOIR, 1970, 
p. 19). 

 

Ainda hoje, a sociedade é dominada por homens brancos e ricos. São estas 

pessoas que determinam as regras sociais. Existe, todavia, quem divirja desta 

http://veja.abril.com.br/%20idade/exclusivo/conheca_pais/cuba/contexto_sociedade.html
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afirmação, sob o argumento de que isso faz parte do passado, já que atualmente 

seríamos todos são iguais. Entretanto, o poder continua, com raras exceções, nas 

mãos desse grupo social e são eles que fazem as leis e as executam, sempre a 

partir da relação de dominação que acaba por gerar as violências e atingem 

especialmente os mais vulneráveis. 

A relação de dominação permite a existência do abuso sexual que, ao lado 

de outras violências contra crianças e adolescentes, como a física e a emocional, 

aparecem na sociedade como fenômenos transclassistas, na medida em que não 

fica adstrita a uma esfera social em detrimento de outras. Na exploração sexual, 

entretanto, percebe-se a relação com a desigualdade social, de forma que a pobreza 

representa papel preponderante neste fenômeno. pode-se, pois, conceituar 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, da seguinte maneira: 

 

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, s/p). 

 

A partir do I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de 

Crianças e Adolescentes, realizado em Estocolmo, em 1996, foram definidas quatro 

modalidades de exploração sexual juvenil, quais sejam: prostituição, turismo sexual, 

pornografia e tráfico para fins sexuais. Faleiros conceitua cada uma das 

modalidades, esclarecendo que: 

 

Durante muitos anos a presença de crianças no comércio sexual confundia-
se com a prostituição infanto-juvenil. O incremento do turismo sexual, o 
surgimento e rápida expansão do sexo via Internet levaram à compreensão 
da pornografia e do tráfico para fins sexuais como formas de exploração de 
crianças e adolescentes, explorados por um mercado, o do sexo, 
extremamente organizado e globalizado, de produção e comercialização de 
‗mercadorias‘ sexuais. (...). Avançou-se também na compreensão das 
dimensões política e ética do fenômeno, ou seja, deste como uma questão 
de cidadania e de direitos humanos, e sua violação como um crime contra a 
humanidade. (FALEIROS, in LIBÓRIO e SOUSA, 2004, p. 76/77). 

 

Para a autora, prostituição consiste na atividade na qual o ato sexual é 

negociado em troca de pagamento, que pode ser monetário ou por meio de bens 

que satisfaçam tanto necessidades básicas como possibilitam o acesso ao consumo 

de bens e serviços; turismo sexual, por seu turno, representa o comércio sexual 
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envolvendo turistas e principalmente mulheres jovens de setores pobres e excluídos, 

de países do Terceiro Mundo; já pornografia objetiva o voyeurismo, e pode ser 

entendido como a representação de criança ou adolescente em atividades sexuais 

explícitas, reais ou simuladas, bem como a exposição de seus genitais com 

finalidades sexuais. 

Ainda de acordo com a autora, o turismo e a pornografia convergem para a 

última espécie de exploração sexual: o tráfico de pessoas, que, nos termos da 

Assembleia das Nações Unidas (1994) pode ser definida como: 

 

O movimento clandestino e ilícito de pessoas através de fronteiras 
nacionais, principalmente dos países em desenvolvimento e de alguns 
países com economia em transição, com objetivo de forçar mulheres e 
adolescentes a entrar em situações sexualmente ou economicamente 
opressoras e exploradas, para lucro dos aliciadores, traficantes e crime 
organizado ou para outras atividades (por exemplo, trabalho doméstico 
forçado, emprego ilegal e falsa adoção). (FALEIROS, in LIBÓRIO e SOUSA, 
2004, p. 81). 

 

Percebe-se, pois, que as modalidades de exploração sexual encontram um 

ponto de convergência: a desigualdade social, representada, na maioria das vezes 

pela pobreza extrema que acaba por direcionar adolescentes ao mercado de 

exploração sexual comercial. Em contrapartida, existe um ‗mercado consumidor‘ 

destes ‗produtos‘, imperativo para a existência desta modalidade de comércio. Nas 

palavras de Faleiros, 

 

A sexualidade brasileira tem de ser compreendida em suas determinações 
históricas. A formação econômica, social e cultural do Brasil, assentada na 
colonização e na escravidão, produziu uma sexualidade de classe, racista, 
machista e adultocêntrica, cujo exemplo extremo são os ―leilões de virgens‖, 
ainda existentes no Brasil. (FALEIROS, in LIBÓRIO e SOUSA, 2004, p. 84). 

 

A valorização da virgindade feminina e a possibilidade de comprá-la traduz, 

de forma bastante clara, a dominação multifacetada ainda existente na sociedade do 

Século XXI. Homens ricos ‗compram‘ por meio de leilões o direito de desvirginar 

meninas jovens e pobres, movimentando um lucrativo comércio ilícito em que jovens 

meninas ‗coisificadas‘ são vendidas para serem abusadas sexualmente e, não raras 

vezes, após isso, ficam escravizadas em bordeis onde são obrigadas a fazer sexo 

para sobreviver, em clara violação aos Direitos Humanos.  
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Assim, verifica-se que o problema da exploração sexual de adolescentes é 

fruto de uma sociedade desigual e hierarquizada, na qual, ignorando os preceitos de 

liberdade e igualdade, preconizados na Revolução Francesa, ainda percebem as 

mais diversas formas de dominação: dos ricos sobre os pobres; dos brancos sobre 

os negros; dos homens sobre as mulheres; e dos adultos sobre as crianças. 

Nesse diapasão, a exploração sexual de adolescentes reflete todas – ou 

grande parte – dessas dominações, de forma que a pobreza, a raça negra (em 

grande parte dos casos) o sexo feminino (na maioria das vezes) e a condição de 

adolescente são fatores intrínsecos na violação da dignidade sexual desses seres 

humanos que são usados – e comercializados – como objetos por outros seres 

humanos considerados, ao menos a partir da sexualidade, superiores, seja pela 

condição social, pela etnia, sexo ou idade. 

Beauvoir em sua célebre obra ―O Segundo Sexo‖, escrita em uma época em 

que a mulher era considerada biologicamente inferior ao homem, busca a origem da 

desigualdade a partir de paradigmas mais complexos. Cumpre salientar que, no 

Brasil, até a década de 1960 a mulher era considerada relativamente capaz, na 

medida em que a lei a fazia incapaz de tomar decisões sem a anuência do marido. 

Na primeira parte da obra, a autora disserta acerca da separação biológica 

de ‗machos‘ e ‗fêmeas‘ no mundo animal, incluindo aí os seres humanos, de forma 

que a divisão de sexos foi tomada como um ponto de partida a ser explicado. Nesse 

diapasão, Aristóteles chegou a afirmar que homens e mulheres representariam, 

respectivamente, os princípios ativo e passivo da sexualidade com a finalidade de 

perpetuar a espécie, colocando a mulher em um papel secundário – passivo. Neste 

prisma, explicando como se daria a reprodução humana, mesmo após a invenção do 

microscópio e a descoberta de que óvulo e espermatozoide eram corresponsáveis 

pela fecundação e nascimento de um novo ser, 

 

(...) as ideias de Aristóteles não caíram totalmente em descrédito. Hegel 
estima que os dois sexos devem ser diferentes: um será ativo e o outro 
passivo e naturalmente a passividade caberá à fêmea. "O homem é assim, 
em consequência dessa diferenciação, o princípio ativo, enquanto a mulher 
é o princípio passivo porque permanece dentro da sua unidade não 
desenvolvida" (Filosofia da Natureza, 3ª parte, § 369). E mesmo depois que 
se reconheceu o óvulo como um princípio ativo, os homens ainda tentaram 
opor sua inércia à agilidade do espermatozoide. (BEAUVOIR, 1970, p. 
30/31). 
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Afastada a teoria de que a mulher é biologicamente inferior ao homem em 

razão de sua própria natureza, a despeito das diferenças físicas que são inegáveis, 

não há justificativas para haver hierarquia e subordinação entre os sexos. Na medida 

em que a sociedade se desenvolve, a força corporal perde, cada vez mais, 

importância e as diferenças se anulam, de forma que, não havendo violência e 

disputas físicas, a energia muscular não pode ser elemento de dominação. 

A psicanálise de Freud também contribuiu para inferiorizar a condição 

feminina, na medida em que sua sexualidade era considerada a partir dos 

parâmetros masculinos. Saliente-se que Freud escreveu sua obra no auge da 

sociedade paternalista em que imperava a dominação masculina enquanto a figura 

feminina era subjugada.  

A teoria do materialismo histórico, por sua vez, trouxe à tona inúmeros 

conceitos que se contrapunham às teorias da biologia e da psicanálise acerca do 

gênero feminino. Segundo ela, a humanidade não é uma espécie animal, mas uma 

realidade histórica, de forma a não sofrer, inerte, a ação da Natureza. Sob este 

ponto de vista, a mulher deixa de ser considerada tão-somente um ser sexuado, 

para refletir a estrutura social, a partir da evolução da humanidade. 

Entende-se por materialismo histórico as ideias defendidas por Karl Marx 

(1818-1883) em sua ‗teoria socialista‘, exposta na obra ‗A Miséria da filosofia‘ (2004). 

Nela, o alemão traz três princípios básicos que fundamentariam o socialismo: a 

exploração do trabalhador na produção capitalista, representada pela ‗mais-valia‘; a 

luta de classes, na qual a história da humanidade seria retratada por meio da história 

desta contenda; e, por fim, a teoria do materialismo histórico. 

De acordo com a teoria do materialismo histórico, os acontecimentos 

históricos são determinados pelas condições econômicas da sociedade, de forma 

que a estrutura social dependeria da forma como a produção dos bens é organizada. 

Assim, segundo Marx, as relações de produção podem ser cooperativistas, 

escravistas, servis ou capitalistas, sendo que as três últimas fomentam a dominação. 

Para Engels (1986), na Idade da Pedra a força física era imprescindível para 

o cultivo agrícola; entretanto, a mulher participava da economia, na medida em que 

ficava responsável pela confecção de vasilhames, tecelagens e demais serviços 

domésticos. Com a descoberta e domínio dos metais, na Idade do Bronze, a 

agricultura se torna mais ampla, exigindo maior força de trabalho. Neste momento, o 

homem percebe que pode ‗criar‘, dominar a natureza e passa a recorrer ao trabalho 
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de outros homens, reduzindo-os a escravos. Surge, então, a propriedade privada e, 

com ela, o senhor dos escravos e da terra torna-se, também, proprietário da mulher. 

Ainda nesta fase, o direito paterno substitui ao materno e a transmissão da 

propriedade passa a ser de pai para filho e não mais da mulher a seu clã. Surge a 

família patriarcal na qual a mulher é oprimida e o homem a domina, inclusive, no 

campo sexual, de forma que se pode inferir que, de acordo com o autor, ―a opressão 

social é consequência da opressão econômica‖. Assim, acrescenta Engels, 

 

A mulher só se emancipará quando puder participar em grande medida 
social na produção, e não for mais solicitada pelo trabalho doméstico senão 
numa medida insignificante. E isso só se tornou possível na grande indústria 
moderna, que não somente admite o trabalho da mulher em grande escala 
como ainda o exige formalmente... (ENGELS, 1986, p. 75). 

 

Infere-se, pois, a partir do pensamento do filósofo que a economia e a antiga 

divisão do trabalho, na qual homens trabalhavam ‗fora‘ e mulheres seriam 

responsáveis pelo lar, a reflexo do que se dava na Antiguidade, seria a grande 

responsável pela dominação masculina, em razão do poder econômico. Entretanto, 

esta explicação não logrou êxito já que, atualmente, a mulher está completamente 

inserida no mercado de trabalho e, a despeito disso, não deixou de ser responsável 

pelo lar e continua vítima de preconceitos e violências que a colocam em condição 

inferiorizada.  

Para Ihering (2013, p. 83), originalmente, a família romana teve um contorno 

nitidamente patriarcal, sendo considerada ―tudo aquilo que estivesse debaixo do 

poder paterno, mulher, filhos, escravos e até bens, como a terra, instrumentos e 

animais de trabalho‖. Percebe-se aqui, a ‗coisificação‘ da mulher e dos filhos 

enquanto crianças e sob o domínio do pater.  

A dominação é inegável; o próprio Engels, entretanto, admite que não restou 

indubitável que a propriedade privada tenha acarretado a opressão feminina. Nesse 

sentido, Beauvoir (1986, p. 76) afirma que ―A exposição de Engels permanece, 

portanto, superficial e as verdades que descobre parecem-nos contingentes. É que é 

impossível aprofundá-las sem sair fora do materialismo histórico‖. 

Assim, a propriedade privada não pode ser considerada a única responsável 

pela opressão feminina, já que o ser humano deve ser analisado sob os mais 

diversos aspectos e não somente a partir do viés econômico. Nesse diapasão, 
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Beauvoir contrapõe-se aos argumentos de Engels acerca da origem da supremacia 

do homem sobre a mulher: 

 

Mas vê-se bem que não é possível explicá-la unicamente pela ferramenta: é 
preciso captar toda a atitude do homem armado com a ferramenta, atitude 
que implica uma infraestrutura ontológica. De igual modo é impossível 
deduzir a opressão da mulher da propriedade privada. Ainda aqui a 
insuficiência do ponto de vista de Engels é manifesta. Ele compreendeu 
muito bem que a fraqueza muscular da mulher só se tornou uma 
inferioridade concreta na sua relação com a ferramenta de bronze e de 
ferro, mas não viu que os limites de sua capacidade de trabalho não 
constituíam em si mesmos uma desvantagem concreta senão dentro de 
dada perspectiva. É porque o homem é transcendência e ambição que 
projeta novas exigências através de toda nova ferramenta. Quando inventou 
os instrumentos de bronze não se contentou mais com explorar os jardins; 
quis arrotear e cultivar vastos campos; não foi do bronze em si que jorrou 
essa vontade. (BEAUVOIR, 1986, p. 77/78). 

 

Desta forma, a divisão do trabalho de acordo com as habilidades de cada 

sexo poderia ter sido feita sem que houvesse opressão e dominação. A submissão, 

pois, se deu não como um passo necessário ao progresso da humanidade, mas por 

falta de fraternidade, um dos ideais da Revolução Francesa. Nas palavras de 

Beauvoir, (1986, p. 77) ―esse fenômeno é consequência do imperialismo da 

consciência humana que procura realizar objetivamente sua soberania‖.  

Outro equivoco de Engels, segundo a filósofa supracitada, seria o fato de o 

autor reduzir a oposição dos sexos a um conflito de classes inter-relacionando 

gênero e pobreza. 

 

Não há na cisão entre as classes nenhuma base biológica. No trabalho, o 
escravo toma consciência de si próprio contra o senhor, o proletariado 
sempre sentiu sua condição na revolta, voltando dessa maneira ao 
essencial, constituindo uma ameaça para seus exploradores; e o que ele 
visa é o desaparecimento como classe. (BEAUVOIR, 1986, p. 78). 

 

É certo que o escravo e, atualmente, o trabalhador explorado conhecem sua 

condição e lutam contra a opressão que sofrem por razões econômicas. A condição 

da mulher oprimida, entretanto, não pode ser comparada àqueles, na medida em 

que ela não pretende – e nem seria possível – que sua condição de mulher 

desapareça. Pelo contrário, busca a supressão da opressão e a real igualdade de 

condições, mantendo, por óbvio, as distinções biológicas, mas sem que elas 

ensejem dominação.  
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Para Engels, a igualdade entre os sexos dar-se-ia a partir da extinção da 

instituição ‗família‘ em uma comunidade socialista, por ele idealizada, que se 

mostrou bastante irreal. Ademais, não é a família em si que fomenta a opressão, 

mas as complexas e históricas relações de dominação que acompanham a 

sociedade desde os primórdios. 

Homens e mulheres, das mais diversas classes sociais e etnias, formam a 

complexa sociedade, não porque fazem parte da cadeia de produção econômica, 

mas por serem parceiros de vida, por desejarem estar junto, unirem-se sexualmente, 

possibilitando a continuidade da espécie, tal como ocorre no mundo animal. Desta 

forma, a mulher não pode ser vista apenas como força de trabalho, já que sua 

sexualidade e, por consequência, a maternidade, são escolhas individuais a que o 

Estado não poderá dispor. 

 

Não seria possível obrigar diretamente uma mulher a parir: tudo o que se 
pode fazer é encerrá-la dentro de situações em que a maternidade é a única 
saída; a lei ou os costumes impõem-lhe o casamento, proíbem as medidas 
anticoncepcionais, o aborto e o divórcio. São exatamente essas velhas 
coações do patriarcado que a U.R.S.S. ressuscitou; reavivou as teorias 
paternalistas do casamento; e com isso foi levada a pedir novamente à 
mulher que se torne objeto erótico: um discurso recente convidava as 
cidadãs soviéticas a cuidarem dos vestidos, a usarem maquilagem, a se 
mostrarem faceiras para reter seus maridos e incentivar-lhes o desejo. É 
impossível, vê-se por esse exemplo, encarar a mulher unicamente como 
força produtora; ela é para o homem uma parceira sexual, uma reprodutora, 
um objeto erótico, um Outro através do qual ele se busca a si próprio. 
(BEAUVOIR, 1986, p. 78). 

 

Percebe-se, pois, que sob o ponto de vista da biologia, a mulher é ‗mais 

fraca‘ que o homem; sob a ótica da psicanálise freudiana, a mulher sente-se inferior 

pela ausência do membro viril; e, por fim, pelo materialismo histórico, homens e 

mulheres são seres econômicos. Entretanto, o corpo, a vida sexual e as técnicas, só 

existem concretamente na medida em que são analisados a partir da perspectiva 

global, já que a mulher, como todo ser humano, é complexa e, portanto, não pode 

ser analisada a partir de uma única concepção.  

Tem-se, pois, que a dominação e a opressão surgem a partir de fenômenos 

sociais de uma sociedade ainda imatura que utiliza a força física e o poder 

econômico para dominar o semelhante a partir de premissas equivocadas criadas 

para justificá-las.    
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A exploração sexual de adolescentes está, pois, inserida neste contexto de 

dominação, em que o mais forte domina o mais fraco. Sob este paradigma, por 

exemplo, a etnia branca sente-se superior à negra que, por sua vez, acaba por se 

perceber como inferior. A sociedade, por sua vez, fomenta essa ‗pretensa‘ 

superioridade na medida em que, as crianças negras são criadas internalizando esta 

condição, já que as bonecas e princesas não as retratam. Ressalve-se que, 

atualmente, já existem bonecas negras (pouquíssimas), bem como algumas raras 

heroínas, ainda insuficientes para fazer com que as meninas valorizem sua 

aparência... O modelo de beleza ainda é a inatingível ‗barbie‘. 

Este cenário brasileiro não difere dos demais países do globo. Hooks, 

descrevendo os períodos escravistas e pós-escravistas norte americanos, afirma: 

  

[...] Mais que qualquer grupo de mulheres nesta sociedade, as negras têm 
sido consideradas ―só corpo, sem mente‖. A utilização de corpos femininos 
negros na escravidão como incubadoras para a geração de outros escravos 
era a exemplificação prática da ideia de que as ―mulheres desregradas‖ 
deviam ser controladas. Para justificar a exploração masculina branca e o 
estupro das negras durante a escravidão, a cultura branca teve que produzir 
uma iconografia de corpos de negras que insistia em representá-las como 
altamente dotadas de sexo, a perfeita encarnação de um erotismo primitivo 
e desenfreado. (HOOKS, 1995, p. 464/478). 

 

No Brasil, as mulheres negras são retratadas pela mídia, especialmente a 

televisiva, que atinge a grande massa com as populares telenovelas, 

primordialmente como empregadas domésticas ou presidiárias. A imagem do 

carnaval brasileiro, veiculada internacionalmente, traz belas mulatas com corpos 

esculturais seminus ou nus, com forte apelo sexual, atraindo turistas para este 

mercado. Neste sentido, Gonzalez afirma: 

 

A mulher negra é vista pelo restante da sociedade a partir de dois tipos de 
qualificação ―profissional‖: doméstica e mulata. A profissão de ―mulata‖ é 
uma das mais recentes criações do sistema hegemônico no sentido de um 
tipo especial de ―mercado de trabalho‖ [...] produto de exportação. 
(GONZALEZ, 1979, p. 13). 

 

Os negros chegaram ao Brasil como escravos cativos. De acordo com Góes 

e Florentino (in Priore, 2010), no ano de 1789 havia 65 mil escravos no Rio de 

Janeiro – metade da população global à época. A mortalidade infantil era alarmante: 

dois terços morriam antes de completar um ano de idade e 80% até os cinco anos. 

Dos que restavam, a maioria ficava órfã bem cedo, metade das crianças até cinco 
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anos não tinham mais pai e mãe e, aos oito anos esse numero subia para 80%. Os 

pequenos eram criados pela família extensa ou por ‗padrinhos‘ que recebiam desde 

muito jovens, por meio do batismo católico. 

Essas crianças eram ‗adestradas‘ e começavam a trabalhar aos quatro anos 

de idade, sendo que quanto mais avançavam em idade, mais experiências 

adquiriam e maior valor econômico representavam até que, aos 14 anos 

trabalhavam e valiam tal qual um adulto. Segundo os autores (p.185), ―o 

adestramento da criança também se fazia pelo suplício. Não o espetaculoso, das 

punições exemplares (reservadas aos pais), mas o suplicio do dia a dia, feita de 

pequenas humilhações e grandes agravos‖. 

Altman (in Priore, 2010) analisa o intercâmbio do brincar entre crianças 

brancas portuguesas e índios no Brasil recém-descoberto. A convivência se dava 

basicamente nos colégios jesuítas que abrigavam os órfãos portugueses juntamente 

com os índios que estavam sendo doutrinados e as culturas se entrelaçaram por 

meio das brincadeiras infantis. Mais tarde, no final do Século XV e inicio do XVI, com 

a chegada maciça de negros escravizados, o intercâmbio se estende a eles. 

Já escravizados e, portanto, inferiorizados e ‗coisificados‘, os negros não 

eram considerados seres humanos, mas tão-somente mão de obra servil. Assim, as 

crianças brancas recebiam amas africanas, chamadas yayás que as amamentavam 

em detrimento dos seus próprios bebês, relegados desde cedo a um papel 

secundário. Ao crescer, nas palavras de Altman, 

 

O menino branco recebe como companheiro de brincadeiras um curumim 
indígena e depois um muleque negro que para tudo serve: de amigo, de 
cavalo de montaria, de burro de liteira, de carro de cavalo em que um 
barbante serve de rédea e um galho de goiabeira, de chicote. Eram os 
―mané-gostosos‖, os ―leva pancadas‖ (ALTMAN, in Priore, 2010, p. 243). 

  

Essas crianças cresceram, pois, recebendo carinhos e mimos das suas 

yayás e, na contramão, presenciando cenas de violência contra elas e os demais 

negros, inclusive os pequenos, incutindo nelas uma ideia de permissividade sádica. 

Essa condição é estendida também ao gênero feminino, na medida em que ―das 

brincadeiras maldosas é comum o ―jogo do beliscão‖, o ―jogo do belilisco‖, em que, 

formada uma roda, acabam, em geral as meninas, ao fim da cantoria, por receber 

um forte beliscão ou um bolo bem dado.‖ (Altman, in Priore, 2010, p. 244). As 
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brincadeiras com os muleques ratificam o sadismo e contribuem para a formação do 

caráter dessas pessoas que internalizam uma condição de dominante e dominado. 

Scarano (in Priore, 2010) traduz de forma bastante clara a forma como 

crianças, negros, mulheres e pobres eram ignorados nas correspondências entre 

Lisboa, Bahia e Rio de Janeiro com o Estado de Minas Gerais, no decorrer do 

Século XVIII. Segundo os estudos da autora, quase nada se fala acerca dos 

aspectos mais corriqueiros do cotidiano, sendo que ―não há interesse em comentar 

como viviam os escravos e os pobres, as mulheres e, menos ainda, as crianças, 

mesmo em se tratando dos filhos de pessoas de importância‖. (p. 105), 

demonstrando que estas pessoas não gozavam de relevância para a sociedade – ou 

seja, para os governantes: homens, brancos e ricos, deixando aos demais um papel 

social meramente coadjuvante. 

Scarano (1994, p. 108), relatando seus estudos, depõe: ―Se a documentação 

oficial pouco informa sobre a mulher, quase esquecida, a criança é mencionada 

apenas marginalmente, e somente quando se torna coadjuvante ou partícipe de uma 

ação‖. Aliás, nesta época, a infância e adolescência eram bem curtas. Aos 15 anos 

já eram considerados adultos e as meninas, a partir dos 12 já estavam aptas ao 

casamento. 

 

1.5 A PERMISSIVIDADE SOCIAL DA VIOLÊNCIA E A POSSIBILIDADE DE 

DOMINAÇÃO DE UM SER HUMANO POR OUTRO. 

 

A dominação e a opressão de um ser humano por outro surge, pois, a partir 

de fenômenos sociais e constituem uma permissividade para a violência, justificada 

a partir de premissas que a ratificam. Entretanto, conceituar violência não é tarefa 

fácil, já que o termo é nitidamente polissêmico. Segundo Osterne, etimologicamente, 

podemos entender violência, como: 

 

Recorrendo-se ao estudo da etimologia latina da palavra violência, 
encontra-se que o termo procede do latim vis que, além de significar 
violência, também se refere a força, vigor e potência. A rigor, vis refere-se 
ao emprego da força, a vias de fato, do mesmo modo que a força das 
armas. (OSTERNE, 2007, p. 25). 

 

A legislação pátria não traz um conceito legal para ‗violência‘, que deve ser 

entendida como um fenômeno transclassista alicerçada na desigualdade e 
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dominação. Sem a pretensão de exaurir o tema, discutir-se-á o conceito de violência 

a partir da visão de alguns filósofos e teóricos. 

Para Freud (2004), a violência é intrínseca ao ser humano, sendo necessária 

como instinto agressivo relativo à morte (tanatos), que equilibra o instinto de 

sobrevivência (eros) e garante a preservação da espécie. No entanto, segundo o 

psicanalista, o processo civilizatório inibe e canaliza esses instintos. 

Já Engels, na obra ‗Teoria da Violência‘ (1876), trabalhou a violência política, 

representada pelo ‗domínio do homem pelo homem‘. Para ele, o fator econômico é 

determinante da violência e surge como subproduto das relações de produção 

capitalista, na medida em que os detentores da tecnologia subordinam 

inexoravelmente os demais. Ademais, para o filósofo defensor do regime socialista, 

a verdadeira dominação acontece com relação à ideologia imposta pelos 

dominadores aos dominados e a paz social só seria atingida no momento em que a 

classe dirigente conseguisse subjugar as demais com o consentimento destas, 

submetendo-a a normas de comportamento impostas. 

Arendt (2008), filósofa contemporânea, não entende a violência como um 

fenômeno em si, mas a concebe a partir da razão. Segundo ela, é justamente a 

razão que torna o ser humano a ‗fera‘ mais perigosa, já que a despeito do avanço 

tecnológico, produto da atividade mental – a razão, o ser humano age com base em 

padrões comportamentais primitivos. 

Da mesma forma que Arendt, Minayo, também contemporânea, assevera 

que a democracia trouxe a concepção negativa da violência, na medida em que 

valoriza e fomenta a cidadania e todos os direitos a ela inerentes, tornando ilegítimo 

o uso da força física, moral, econômica ou política para sobrepujar parcela da 

população, sendo essa prática condenável considerada violência. (MINAYO, 1999). 

A partir desses parâmetros, buscar-se-á compreender o fenômeno da 

violência, a partir de uma compreensão psicanalítica sobre a relação entre a 

violência e o sujeito individual, ou seja, fora da massa, não em contato direto com o 

outro, necessário se faz retroceder à época pré-civilizatória. Para Freud, em sua 

obra O Mal-Estar da Civilização, o ser humano, antes de seu ingresso na cultura, 

não possui limites na saciação de seus desejos. Sem qualquer restrição - de ordem 

jurídica ou moral, por ilustração - os homens e mulheres anteriores à civilização 

agiam como animais (pois uma espécie deles) e realizavam todos os atos que 

desejassem, de acordo com a força bruta de cada um.  
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Naquela época, a própria concepção de violência não existia, pois esta só 

possui sentido no mundo já civilizado. Por exemplo, o estupro, para o homem não 

civilizado, não era estupro. Forçar uma mulher ao coito é considerado violência no 

mundo da cultura, pois envolve a existência de conceitos como liberdade, respeito e 

direito, inexistentes naquela fase histórica. O que hoje significa estuprar uma mulher, 

naquela época significava tão-só saciar um instinto, sem qualquer outra implicação. 

Ou, simplesmente, não significava nada, pois se tratava de um mundo sem 

significações.  

O mesmo exemplo poderia ter por base o assassinato. Agir instintivamente 

não pressupõe a intenção de causar dano ao outro, mas, sim, agir para satisfazer os 

instintos próprios da espécie, adquiridos geneticamente, ou por hereditariedade. 

Quer-se algo; há uma barreira, um outro; elimina-se a barreira pela capacidade física 

e consuma-se o desejo. Neste agir, o outro simplesmente não existe, não importa. 

Após a ação, não há sentimento de culpa. 

 

La vida humana en común sólo se torna posible cuando llega a reunirse una 

mayoria más poderosa que cada uno de los individuos y que se mantenga 

unida frente a cualquiera de éstos. El poderio de tal comunidad se enfrenta 

entonces, como «Derecho», con el poderio deI individuo, que se tacha de 

«fuerza bruta». Esta sustitución deI poderío individual por el de Ia 

comunidad representa el paso decisivo hacia Ia cultura. Su carácter esencial 

reside en que los miembros de Ia comunidad restringen sus posibilidades de 

satisfacción, mientras que el individuo aislado no reconocía semejantes 

restricciones. Así, pues, el primer requisito cultural es el de Ia justicia, o sea, 

Ia seguridad de que el orden jurídico, una vez establecído, ya no será 

violado a favor de un individuo, sin que esto implique un pronunciamiento 

sobre el valor ético de semejante derecho. EI curso ulterior de Ia evolución 

cultural parece tender a que este derecho deje de expresar Ia voluntad de 

un pequeno grupo - casta, tribu, clase social -, que a su vez se enfrenta, 

como individualidad violentamente agresiva, con otras masas quizá más 

numerosas. EI resultado final ha de ser el establecimiento de un derecho al 

que todos - o por lo menos todos los individuos aptos para Ia vida en 

comunidad - hayan contribuido com el sacrificio de sus instintos, y que no 

deje a ninguno - una vez más: con Ia mencionada limitación - a merced de 

Ia fuerza bruta. (FREUD, 1981, p. 3036). 

 

Para o pensador vienense, entra-se na era da cultura e a vida humana torna-

se possível quando uma maioria mais poderosa que o indivíduo, consegue impor 

valores éticos. Está criado, ao mesmo tempo, o Direito e o Superego. Mas se tudo 

fosse descrito como na teoria, o mundo seria pacífico e as teorias freudianas teriam 

validade plena e universal. Acontece, porém, que o Ego, espremido entre seus 
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desejos prementes e as proibições impostas pelo Superego (entenda-se, 

sociedade), cria no indivíduo a neurose. 

No desenvolvimento do ser humano, quando do nascimento e durante um 

tempo, sua dependência é total. Diferente da maioria dos animais, os recém-

nascidos morrem se não contarem com ajuda externa de outrem. Nenhum bebê 

humano poderia sobreviver sem auxílio. Esta é uma regra sem exceção. Mesmo na 

mitologia, a sobrevivência deu-se a partir do auxílio de outro animal, uma loba, por 

exemplo.  

Esse momento de dependência também é um momento no qual a criança 

centraliza o mundo em si. O outro não existe, a mãe é seu complemento, ou seja, 

também é ela. O Eu é tudo, e toda energia libidinal está centrada nele. O sentimento 

é de total onipotência; esta fase se caracteriza pelo narcisismo primário, no qual o 

sentimento de onipotência predomina. Tal narcisismo, entretanto, não caracteriza 

qualquer patologia e, para esse momento, é absolutamente salutar.  

Aos poucos e muito cedo, o sujeito aprende que não é tudo e que há o outro; 

descobre que o mundo não existe só para ele; depara-se com limites; e, atônito, 

percebe que a mãe também é um ser desejante e, pior, pertence a outro. O 

sentimento de onipotência rui e se instala no inconsciente. Surge a realidade de 

limitação, dependência e vulnerabilidade. Nesse momento ocorrem as primeiras 

frustrações, insatisfações e padecimentos, quando toda criança enfrentará suas 

primeiras experiências de ansiedade, exatamente pela diferenciação e separação 

tornadas conscientes.  

A partir de agora, existe o Eu, o Tu e o Eles no mundo mental, e o Eu passa 

a assumir sua identidade própria. Em um desenvolvimento sadio, mesmo diante das 

angústias oriundas desse saber, o sujeito direciona sua libido para objetos (libido 

objetal), tendo em outros seres humanos o maior centro desse direcionamento, e 

segue seu desenvolvimento pessoal, assumindo suas limitações e angústias. 

Entretanto há quem não consiga suportar essa realidade, o conhecimento de que é 

apenas um entre bilhões, e que sua vida, mesmo tendo alegria e muito prazer, é 

repleta de perigos e fraquezas e que, em poucos anos, terá um encontro com a 

morte.  

Como defesa, começa sentindo, mesmo inconscientemente, muita saudade 

do início da vida, quando tudo era o Eu, quando reinava a poderosa sensação de 

onipotência do narcisismo primário. 
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A partir disso, forma-se uma patológica estrutura psíquica. A energia 

libidinal deixa de se direcionar a objetos e se volta na direção do próprio Eu, 

ou seja, o sujeito passa a se amar. Em uma pessoa tida normal, há um 

equilíbrio entre o amor próprio necessário para manter uma auto-estima 

mínima e o amor (e respeito) ao outro, também necessário para estabelecer 

os vínculos interpessoais e os sociais. Mas o narcisista, mesmo já superada 

a fase infantil, centra em si próprio toda sua energia libidinal, todo seu amor, 

e isso unido a uma outra característica fundamental: o desprezo pelo outro; 

este não tem valor, portanto pode ser agredido e violentado‖. (ANDRADE, 

2007, p. 36). 

 

Nesse diapasão, o psicanalista Victor Hernández Espinosa efetuou uma 

classificação dos diversos conceitos utilizados sob a epígrafe de narcisismo, apesar 

de admitir estarem todos eles interligados, propondo subtipos: 

 

a) narcisismo libidinal ou amoroso, ou seja, o amor a si mesmo, vindo do 

resto de libido narcisista que segue investindo no self, após o investimento 

da libido narcisista primária em libido objetal. Ou seja, é o narcisismo salutar 

e necessário para manter a auto-estima; b) narcisismo antilibidinal ou 

destrutivo. É quando o amor a si próprio torna-se excessivo e exaltado 

(narcisismo propriamente dito), fazendo do amor ao outro (amor e libido 

objetal) um inimigo. Assim, o outro é desprezado e reconhecido tão-só como 

objeto parcial e a serviço do Eu, estando sujeito ao ataque e à destruição; c) 

narcisismo funcional, o qual se compara com o conceito kleineano de 

"estruturas narcisistas"; e d) organização narcisista patológica, ou uma 

"dissociação vertical da personalidade‖, sendo concebida como uma 

organização defensiva contra ansiedades primitivas de diferenciação, que 

faz especialmente insuportável o sentimento ou a consciência da 

dependência e da ambivalência. (ANDRADE, 2007, p. 64). 

 

Em conclusão: o narcisismo é uma condição psíquica muito comum, em 

indivíduos e grupos, e é responsável pela produção de violência em todos os níveis, 

uma vez entendido como um excesso de amor a si próprio, ou como o investimento 

total da energia libidinal no próprio Eu:  

 

EI eje narcisista de Ia organización de Ia personalidad se constituye siempre 

sobre un trípode fundamental: autoidealización, desprecio del otro y escisión 

de Ia personalidad. Lo encontraremos en todos Ias organizaciones 

narcisistas, tanto si nos referimos a organizaciones de Ia personalidad 

individual (psicológicas) como a organizaciones, grupales (sociales) o a 

organizaciones tan patológicas como Ias psicosis. Un individuo que 

desarrolle una organización racista de Ia personalidad, por ejemplo, tendrá 

un sentimiento de superioridad innata respecto de los individuos de otras 

razas, a quienes despreciará; y cuanto más se afiance en su superioridad y 

en el desprecio y denigración de los otros, más escindido estará, puesto que 

Ia inflación de su Yo se organiza y se refuerza mediante Ia proyección, o 
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sea, colocando más y más en el otro sus propios aspectos despreciables no 

asumídos. (ESPINOSA, APUD ANDRADE, 2007, p. 65). 

 

A esse despeito, preceitua Reich, 

 

No nível superficial de sua personalidade, o homem médio é comedido, 

atencioso, compassivo, responsável, consciencioso. Não haveria nenhuma 

tragédia social do animal humano se este nível superficial da personalidade 

estivesse em contato direto como cerne natural profundo. Mas, infelizmente, 

não é esse o caso: o nível superficial da cooperação social não se encontra 

em contato com o cerne biológico profundo do indivíduo; ela se apoia num 

segundo nível de caráter intermediário, construído por impulsos cruéis, 

sádicos, lascivos, sanguinários e invejosos. É o ―inconsciente‖ ou 

―reprimido‖ de Freud, isto é, o conjunto daquilo que se designa, na 

linguagem da economia sexual, por ―impulsos secundários‖ (REICH, 2001, 

p. XVII). 

 

E quando se penetra, através deste segundo nível destrutivo, até atingir os 

substratos biológicos do animal humano, descobrir-se-á, invariavelmente, a terceira 

camada, a mais profunda, que designamos por cerne biológico. Nesse cerne, sob 

condições sociais favoráveis o homem é um animal racional essencialmente 

honesto, trabalhador, cooperativo que ama e, tendo motivos, odeia.  

É absolutamente impossível conseguir-se uma flexibilidade da estrutura do 

caráter do homem atual, através da penetração desta camada mais profunda e tão 

promissora, sem primeiro eliminar-se a superfície social espúria e não genuína. Mas, 

ao cair a máscara das boas maneiras, o que primeiro surge não é a sociabilidade 

natural, mas sim o nível de caráter perverso-sádico. 

É esta infeliz estruturação que é responsável pelo fato de que qualquer 

impulso natural, social ou libidinoso, proveniente do cerne biológico, seja forçado a 

atravessar o nível das pulsões secundárias perversas, que o distorcem, sempre que 

pretenda passar à ação. Esta distorção transforma a natureza originalmente social 

dos impulsos naturais em perversidade e, deste modo, leva à inibição de todas as 

manifestações autênticas de vida. 

 

Tentemos transportar esta estrutura humana para a esfera social e política. 

É fácil descobrir que os diferentes agrupamentos políticos e ideológicos da 

sociedade humana correspondem aos diferentes níveis da estrutura do 

caráter humano. Não incorremos, certamente, no erro da filosofia idealista 

de supor que esta estrutura humana se manterá imutável para sempre. 

Depois que as necessidades biológicas originais do homem foram 

transformadas pelas circunstâncias e pelas modificações sociais, e 
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passaram a fazer parte da estrutura do caráter humano, esta última 

reproduz a estrutura social da sociedade, sob a forma de ideologias. O 

cerne biológico do homem não encontra representação social desde o 

colapso da primitiva forma de organização social segundo a democracia do 

trabalho. Os aspectos ―naturais‖ e ―sublimes‖ do homem, aquilo que o liga 

ao cosmos, só encontram expressão autêntica nas grandes obras de arte, 

especialmente na música e na pintura. Mas não têm contribuído de maneira 

decisiva para a configuração da sociedade humana, se por sociedade se 

entende a comunidade de todos os homens, e não a cultura de uma 

pequena camada superior e rica. (REICH, 2001, p. XVIII). 

 

Com a evolução da sociedade e, principalmente, com o advento dos Direitos 

Humanos, a subjugação de um ser humano por outro é absolutamente inaceitável. 

As legislações dos diversos países do globo reprimem a violência, tanto no campo 

público, com a proteção, por exemplo, dos direitos do trabalhador, como no privado, 

com interferência na família objetivando reprimir a violência de gênero (Lei Maria da 

Penha), a infantil (ECA, Lei da Palmada), entre inúmeras outras. A despeito disso, 

ainda não é incomum a violação dos desses direitos na contramão do que pregam 

as legislações, a partir das violências perpetradas, vitimizando, especialmente, os 

mais vulneráveis. 

  



73 
 

CAPÍTULO II. A EXPLORAÇÃO SEXUAL FACE ÀS LEGISLAÇÕES NO BRASIL E 

NO MUNDO 

 

Fazer uma lei e não velar pela sua execução 
 é o mesmo que autorizar aquilo que queremos proibir. 

Armand Richelieu 

 

2.1 EXPLORAÇÃO SEXUAL: CONSTRUINDO MEDIAÇÃO COM O DIREITO. 

 

O direito é uma ciência que visa servir a sociedade. A partir daí, temos que 

as leis refletem seu estágio evolutivo. Atualmente, as legislações, em geral, 

reprimem a violência, tanto no âmbito público como no privado, de forma a garantir 

liberdade às pessoas, inclusive no campo sexual, de forma que, a princípio, parece 

ser inaceitável toda espécie de submissão. 

Também a legislação pátria determina que homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações, inexistindo, a priori, distinções. Entretanto, a sociedade 

apenas reconheceu direitos à mulher muito recentemente, fato este que ainda traz 

graves consequências, dentre elas, o imaginário masculino de propriedade sobre as 

mulheres que faz com que haja inúmeras violações de seus direitos, incluindo a 

integridade física e sexual. Ressalte-se que ainda hoje há culturas que seguem 

considerando as mulheres como seres inferiores e passiveis de apropriação e 

submissão. 

Carole Pateman em sua obra ‗O Contrato Sexual‘ escrito em 1988 traz à 

baila uma nova visão acerca dos direitos sexuais e como a sociedade os percebe.  

Para a autora, 

 

A história do contrato sexual também trata da gênese do direito politico e 
explica por que o exercício desse direito é legitimado; porém, essa história 
trata o direito político enquanto direito patriarcal ou instância do sexual – o 
poder que os homens exercem sobre as mulheres. (PATEMAN, 1993, p. 
16). 

 

A teoria do contrato social de Rousseau representa a liberdade, na medida 

em que os homens, voluntariamente, trocavam suas liberdades plenas pela 

liberdade civil e equitativa salvaguardada pelo Estado. Neste contrato, todas as 

pessoas desfrutam da mesma condição civil, exercendo suas liberdades, nos 

http://pensador.uol.com.br/autor/armand_richelieu/
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âmbitos público e privado, por exemplo, nos contratos de trabalho e de casamento, 

respectivamente. 

Pateman (1993), por seu turno, entende que a história do contrato social é 

retratada apenas no âmbito público, ficando a esfera privada – casamento – como 

‗politicamente irrelevante‘. Ademais, para a autora, 

 

Com exceção de Hobbes, os teóricos clássicos argumentam que a mulher 
naturalmente não tem os atributos e as capacidades dos ―indivíduos‖. A 
diferença sexual é uma diferença política; a diferença sexual é a diferença 
entre liberdade e sujeição. As mulheres não participam do contrato original 
através do qual os homens transformam sua liberdade natural na segurança 
da liberdade civil. As mulheres são o objeto do contrato. O contrato sexual é 
o meio pelo qual os homens transformam seu direito natural sobre as 
mulheres na segurança do direito patriarcal civil. (PATEMAN, 1993, p. 21). 

 

Assim, assevera a autora que existe um contrassenso no sentido em que os 

teóricos clássicos do contrato social, apesar de entenderem que a mulher não 

desempenha papel na referida avença, por ‗falta de capacidade‘, participa 

ativamente do ‗contrato de casamento‘. Na verdade, a mulher tem um papel passivo 

e secundário também neste contrato e a subordinação acaba por gerar a 

exploração. Nas palavras de Pateman (1993, p. 24), ―os capitalistas podem explorar 

os trabalhadores e os maridos podem explorar as esposas porque trabalhadores e 

esposas constituem-se em subordinados através do contrato de trabalho e 

casamento‖. 

Assim, se pela teoria do contrato social os indivíduos nascem naturalmente 

livres e iguais e não há subordinação imposta, seja pela divindade, pela força, 

costumes e tradições, a dominação pressupõe concordância recíproca. Desta feita, 

desde o século XVII, com o advento das doutrinas de liberdade e igualdade, 

conservadores temiam que a teoria do contrato se tornasse nociva a ordem social 

posta à época. 

 

Temia-se que crianças, servos, esposas, camponeses, trabalhadores e 
cidadãos dependentes do Estado deixassem de obedecer a seus superiores 
se a ligação entre eles passasse a ser entendida como simples convenção 
ou contrato e abrisse espaço, consequentemente, para os impulsos e os 
caprichos da sujeição voluntária. (PATEMAN, 1993, p. 67). 

   

A preocupação, entretanto, restou infundada, já que o contrato passou a se 

fundamentar na sujeição civil moderna. É importante salientar que o contexto social 
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no qual foi criada a teoria do contrato social é muito diferente da realidade atual. 

Quando Rousseau morreu, em 1778, a produção econômica não era totalmente 

dissociada da família. 

Aliás, a família de hoje é fruto de um longo desenvolvimento histórico no 

qual personagens, como servos e escravos, foram paulatinamente desaparecendo 

até que marido e mulher aparecem como figuras centrais firmando um contrato 

sexual. Nas palavras de Pateman, 

 

O contrato de casamento é o único exemplo que restou dos contratos de 
trabalho doméstico, e, desse modo, a relação conjugal pode facilmente ser 
encarada como um remanescente da ordem doméstica pré-moderna – 
como uma relíquia feudal, ou um aspecto do status do antigo mundo que 
ainda não foi modificado pelo contrato. (PATEMAN, 1993, p. 177). 

 

Atualmente, o contrato é o meio pelo qual se criam subordinações. O 

contrato de casamento, que regulamenta a esfera privada, entretanto, é bastante 

diferente dos contratos existentes no âmbito público. Enquanto este é facilmente 

fiscalizado, aquele fica restrito ao ambiente familiar, o que facilita a ocorrência de 

violações. Percebe-se, atualmente uma crescente publiscização das relações 

familiares com a interferência cada vez maior do Estado, visando minimizar tais 

violações.  

Desde o Século XVII as mulheres casadas eram comparadas a escravos, na 

medida em que não possuíam liberdades. Esta pode ter sido, inclusive, uma das 

razões pelas quais as mulheres foram ferrenhas defensoras do movimento 

abolicionista. Tal como os escravos, de seus senhores, as mulheres casadas 

recebiam o nome do marido e passavam a ser chamadas por aquele patronímico, 

seguido de ‗Sra.‘, como se antes não existissem, além de que deveriam morar onde 

o marido determinasse e seu patrimônio e filhos eram também propriedade daquele. 

A mais cristalina ilustração comparativa da escravidão ao casamento eram os leilões 

públicos de mulheres casadas, na Inglaterra. 

 

Samuel Manefee registrou 387 casos de vendas de esposas, iniciando com 
uma referência de 1073, e depois com ocorrências regulares a partir de 
1553 até o século XX. Ele argumentou que as vendas de escravos e a de 
mulheres casadas aconteciam independentemente; a abolição do comércio 
de escravos não teve nenhum efeito sobre o de mulheres casadas. Elas, 
entretanto, custavam menos que os escravos – e até menos que cadáveres. 
(PATEMAN, 1993, p. 182). 
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A venda das esposas configurava verdadeiro distrato e, por consequência, 

desonerava o marido do dever de sustento para com a mulher, além de legitimar as 

relações sexuais dela com o comprador. Também para configurar a plena 

dominação, é imperiosos ressaltar que a legitimidade do direito de aplicar castigos 

físicos nas esposas, tal qual como ocorria em relação aos escravos. Aliás, em pleno 

século XXI, a violência doméstica contra as mulheres ainda é questão preocupante 

nas políticas públicas em razão da ocorrência em números alarmantes. 

No Brasil, a despeito do grande avanço especialmente, com a edição da Lei 

nº 11.340/2006, considerada pela ONU a terceira melhor do mundo – ficando atrás 

somente do Chile e Espanha – ainda acontecem 4,4 assassinatos a cada 100 mil 

mulheres (IBGE), estatística que confere ao país o sétimo colocado no ranking 

mundial para esta espécie de violência. Em pesquisa feita pelo Sistema 

de Indicadores de Percepção Social (SIPS) do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA)11, 54% das pessoas entrevistadas conhecem uma mulher que já 

sofreu agressão de um parceiro e 56% conhecem algum homem que já agrediu uma 

parceira. Além disso, tem-se que dois terços dos atendimentos por violência 

doméstica ou sexual atendidas pelo sistema único de saúde – SUS, tem como 

vítimas, mulheres. 

Neste quesito, o Brasil não representa exceção em comparação com os 

demais países do globo, que também perpetram violência contra as mulheres. 

Segundo dados da OMS, acerca da violência doméstica contra mulheres feita em 10 

países, tendo como referência pessoas do sexo feminino com idades entre 15 e 49 

anos, concluiu-se que 15% das mulheres japonesas e 70% das etíopes e peruanas 

disseram já ter sofrido violência física ou sexual de seus parceiros; entre 0,3% e 

11,5% das entrevistadas relataram ter sofrido violência sexual praticada por outro 

homem que não seu parceiro; e, a primeira experiência sexual de muitas mulheres 

foi relatada como forçada – 24% na zona rural do Peru, 28% na Tanzânia, 30% na 

área rural de Bangladesh e 40% na África do Sul. (Disponível em: < http://www. 

compromissoeatitude.org.br / alguns - numeros - sobre - aviolencia - contra - as -

mulheres-no-mundo/>. Acesso em 22/09/2014). 

Segundo esta pesquisa da OMS (2002), ―estudos internacionais 

mostraram que a violência contra as mulheres é muito mais grave e generalizada do 

                                                           
11

 Fonte: Pesquisa Tolerância social à violência contra as mulheres - Ipea, março-abril/2014. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/04/IPEA_sips_violenciamulheres04042014.pdf
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que se suspeitava anteriormente‖. O gráfico abaixo demonstra os números 

alarmantes da violência física e sexual praticada por parceiros contra as mulheres ao 

redor do mundo. 

 

Prevalencia, por lugar, de la violência física y sexual infligida por la pareja durante la 

vida de la mujer, entre mujeres que habian tenido pareja alguna vez 

 

Gráfico 1 – Estudo Multipaíses – prevalência da violência por parceiro íntimo  
Fonte: OMS, 2002. 

 

De acordo com Pateman (1993), o contrato sexual permitia ao marido, pois, 

o direito de fazer o que bem quisesse com sua esposa, considerada sua 

‗propriedade‘, tinha legitimidade para aplicar castigos, inclusive físicos, estuprá-la e 

até vendê-la, eis que as relações familiares faziam parte da esfera privada, 

inatingível pelo Estado. Ainda hoje, existem legislações que sancionam o chamado 

‗estupro conjugal‘. Em pesquisa feita pela ONU (2011) para avaliar os avanços das 

legislações destinadas a coibir a violência de gênero e promover sua igualdade, 

revelou que 125 países do mundo possuíam leis protegendo as mulheres contra 

violência doméstica e 117 já consideravam crime o assédio sexual nas relações 

trabalhistas. 
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Entretanto, dois terços dos países analisados pelos estudos da ONU que 

possuem legislação específica contra violência doméstica, ainda não tipificam o 

estupro conjugal. Segundo os dados da pesquisa, na Turquia, por exemplo, alguns 

estados ainda não criminalizam especificamente o estupro marital. Já em Gana, 

também de acordo com os estudos, o estupro conjugal foi suprimido das legislações. 

O gráfico abaixo resume os estudos retro citados: 

 

 
Gráfico 2 – Existência de Legislação que tipifica de maneira específica o estupro conjugal. 
Fonte: <http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/Background%20Paper%20va
w%20legislation.pdf>. Acesso em 18/11/2013. 

 

Verifica-se, pois, que o estupro conjugal não foi prioridade nas legislações 

ao longo do globo, o que indica uma perigosa permissividade social. A 

impossibilidade jurídica de criminalizar esta espécie de violência sexual não é 

recente. A ‗História das apelações à Coroa‘, de lord Hale (in Pateman, 1993, p. 185) 

estabeleceu no século XVIII que ―o marido não pode ser acusado de estupro 

cometido contra sua esposa legal, por causa de seu acordo e contrato matrimonial 

comum em que a esposa abriu mão de si mesma nesse aspecto em favor de seu 

marido, o qual ela não pode revogar‖. Desta forma, o casamento seria uma espécie 

de permissão tácita para o estupro, estabelecida por meio de um contrato 

irrevogável. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/Background%20Paper%20vaw%20legislation.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/Background%20Paper%20vaw%20legislation.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2012/08/ONUMujeres_leis_violencia_contra_mulheres630x353.jpg
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Vigarello (1998) em sua obra ‗História do Estupro: violência sexual nos 

séculos XVI-XIX‘, resgata a trajetória da tipificação dos crimes sexuais na França. 

De acordo com seus estudos, no Antigo Regime (século XVII) o estupro era 

considerado delito moral, sendo bastante tolerado. Na época, não havia leis 

positivadas, o que garantia maior liberdade ao julgador e insegurança jurídica para 

as vítimas. As guerras e conquistas de territórios estrangeiros tornavam comum e 

aceitável o rapto de mulheres, inclusive adolescentes e crianças, que eram 

estupradas e abandonadas ou mortas. 

 

[...] o estupro é primeiramente uma transgressão moral no direito clássico, 
associada aos crimes contra os costumes, fornicação, adultério, sodomia e 
bestialidade e não aos crimes de sangue. Ele pertence ao universo do 
impudor, antes de pertencer ao universo da violência. (VIGARELLO, 1998, 
p. 36).  

 

Assim, na época, o estupro feria tão somente a moral e, portanto não se 

considerava um delito grave – de sangue. Nesse sentido, acordos costumavam 

evitar processos judiciais, demonstrando que tal fato poderia pertencer ao âmbito 

privado, transacionável, e o ressarcimento financeiro para a família da vítima era 

suficiente para evitar uma lide judicial. 

 

Paulin de Barral conseguiu evitar um processo dando dinheiro, em 1782, a 
uma ―senhorita [operária] de moda‖ que ele havia estuprado. Esse libertino 
de Dauphine trancara a moça em um cômodo, deixando-a lá por muito 
tempo, até que o pai da jovem a procurasse e suspeitasse fortemente de 
Barral. A mulher deste fez a negociação. (VIGARELLO, 1998, p. 27). 

 

Não era incomum encontrar crianças e adolescentes entre as vítimas de 

estupro. Aliás, estas vítimas, em razão da virgindade, traziam uma maior facilidade 

de comprovação do crime, pelos ferimentos que apresentavam, haja vista a 

inexistência à época de perícia médico-legal para aferir o crime. De acordo com os 

estudos do autor retro citado (p. 60), ―o único processo julgado em recurso por 

estupro no Parlamento de Paris, por exemplo, entre 1725 e 1730, diz respeito a uma 

vítima de 10 anos‖. 

A partir do século XVIII já é possível perceber algumas mudanças, como, por 

exemplo, um aumento no número de registros de casos, o avanço na perícia 

médico-legal e a necessidade de haver uma opinião pública nos processos. O 

século XIX também trouxe avanços, como o advento da psicopatologia e a 
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concepção de violência nos crimes sexuais. Já no fim daquele século, Lombroso 

apresenta sua teoria do criminoso a partir de características físicas, as penas para 

estes crimes sofrem aumento e a violência passa a ser mais repudiada. Entretanto, 

ainda persiste a preocupação com o comportamento da vítima, responsabilizando-a, 

na maioria das vezes, pelo delito que sofrera. 

Aliás, o comportamento da vitima ainda hoje, em pleno século XXI, segue 

sendo questionado pelos julgadores e pela sociedade, a exemplo da recente e 

polêmica pesquisa do IPEA (2014), (Disponível em: <http://www. ipea.gov.br / portal 

/ index.php?option=com_content&view=article&id=21971>. Acesso em 02/05/2014) 

realizada entre os meses de maio e junho de 2013, na qual 26% dos entrevistados 

concordam que mulheres que usam roupas que mostram o corpo ou transitam 

sozinhas por lugares ermos ‗merecem‘ ser sexualmente atacadas. 

Desta forma, a sociedade ratifica a dominação do homem sobre a mulher. O 

contrato sexual – pelo casamento retirava da mulher, inclusive, o direito ao próprio 

corpo e, segundo William Thompson (in Pateman), o domínio conjugal dos homens 

parece compensá-los pela sua submissão covarde aos vínculos do poder político a 

que se submetem ‗voluntariamente‘. Essa compensação é chamada por Azevedo & 

Guerra (2007) de ‗Síndrome do Pequeno Poder‘. 

Segundo as autoras, analisando a sociedade ocidental, concluem que ainda 

hoje, há dois sistemas distintos de dominação-exploração: o patriarcado e o racismo, 

sendo que o primeiro torna aceitável a dominação homem-mulher e adulto-criança, 

enquanto o segundo, a do branco sobre o negro. Nesse prisma, de acordo com este 

paradigma, tem-se, ocupando o topo da hierarquia do poder, o homem branco, 

adulto e economicamente mais favorecido. 

Contraditoriamente, a má distribuição de rendas faz com que poucos 

homens tenham essa condição, que as autoras chamam de macropoder. Almejando-

o, acabam por incidir na chamada síndrome do pequeno poder, em que utilizam a 

sua força – seja física ou econômica, para dominar os mais fracos e, assim, 

sentirem-se poderosos e socialmente aceitos. Nas palavras das autoras: 

 

Pequeno ou grande, o poder permeia todas as relações sociais, 
deteriorando-as. A rigor, as relações de poder revelam a desigualdade 
social entre seus protagonistas. Crianças são consideradas socialmente 
inferiores a adultos, mulheres socialmente inferiores a homens, negros 
socialmente inferiores a brancos, pobres socialmente inferiores a ricos. 
(AZEVEDO & GUERRA, 2007, p. 18). 
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Assim, a síndrome do pequeno poder auxilia a compreensão da necessidade 

que possui o ser humano subjugado de ser ‗superior‘ a alguém, ainda que isso se dê 

no âmbito privado, de forma que ainda hoje, a sexualidade das mulheres, 

especialmente as pobres e jovens são passiveis de apropriação por homens com 

poder aquisitivo um pouco melhor, que as consideram simples objeto de prazer, daí 

a grande ocorrência de exploração sexual de mulheres e adolescentes. 

A legislação pátria não ficou alheia a este evoluir. Mostrar-se-á, por meio das 

tabelas abaixo, o caminhar percorrido pelas Constituições brasileiras e, em seguida, 

pelas leis civis e penais, a proteção conferida às mulheres, salientando que a 

legislação menoril, específica para as adolescentes é bastante recente, como se 

demonstrará em seguida. 

O Brasil, ao longo da história, esteve sob a égide de sete Constituições. A 

primeira e mais longa simplesmente desconsiderava a mulher como cidadã. Aos 

poucos, seja em razão da necessidade econômica, da evolução da sociedade ou do 

crescente movimento feminista, as mulheres foram ganhando espaço, a princípio, 

em normas locais para depois adquirir o âmbito nacional, chegando, atualmente, ao 

cargo de Presidente da República. Isso, entretanto, não retrata o fim da 

discriminação e dominação masculina, que ainda subsiste. A tabela abaixo 

demonstra, sucintamente, o evoluir constitucional no que tange às mulheres. 

 

 
CONSTITUIÇÃO 

 
  OCORRÊNCIA 

 

Constituição 
Imperial 1824 

 As mulheres, assim como os escravos, não eram cidadãos. 
 

Constituição da 
República 1891 

 Não há menção expressa sobre as mulheres que seguiam 
desconsideradas como cidadãs; 

(Obs. Em 1927, a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte possibilita à 
mulher votar e ser votada). 

Constituição 
Federal de 1934 

 Foram erigidas a normas constitucionais a ordem econômica e social, a 
família, a educação e a cultura; 

 O voto passa a ser secreto e abarca as mulheres. 
(Obs. Na constituinte de 1934 esteve presente a primeira deputada do Brasil: 
Carlota Pereira de Queirós). 

Constituição 
Federal de 1937 

 Não traz nenhum novo direito relacionado às mulheres. 

Constituição 
Federal de 1946 

 Houve retomada dos direitos retirados pela Constituição anterior; 
 Mulheres seguiam inferiorizadas. 
(Obs. Lutas femininas acabaram por alterar o Código Civil de 1916, criar o 
Estatuto da Mulher Casada em 1962, culminando com a lei do divórcio, em 
1977). 

Constituição 
Federal de 1967 

 Reescrita em 1969 – ditadura militar, período de repressão e censura; 
 As mulheres se articulam, independente de partido político, idade ou 

condição social, na luta contra o regime militar e melhores condições de 
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trabalho, tendo esse último, culminando, em 1977, em uma CPI. 

Constituição 
Federal de 1988 

 Trouxe inúmeros avanços, especialmente no âmbito social; 
 Garantiu expressamente às mulheres o direito à igualdade, nos termos 

do art. 5º, inciso I, não recepcionando as legislações infraconstitucionais 
que relegavam às mulheres um papel secundário.  

Tabela 1 – Evolução Constitucional dos Direitos das Mulheres. 
Fonte: Tabela confeccionada pela autora em 2014 

 

A legislação civil brasileira, desenvolvida sob forte influência do direito 

romano e canônico, no tocante às mulheres, também partiu da absoluta 

desconsideração para a igualdade entre os sexos. Como ramo do direito privado, o 

direito civil regulamenta as relações entre pessoas, independente da participação do 

Estado. Essa relação pressupõe a existência de agentes capazes, objeto licito e 

forma prescrita ou não defesa em lei. As mulheres, neste contexto, demoraram 

séculos para serem consideradas ‗capazes‘ e, dessa forma, participar da vida civil, 

como se demonstrará na tabela abaixo: 

 

 
LEGISLAÇÃO 

 
OCORRÊNCIA 

 

1822 – Leis Civis 
Portuguesas 

 Era lícito ao marido aplicar castigos físicos e até matar a esposa, em 
caso de adultério. 

Decreto 181/1890  Estabeleceu casamento civil laico;  
 Retirou do marido o direito de aplicar castigos físicos. 

Código Civil 1916  Mulher era relativamente capaz – comparada ao menor, ao silvícola e ao 

pródigo
12

; 

 Domicilio da mulher era definido pelo marido, chefe da sociedade 

conjugal
13

; 

 Existia a previsão do regime dotal de bens no casamento – arts. 278 a 
311, no qual os bens que pertenciam à mulher ficavam sob 
administração do marido; 

 A mulher, no casamento, assumia papel subsidiário e era a única a 

assumir o patronímico do cônjuge
14

; 

 O casamento poderia ser anulado por erro essencial sobre a pessoa em 

caso de desvirginamento da mulher ignorado pelo marido
15

; 

                                                           
12

 Art. 6º São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, nº I), ou à maneira de os exercer: 
I – os maiores de 16 e menores de 21 anos (art. 154 e 156); 
II – as mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal; 
III – os pródigos; 
IV – os silvícolas. 
 
13

 Art. 36. Os incapazes têm por domicílio o dos seus representantes. 
Parágrafo único. A mulher casada tem por domicílio o do marido, salvo se estiver desquitada (art. 
315), ou lhe competir a administração do casal (art. 251). 
Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Compete-lhe: 
III – o direito de fixar e mudar o domicílio da família (artigo 36). 
 
14

 Art. 240. A mulher assume, pelo casamento, com os apelidos do marido, a condição de sua 
companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família (artigo 324) 
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 O pátrio poder, bem como a administração dos bens dos filhos menores 

era preponderante ao marido
16

. 

Lei nº 4.121/62 - 
Estatuto da 

Mulher casada  

 Mulher, ainda que casada, adquire capacidade plena; 
 Mulher passa a ser ‗colaboradora‘ do marido, inclusive no que tange ao 

pátrio poder e, viúva, não perde a guarda dos filhos ao contrair novo 
matrimônio;  

Lei nº 6515/77 - 
Divórcio  

 Passou a permitir a dissolução do casamento; 
 A adoção do patronímico do marido passou a ser opcional; 
 Estabeleceu, com o dever de mútua assistência, alimentos recíprocos 

entre os cônjuges a partir do binômio possibilidade/necessidade; 
 Também estabeleceu deveres recíprocos em relação aos filhos, inclusive 

no que tange a alimentos; 
 Regime legal de bens passou de comunhão universal para comunhão 

parcial de bens; 

Constituição 
Federal 1988 

 Estabelece igualdade entre homens e mulheres e não recepciona a 
legislação anterior que traz diferenças com relação ao gênero. 

Lei nº 8.069/90 
ECA 

 Estabeleceu reciprocidade de direitos e deveres no que tange ao poder 
familiar – antes denominado pátrio poder. 

Lei nº 8.971/94  Estabeleceu união estável entre um homem e uma mulher, que não 
impedidos de casar estivessem vivendo sob o mesmo teto por um 
período de 05 anos; 

Lei nº 9.278/96: 
 

 Reconhece a união estável desde que haja união contínua, pública e 
duradoura, independente de prazo; 

 Garante direito de meação dos bens adquiridos onerosamente na 
constância da convivência; 

Código Civil/02 
Lei nº 10.406/02 

 Regulamenta o que já havia sido consagrado pela Constituição de 1988, 
especialmente no Direito de Família, baseado em princípios como o da 
dignidade da pessoa humana e da isonomia. 

Tabela 2 – Evolução da Legislação Civil dos Direitos das mulheres 
Fonte: Tabela confeccionada pela autora em 2014 

 

Na esfera penal a mulher nunca teve qualquer beneficio ou privilégio 

enquanto autora de crime. Até mesmo quando a lei civil a considerava relativamente 

capaz, não deixou de ser penalmente imputável e, portanto, totalmente responsável 

por seus atos. As legislações penais restringiam-se em retratar mulheres como 

vitimas de crimes, especialmente os sexuais. Para Mello (2010, p.137), 

―historicamente, o Direito Penal apenas se preocupou com a mulher para categorizá-

                                                                                                                                                                                     
15

 Art. 218. É também anulável o casamento, se houver por parte de um dos nubentes, ao consentir, 
erro essencial quanto à pessoa do outro. 
Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 
IV – o defloramento da mulher ignorado pelo marido. 

16
 Art. 380. Durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe da família (artigo 233), 

e, na falta ou impedimento seu, a mulher. 
Art. 393. A mãe, que contrai novas núpcias, perde, quanto aos filhos do leito anterior, os direitos do 
pátrio poder (art. 329); mas, enviuvando, os recupera. 
Art. 248. Independentemente de autorização, pode a mulher casada: 
I – exercer o direito que lhe competir sobre as pessoas dos filhos do leito anterior (art. 329); 
Art. 385. O pai e, na sua falta, a mãe são os administradores legais dos bens dos filhos que se achem 
sob o seu poder, salvo o disposto n art.225.  
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la, na condição de sujeito passivo dos crimes sexuais, como ―virgem‖, ―honesta‖, 

―prostituta‖ ou ―pública‖, e, ainda, a ―simplesmente mulher‖‖. 

Nesse diapasão, o comportamento sexual da mulher era preponderante na 

aferição da culpabilidade desses crimes. Se refletisse a castidade socialmente 

imposta à época era considerada ‗honesta‘ e, portanto, fazia jus à proteção da lei 

penal; caso contrário, seria tida por ‗desonesta‘ e não merecedora da tutela penal, 

quando não responsável pela conduta do agente, podendo, inclusive, em caso de 

adultério, ser vítima de homicídio por legitima defesa da honra. A evolução da 

legislação penal sexual pode ser resumida com a tabela abaixo: 

 

 
LEGISLAÇÃO 

 
OCORRÊNCIA 

 

 
 

Ordenações 
Filipinas 1500/1822 

 Estupro voluntário de mulher virgem obrigava o autor: a) casar-se com a 
vítima, se possível; ou b) constituir a ela um dote, se tivesse patrimônio; 
ou c) seria açoitado e degredado, salvo se fosse fidalgo ou pessoa de 
posição social, neste caso, seria apenas degredado;  

 Estupro violento: pena capital,  ainda que o autor do delito se casasse 
com a vítima após o crime. 

 
 
 
 
 

Código Criminal do 

Império 1830
17

 

 Deflorar mulher virgem menor de 17 anos (arts. 219, 220 e 221)
18

, 

resultava em pena de desterro temporário e obrigação de prover um 
dote; 

 Estupro de mulher honesta, acarretava pena de prisão e obrigação de 
prover um dote, e somente de prisão e reduzida se a vítima fossa 

prostituída (art. 222)
19

; 

 ‗Simples‘ ofensa pessoal para fins libidinosos (art. 223)
20

, previa pena de 

prisão e multa; 

                                                           
17

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em 
28/03/2015. 
 
18

 Art. 219. Deflorar mulher virgem, menor de dezasete annos. 
Penas - de desterro para fóra da comarca, em que residir a deflorada, por um a tres annos, e de dotar 
a esta. 
Seguindo-se o casamento, não terão lugar as penas. 
Art. 220. Se o que commetter o estupro, tiver em seu poder ou guarda a deflorada. 
Penas - de desterro para fóra da provincia, em que residir a deflorada, por dous a seis annos, e de 
dotar esta. 
Art. 221. Se o estupro fôr commettido por parente da deflorada em gráo, que não admitta dispensa 
para casamento. 
Penas - de degredo por dous a seis annos para a provincia mais remota da em que residir a 
deflorada, e de dotar a esta. 
 
19

 Art. 222. Ter copula carnal por meio de violencia, ou ameaças, com qualquer mulher honesta. 
Penas - de prisão por tres a doze annos, e de dotar a offendida. 
Se a violentada fôr prostituta. 
Penas - de prisão por um mez a dous annos. 
 
20

 Art. 223. Quando houver simples offensa pessoal para fim libidinoso, causando dôr, ou algum mal 
corporeo a alguma mulher, sem que se verifique a copula carnal. 
Penas - de prisão por um a seis mezes, e de multa correspondente á metade do tempo, além das em 
que incorrer o réo pela offensa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm%3e.%20Acesso%20em%2028/03/2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm%3e.%20Acesso%20em%2028/03/2015


85 
 

 Sedução (art. 224)
21

 

Ressalte-se que os crimes de estupro, ofensa para fins libidinosos e 
sedução eram isentos de pena em caso de casamento do autor com a 
vítima. 

 
Código Penal de 

1890
22

 

 Atentado violento ao pudor ou corrupção de menores (art. 266)
23

, gerava 

pena de prisão; 

 Posse sexual mediante sedução, engano ou fraude (art. 267)
24

, também 

resultava em pena de prisão; 

 Estupro (arts. 268/269)
25

: pena de prisão, diferenciada, entretanto, se a 

vítima fosse prostituída; 

Código Penal de 
1940 

 Trazia a rubrica ‗Crimes contra os Costumes‘ e poucas alterações trouxe 
em relação à legislação anterior, salvo a não discriminação de 
penalidade do crime de estupro, se a vitima fosse prostituída. 
Esta lei será analisada mais detidamente adiante com as devidas 
atualizações que representam grandes conquistas. 

Tabela 3 – Evolução da Legislação Penal dos Crimes Sexuais 
Fonte: Tabela confeccionada pela autora em 2015. 

 

Como se vê, a mulher está caminhando na conquista de direitos. Entretanto, 

a violência doméstica e sexual ainda estão presentes na sociedade atingindo 

especialmente os mais vulneráveis. Daí a necessidade da criação de leis 

específicas, como a Lei 11.340/2006, conhecida por Maria da Penha para punir 

especificamente atos que violam a dignidade e integridade física, psíquica e sexual 

das mulheres, antes tratada apenas no âmbito privado. 

                                                                                                                                                                                     
 
21

 Art. 224. Seduzir mulher honesta, menor dezasete annos, e ter com ella copula carnal. 
Penas - de desterro para fóra da comarca, em que residir a seduzida, por um a tres annos, e de dotar 
a esta. 
22

 Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049> Acesso 
em 01/04/2015. 

 
23

 Art. 266. Attentar contra o pudor de pessoa de um, ou de outro sexo, por meio de violencias ou 
ameaças, com o fim de saciar paixões lascivas ou por depravação moral: 
Pena de prisão cellular por um a seis annos. 
Paragrapho unico. Na mesma pena incorrerá aquelle que corromper pessoa de menor idade, 
praticando com ella ou contra ella actos de libidinagem. 
 
24

 Art. 267. Deflorar mulher de menor idade, empregando seducção, engano ou fraude: 
Pena ? de prisão cellular por um a quatro annos. 
 
25

 Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: 
Pena ? de prisão cellular por um a seis annos. 
§ 1º Si a estuprada for mulher publica ou prostituta: 
Pena ? de prisão cellular por seis mezes a dous annos. 
§ 2º Si o crime for praticado com o concurso de duas ou mais pessoas, a pena será augmentada da 
quarta parte. 
Art. 269. Chama-se estupro o acto pelo qual o homem abusa com violencia de uma mulher, seja 
virgem ou não. 
Por violencia entende-se não só o emprego da força physica, como o de meios que privarem a 
mulher de suas faculdades psychicas, e assim da possibilidade de resistir e defender-se, como sejam 
o hypnotismo, o chloroformio, o ether, e em geral os anesthesicos e narcoticos. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049
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Da mesma forma, crianças e adolescentes também fizeram jus a legislação 

específica. Acerca da infância, a sociedade partiu da absoluta ignorância desta fase 

de desenvolvimento do ser humano até a atual doutrina de proteção integral com 

absoluta prioridade na rede de atendimento. Desta feita, Rousseau, com a obra 

Emílio (2004), contribuiu sobremaneira na mudança de paradigmas acerca da 

infância ao desenvolver a concepção de que o cérebro infantil funciona de modo 

diverso da mente adulta, de forma que a imaturidade da criança não significa 

carência ou insuficiência de inteligência, mas fase do desenvolvimento. 

Antes de Rousseau a criança era vista como um adulto miniatura. O 

historiador francês Philippe Ariès em sua obra ―História Social da Criança e da 

Família‖, fez uma análise da infância tomando por referência a iconografia das 

diferentes épocas. Seus estudos demonstraram que na Idade Média não existia 

percepção de infância. Sobre essa época,  

 

Raramente eram representadas na iconografia, significando a pouca [ou 
nenhuma] importância a que lhes atribuíam. Eram retratadas como 
―pequenos adultos‖, não havendo distinção entre as atividades 
desenvolvidas por eles, podendo ser encontrados juntos tanto em salas de 
aula, como em tavernas, demonstrando absoluta ignorância acerca do 
desenvolvimento humano. Não havia distinção entre os universos adulto e 
infantil, motivo pelo qual eram representadas com as mesmas 
características dos homens e mulheres, só que em tamanho inferior. 
(CONTRERAS, 2010, p. 33). 

 

Já nos século XIII, de acordo com os estudos de Ariès (2006), começaram a 

ser retratadas diferença nas características das crianças que ―[...] aparecem 

escalonadas por ordem de tamanho‖. (ARIÈS, 2006, p. 18). Nesta época, também, 

no campo religioso, tem-se a figura do ‗Menino Jesus‘ e de ‗Nossa Senhora menina‘, 

ligados ao dogma da maternidade Virgem. 

Os séculos XIV e XV, seguindo este evoluir, apresentaram mudanças mais 

significativas, de forma que o retrato das cenas religiosas eram pouco a pouco 

substituídos por cenas da vida cotidiana. Entretanto, foi no século XV, quando a 

família passou pela gradual transformação – de privada a pública, especialmente 

com o surgimento das escolas, antes exclusividade de clérigos, que a percepção da 

infância amadureceu. ―Esse fenômeno comprova uma transformação considerável 

na família: esta se concentrou na criança, e sua vida difundiu-se com as relações 

cada vez mais sentimentais dos pais e dos filhos‖. (ARIÈS, 2006, p. 160). 
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Entretanto, a escola não era o espaço democrático que se tem atualmente, 

já que elas eram voltadas para os meninos da classe burguesa. Os filhos dos nobres 

e proletários persistiam na instrução doméstica enquanto às meninas não era 

facultada a escola, mantendo-se a educação caseira tradicional. Essa distinção 

entre os gêneros, desde a educação, na infância, traz uma divisão de trabalho que 

faz com que os homens sejam criados para prover os lares – vivenciando espaço 

público, enquanto as mulheres devem cuidar da casa, do marido e dos filhos – 

restrita ao espaço privado e tornando-a economicamente vulnerável à dominação 

masculina. Nesse prisma, Osterne, referenciando a classificação de Weber, relata: 

 

Nesse tipo [de dominação], a obediência decorre de uma dignidade própria 
à pessoa obedecida, santificada por fidelidade à tradição. A relação que se 
estabelece nesse modelo é entre o ‗senhor‘ que ordena e os súditos que 
obedecem. O conteúdo das ordens fixa-se através da tradição, cuja violação 
poria em risco a legitimidade do domínio do senhor. Em suas 
características, distinguem-se duas formas de manifestação: a estrutura 
puramente patriarcal de administração e a estrutura estamental. A primeira 
teria servidores recrutados em completa dependência do senhor: escravos, 
servos, eunucos e plebeus. Na segunda, os servidores, embora pessoas 
independentes, investem-se em seus cargos por privilegio ou concessão do 
senhor. 
A dominação do tipo patriarcal – do pai de família, do chefe da parentela ou 
do ‗soberano‘ – é, nas elaborações weberianas, o tipo mais puro de 
dominação tradicional. Para si, a associação doméstica constitui, 
efetivamente, uma célula reprodutora das relações tradicionais de domínio. 
Compõe, assim, um tipo de dominação na qual o senhor assume a 
autoridade legítima em razão simples do hábito inveterado. (OSTERNE, 
2001, p. 135/136). 

 

Foi somente no fim do Século XVIII quando passou a ser defendida a 

igualdade de direitos patrimoniais entre os filhos, em detrimento a primogenitude ou 

livre escolha dos pais, que as meninas passaram, gradativamente, a ser admitidas 

nas escolas, transformação esta assinalada por Ariès (2006, p. 162), ―Na realidade, 

esse respeito pela igualdade entre os filhos de uma família é uma prova de um 

movimento gradual da família-casa em direção à família sentimental moderna‖.  

Contudo, o Século XIX, figurou como palco da atual extensão dessa nova 

acepção de família, especialmente no que tange à compreensão de infância e a 

importância a ela atribuída para todas as camadas sociais.  

 

As crianças passaram a ser vistas como o centro da família, sendo-lhes 
dedicado amor e carinho e, saúde e educação passaram a ser prioridade 
dos pais. Podemos, inclusive, indicar que tal posicionamento advém de um 
instinto natural de continuidade: o pai progride e prepara o filho para levar o 
progresso adiante, o qual será levado mais longe ainda por seu neto, 
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seguindo-se o ciclo pelas gerações. Hoje observamos que essa postura 
gerou um amadurecimento sobre a necessidade de se proteger os que são 
a continuidade social e isto desencadeou um constante crescimento de 
instrumentos de proteção (CONTRERAS, 2010, p 38). 

 

Nesse diapasão, percebe-se que ao longo da história, a infância e 

adolescência não foram prioridade para nem para a família, nem para a sociedade, 

logo, não tiveram também importância das legislações protetivas, como se verá mais 

adiante. 

 

2.2 A PROSTITUIÇÃO E SUA CORRELAÇÃO COM A EXPLORAÇÃO SEXUAL: 

UMA ABORDAGEM DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA À LUZ DOS DIREITOS 

HUMANOS  

 

Prostituição, de acordo com Silva (1993, p. 484/485), deriva de ―prostitutio, 

do verbo prostituire (expor publicamente, por em venda ou mercadejar), literalmente 

exprime o vocábulo o tráfico ou venda pública de alguma coisa‖. Nas palavras do 

autor: 

 

No sentido jurídico, porém, passou a designar o comércio do amor ou a 
entrega da mulher aos prazeres do homem, por dinheiro ou mediante paga. 
Assim, prostituição, importando em venda, em tráfico, significa o comércio 
do corpo, a venda pública do corpo para satisfação dos prazeres do 
homem, sem escolha. 
A natureza mercenária destas relações sexuais e a entrega à impudicícia 
pública, isto é, ao gozo sexual de qualquer homem, é que caracterizam a 
prostituição. 
Está assim, o vocábulo em exato sentido à sua origem: é a venda pública, o 
mercadejamento do corpo, não importa quem o compre, mas o preço que 
pague. 
Não há prostituição, pois, na entrega da mulher por predileção a um homem 
só, sem qualquer interesse mercenário, mesmo que se mostrem relações 
sexuais ilícitas. 
Desse modo, o adultério não é prostituição. E, igualmente, não se 
caracteriza como tal o concubinato e a amigação. 
A prostituição apresenta requisitos inconfundíveis: comércio carnal, 
habitualidade, falta de escolha e interesse mercenário. (SILVA, 1993, 
p.485). 

  

De acordo com Prado (2014), existem três sistemas legais que regulam a 

prostituição e as atividades a ela correlatas, o proibicionismo, o regulamentarismo e 

o abolicionismo. O primeiro considera ilegal o ato de prostituir-se, proibindo seu 

exercício, de forma que todos os agentes envolvidos, inclusive os clientes e as 

prostitutas são penalizados. Para o autor, países que o adotam, como a Arábia 
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Saudita, não alcançaram os objetivos almejados, eis que a prostituição é um 

fenômeno complexo decorrente de questões sociais, nas quais a criminalização, tão 

somente, não é capaz de impedir. 

O regulamentarismo, por sua vez, adotado na Alemanha e na Holanda, 

reconhece a prostituição como prestação de serviço, além de regulamentar contratos 

de trabalho, com todos os efeitos legais a ele inerentes. Prado afirma que, 

 

O sistema da regulamentação tem por escopo objetivos higiênicos, a fim de 
prevenir a disseminação de doenças venéreas e também a ordem e a moral 
públicas. Por esse sistema a prostituição fica restrita a certas áreas da 
cidade, geralmente distantes do centro, onde as mulheres sujeitam-se a um 
conjunto de obrigações como a de submeterem-se periodicamente a 
exames médicos. É criticável o sistema em epígrafe, uma vez que, além de 
estigmatizar a prostituta, o seu fim higiênico é de resultado restrito, já que 
controla apenas parte da atividade. (PRADO, 2014, p. 254)

 

 

Por fim, o sistema abolicionista, predominante no mundo e adotado pelo 

Brasil, considera a prostituta uma vítima do sistema desigual de distribuição de 

renda, punindo apenas os envolvidos com as atividades correlatas. Segundo Prado 

(2014), o Estado não interfere e não impede o exercício da prostituição executada 

individualmente. 

Deste modo, a legislação brasileira não criminaliza a prostituição em si, 

fazendo-o, tão somente em relação às atividades correlatas. Recentemente, o 

Código Penal – Decreto Lei nº 2.848/40, sofreu inúmeras alterações, especialmente 

no que tange aos crimes sexuais, onde estas atividades estão incluídas. Até pouco 

tempo, considerados ‗crimes contra os costumes‘, passaram a ser chamados de 

‗crimes contra a dignidade sexual‘, o que implica em uma mudança de concepções 

acerca destas modalidades criminosas, em especial acerca do bem jurídico tutelado. 

Para Hungria, o vocábulo ‗costumes‘, 

 

É empregado para significar (sentido restritivo) os hábitos da vida sexual 
aprovados pela moral prática, ou, o que vale o mesmo, a conduta sexual 
adaptada à conveniência e disciplina sociais. O que a lei penal se propõe a 
tutelar, in subjecta materia, é o interesse jurídico concernente à preservação 
do mínimo ético reclamado pela experiência social em torno dos fatos 
sexuais. (Hungria, 1957, v. VIII, p. 103-104) 

 

Dessa forma, o Código de 1.940 protegia os ‗costumes‘, ou seja, a forma 

como as pessoas deveriam se comportar sexualmente perante a sociedade. No 

século XXI tal entendimento ficou inapropriado à luz da Constituição da República de 
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1.988, que passa a tutelar a dignidade da pessoa humana e todas as suas espécies, 

dentre as quais, a sexual.  

A novel legislação, pois, alterou a redação do Titulo VI do Código Penal para 

‗Crimes Contra a Dignidade Sexual‘, traduzindo efetivamente o bem jurídico que se 

busca tutelar, a dignidade da pessoa humana, na liberdade sexual, punindo todas as 

condutas que contrariem a livre disposição sobre o próprio corpo e mantendo a 

tradição de não incriminar a prostituição, mantendo-a na esfera privada, 

criminalizando, entretanto, as atividades correlatas que traduziriam, sempre, a 

exploração sexual. 

Os crimes correlatos à prostituição são tratados no Capítulo V, do Título VI, 

do Código Penal. Sob a rubrica ‗Do Lenocídio e do Tráfico de Pessoas para fim de 

Prostituição ou outra forma de Exploração Sexual‘, o capítulo traz os seguintes tipos 

penais: Mediação para satisfazer a lascívia de outrem26, Favorecimento da 

prostituição ou outra forma de exploração sexual27, Casa de Prostituição28, 

Rufianismo29, Tráfico Internacional de Pessoas para fim de Exploração Sexual30 e 

Tráfico Interno de Pessoa para fim de Exploração Sexual31. 

As condutas ora descritas não diferem muito, salvo com relação às 

penalidades, daquelas relativas a crianças e adolescentes, como se verá em 

seguida. Criminalizam-se as atividades que fomentam a prostituição e lhes garantem 

a infraestrutura necessária. Estudiosos do assunto e ativistas do movimento 

feminista são uníssonos ao afirmar que as discussões legislativas em torno da 

legalização das atividades correlatas, para adultos, encontram entraves no campo 

da moral e não chegam a uma conclusão uniforme sobre o tema, na medida em que, 

                                                           
26

 Trata-se de ‗lenocídio‘ – Art. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. 
 
27

 Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição, ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la 
impedir ou dificultar que alguém a abandone. 
 
28

 Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração 
sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. 
 
29

 Art. 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-
se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça.  
 
30

 Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a exercer 
a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no 
estrangeiro. 
 
31

 Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento e alguém dentro do território nacional para o 
exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual. 
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a despeito dos defensores, há quem considere a atividade degradante e humilhante, 

o que fere a dignidade humana.   

As principais questões que envolvem a discussão acerca da regulamentação 

da ‗profissão‘ residem em garantir direitos trabalhistas e previdenciários às 

profissionais, garantindo-lhes, em tese, dignidade. Entretanto, estudiosos do Direito 

do Trabalho, como Sérgio Pinto Martins, afirmam que há divergência doutrinaria a 

respeito do reconhecimento do contrato de trabalho para atividades ilícitas. São suas 

palavras: 

 

Para os que defendem a existência da relação de emprego, mesmo na 
prestação de serviços em atividades ilícitas, como jogo do bicho ou de 
bingo, em prostíbulos, casas de contrabando ou que vendem 
entorpecentes, é impossível devolver ao trabalhador a energia gasta na 
prestação de serviços, devendo o obreiro ser indenizado com o equivalente, 
em face de as partes não poderem retornar ao estado anterior em que se 
encontravam (art. 182, CC), mormente porque haveria enriquecimento do 
tomador do serviço, em detrimento do prestador do serviço. Assim, teria 
direito o obreiro às verbas de natureza trabalhista. 
A outra corrente entende que, sendo ilícita a atividade do empregador, a 
prestação de serviços a este não gera qualquer direito de natureza 
trabalhista, pois o ato jurídico é inválido. (MARTINS, 2013, 116/117). 

 

Imperioso observar-se, também, que eventual ‗contrato de trabalho‘ cujo 

objeto fosse a prostituição seria ilícito, pois ensejaria, necessariamente, em 

exploração sexual da empregada, eis que haveria obrigação da obreira de manter 

relações sexuais com clientes, mediante subordinação, em troca de salário, 

características necessárias do contrato laboral. 

Ademais, as mais delicadas discussões sobre o tema residem no campo dos 

Direitos Humanos. Entende-se que a pobreza e a privação de acesso aos bens 

considerados essenciais para a vida moderna ferem a dignidade das pessoas e a 

prostituição seria uma forma de minimizar ou reverter este quadro.  Assim, para 

quem advoga a tese de que a prostituição deve ser reconhecida como profissão e as 

atividades a ela correlatas devem ser regulamentadas, acreditam que dessa forma 

as profissionais, até então vulneráveis, passariam a ter proteção e respeitabilidade 

social. 

O tema em comento não ficou alheio ao Congresso Nacional, que vem 

discutindo a questão com a proposição de projetos de lei. O Projeto Gabeira (PL nº 

98/2003) e o Projeto Eduardo Valverde (PL nº 4244/2004), foram arquivados antes 

da votação; e o projeto Gabriela Leite, ainda em trâmite, (PL nº 4.211/2012) 
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(Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop _ mostrarintegra ; 

jsessionid = C6A0A3A0CABB9DC1D7B73086B8823DEF.node1? codteor =1012829 

& filename = PL+4211/2012 >. Acesso em 23/01/2015 às 0h22min.), teve por base o 

Direito Alemão, e defende que a regulamentação das atividades auxiliares da 

prostituição traria maiores garantias aos profissionais e à sociedade. 

Gabriela Leite, que inspirou o projeto em comento, já foi prostituta, escreveu 

um livro e fundou a grife Daspu32 e a ONG ‗DAVIDA‘, para a defesa dos direitos dos 

profissionais do sexo. No texto original, o deputado proponente Jean Wyllys ressalta 

que: ―É de um moralismo superficial causador de injustiças a negação de direitos 

aos profissionais cuja existência nunca deixou de ser fomentada pela própria 

sociedade que a condena‖. 

Nesse diapasão, Gabriela Leite afirma que além do moralismo, o preconceito 

da sociedade impede a regulamentação da profissão e das atividades correlatas. 

Segundo ela, muitas prostitutas escolheram a ‗profissão‘ e vendem o corpo da 

mesma forma que os demais trabalhadores, que vendem a força muscular ou 

intelectual e o sexo não pode ser diferente das mãos, pés e cabeça. São suas 

palavras: 

 

O maior preconceito é porque trabalhamos com sexo. Sexo é o grande 
problema, é o grande interdito das pessoas. E nós trabalhamos, 
fundamentalmente, com fantasia sexual, esse é o verdadeiro motivo da 
existência da prostituição. É um campo imenso. É uma babaquice dizer que 
só puta vende o corpo! E vender sua cabeça, quanto custa? O operário 
vende o braço, quanto custa? Todo mundo vende sua força de trabalho, que 
está com seu corpo (LEITE, 2009, 14). 

 

O PL prevê alguns requisitos para a regulamentação da prostituição, dentre 

os quais se destacam: a voluntariedade e remuneração das atividades sexuais, bem 

como a garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários, como aposentadoria 

especial após 25 anos de contribuição. Ademais, pretende estabelecer nítida 

distinção entre prostituição e exploração sexual, sendo que esta última permaneceria 

abrangida pela legislação penal e seria caracterizada, também, sempre que o 

profissional do sexo recebesse menos de 50% (cinquenta por cento) do valor pago 

pelo cliente. 

                                                           
32

 Grife criada para ser correlacionada à famosa Daslu, que atendia a elite paulistana. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop%20_%20mostrarintegra%20;%20jsessionid%20=%20C6A0A3A0CABB9DC1D7B73086B8823DEF.node1?%20codteor%20=1012829%20&%20filename%20=%20PL+4211/2012
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop%20_%20mostrarintegra%20;%20jsessionid%20=%20C6A0A3A0CABB9DC1D7B73086B8823DEF.node1?%20codteor%20=1012829%20&%20filename%20=%20PL+4211/2012
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop%20_%20mostrarintegra%20;%20jsessionid%20=%20C6A0A3A0CABB9DC1D7B73086B8823DEF.node1?%20codteor%20=1012829%20&%20filename%20=%20PL+4211/2012
http://www.davida.org.br/
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O Projeto define profissional do sexo com sendo "toda pessoa maior de 

dezoito anos e absolutamente capaz, que voluntariamente presta serviços sexuais 

mediante remuneração". Ainda pelo projeto, o trabalho poderá ser executado de 

forma autônoma ou em cooperativas, e as "casas de prostituição" seriam permitidas 

desde que não houvesse exploração sexual. 

Para os defensores da regulamentação, as ‗casas de prostituição‘ deixariam 

de ser clandestinas, já que a mera ilegalidade não tem o condão de suprimi-las, a 

exemplo do que acontece com as drogas ilícitas e o aborto. Haveria, assim, um 

controle governamental que, em tese, teria a possibilidade de impedir abusos por 

parte de cafetões e policiais. 

Atualmente, a legislação brasileira se apresenta eivada de contradição, eis 

que, embora exista regulamentação, por meio da Portaria 397/2002 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, o mister do profissional do sexo tem inviabilizado o exercício 

profissional de forma organizada, na medida em que as pessoas que executariam as 

atividades correlatas, estariam incursas na lei penal. Desta forma, prostitutas não 

podem ter empregador que lhes garanta o exercício profissional em ambientes 

privados, longe das ruas. 

De acordo com Muçouçah (2010), a prostituição voluntária praticada por 

pessoas capazes não deveria estar tutelada pelo direito penal, sob pena de ferir o 

direito constitucional de liberdade. 

 

Nos dias atuais não se pode falar em um tipo de prostituição, mas em 
muitos. Por ser um fenômeno multifacetado, multifacetada devem ser 
também suas respostas. Inicialmente, há de se considerar a necessidade de 
proibir-se a prostituição infantil (ou comércio sexual de crianças e 
adolescentes), como expressamente consta no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, cuja ratio legis é segura: a necessidade de proteger o pleno 
desenvolvimento físico, psíquico e moral do jovem, atendendo, sobretudo, à 
Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que classifica o 
ato de prostituir-se como uma das piores formas de manifestação do 
trabalho infantil. Todavia, quanto ao meretrício adulto, observemos os tipos 
penais existentes no Brasil. Em um Direito Penal não-sexista (ou assexista), 
não se haveria de existir tipos penais absolutamente abertos e ilimitados 
quanto ao exercício da liberdade individual. (MUÇOUÇAH 2010, p.5).  

 

O autor prossegue explicitando as duas acepções da autonomia privada, 

uma positiva, que concede efeitos jurídicos à liberdade de, por exemplo, exercer a 

prostituição, e uma negativa, consistente na proibição, tanto ao Estado quanto a 

terceiros, de interferirem nessas escolhas individuais. Neste diapasão, os direitos 



94 
 

fundamentais de cada ser humanos são regidos por inúmeras regras e princípios 

que visam tutelar e restringir suas liberdades, protegendo a dignidade humana do 

próprio sujeito e a dos demais. 

De tal modo, o direito penal, como a última ratio, só é utilizado quando todas 

as demais áreas do direito não puderem solucionar a questão. E, para Muçouçah 

(2010), a legislação penal brasileira, é arcaica e moralista, quando trata das 

questões que envolvem a prostituição. Assim também entende Silveira, 

 

Toda a consideração segundo a qual se justifica uma intervenção penal, a 
fim de se coibir o aproveitamento do sexo alheio, principalmente levando-se 
em conta que a prostituição, de per se, não é crime, não mais pode ser tida 
como válida. Trata-se, em certa medida, de um exemplo evidente de 
paternalismo legal, já que limita aprioristicamente a liberdade quanto à 
disposição do sexo (desde que de forma consentida), sem aparente dano à 
pessoa. Não se pretende uma proteção à figura da mulher, senão se 
pretende estabelecer um anteparo moral contra a proliferação do comércio 
e do abuso do sexo. A grande maioria dos tipos penais relativos ao 
lenocínio, aliás, tem esses viés, e não o de uma proteção à dignidade da 
pessoa humana da meretriz, truísmo falacioso que é. (SILVEIRA, 2008, p. 
336). 

 

Apesar da existência de incontáveis casas de prostituição, são relativamente 

incomuns processos judiciais discutindo esse tipo penal. Ademais, os Tribunais já 

vem aplicando uma interpretação mais flexível às normas incriminadoras, 

entendendo ser atípica a conduta de ‗manter casa de prostituição‘, em razão da 

realidade da sociedade, afastado, inclusive, o tipo penal, como se vê, nos trechos 

das ementas de recentes julgados do STJ, abaixo transcritas33 34: 

 

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO - APELO MINISTERIAL -
CASA DE PROSTITUIÇÃO - ILICITUDE AFASTADA PELA REALIDADE 
SOCIAL E EVOLUÇÃO DOS COSTUMES - CONCEITO MORAL 
ULTRAPASSADO E JÁ SEM SUSTENTÁCULO NA ATUALIDADE - 
ATIPICIDADE (...) 1. A tipicidade material, tomada como um dos elementos 
do fato típico que compõe o conceito analítico de crime, considera, como 
fator preponderante para a ocorrência do ilícito, o fato de a conduta lesionar 
concretamente o bem jurídico tutelado. 2. Ausente prova da exploração 
da prostituição de crianças e adolescentes, o manter prostíbulo é, hoje, 
conduta descriminalizada pela tolerância social e pela modificação dos 
costumes. (...) 5. Recurso ministerial parcialmente provido e apelo defensivo 
improvido.  

                                                           
33

Processo nº 0047028-68.2013.8.13.0713. Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de 
Julgamento: 06/11/2014. Data da publicação da súmula: 14/11/2014. 
 
34

 Processo nº 0039114-48.2011.8.13.0607. Rel. Des. Cássio Salomé. Data de 
Julgamento: 05/06/2014. Data da publicação da súmula: 13/06/2014. 
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v.v.: Presentes autoria e materialidade delitivas que apontam a prática do 
crime previsto no artigo 229 do Código Penal pelo agente, impõe-se a 
soluça condenatória. 

 

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL -

CASA DE PROSTITUIÇÃO - ADEQUAÇÃO SOCIAL - CONDUTA ATÍPICA 

(...)- A mera manutenção de casa de prostituição constitui, hoje, conduta 
atípica, com fulcro na Teoria da Aceitação Social. (...). V.V.: Manter 

casa de prostituição é conduta típica do art. 229, do Código Penal 

dispositivo que permanece em pleno vigor no ordenamento jurídico 
brasileiro, não havendo falar-se em aplicação do princípio da adequação 
social. (...)  
V.V.: Manter casa de prostituição é conduta típica do art. 229, do Código 
Penal dispositivo que permanece em pleno vigor no ordenamento jurídico 
brasileiro, não havendo falar-se em aplicação do princípio da adequação 
social. (...) 

 

Percebe-se, pois, que, mesmo diante das recentes alterações da lei penal e 

da manutenção da tipicidade das atividades correlatas à prostituição, há julgadores 

do Tribunal Superior que simplesmente afastam a aplicabilidade da lei penal, sob o 

argumento de atipicidade da conduta pela teoria da aceitação social. Este 

posicionamento, entretanto, não é uníssono, como se percebe com os votos 

vencidos dos acórdãos acima, bem como pelos trechos dos julgados a seguir 

transcritos35 36, que esposam entendimento diverso: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CASA DE PROSTITUIÇÃO - 
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO DO PARQUET - 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL - 
CONDUTA TÍPICA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - 
SITUAÇÃO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL CONFIGURADA PELA PROVA 
DOS AUTOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO PROVIDO. 1. O 
princípio da adequação social, por si só, não tem o condão de revogar tipos 
penais incriminadores. Mesmo que haja tolerância quanto à prática de 
algumas infrações penais, não há que se falar em atipicidade do fato 
praticado, mormente quando o legislador, tendo a oportunidade de extirpar 
a norma do ordenamento, opta por apenas alterar a redação do dispositivo, 
mantendo a reprovação da conduta na esfera criminal. 2. Tendo restado 
comprovado, pelas evidências dos autos, que os apelados mantinham, 
auferindo lucro, estabelecimento destinado à exploração sexual de 
mulheres, a condenação mostra-se de rigor. 3. Recurso provido. 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. 
CASA DE PROSTITUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE 
DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTO PARA FINS 
DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. PROVAS CONTUNDENTES. ILICITUDE DA 

                                                           
35

 Processo nº 0623897-59-2006.8.13.0713. Rel. Des. Eduardo Brum. Data de 
Julgamento: 27/01/2015. Data da publicação da súmula: 04/02/2015. 
 
36

 Processo nº 2752241-78.2011.8.13.0024. Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques. Data de 
Julgamento: 14/10/2014. Data da publicação da súmula: 24/10/2014. 
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CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. 
ABSOLVIÇÃO AFASTADA. Sendo o contexto do caderno processual amplo 
e suficiente à constatação da manutenção de casa de prostituição de forma 
habitual, a condenação é medida de rigor. Eventual adequação social de 
determinada conduta tipificada como delito deve ser aferida pelo Poder 
Legislativo, sob pena de violação dos princípios constitucionais da reserva 
legal e da independência dos Poderes. Portanto, uma conduta tipificada 
como crime, assim permanece até ser abolida pelo ordenamento jurídico 
estabelecido pelo legislador. Ademais, esta eventual tolerância social não 
exclui o objetivo da norma, que é tutelar a dignidade sexual da pessoa e os 
bons costumes. 

 

Assim, verifica-se que a lei penal segue criminalizando as atividades 

correlatas à prostituição, por considerar que terceiros que a favorecem incidem na 

exploração sexual, ainda que a pessoa prostituída seja maior de idade e esteja em 

pleno gozo da capacidade civil. Diante disso, o simples afastamento da conduta pelo 

Poder Judiciário implica em ativismo judicial, contra legem, que será objeto de 

debate do próximo capítulo deste trabalho. 

O desafio que se mostra reside no fato de ser ou não possível o 

reconhecimento do contrato de trabalho sexual e, também, de emprego, a partir das 

normas e princípios constitucionais, tendo por base a dignidade humana. Dessa 

forma, deve-se analisar a questão do trabalho, não apenas sob o prisma econômico, 

mas também como forma de realização pessoal do trabalhador.  

São objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 3º, I, 

da Constituição, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Analisando sob o 

aspecto constitucional dos objetivos traçados para o Brasil, a prostituição não se 

coaduna com os preceitos almejados, já que as pessoas que se submetem à 

comercialização do próprio corpo, em regra, atribuem a função a uma necessidade 

econômica e não a uma conquista profissional, de forma que não há ‗liberdade‘, na 

mais ampla acepção do termo, o que implica também na inexistência de justiça e 

solidariedade. 

Ademais, para Lipszyc (2004), a prostituição está embasada em um sistema 

de cultura sexual sustentado pela ―demanda do sexo como serviço prestado por um 

objeto sexual subordinado e dócil, que desaparece como sujeito e cuja própria 

sexualidade é negada‖. Para a autora, motivos culturais e sexuais acabam por 

transformar pessoas, em especial mulheres e meninas, de setores sociais mais 

vulneráveis em objetos ofertados por esta indústria. 

Apesar dos incontáveis argumentos sociais e jurídicos para a legalização 

das atividades correlatas à prostituição, o tema não é incontroverso nem mesmo 
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diante de quem exerce o mister. Entretanto, de acordo com Muçouçah (2010), a 

questão não deveria ser analisada sob o prisma penal, mas trabalhista. São suas 

palavras: 

 

E seria necessariamente inimigo da sociedade quem auxilia o profissional 
da sexualidade em seu trabalho? Assim, ao se cogitar de uma proteção 
justrabalhista ao labor do profissional do sexo, seria possível viabilizar a 
elevação de qualidade de vida das pessoas que executam essa espécie de 
trabalho, tornando concretamente respeitado o objetivo fundamental 
referente à valorização social do trabalho num contexto ético? Ou, numa 
sociedade pluralista, que não admite qualquer espécie de preconceito, 
pode-se assegurar a proteção a este contrato de trabalho como forma de 
promover o bem de todos, sem preconceitos? Esta é a resposta que não o 
Direito Penal, mas somente o Direito do Trabalho poderá conferir. 
(MUÇOUÇAH, 2010, p. 11). 

 

Neste prisma, saliente-se que a jurisprudência trabalhista vem admitindo o 

reconhecimento de vínculo empregatício de prostitutas que exercem, também, 

outras funções nas casas de prostituição, como, dançarinas, garçonetes e 

acompanhantes, já acenando para uma adaptação, tal qual a lei penal, à ‗realidade 

social‘, como se percebe nos trechos dos julgados abaixo transcritos: 

 

VÍNCULO DE EMPREGO. DANÇARINA E ACOMPANHANTE QUE 
AJUDAVA A VENDER BEBIDA. Presentes os requisitos da relação de 
emprego. Ainda que a empregada atuasse apenas como acompanhante 
dos clientes da ré, a solução não seria diversa. Considerar que a ilicitude do 
objeto, por possível exploração da prostituição, obstaria o reconhecimento 
do contrato de trabalho importaria em odioso enriquecimento sem causa do 
empregador. Certamente o efeito seria reverso: estimularia a exploração do 
corpo humano e permitiria trabalho na condição análoga à de escravo. (...). 
(RO 41719/2013 2ª TURMA - 4ª CÂMARA PROCESSO TRT/15ª REGIÃO 
Nº0006700-15.2009.5.15.0137) 

 

DANÇARINA DE CASA DE PROSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – Restando provado 
que a autora laborava no estabelecimento patronal como dançarina, sendo 
revelados os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, em tal 
função, não se tem possível afastar os efeitos jurídicos de tal contratação 
empregatícia, conforme pretende o reclamado, em decorrência de ter a 
reclamante também exercido a prostituição, atividade esta que de forma 
alguma se confunde com aquela, e, pelo que restou provado, era exercida 
em momentos distintos. Entendimento diverso implicaria favorecimento ao 
enriquecimento ilícito do reclamado, além de afronta ao princípio 
consubstanciado no aforismo utile per inutile vitiari non debet. Importa 
ressaltar a observação ministerial de que a exploração de prostituição, pelo 
reclamado, agrava-se pelo fato de que "restou comprovado o desrespeito a 
direitos individuais indisponíveis assegurados constitucionalmente 
(contratação de dançarinas, menores de 18 anos), o que atrai a atuação 
deste ministério público do trabalho, através da coordenadoria de defesa 
dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis – Codin". (RO - 
1125/00, 5ª Turma, Relator: Rosemary de O. Pires Publicação: 18/11/2000) 
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Apesar do reconhecimento pelos Tribunais, no que tange à relação 

empregatícia, a doutrina trabalhista majoritária considera ilícito o contrato de 

trabalho, pela ilicitude do objeto, não lhe conferindo, portanto, reconhecimento do 

vínculo e das garantias a ele inerentes. Por outro lado, há uma parcela minoritária de 

estudiosos que advoga a tese contrária, reconhecendo a relação de emprego e, por 

conseguinte, a percepção de todas as verbas decorrentes, sob o argumento de que, 

negando-o haveria ainda mais enriquecimento ilícito por parte do Estado. 

  

2.3 A EXPLORAÇÃO SEXUAL FRENTE ÀS LEGISLAÇÕES PROTETIVAS NO 

MUNDO: DOCUMENTOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS DE 

ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. 

 

Como já mencionado alhures, exploração sexual de pessoas, especialmente 

mulheres, adolescentes e crianças, representa uma questão global. Dessa forma, o 

enfrentamento eficaz do problema demanda de cooperação internacional. Assim, 

segundo Castilho (2008), desde 1814, com a Convenção de Viena, que proibia o 

tráfico negreiro, começaram a surgir legislações visando impedir a exploração de um 

ser humano por outro. 

Ainda de acordo com a autora, a este primeiro documento, aliaram-se 

outros, também visando coibir a escravidão, como o Tratado de Paris, em 1926, 

ratificado pela ONU em 1953, seguida, ainda, pela Convenção de Genebra, em 

1956, que ampliou a proteção para situações análogas à escravidão, ainda bastante 

corriqueira à época, como a proibição do casamento forçado de mulheres, 

objetivando vantagem econômica para os pais ou terceiros, a entrega, pelo marido, 

de sua esposa a terceiros, bem como a entrega, pela família, de menor de 18 anos a 

terceiro, para fins de exploração. 

Especificamente no que tange à exploração sexual, foi firmado, em 1904, em 

Paris, o ‗Acordo para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas‘, visando reprimir 

a migração forçada de mulheres e crianças para fins sexuais, cujo mercado 

começava a se desenvolver. Ressalte-se que a proteção era restrita à etnia branca, 

não contemplando as demais. Diz o texto 

 

Artigo 1 – Cada um dos governos contratantes assume a responsabilidade 
de estabelecer ou nomear alguma autoridade encarregada da coordenação 
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de toda a informação relativa à intermediação de mulheres ou meninas para 
propósitos imorais no exterior (...). 
 
Artigo 2 – Cada um dos governos assume a responsabilidade de manter 
fiscalização, especialmente em estações de trem, portos e demais rotas, 
sobre pessoas encarregadas de mulheres e meninas destinadas a uma vida 
imoral. Com esse propósito, instruções devem ser dadas aos oficiais e 
todas as demais pessoas qualificadas para obter, dentro dos limites legais, 
toda informação passível de levar à detecção de tráfico criminal (...).  

 

Em 1910 foi estabelecida a Convenção Internacional para a Repressão do 

Tráfico de Mulheres Brancas, baseada no Acordo de Paris, de 1904, cujo texto 

define de forma mais detalhada o objeto da proteção, com a redação abaixo 

transcrita: 

 

Artigo 1 – Qualquer um que, a fim de satisfazer as paixões de outra pessoa, 
tenha intermediado, persuadido ou facilitado, mesmo com seu 
consentimento, uma mulher ou menina de menor idade para propósitos 
imorais, deve ser punido, mesmo que os vários atos que constituem a 
ofensa tenham sido cometidos em países diferentes. 
 
 Artigo 2 - Qualquer um que, a fim de satisfazer as paixões de outra pessoa, 
usando de fraude ou violência, ameaça, abuso de autoridade ou qualquer 
outro método de coerção, tenha intermediado, persuadido ou facilitado, 
mesmo com seu consentimento, uma mulher ou menina de menor idade 
para propósitos imorais, também deve ser punido, mesmo que os vários 
atos que constituem a ofensa tenham sido cometidos em países diferentes. 

 

Nos anos seguintes, foram firmadas: a Convenção Internacional para a 

Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças (Genebra, 1921), sem qualquer 

restrição a etnia das vítimas; a Convenção Internacional para a Repressão do 

Tráfico de Mulheres Maiores (Genebra, 1933); Protocolo de Emenda à Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças e à Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores (1947); a 

Convenção e Protocolo Final para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do 

Lenocínio (Lake Success, 1949), primeiro documento que declara a prostituição e o 

tráfico de pessoas ‗incompatível com a dignidade da pessoa humana‘. CASTILHO 

(2008). 

Verifica-se, pois, que com o advento da ONU, em 1945, houve uma maior 

abrangência protetiva, que a passou a ser universal – e não mais restrita a etnias ou 

regiões especificas. Neste prisma, a Carta da ONU define como seus principais 

objetivos: a defesa dos direitos fundamentais do ser humano; a garantia da paz 

mundial, colocando-se contra qualquer tipo de conflito armado; a busca de 
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mecanismos que promovam o progresso social das nações; e a criação de 

condições que mantenham a justiça e o direito internacional, demonstrando 

claramente o caráter universalista. 

Já sob o enfoque da ONU, em 1979, foi firmada a Convenção sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, compelindo os 

países signatários a tomarem as medidas eficazes para erradicar o tráfico e a 

exploração da prostituição. Especificamente visando proteger crianças e 

adolescentes, em 1989 foi promulgada a Convenção dos Direitos da Criança, 

abrangendo questões como trabalho infantil e violência, além de traduzir exploração 

e abuso sexual, conforme o texto abaixo transcrito: 

 

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 se dedique a qualquer 
atividade sexual ilegal; 
b) A exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais 
ilegais; 
c) A exploração de crianças em espetáculos ou materiais pornográficos. 
(Disponível em: <www.unicef.org/brazil/dir_cri1.htm>. Acesso em 
05/09/2014). 

 

E, em 1992, a ONU apresenta o ‗Programa de Ação para a Prevenção da 

Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil‘, que culminou com o 

Programa de Ação da Comissão de Direitos Humanos para a Prevenção do Tráfico 

de Pessoas e a Exploração da Prostituição (1996), abrangendo, dessa forma todas 

as pessoas, sem qualquer distinção. 

Um dos mais recentes documentos internacionais é o Protocolo de Palermo, 

firmado em Nova York, no ano de 2000, que consiste em um protocolo adicional à 

Convenção das Nações Unidas que objetiva prevenção, repressão e punição ao 

tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças. De acordo com este 

protocolo, entende-se por tráfico de pessoas: 

 

Art. 3º A: 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 

http://www.unicef.org/brazil/dir_cri1.htm
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sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à 
escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos.  
Art. 3º B: O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas, tendo em 
vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea ―a‖ do presente artigo, 
será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios 
referidos na mesma alínea;  
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados 
―tráfico de pessoas‖ mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos 
da alínea ―a‖ do presente artigo; 
d) o termo ―criança‖ significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito 
anos. Já no Estatuto da Criança e do Adolescente, criança tem até 12 anos 
incompletos. De 12 a18 anos, período da adolescência. Acima dos 18 anos, 
fase adulta. 

 

Ressalte-se que o protocolo considera irrelevante eventual consentimento da 

vítima. Ademais, prevê que os Estados signatários deverão descrever como crime as 

condutas de tráfico de pessoas, bem como estabelecer programas de assistência e 

proteção às vítimas, repatriamento e intercâmbio de informações. 

O Brasil ratificou o Protocolo de Palermo em 2004, por meio da promulgação 

do Decreto nº 5.017/04, demonstrando concordância e repúdio a toda forma de 

tráfico humano, especialmente de mulheres, crianças e adolescentes, principais 

vítimas deste comércio. Antes disso, em 1984, o Brasil já havia ratificado a 

Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (1979). 

As principais inovações da atual legislação correspondem a ampliação da 

proteção para todos os seres humanos, garantindo às vítimas, serem tratadas como 

pessoas que sofreram graves violações, devendo os países signatários garantir toda 

a assistência necessária. Ampliou-se, também, a proteção relativa ao escopo do 

tráfico, que reprime o tráfico de pessoas com propósitos ilícitos diversos, dentre os 

quais, destaca-se a prostituição, a exploração sexual ou outra modalidade de 

exploração, bem como para retirada de órgãos. 

 No que tange ao consentimento da pessoa prostituída, houve intenso 

debate que culminou com uma redação ambígua que, por um lado, descriminaliza 

totalmente a atividade de prostituição, reconhecendo o ‗trabalho sexual‘ e, por outro, 

criminaliza clientes e partícipes das atividades correlatas, objetivando erradicar a 

prostituição, mitigando a proteção para as mulheres adultas. 

Com relação às normas de proteção à infância e adolescência, o Brasil 

avançou bastante, tendo sua legislação reconhecimento internacional como uma das 

mais avançadas do globo. Entretanto, as leis, por si sós, não são suficientes para 
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solucionar o problema da violência, haja vista que a norma não transforma a 

sociedade, mas apenas indica as regras de conduta que se espera. 

Assim, a sociedade brasileira, a exemplo das demais, ainda vive sob o 

reflexo da permissividade da violência em razão da dominação, de modo que, a 

despeito das inúmeras legislações, ainda há quem acredite poder impunemente 

‗comprar‘ o direito de violar jovens adolescentes e, pior, este fato é, muitas vezes 

interpretado pelo Poder Judiciário como atípico, apesar das normas atuais 

reprimirem com rigidez tais condutas. Vanrell afirma que: 

 

Em nosso meio social, cada vez com maior frequência, são noticiados atos 
de violência, entre os quais os crimes contra a liberdade sexual se erigem 
como uma cifra significativa. Ainda, causa preocupação singular o fato de 
que esse tipo de crime envolve crianças. [...]. Muito embora se trate de um 
conjunto de delitos de etiologia multifatorial, não resta dúvida de que os 
fatores socioeconômicos constituem a pedra angular no seu alicerce. 
(VANRELL, 2008, p. 359).  

 

Sabe-se que meninos e homens também podem ser vítimas de crimes 

sexuais, mas os estudos demonstram que a maioria absoluta atinge pessoas do 

sexo feminino e, não raro, crianças e adolescentes. Atualmente, temos os seguintes 

crimes contra a dignidade sexual previstos no Código Penal Brasileiro: estupro (art. 

213), violação sexual mediante fraude (art. 215), assedio sexual (art. 216-A), estupro 

de vulnerável (art. 217-A e 218), satisfação de lascívia mediante presença de criança 

ou adolescente (art. 218-A), favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração sexual de vulnerável (art. 218-B), mediação para servir a lascívia de 

outrem (art. 227), favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual 

(art. 228 e 229), rufianismo (art. 230), tráfico internacional de pessoa para fim de 

exploração sexual (art. 231), tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual 

(art. 231-A), ato obsceno (art. 233) e escrito ou objeto obsceno (art. 234).  

A atual lei 12.015 de 2009 trouxe profundas alterações na lei penal, a 

começar pela alteração da rubrica do título VI da Parte Especial do Código que trata 

dos ‗crimes contra a dignidade sexual‘ ao invés dos ‗crimes contra os costumes‘, 

entretanto, essas alterações não ficaram imunes a críticas. Führer entende que: 

 

Não há confundir dignidade da pessoa humana com dignidade sexual. A 
última expressão gera perplexidade, vez que as posturas adotadas nos 
relacionamentos íntimos, onde a pulsão sexual vence os obstáculos do 
asco, do ridículo do medo e da moralidade, não podem ser classificadas 
como especialmente dignas. Pelo contrário. Ou seja, a dignidade sexual, 
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como fenômeno isolado, não existe. Dignidade da pessoa humana refere-se 
àquilo que qualifica a pessoa como tal, independente do papel ou posição 
assumidos sexualmente. Para os gregos e romanos, por exemplo, 
sexualmente era indigno o homem que se deixasse penetrar por outro, mas 
nunca se pensou em retirar-lhe a condição humana por causa disso. Vê-se 
que a dignidade sexual é um conceito variável e flutuante que se relaciona 
diretamente com a moralidade, enquanto dignidade da pessoa humana liga-
se ao respeito devido ao ser humano. (FÜHRER, 2009, p. 138). 

    

Percebe-se, pois, que apesar das mudanças, ainda existe muita discussão, 

inclusive no que tange a atualíssima legislação. Nesse diapasão, mister se faz 

proceder a uma análise mais criteriosa da questão, a fim de identificar a real 

dimensão do problema e o porque da dificuldade de extirpar essa violência da 

sociedade. 

 

2.4 CRIMES SEXUAIS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O 

ALCANCE DA VULNERABILIDADE NAS CONDUTAS DELITIVAS. 

 

São inúmeros os fatos tipificados pela legislação penal que configuram 

crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A Lei nº 12.015/2009 modificando o 

Capítulo II, do Título VI, do Código Penal, que trata, especificamente, dos crimes 

sexuais contra vulneráveis, apresenta os seguintes delitos: estupro de vulnerável, 

mediação de vulnerável para servir à lascívia de outrem37, satisfação de lascívia 

mediante presença de criança ou adolescente  e favorecimento da prostituição ou 

outra forma de exploração sexual de vulnerável. 

Em primeiro lugar, é imperioso compreender a extensão e a aplicabilidade 

do vocábulo ‗vulnerável‘. De acordo com o Ferreira (1999, p. 2089), vulnerável é: ―1. 

que pode ser vulnerado (...). 2. Diz-se do lado fraco de um assunto ou de uma 

questão, ou do ponto pelo qual alguém pode ser atacado ou ferido.‖ 

Juridicamente, é vulnerável a parte mais ‗fraca da relação‘, seja familiar, 

trabalhista, consumerista ou social. Na esfera penal, a discussão persiste no que 

tange a possibilidade ou não de relativizar a vulnerabilidade nos crimes sexuais. A 

maioria das obras que tratam do assunto consideram a relativização do termo. Para 

Prado (2014, p. 1047), ―o conceito de vulnerabilidade é pouco preciso e, por isso, 

deve ter, em principio, seus contornos delimitados pelo legislador‖. Para Nucci 

                                                           
37

 O Código Penal não conferiu rubrica a este tipo. Utilizou-se, aqui, a rubrica de Guilherme de Souza 

Nucci. 
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(2013, p. 989), são vulneráveis pessoas ―despidas de proteção, passível de sofrer 

lesão‖. 

Analisando brevemente os artigos de lei supracitados e, utilizando-se as 

regras de hermenêutica para interpretar a legislação, recém-alterada, verifica-se que 

o legislador, em 2012, considera a vulnerabilidade de forma diferente em cada uma 

das condutas delitivas, como se verá adiante: 

O primeiro tipo penal, estupro de vulnerável38, tem por objeto jurídico a 

proteção à liberdade sexual e, neste caso, o legislador considerou como vulneráveis 

as seguintes pessoas: menores de 14 (catorze) anos; e, quem, por enfermidade ou 

doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que 

por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 

Ao contrário da vulnerabilidade em razão de enfermidade ou doença mental, 

em que é necessário aferir o grau de compreensão da vítima, o tipo não traz nenhum 

elemento relativizador no que tange à idade da vítima, o que implica dizer que o 

critério adotado pelo legislador foi tão somente o biológico, da mesma forma que se 

consideram a idade para os fins do Direito Civil e Eleitoral, sem que se discuta o 

grau de maturidade da pessoa. 

Entretanto, no caso de estupro, crime hediondo, que viola Direitos Humanos, 

os grandes penalistas advogam a tese de que se deve ‗flexibilizar‘ o tipo penal, 

levando-se em conta, além do critério biológico estabelecido pela lei, o grau de 

entendimento da vítima, no que tange a relação sexual, bem como seu 

‗consentimento‘ para o ato. É o caso de Nucci, por exemplo, que afirma: 

 

Somente pelo fato de ter a lei assumido outra roupagem na descrição da 
presunção de violência, passaria a vulnerabilidade a ser considerada 
absoluta? Ter relação sexual com menor de 14 anos seria, sempre, estupro 
(art. 217-A). A cautela, nessa interpretação se impõe. A alteração da forma 
típica de descrição do estupro de pessoa incapaz de consentir na relação 
sexual foi positiva, mas não houve descriminalização da conduta. Ao 
contrario, gerou elevação de pena. Portanto, tendo ocorrido simples 
inovação da redação do tipo, não há força suficiente para alterar a 
realidade, nem tampouco os debates havidos há anos, nas cortes 
brasileiras, ao menos em relação à presunção de violência ser absoluta ou 
relativa quanto ao menor de 14 anos. (NUCCI, 2013, p. 989/990). 

 

Entendimentos desta natureza não são incomuns nas decisões judiciais, o 

que acaba por flexibilizar a norma protetiva dos vulneráveis em razão da idade. 

                                                           
38

 Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. 
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Trata-se de solipsismos que serão analisados, mais detalhadamente, no último 

capítulo deste trabalho. 

O artigo 21839, por sua vez, traz o crime que Nucci (2013) chamou de 

‗mediação de vulnerável para servir à lascívia de outrem‘, no qual a vulnerabilidade 

fica restrita a idade de 14 anos da vítima. E, para Prado (2014, p. 1052), ―Agiu bem o 

legislador de 2009 ao se utilizar do critério cronológico, fixando normativamente a 

idade de menor de 14 (catorze) anos para efeitos do delito insculpido no artigo 218 

do Código Penal‖. 

Já o delito de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 

adolescente, previsto no artigo 218-A40 é um tipo misto alternativo, já que há duas 

condutas possíveis, estando consumado o crime tanto com a prática uma, como de 

ambas as condutas. De acordo com Nucci (2013), trata-se de uma perversão sexual 

invertida de voyeurismo, eis que o agente pretende que a vítima presencie ato 

sexual seu ou de outrem. Neste tipo, a vulnerabilidade também fica restrita aos 

menores de 14 (catorze) anos. 

Saliente-se que não há contato físico com a vítima que é expectadora do ato 

sexual alheio, bem como não é imprescindível a proximidade física com a conduta, 

que pode se dar por meio da rede mundial de computadores ou filmes pornográficos, 

já que basta, ao agente, para satisfazer sua lascívia ou a de outrem a audiência da 

vitima ao ato. 

Por fim, o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração sexual de vulnerável, descrito no artigo 218-B41, estabelece a 

vulnerabilidade para pessoas entre 14 (catorze) e 18 (dezoito) anos, além de 

enfermos e mentalmente debilitados. Para Nucci (2014) a vulnerabilidade pode ser 

absoluta ou relativa, conforme admita ou não prova em contrário. Assim, para ele, ―o 

menor de 18 anos é relativamente vulnerável, de modo que alguém, com 17 anos 

procurando a prostituição por conta própria, sem ser seduzido à atividade por 

qualquer pessoa, não pode ser tutelado pela lei penal.‖ E prossegue justificando que 

                                                           
39

 Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem. 
 
40

 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.  
 
41

 Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 
(dezoito) anos ou que, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para 
a prática do ato, facilitá-la impedir ou dificultar que a abandone. 
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a pessoa teria pleno discernimento para a prática sexual, bem como das vantagens 

econômicas advindas da prática, tornando o fato ―atípico‖. 

Por outro lado, argumenta o autor, ―a pessoa, com 14 anos, pode ser atraída 

à prostituição, sem discernimento para o mundo onde ingressa, daí por que surge a 

vulnerabilidade comprovada e a punição faz-se merecida de quem com este menor 

tenha relação sexual.‖. 

Com relação ao enfermo e ao deficiente mental, Nucci (2014) pensa da 

mesma forma, sendo o discernimento inexistente, estar-se-ia diante de uma 

vulnerabilidade absoluta e o agente seria incurso no crime de estupro de vulnerável 

(art. 217-A); por outro lado, se possuir discernimento ―razoável‖, a vulnerabilidade 

seria relativa e o agente responderia por exploração sexual (art. 215). Esta posição, 

entretanto, não é absoluta.  

Lipszyc (2004), ao estabelecer paradoxos acerca do tema ‗trabalhadoras 

sexuais‘ deixa clara a posição de proteção irrestrita às menores de 18 (dezoito) anos 

extensiva às maiores, já que defende que a prostituição, por ferir a dignidade 

humana, não pode ser regulamentada, afirmando: ―qual é a razão teórica para 

considerar, por parte dos que propõe, ―exploração sexual‖ até os 18 anos menos um 

dia, e aos 18 anos e um dia ―trabalho sexual‖? Quer dizer, um ato criminoso se 

transforma, no dia seguinte, em um ato comercial normal‖.  

É importante salientar que a legislação recém-ingressada no ordenamento 

jurídico não relativiza a vulnerabilidade, tendo o legislador estabelecido, caso a caso, 

os critérios de vulnerabilidade, sendo que para os crimes de estupro de vulnerável e 

satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, o critério etário 

estabelecido foi 14 anos, sem qualquer ressalva com relação a eventual virgindade, 

conduta pessoal da vítima ou ‗consentimento‘. Já para os crimes de favorecimento 

da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, o legislador foi 

mais rigoroso, estabelecendo a idade de 18 anos, abarcando, portanto todo o 

período da adolescência, independentemente da ‗vontade‘ do sujeito que está 

abarcado pela proteção legal. 

Entende-se que a novel legislação vai ao encontro das demais regras 

protetivas, previstas desde a Constituição da República, até o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Estabelece o caput do artigo 227 da Constituição, ser dever da 

família, da sociedade e do Estado ―salvar‖ crianças e adolescentes ―de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão‖. O texto 



107 
 

constitucional vai além e, no §4°, do mesmo dispositivo estabelece, expressamente 

que ―a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças 

e adolescentes‖. 

Na mesma esteia, a Lei n° 8.069/90 estabelece, de maneira ampla e 

genérica, a proteção infanto-juvenil, quando, em seu art. 5°, estabelece que 

―nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei 

qualquer atendado, por ação ou omissão a seus direitos fundamentais‖. E, a 

exemplo da Lei Maior, traz, no artigo 18, a responsabilidade de todos, 

indistintamente, para ―velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor‖. E, no artigo 70 da mesma lei, prevê ser dever de todos, ―prevenir a 

ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente‖. 

Especificamente visando combater a exploração sexual, o Estatuto, por meio 

da Lei 9.975/2000, acrescentou o artigo 244-A, com a seguinte redação: “submeter 

criança ou adolescente como tais definidos no caput do art, 2º desta Lei, à 

prostituição42 ou exploração sexual‖.  Pune-se, ainda, com as mesmas penas, os 

responsáveis pelos estabelecimentos onde o crime ocorrer. 

Há, ainda, os crimes de pornografia os quais, embora não exista qualquer 

contato físico com a vítima, violam direitos fundamentais e trazem inúmeros danos 

às vítimas devendo, portanto, ser enfrentados com os mesmos rigores, são os 

delitos previstos nos artigos 240, 241, 241-A, 241-B e 241-C, todos do Estatuto. 

 

2.4.1 Violência Sexual, Abuso Sexual e Exploração Sexual: diferenças 

terminológicas. 

 

A princípio, poder-se-ia afirmar que abuso e exploração sexuais seriam 

espécies do gênero violência sexual. Entretanto, é importante estabelecer 

precisamente as distinções entre elas, para que seja possível identificar com maior 

precisão cada situação, de forma a facilitar o enfrentamento de cada um dos 

fenômenos. Para tanto, utilizar-se-á a conceituação estabelecida pelo Serviço de 

                                                           
42

 O termo ‗prostituição‘ é considerado impróprio para crianças e adolescentes, já que a lei, para 
protegê-los, retira-lhes a possibilidade de consentir, de forma que serão vítimas de abuso ou 
exploração sexual. 
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Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome: 

 

Violência sexual: constitui-se de atos praticados com finalidade sexual que, 
por serem lesivos ao corpo e à mente do sujeito violado (crianças e 
adolescentes), desrespeitam os direitos e as garantias individuais como 
liberdade, respeito e dignidade previstas na Lei n° 8.069/90 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Arts. 7°,15, 16, 17 e 19); 
Abuso sexual: caracteriza-se por qualquer ação de interesse sexual de um 
ou mais adultos em relação a uma criança ou adolescente, podendo ocorrer 
tanto no âmbito intrafamiliar - relação entre pessoas que tenham laços 
afetivos -, quanto no âmbito extrafamiliar - relação entre pessoas 
desconhecidas; 
Exploração sexual: caracteriza-se pela relação mercantil, por intermédio do 
comércio do corpo/sexo, por meios coercitivos ou não, e se expressa de 
quatro formas: pornografia, tráfico, turismo sexual e prostituição. 

 

É importante salientar que, como dito acima, atualmente, considera-se 

inadequada a expressão ‗prostituição infantil‘. Há, na verdade, exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes. A Lei nº 12.978/14, a par de alterar o „nomen 

juris‟ do crime de exploração sexual de vulnerável, classificou-o como hediondo, o 

que demonstra a intenção do legislador em reprimir mais severamente esses crimes. 

A nova redação do artigo 240-B43 traz: "favorecimento da prostituição ou de outra 

forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável". 

São, pois, modalidades da exploração sexual comercial, pornografia, tráfico, 

turismo sexual e ‗prostituição‘. De acordo com o relatório da UNICEF (Disponível em: 

http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_03.pdf>. Acesso em 04/02/2014.), pode-se definir 

cada um deles da seguinte forma: 

Pornografia infantil pode ser definida como sendo ―todo material audiovisual 

utilizando crianças num contexto sexual‖ ou, para a INTERPOL, é ―a representação 

                                                           
43

 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: 
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 
§ 1o Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. 
§ 2o Incorre nas mesmas penas: 
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; 
II – o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no 
caput deste artigo. 
§ 3o Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da 
licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. 
 

http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_03.pdf
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visual da exploração sexual de uma criança, concentrada na atividade sexual e nas 

partes genitais dessa criança‖. 

Tráfico, por sua vez, é considerado pela legislação pátria como sendo a 

promoção da saída ou entrada de crianças/adolescentes do território nacional para 

fins de prostituição. E, de acordo com a UNICEF, ―no Brasil, o tráfico para fins 

sexuais é, predominantemente, de mulheres e adolescentes, afrodescendentes, com 

idade entre 15 e 25 anos‖. 

Turismo sexual, por seu turno, pode ser definido como a exploração de 

crianças e adolescentes por visitantes, nacionais ou estrangeiros, ―envolvendo a 

cumplicidade, por ação direta ou omissão, de agências de viagem e guias turísticos, 

hotéis, bares, lanchonetes, restaurantes e barracas de praia, garçons e porteiros, 

postos de gasolina, caminhoneiros e taxistas‖. 

E, por fim, para a UNICEF, ―a prostituição infantil é uma forma de exploração 

sexual comercial, ainda que seja uma opção voluntária da pessoa que está nessa 

situação‖. Crianças e os adolescentes, reconhecidamente vulneráveis são 

considerados prostituídos e não prostitutas.  

Para Araújo (2004), a exploração sexual de crianças e adolescentes vai 

além da indiscutível questão de gênero, para abranger outros contextos, como 

socioeconômico, politico, educacional e legal. Nas palavras da autora, ―É no marco 

das desigualdades sociais e econômicas vinculadas a um amplo quadro de 

discriminação contra a mulher, que se situa a exploração sexual comercial infanto-

juvenil‖. 

Saliente-se que a Agenda de Ações do Congresso de Estocolmo (1996) 

definiu que toda atividade em que redes, usuários ou pessoas que usam 

sexualmente o corpo de uma criança ou adolescente para tirar proveito econômico 

praticam exploração sexual, independente de eventual consentimento ou vida 

pregressa da vítima. 

De acordo com os estudos de Faleiros (2000), o turismo sexual infanto-

juvenil ocorre em portos de rios navegáveis, nacionais e internacionais e cidades 

turísticas, especialmente durante o período de ‗alta temporada‘, em que há um maior 

numero de turistas. Ainda de acordo com a autora, a exploração sexual no Brasil é 

mais perceptível em locais onde há atividades econômicas extrativistas e, 

geralmente, traduzem formas barbaras, como cárcere privado em fazendas e 
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garimpos e leilões de virgens, o que ratifica a ideia de dominação masculina sobre o 

corpo feminino. 

Por vezes, a exploração sexual é ainda mais grave, quando extrapola a 

modalidade de transação comercial consensual, traduzindo-se em escravidão 

sexual, na total contramão dos Direitos Humanos, que repudia qualquer forma de 

escravidão, como bem retratado no filme ―Anjos do Sol‖, que conta a história de 

Maria, uma adolescente de 12 anos de idade que foi vendida por seus pais para ser 

leiloada e transformada em escrava sexual nos garimpos da Amazônia. 

De acordo com Araújo (2004), na região Norte do Brasil, não é incomum os 

pais negociarem a virgindade das filhas em troca de um litro de óleo. E, nos termos 

relatados pela CPI que investigou a violência contra a mulher, ―a existência de 

costume de pagar pelas jovens, é aceito, porque a família considera o preço um 

adiantamento do trabalho que será feito pela escrava‖ (p. 42). 

A escravidão sexual de jovens não é novidade no Brasil. Dimenstein (2002) 

relatou uma situação bastante corriqueira no município de Laranjal do Jari-AP, 

também objeto da pesquisa deste trabalho, demonstrando a existência das jovens 

escravizadas, bem como da violência a que ficam constantemente expostas, 

conforme se observa nos trechos a seguir transcritos: 

 

Na noite de 23 de setembro de 1991, o São Bartolomeu, embarcação típica 
do estilo gaiola que navega pelos rios da Amazônia 
, saiu do porto de Sal, em Belém, com destino a Laranjal do Jari. Duas 
noites e três dias de viagem. Os passageiros se esparramam pelas redes 
amarradas entre as colunas. Além dos passageiros, transportam-se 
mercadorias para as regiões ribeirinhas. Nessa viagem havia uma 
mercadoria especial: um lote de meninas que, sem saber, eram destinadas 
à prostituição. Especial, mas não inédita para os passageiros que navegam 
por aqueles rios. 
Faziam parte daquele carregamento de doze meninas Ana Meire Lima da 
Silva, quinze anos, Miriam Ferreira dos Santos, de quatorze anos, 
convencidas de que iriam trabalhar num restaurante ou lanchonete. Pelo 
menos foi o que prometeu Elaine, irmã de Miriam. (...) 
‗Essas meninas são trouxas. Não sabiam de nada‘, conta Elaine, 
convencida de que não fez nada de errado. 
Foi uma péssima recepção. No porto, Bucho de Bode esperava por elas. 
Ana Meire lembrava-se de que enquanto caminhava pela passarela, 
homens uivavam coisas como: ‗carne fresca, minha gente‘, ‗gostosa‘, ‗vou te 
chupar todinha‘, ‗bucetuda‘. Lembra-se também de que uma menina 
prostituída gritava, rindo: ‗Chegou mulher pra ser ralada‘. 
Descubro que a recepção faz parte de um ritual. Sempre que desembarcam 
novas meninas no porto, há comemoração e, à noite, os homens disputam o 
privilégio de serem os primeiros a comer a ‗carne fresca‘. A rotatividade é 
apreciada pelos clientes. Nesses ambientes contaminados, as prostitutas se 
desgastam com rapidez, o que exige constante ‗reposição de material‘, 
como define o cafetão. Quando os clientes se cansam do produto, é hora de 
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vendê-lo, conforme a ‗lei do passe‘: elas vão passando de região em região, 
de garimpo em garimpo. (DIMENSTEIN, 2002, p.47/52). 

 

Verifica-se, pois, que as jovens são percebidas como objetos e não como 

pessoas. De seres humanos, foram transformadas em mercadorias que podem ser 

compradas, usadas e vendidas. Ingressam no patrimônio de quem as comprou e 

sofrem toda sorte de violências. Assim, por um lado, o direito sexual de homens 

permite a comercialização de corpos femininos e, por outro, meninas e mulheres são 

induzidas à exploração sexual, por inocência ou pela necessidade de sobrevivência. 

Isso acaba por converter a pessoa prostituída em produto de consumo, organizado 

em razão dos princípios econômicos de oferta e da demanda. 

 

2.4.2 Pedofilia: crime ou patologia psiquiátrica? Modalidades de Punição 

 

Diariamente são veiculadas, pelas mídias, especialmente as 

sensacionalistas, notícias de ‗casos de pedofilia‘. Todas as formas de violência, 

abuso e exploração sexual, mesmo quando não há contato direto com as vítimas, 

como no caso da pornografia infantil, são tratadas, indiscriminadamente, por 

pedofilia e, seus autores, por pedófilos. Há, nestes casos, absoluta ausência de rigor 

técnico na utilização do termo.  

De acordo Ferreira (1999, p. 1525), o vocábulo ‗pedofilia‘, deriva do grego 

„ped(o)‟ – que traduz a ideia de criança e „phílos‟ – que expressa o conceito de 

amigo e conceitua-a, da seguinte maneira: ―Parafilia [é] representada por desejo 

forte e repetido de práticas sexuais e de fantasias sexuais com crianças pré-

púberes‖. E, ainda, de acordo com a ciência médica, a pedofilia configura-se como 

um transtorno psiquiátrico inserto nas parafilias, a exemplo da necrofilia, sadismo, 

masoquismo e outras. 

As parafilias podem ser caracterizadas, pois, por desejos, fantasias e 

comportamentos sexuais reiterados que envolvem objetos, atividades ou situação 

não comuns que gerem intenso sofrimento ou prejuízo no campo social ou 

ocupacional dos sujeitos envolvidos. Nas palavras de França, pedofilia 

 

É uma perversão sexual que se apresenta pela predileção erótica por 
crianças, indo desde atos obscenos até a prática de manifestações 
libidinosas, denotando graves comprometimentos psíquicos e morais dos 
seus autores. 
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É mais comum entre indivíduos do sexo masculino com graves problemas 
de relacionamento sexual, na maioria das vezes por serem portadores de 
complexo ou sentimento de inferioridade. São quase sempre portadores de 
personalidade tímida, que se sentem impotentes e incapazes de obter 
satisfação sexual com mulheres adultas. Geralmente, são portadores de 
distúrbios emocionais que dificultam um relacionamento sexual normal. Há 
até os que se aproveitam da condição de membros ou participantes de 
entidades respeitáveis que tratam de problema de menores. 
Quando em indivíduos de baixa renda, estes distúrbios quase sempre vêm 
acompanhados do uso de bebidas alcoólicas e em muitos casos são de 
contato incestuoso envolvendo filhos, enteados ou parentes próximos. Na 
maioria dos casos, a criança é ameaçada, submetendo-se a estes atos, 
temendo represália do adulto. (FRANÇA, 2008, p. 247). 

 

Verifica-se, então, que este distúrbio sexual, para o autor, não pode ser 

completamente dissociado da relação de poder, na medida em que os pedófilos, em 

sua maioria, apresentam complexos e sentimentos de inferioridade, que os levam a 

ter predileção por pessoas pré-púberes. Nesse sentido também coaduna Vanrell, ao 

afirmar: 

 

Admite-se que o pedófilo é um tipo de indivíduo que teme o relacionamento 
sexual com pessoas adultas, por se sentir inferiorizado diante delas, quer 
por imaturidade psicossocial, quer pelo desgaste de suas energias que não 
lhe permitem realizar atos sexuais como na juventude ou lhe acarretam 
frequentes ‗falhas‘ na obtenção do orgasmo, quer pela perda de seus 
atrativos físicos em consequência da idade. O sentimento de inferioridade 
se vê dissipado e desaparece totalmente diante da criança que se torna o 
objeto de sua inclinação erótica, porquanto esta, por sua ingenuidade e 
inexperiência, não se mostra tão exigente nem tão rigorosa na apreciação 
dos atributos físicos ou da potência do(a) pedófilo(a) que lhe atrai ou 
sugestiona, submetendo-se, de maneira passiva e dócil, a todos os atos 
libidinosos que lhe são impostos. (VANRELL, 2008, p. 144/145). 

 

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças e de Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10), a pedofilia enquadra-se entre os ‗transtornos da 

personalidade e do comportamento do adulto‘, cuja redação é: ―F65.4 Pedofilia. 

Preferência sexual por crianças de um ou outro sexo, geralmente pré-púberes ou no 

início da puberdade‖.  

A literatura médica descreve que o pedófilo, apesar de sentir atração sexual 

por crianças, tem plena consciência da reprovabilidade da prática do ato sexual com 

elas e, portanto, se o faz, logo após a satisfação do desejo, experimenta um 

sentimento de culpa e vergonha. Pedofilia, pois, é doença e não crime e, logo, não é 

punível. Entretanto, caso o pedófilo pratique um crime sexual, haverá punição, na 

medida de sua culpabilidade. Também são puníveis os materiais pornográficos que 
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utilizam crianças ou adolescentes, ainda que simuladamente, e são geralmente 

produzidos para satisfazer a lascívia destes doentes. 

A pedofilia, a exemplo das parafilias, por si só, não é suficiente para tornar o 

agente inimputável e aplicar-lhe Medida de Segurança. A aferição da 

inimputabilidade ou da semi-imputabilidade44 deve obedecer a todos os critérios 

médicos e legais que determinem, caso a caso, a falta de capacidade de 

entendimento do indivíduo. Ademais, por ser um transtorno mental, além da eventual 

pena a ser cumprida, o pedófilo deve receber tratamento adequado para que não 

volte a molestar crianças. 

 

  

                                                           
44

 Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de 
perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era 
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 
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CAPÍTULO III. A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES NO ESTADO DO 

AMAPÁ: O ALCANCE DA REDE DE PROTEÇÃO E A PERCEPÇÃO DOS 

SUJEITOS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS 

 

Na boate em que Rosinete trabalhava, 
os garimpeiros adoravam apostar na menina que teria o peito mais rijo. 

(…) Disputavam também quem conseguia transar por mais tempo 
sem sair de cima da menina. Rosinete não aguentou e fugiu – era muita violência. 

Gilberto Dimenstein, 1993. p. 93. 

 

3.1 O AMAPÁ E O CONTEXTO DA AMAZÔNIA NA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 

ADOLESCENTES. 

 

O Estado do Amapá, com área aproximada de 145.000 km², está localizado 

no extremo norte do Brasil, isolado pelo rio Amazonas. A capital, Macapá, é cortada 

pela Linha do Equador (00°00'00'') (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Localização do Estado do Amapá 
Fonte: <http://www.amapadigital.net/dados_geograficos_amapa.php>. Acesso em 23/05/2014. 

 

O Estado do Amapá ou Cabo Norte (denominação usada no século XVIII) 

sempre esteve posicionado como foco de ações institucionais de ocupação e 

defesa, pois, a dimensão da área, sua imensurável riqueza – sobre e sob a terra, e a 

posição geográfica estratégica são aspectos determinantes para que se entendam 

estes atos dentro da constante disputa pelo chamado Platô das Guianas, seja pela 

http://www.amapadigital.net/dados_geograficos_amapa.php
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ocupação ou domínio militar direto na Era Colonial ou na disputa político-militar 

vivida até o início do Séc. XX ou, ainda, no processo de influência econômico-

político, cenário até hoje encontrado. 

No período de ocupação, ressalta-se a tentativa de fomentar a fixação de 

pessoas naquela região, onde se destacam a fundação de Macapá, atual capital do 

Estado, e a transferência dos colonos de Mazagão na África para região amapaense 

homônima. Esta abordagem mostrou-se pouco exitosa, na medida em que 

holandeses, ingleses e franceses adentraram em terras coloniais portuguesas de 

grande riqueza, hoje visualizadas na faixa entre os Estados de Roraima e Amapá, 

onde os invasores cravaram as chamadas ―Três Guianas‖: Inglesa, Holandesa e 

Francesa. 

Esse processo de invasão de domínios portugueses e o consequente recuo 

da dominação lusitana gerou a necessidade do enfrentamento em defesa da 

dominação da região. Neste aspecto, o Amapá localiza-se na contenda direta entre 

portugueses, brasileiros e franceses, haja vista que tal situação estendeu-se até 

após a proclamação de nossa República. Deste modo, temos que os gauleses, ao 

invadir a porção norte da província do Grão-Pará, tomaram para si grande porção de 

riquezas, dando início ao conflito militar e jurídico-político chamado de ―Contestado 

do Amapá‖. Em termos beligerantes, ressalta-se, historicamente, o conflito ocorrido 

na Vila de Amapá, no qual tropas francesas, sob o comando de Lunier, foram 

repelidas por homens liderados por Francisco Xavier da Veiga Cabral, ―Cabralzinho‖, 

que por este ato de liderança e bravura foi titulado de General Honorário do Exército 

Brasileiro e tem seu nome gravado no Panteão da Pátria Brasileira. 

No campo jurídico-político, essa questão também gerou grande repercussão, 

pois a temática fez surgir, no recém-criado Estado Republicano Brasileiro, a 

necessidade de negociar a solução da questão, precariamente pacificada nos 

tempos monárquicos. Desta feita, tem-se que dentre as primeiras questões 

diplomáticas do Brasil encontra-se o Contestado designado à José Maria Paranhos 

Jr. (Barão do Rio Branco), ministro das relações exteriores, que, após longo 

trabalho, foi contemplado com o êxito brasileiro no ―Laudo Suíço‖, documento que 

definiu a fronteira setentrional brasileira, minorando a perda territorial e de riquezas 

por conta da invasão francesa no Platô das Guianas, sendo honrado por isto e por 

outros feitos como patrono da diplomacia brasileira, nomeando, inclusive, o nosso 

instituto de formação para carreira diplomática. 
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Nesse diapasão, o Amapá adentra o século XX como fronteira extrema ao 

Norte do Brasil, mas, acima de tudo, como área de interesse global em função, não 

só das riquezas extrativistas e do ouro, explorados desde o Brasil Colônia, como 

também pela ampla reserva de minérios que começam a ganhar importância no 

cenário internacional, capitaneados pelo manganês, seguido pela bauxita, ferro e 

outros, inclusive radioativos, a exemplo da torianita, contrabandeada até hoje, 

encontrados principalmente nos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do 

Amapari. 

Com isso, o Estado brasileiro passa a interagir com os interesses 

estrangeiros e o Amapá torna-se alvo de política de controle que culmina com a 

criação do Território Federal (1943), com o estabelecimento de base militar 

americana (1942-1946), e com o processo de exploração mineral pelo grupo 

CAEMI45, continuado por empresas multinacionais até hoje. Isto caracteriza a fase 

de influência econômica e política em que está inserida a unidade federativa que 

abriga o palco da pesquisa. 

Ressalte-se que a exploração mineral em favor dos interesses internacionais 

gerou no Amapá forte confronto de realidades, sociais e econômicas, pois, o 

empreendimento exploratório colocou frente a frente a realidade do polo urbano de 

Serra do Navio, controlado pelo explorador e inacessível à população local, e a 

comunidade do entorno, pobre e desassistida, cujo o deslocamento para a região foi 

motivado pela presença do capital. Deste modo, convivem e interagem, até hoje, a 

riqueza vinda do minério e a pobreza da população, criando um cenário propício 

para o estabelecimento, perenidade e crescimento da exploração sexual, com 

destaque para a infantil e a juvenil. 

Podemos, também, afirmar que a transformação do Amapá em Estado não 

repercutiu em evolução social, haja vista que, tanto o Estado quanto os Municípios, 

ainda hoje não possuem estruturas de geração de riqueza e trabalho, concentrando 

a circulação econômica e a condição social da população em uma relação direta e 

dependente com o poder público e com a renda oriunda dos salários, públicos e das 

mineradoras. 

 

 

                                                           
45

 A CAEMI Mineração foi criada na década de 1940 com objetivo de explorar jazidas de manganês 

nos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari. 
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3.1.1 Oiapoque e a Fronteira Internacional 

 

O Brasil, como país continental, possui algumas fronteiras internacionais e, 

dentre elas, Oiapoque – San George possui algumas peculiaridades, das quais se 

destaca o fato de haver relação inversa de moeda. Isso significa que de todas as 

fronteiras internacionais do Brasil, esta é a única em que a moeda estrangeira tem 

valor maior que a nacional, fator que, se devidamente explorado, poderia gerar 

riqueza e desenvolvimento social. 

Ademais, apesar de estar a apenas 590 quilômetros da Capital, em razão da 

não pavimentação de parte do trajeto, a viagem pode durar mais de 12 horas, na 

época das chuvas por causa de ‗atoleiros‘ que se formam, sendo necessário utilizar 

veículos altos e com tração nas quatro rodas, tornando-o um dos municípios mais 

isolados do Estado. 

De acordo com o site46 oficial, o município de Oiapoque surgiu a partir do 

desbravamento de um mestiço chamado Emile Martinique, no início do século XX, 

que decidiu ocupar a fronteira. Nessa época, o local foi chamado de Martinica, em 

homenagem ao primitivo morador. O governo federal, então, decidiu enviar um 

destacamento militar para lá e, em seguida, enviou presos políticos. Anos mais 

tarde, o destacamento foi transferido para Santo Antônio, atual distrito de 

Clevelândia do Norte, passando a ser uma Colônia Militar. 

Localizado na região mais extrema do país, é a principal referência nacional 

para se determinar o ponto mais setentrional do Brasil: do Oiapoque ao Chuí. O 

Município de Oiapoque foi criado pela Lei nº 7.578 de 23 de maio de 1945 e, em 

razão da fronteira com Saint' George, distante aproximadamente 300 quilômetros de 

Caiena, a capital da Guiana47, experimentou um crescimento maior que os demais 

municípios do Estado48. O comércio local também é mais intenso que nos demais 

municípios interioranos e, em razão da constante interação entre brasileiros e 

guianenses, percebe-se uma mescla cultural, especialmente no que tange ao 

idioma. 

                                                           
46

 Site oficial do Estado do Amapá: 
<http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/municipios/oiapoque.jsp>. Acesso em 18/09/2014. 
 
47

 A Guiana é um território francês ultramarino. 
 
48

 Com exceção da capital Macapá e o Município de Santana, contiguo a ela. 

http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/municipios/oiapoque.jsp


118 
 

Ainda de acordo com a página oficial do Município, há vários atrativos 

naturais, dentre os quais se destacam: ‗passeio pelo rio Oiapoque com suas 

cachoeiras (destaque para a Grand Roche), balneários e densa vegetação, além do 

Vale do Rio Uaçá onde se localizam as principais comunidades indígenas‘. Um dos 

grandes atrativos culturais é a ‗festa do Turé‘, na qual as tribos indígenas brasileiras 

e francesas se reúnem e confraternizam. 

O município tem fácil acesso, via fluvial, para a Guiana Francesa, por meio 

do rio Oiapoque. Existe uma cooperativa de ‗barqueiros‘ que faz a travessia 24 horas 

por dia. O percurso dura aproximadamente vinte minutos e custa, atualmente, EUR 

5,00 ou R$ 15,00. Ressalte-se que o câmbio extraoficial é praticado livre e 

informalmente no local da travessia, sendo, geralmente, mais barato que o oficial. 

Interessante observar que, ao contrário do território europeu, o ingresso de 

brasileiros na Guiana depende de visto. Entretanto, há um acordo de tolerância que 

permite a brasileiros, sem passaporte e visto ingressarem no território francês, por 

algumas quadras, o que permite acesso aos dois ‗supermercados‘ que são 

pequenos e apertados, mas disponibilizam produtos que não são encontrados no 

município vizinho, permitindo aos moradores mais abastados, em geral servidores 

públicos, cruzarem a fronteira para fazer compras. Saliente-se que produtos como 

vinhos e champanhes são vendidos a preços bem inferiores aos praticados no 

mercado nacional, especialmente em razão da ausência do imposto de importação. 

A fiscalização francesa é ostensiva e eficaz, obrigando estrangeiros que 

pretendam seguir viagem apresentar passaporte, visto e seguro de saúde, além de 

declarar o tempo e local de permanência, bem como o motivo da viagem. Ressalte-

se que aproximadamente na metade da viagem há uma barreira de policiais federais 

locais que verificam novamente as documentações dos viajantes. 

Oiapoque, por seu turno, presencia uma situação bastante diferente. Não há 

policiamento ostensivo e percebe-se que há franceses circulando livremente, 

especialmente no período noturno. Muitos trabalhadores atravessam a fronteira à 

noite e frequentam bares, restaurantes e boates locais. Não é incomum presenciar 

homens franceses oferecendo ‗lanches‘ para adolescentes brasileiras vestidas com 

roupas bem curtas que circulam pelos locais frequentados por eles. Nesse sentido, 

em artigo publicado pelo IPEA, relatam os autores que: 
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De ambos os lados do rio Oiapoque, que separa Amapá e Guiana Francesa 
e as cidade gêmeas de Oiapoque/BR e Saint Georges/FR, as instituições 
brasileiras e francesas enfrentam sérios problemas de criminalidade. No 
mapa dos crimes

49
, à área de fronteira amapaense aparece marcada 

principalmente pelo contrabando, evasão de divisas, tráfico de pessoas, 
exploração sexual infantil, turismo sexual, crime ambientais dentre outros. 
Esses crimes associados às debilidades do poder local em combatê-los 
deixam explicito a fragilidade da fronteira, cuja porosidade torna essas 
cidades elos na cadeia de rotas ilícitas que se distribuem pela Amazônia. 
(SUPERTI, PORTO e MARTINS, 2011, s/p). Disponível em: <http:// 
www.ipea.gov.br/code 2011//pdf/archamada 2011ea5 / area5-artigo17.pdf >. 
Acesso em 02/11/2014). 

 

Apesar de existir uma campanha maciça contra exploração sexual, com 

cartazes afixados em todos os estabelecimentos comerciais, não há uma 

fiscalização ostensiva capaz de inibir a ocorrência de casos facilmente detectáveis. 

Percebe-se uma tolerabilidade, na medida em que adultos são vistos impunemente 

dançando e compartilhando bebidas alcoólicas com adolescentes sob as vistas de 

todos, inclusive policiais e outras autoridades. 

Segundo afirma Carmem Lúcia, presidente do Conselho tutelar, em 

reportagem publicada em 2008 (Disponível em: < http: // www.inesc.org.br / noticias / 

noticias – gerais / 2008 /marco / mineradoras – contribuem – para – aumentar – 

exploracao – sexual – no – amapa – diz – coordenadora />. Acesso em 01/11/2014.), 

a maioria das adolescentes prostituídas em Oiapoque são provenientes de outras 

regiões, especialmente do Estado do Pará: ―Muitas das vezes, elas não são só de 

Oiapoque. Vêm de Belém, com documento de identidade falso, dizendo que são 

maiores de idade, enganando seus pais dizendo que vão estudar, trabalhar em casa 

de família, isso já aconteceu‖. 

Ainda de acordo com a presidente, ―Ao contrário do que acontece em Pedra 

Branca do Amapari, onde as meninas são exploradas para o sustento da família, em 

Oiapoque, o objetivo é satisfazer necessidades de consumo, como comprar 

telefones celulares e roupas de marca‖. Ela afirma, ainda, que o Conselho Tutelar é 

bastante ativo no combate a exploração sexual, mas tem dificuldade de configurar 

flagrantes, o que dificulta as ações de enfrentamento. 

Paralelamente a este grave problema, Oiapoque também enfrenta tráfico de 

pessoas e de substâncias entorpecentes e comércio ilegal e clandestino de ouro e 

armas, além de troca de moeda estrangeira, especialmente o euro. Estes crimes 

                                                           
49

 O GLOBO. Mapa dos Crimes. Forças Armadas: modernização custa R$38 bi. Sistema para 
proteger fronteiras começa pela Amazônia; número de homens do Exército na região vai aumentar. 
04/06/2011. 

http://http:%20/%20www.inesc.org.br%20/%20noticias%20/%20noticias%20–%20gerais%20/%202008%20/marco%20/%20mineradoras%20–%20contribuem%20–%20para%20–%20aumentar%20–%20exploracao%20–%20sexual%20–%20no%20–%20amapa%20–%20diz%20–%20coordenadora%20/
http://http:%20/%20www.inesc.org.br%20/%20noticias%20/%20noticias%20–%20gerais%20/%202008%20/marco%20/%20mineradoras%20–%20contribuem%20–%20para%20–%20aumentar%20–%20exploracao%20–%20sexual%20–%20no%20–%20amapa%20–%20diz%20–%20coordenadora%20/
http://http:%20/%20www.inesc.org.br%20/%20noticias%20/%20noticias%20–%20gerais%20/%202008%20/marco%20/%20mineradoras%20–%20contribuem%20–%20para%20–%20aumentar%20–%20exploracao%20–%20sexual%20–%20no%20–%20amapa%20–%20diz%20–%20coordenadora%20/
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acabam sendo responsáveis pela maior parte da movimentação financeira do 

município. 

 

3.1.2 Laranjal do Jari e a Fronteira Interestadual 

 

O município de Laranjal do Jari, localizado ao sul do Estado, faz fronteira 

fluvial com o município de Monte Dourado, no Estado do Pará. Distante apenas 212 

quilômetros da capital do Estado, tem um acesso bastante difícil em razão da não 

pavimentação da via, que possui inúmeras ‗pontes‘ feitas de madeiras e, na maioria 

dos casos, em péssimo estado de conservação que, não raro, impedem a 

passagem. A ausência de iluminação, aliada a pouca e ineficaz sinalização, também 

contribui para a ocorrência frequente de acidentes, além de dificultar o acesso.  

 A maioria das habitações é construída em palafitas, sob áreas alagadas e 

são ligadas entre si e com a área ‗seca‘ da cidade por meio de ‗pontes‘, também de 

madeira. Não há saneamento básico e as condições de higiene são bastante 

precárias. Quase todo ano ocorrem inundações, no período das chuvas, e incêndios 

de grandes proporções, na época da seca, que atingem as habitações humildes de 

madeira, juntamente com bares e boates vizinhos. 

De acordo com dados oficiais50, a economia do município restringe-se a 

exploração dos recursos naturais, como a mineração e o extrativismo vegetal, 

especialmente a extração da castanha-do-Brasil, que no mês de maio protagoniza o 

evento cultural denominado "Festival da Castanha". 

Neste município, a prostituição é responsável por grande parte da circulação 

do dinheiro. A principal área de prostituição é conhecida como ‗beiradão‘ e 

‗beiradinha‘ em alusão às margens do rio Jari, que faz fronteira interestadual com o 

município de Monte Dourado-PA. O lado amapaense exibe incontáveis ‗currutelas‘, 

nos quais adolescentes oferecem sexo em troca de dinheiro, sob os olhares 

indiferentes da população e das autoridades. 

Uma figura bastante conhecida no Estado que, por sua extravagância, de 

usar grande quantidade de joias, em ouro, já foi protagonista de reportagens em 

                                                           
50

 Site oficial do Estado do Amapá: 
<http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/municipios/laranjaldojari.jsp>. Acesso em 18/09/2014. 
 

http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/municipios/laranjaldojari.jsp
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programas televisivos nacionais, é o ex-prefeito conhecido por ‗Barbudo Sarraf‖51, 

proprietário de um barco que funciona como boate, chamado por ele mesmo de 

‗putanic‘52, local em que há sabidamente exploração sexual de adolescentes. A 

prática está tão arraigada na cultura local que, ao mencionar acerca de suas futuras 

pretensões políticas, afirma que deverá mudar alguns hábitos: "O maior problema é 

largar a minha vida de garanhão. Vai ser difícil porque meu hobby é mulher novinha 

- até 16 anos - para quem sou professor". (Disponível em: < http: // informando e 

educando . blogspot . com.br / 2012 / 04 / personagens – da – historia – do – jari –

barbudo.html>. Acesso em 12/11/2014). O ex-prefeito foi ouvido como acusado na 

chamada ‗CPI da Pedofilia‘: 

 

A CPI da Pedofilia do Senado vai ao Amapá investigar e interrogar o 
prefeito de Laranjal do Jarí, Barbudo Sarraf (PR), que é acusado de abusar 
sexualmente de crianças. Segundo o presidente da CPI, senador Magno 
Malta (PR-ES), Sarraf utilizaria nessa prática um barco de sua propriedade 
que batizou de ―Putanic‖. Ex-garimpeiro exibicionista, Sarraf anda sempre 
coberto de dezenas de correntes e pulseiras de ouro. (Disponível em: <http: 
//gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/imprimir.php?c=147376>. Acesso 
em 12/11/2014). 

 

A prostituição e a exploração sexual de adolescentes é uma constante no 

Município e, talvez por isso, não seja considerada uma prática inaceitável. Ao 

contrário, está internalizada naquela sociedade como algo corriqueiro. Tanto é que o 

próprio prefeito admite, tranquilamente, em entrevista, que seu hobby é ‗mulher‘ de 

até dezesseis anos, das quais é ‗professor‘. Além de não considerar sua conduta 

criminosa, ele sente orgulho da prática, o que demonstra a clara percepção de que o 

‗poder‘ lhe permite estar paralelo à lei. 

 

3.1.3 Pedra-Serra e a Mineração 

 

Os municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio formam o 

maior polo de exploração mineral do Estado. No período compreendido entre os 

anos de 1957 a 1986 o então Território Federal do Amapá, explorando as jazidas 

minerais destes municípios tornou-se o maior exportador brasileiro de manganês, 

fato este que levou o Brasil, por cerca de 30 anos, a ocupar a condição de segundo 

                                                           
51

 Idemar Sarraf Felipe. 
 
52

 O nome se dá em alusão ao luxuoso navio ‗Titanic‘. 

http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/imprimir.php?c=147376
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/imprimir.php?c=147376
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ou terceiro colocado no ranking mundial de produtores e exportadores de manganês. 

Atualmente, de acordo com os estudos de Chagas, 

 

As commodities minerais continuam liderando o ranking das exportações do 
Amapá. No período de 2001 a 2010, verificou-se que o ferro, o ouro, a 
cromita, o manganês e os minérios de nióbio, tântalo e vanádio estão entre 
os principais produtos exportados pelo Amapá, com destaque para o ouro e 
ferro. 
Entre as empresas exportadores de minérios encontram-se registradas nos 
banco de dados da SECEX no mesmo período: Anglo Ferrous e Sólida 
Mineração (ferro), MPBA (ouro), Mineração Vila Nova (cromita), ICOMI e 
SAX - Logística Internacional (Manganês), TROMINEX - Tropical Mineral 
Export (minérios de nióbio, tântalo e vanádio). (CHAGAS, 2010, p. 41) 

 

Ainda com base nos estudos do autor, verifica-se a intercorrência de 

conflitos socioambientais na região, especialmente gerados pela falta de 

sustentabilidade. Dessa forma, além da degradação ambiental, propriamente dita, é 

latente a problemática social envolvida, na medida em que dos recursos auferidos 

pela exploração mineral pouco (ou quase nada) são investidos na região explorada e 

na sua população.  

A partir do ano de 2005, quatro empresas mineradoras instalaram-se no 

Estado do Amapá, sendo que duas (MPBA e Anglo Ferrous) na região de Pedra-

Serra. Ressalte-se que a Sólida Mineração encerrou precocemente as atividades em 

razão de problemas ambientais. 

 

Ano Empresa Município Minério Explorado 

2005 Mineração Pedra Branca do Amapari – 

MPBA 

Pedra Branca do Amapari Ouro 

2005 Sólida Mineração Ferreira Gomes Ferro 

2007 Anglo Ferrous e Metalurgica S/A Pedra Branca do Amapari Ferro 

2009 Unagem Mineração e Metalurgica S/A 

(grupo canadense Eldorado gold) 

Mazagão Ferro 

Tabela 4 – Novos empreendimentos de exploração mineral implantados no Estado do Amapá 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Atualmente, o Estado do Amapá é o segundo maior extrator e exportador 

mineral do Norte do Brasil, perdendo apenas para o vizinho Estado do Pará, 

detentor, atual, das maiores exportações. 
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Entre os anos de 2007 e 2009 sua produção mineral [Estado do Amapá] 
cresceu mais de 10 vezes e o valor comercializado mais de duas vezes, 
sendo o único estado além do Pará a ter produção superior a seis dígitos, 
pois em 2009 atingiu 2,5 milhões de toneladas. (OLIVEIRA, 2010, p. 56). 

 

Entretanto, isso não tem se traduzido, como dito acima, em desenvolvimento 

da região envolvida com a atividade mineradora. Ao contrário, apesar do aumento 

da demanda de empregos e da população nos municípios que abrigam os 

empreendimentos exploradores de minérios, não houve majoração do IDH. 

Dessa forma, os trabalhadores envolvidos nas atividades mineradoras, (95% 

do sexo masculino), a maioria migrantes, não trazem consigo suas famílias, que 

permanecem nos Estados de origem. Este fato, aliado ao não desenvolvimento 

econômico da região, configuram uma situação de vulnerabilidade social que 

favorece a exploração sexual de adolescentes na região.  

 

Não há como negar que a discussão sobre o desenvolvimento sustentável 
almejado pelas regiões mineiras deve ser o primeiro passo para se proceder 
qualquer ajuste que se faça nas contas e rendas da atividade mineral, pois 
há uma tendência a se reduzir esse conceito apenas a luta pela 
preservação do meio ambiente, como acontece no Brasil, onde a população 
em muitas regiões não tem acesso ao mínimo existencial, tal como 
educação, saúde e saneamento em condições dignas. (CHAGAS, 2010, p. 
48). 

 

Não se pode justificar que um Estado rico, líder brasileiro no ranking de 

exportação mineral, deixe sua população diretamente envolvida sem acesso ao 

mínimo necessário para uma vida digna, conforme preconiza a Constituição da 

República, favorecendo a exploração sexual de adolescentes que tem sido 

mundialmente combatida. Aliás, de acordo com estudos feitos há quase quinze 

anos, 

  

Cada vez que se começa a explorar uma área, há um fluxo de pessoas 
simples que vão tentar a sorte no garimpo manual ou trabalhar para a 
mineradora. Surgem comércio, moradias (na maioria das vezes precárias), 
ruas, vielas. O pequeno garimpeiro dificilmente guarda dinheiro, pois gasta 
tudo com comida, bebida ou jogo. Porém, os intermediários que compram 
sua produção precisam de bancos para proteger seu lucro. Estabelecida 
uma frente pioneira, há o surgimento da prostituição – inclusive infantil. 
Aliciam-se mulheres de outros lugares para vários tipos de serviço, mas ao 
chegar à região do garimpo elas se veem obrigadas a entregar-se à 
exploração sexual para não morrer de fome. (Disponível em: <http:// 
reporterbrasil.org.br/2001/01/triste-heranca/>. Acesso em 04/10/2014). 
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De acordo com o site oficial do Estado53, Serra do Navio foi criado pela Lei 

nº 78/93 e tem duas comunidades principais: a de Água Branca do Amaparí que 

surgiu a partir da necessidade de fomentar a atividade agrícola de subsistência, para 

abastecer moradores da periferia da Vila Operária da Icomi54; e a do Cachaço, 

também surgida em razão da exploração mineral, na época em que predominava a 

atividade de garimpeiros desenvolvida pelos crioulos das Guianas. 

Serra do Navio abriga densas florestas com rica flora e fauna, integrantes da 

grande biodiversidade da floresta Amazônica. Por conta da altitude, apesar de estar 

próxima da linha do Equador, a temperatura é sempre amena, chegando a fazer frio, 

de acordo com os parâmetros locais. 

A instalação das mineradoras, não associada a programas eficazes e 

efetivos de politicas públicas de enfrentamento à exploração sexual, contribui para 

aumentar a exploração sexual de jovens na sede do município e nas comunidades. 

Em recente reportagem, a coordenadora estadual do Programa Sentinela55, Carla 

Góes, denuncia:  

  

Chegou a um ponto em que as adolescentes vão nos alojamentos, 
pousadas e hotéis oferecer ‗os serviços‘ para os trabalhadores dessas 
empresas, principalmente nos dias de pagamento‖. Como o município é 
pobre, as meninas são incentivadas pelos próprios familiares a conseguir 
dinheiro para ajudar em casa. (Disponível em: < http:// www.inesc.org.br / 
noticias / noticias – gerais / 2008 / marco / mineradoras – contribuem – para 
– aumentar – exploracao – sexual – no – amapa – diz – coordenadora / >.  
Acesso em 01/11/2014.) 

 

Carla afirma, ainda, que ―a exploração já ‗chegou a um ponto tão crítico‘ que 

os próprios pais das jovens, e principalmente as mães, ‗agenciam‘ as filhas‖. O 

objetivo, segundo ela, é conseguir dinheiro para contribuir financeiramente para o 

sustento da família. A prefeita da época, Francimar Santos, afirma que a chegada de 

tantos homens sem família modificou a realidade do município. Segundo ela: 
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 Site oficial do Estado do Amapá: 
<http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/municipios/serradonavio.jsp>. Acesso em 18/09/2014. 
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 Indústria e Comércio de Minérios. 
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 Trata-se de Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes, criado no ano de 2001. No início, o programa priorizava capitais e regiões 
metropolitanas, bem como locais com importantes entroncamentos rodoviários, centros turísticos, 
industriais, áreas de garimpos e portos, onde comumente ocorrem violação dos direitos das crianças 
e adolescentes. Em 2004, passou a ser serviço de ação continuada e foi implantado nos demais 

municípios.  

http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/municipios/serradonavio.jsp
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A maior parte dos homens, quando chega, procura bares, procura salões de 
festa e mulheres. E também há mulheres de fora chegando em nosso 
município. E há a questão da gravidez precoce crescendo em nosso 
município. Na maioria das vezes, eles engravidam nossas meninas e vão 
embora. (Disponível em: < http: // www.inesc.org.br / noticias / noticias – 
gerais / 2008 / marco / mineradoras – contribuem – para – aumentar – 
exploracao-sexual-no-amapa-diz-coordenadora/>. Acesso em 01/11/2014). 

 

Também de acordo com a reportagem, o gerente de Saúde, Meio Ambiente 

e Comunidade da Mineração Pedra Branca do Amapari (MPBA), Sr. Claudinei 

Mariano Alves, a empresa não tem conhecimento desse fato, mas não descarta a 

criação de ações solidárias se for responsabilizada por problemas na comunidade. 

Segundo ele, ―A empresa busca sempre se colocar junto às comunidades de 

interferência, no caso de Pedra Branca do Amapari e de Serra do Navio, para 

estabelecer parcerias no controle de problemas sociais diversos, porém esse não 

nos foi levantado‖. 

Verifica-se, pois, a íntima correlação entre a atividade de mineração e a 

consequente migração de homens para a região, sem que houvesse um 

planejamento eficaz de politicas publicas e privadas para desenvolver os municípios 

e receber famílias migrantes, acarretando o aumento da exploração sexual de 

jovens. Percebe-se, ainda, o descaso das mineradoras que alegam não ter 

conhecimento sobre o fenômeno. 

 

3.1.4 Santana e o Porto Fluvial 

 

O município de Santana é o segundo maior do Estado e está contíguo à 

capital, Macapá. De acordo com o site oficial do Estado56, o município surgiu a partir 

do agrupamento populacional na Ilha de Santana, à margem esquerda do rio 

Amazonas, em 1753, quando portugueses, mestiços e índios ‗Tucuju‘, evadiram-se 

para esta região fugindo das autoridades fiscais paraenses em razão do comércio 

clandestino de escravos e metais. 

Em 1946, com a descoberta do manganês em Serra do Navio, Santana 

experimentou um acentuado crescimento, em decorrência da instalação da Icomi e, 

no final da década de 1950, foi feita a Estrada de Ferro do Amapá, com objetivo de 
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 Site oficial do Estado do Amapá: 
<http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/municipios/santana.jsp>. Acesso em 19/09/2014. 
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http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/municipios/santana.jsp
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escoar a produção mineral pelo então ‗cais flutuante‘, atual porto de Santana que, 

por sua profundidade, permite a navegabilidade aos navios de grande calado. 

O porto gerou empregos e incentivou o comércio, bem como indústrias de 

pequeno porte, estimulando a criação de vilas e ampliando a área urbana do 

povoado, sendo alçado a condição de Município no ano de 1987. 

Entretanto, apesar de ser o segundo maior município do Estado, Santana 

não possui um bom desenvolvimento social, o que contribui para a frequente 

ocorrência de exploração sexual juvenil. 

O porto de Santana recebe navios de diversas nacionalidades, 

especialmente para vistoria sanitária, de forma que sempre há ‗filas‘ de navios, seja 

aguardando a inspeção ou a ‗maré‘ alta do rio para seguir viagem. Neste interim, 

meninas jovens são levadas por pequenas embarcações para fazer sexo com a 

tripulação em troca de dinheiro ou mantimentos, não raro sob a supervisão dos pais, 

que se beneficiam explorando sexualmente as filhas.  

 

3.1.5 Macapá, a Capital 

  

A capital Macapá surgiu a partir de um destacamento militar fixado nas 

ruínas da antiga Fortaleza de Santo Antônio, no ano de 1740. Chegou a condição de 

Município em 4 de fevereiro de 1.758 e, por meio do decreto presidencial nº 6.550, 

tornou-se a capital do então Território Federal do Amapá. 

Macapá tem experimentado um crescimento acelerado, principalmente na 

última década, com latente transformação no cenário geográfico urbano. O ano de 

2014 presenciou a chegada de um shopping center57 e um hipermercado58, além de 

duas redes distintas de cinemas e fast foods que, ao lado de outras ‗novidades‘, 

como os e condomínios fechados, transformam rapidamente o cenário, bem como 

os costumes e hábitos locais. 

A par do inevitável crescimento e desenvolvimento, Macapá também passou 

a vivenciar problemas sociais impensados até pouco tempo, como a existência de 

moradores de rua, pedintes e crianças abandonadas. Houve um aumento da 
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 Amapá Garden. 
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 Atacadão (ligado à rede Carrefour). 
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criminalidade e de atos infracionais, gerando superlotação, tanto no IAPEN59, como 

no CIP60 e CESEIN61. 

A exploração sexual de adolescentes também passou a fazer parte do 

cotidiano de Macapá. Na orla da cidade é possível visualizar adolescentes bem 

jovens, com seus corpos magros ainda em formação, dançando, ingerindo bebidas 

alcoólicas e oferecendo sexo em troca de dinheiro. 

 

3.2 A REDE DE PROTEÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A PERCEPÇÃO DOS 

SUJEITOS ENVOLVIDOS. 

 

O ECA, ao regulamentar a Constituição da República, trouxe uma nova 

concepção de gestão das políticas públicas para crianças e adolescentes e criou 

uma rede de garantias que abarca tanto os direitos universais, como os individuais. 

Trata-se de um sistema complexo e multidisciplinar que deve funcionar de maneira 

integrada, visando tanto a promoção dos direitos elencados, como suas defesas, em 

casos de violação. 

Neste sentido, a ideia de rede demonstra uma interação entre os diversos 

órgãos protetivos, de acordo com suas especificidades, a fim de se atingir o objetivo 

traçado, qual seja, a proteção integral. Trata-se, pois, de um sistema dinâmico 

acionado, em cada caso, de acordo com as necessidades. Assim, pode-se 

necessitar de intervenção da área social, da saúde, educacional, apoio à violência 

sexual, dentre outras. Neste capítulo, apresentar-se-á o Conselho Tutelar, o 

Ministério Público e o Poder Judiciário fechando o chamado ‗Sistema de Justiça‘, 

que integra a rede de proteção. 

A chamada ‗rede de proteção‘ é de suma importância na busca de soluções 

efetivas para o enfrentamento dos casos de violência sexual praticada contra 

crianças e adolescentes. Nesse diapasão, deve haver forte interação envolvendo, 

além dos Conselhos Tutelares, Ministério Público e Justiça da Infância e Juventude, 

as Polícias Civil e Militar, bem como os demais órgãos responsáveis pela 
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 Instituto de Administração Penitenciária – único presidio do Estado. 
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 Centro de Internação Provisória de Adolescentes, vinculado à Fundação da Criança e do 
Adolescente (FCRIA). 
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 Centro de Internação Masculina para Adolescentes, também vinculado à FCRIA. 
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implementação de políticas públicas nas demais áreas, como saúde, educação, 

assistência social e profissional, dentre outros. 

 

3.2.1 Conselho Tutelar: atribuições e obstáculos no enfrentamento da 

exploração sexual infanto-juvenil. 

 

O Conselho Tutelar surgiu, na legislação brasileira, a partir da Lei 8.069/90, 

o ECA, com atribuições, conferidas pela sociedade, de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente e, nos termos do artigo 131, é órgão 

permanente, autônomo e não jurisdicional. 

Em razão de suas atribuições, os membros devem estar próximos às 

comunidades em que atuam, motivo pelo qual a lei prevê a existência de pelo menos 

um Conselho Tutelar com cinco membros eleitos por voto direto e secreto, em cada 

Município. 

São atribuições do Conselho Tutelar, nos termos do artigo 136, atender 

crianças e adolescentes em risco pessoal ou social, atender e aconselhar pais e 

responsáveis, aplicar medidas assecuratórias de direitos, bem como executá-las. 

O Estado do Amapá conta, atualmente, com 16 municípios. Quando foi 

criado, em 1943, eram apenas três: Macapá, Mazagão e Amapá. O crescimento 

populacional e a necessidade de maior ocupação territorial fez surgir, 

paulatinamente, Oiapoque, em 1945, Calçoene, em 1956. Anos mais tarde, já em 

1987 a Lei Federal nº 7.639 criou outros quatro Municípios: Ferreira Gomes, Laranjal 

do Jarí, Santana e Tartarugalzinho. Em 1992, surgiu Pedra Branca do Amapari (Lei 

nº 8), Cutias do Araguari (Lei nº 6), Itaubal (Lei nº 5), Porto Grande (Lei nº 3), 

Pracuúba (Lei nº 4) e Serra do Navio. Por fim, em 1994, a Lei nº 171 cria Vitória do 

Jarí, o 16º município. 

A legislação está sendo observada, já que cada um dos municípios acima 

elencados possui ao menos um Conselho Tutelar, com membros remunerados de 

acordo com a lei orçamentária de casa município. Entretanto, em razão das 

peculiaridades da região, especialmente no que tange à extensão dos municípios, 

como se demonstra no mapa abaixo, não há como abarcar toda a população, 

restringindo a abrangência, em regra, à sede dos municípios. 
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Figura 2 – Mapa político do Estado do Amapá 
Fonte: < http://casteloroger.blogspot.com.br/2011/06/areas-protegidas-quadro-geral-no-amapa.html>. 
Acesso em 21/05/2015. 

 

Em entrevistas feitas com seis Conselheiros Tutelares, sendo a maioria 

deles presidentes do órgão dos diferentes municípios abrangidos pela pesquisa, 

verificou-se, à unanimidade, deficiências na estrutura física dos Conselhos 

Tutelares, desde itens básicos, como computadores e material de expediente, a 

carros e combustíveis para atender as demandas, até falta de equipe técnica 

multidisciplinar, formada por assistentes sociais e psicólogos, para auxiliar e dar 

continuidade aos atendimentos realizados.  

Ademais, os entrevistados afirmaram que não é possível atender todo o 

limite geográfico da competência de cada município, ficando, na maioria das vezes, 

restritos à sede, salvo algumas hipóteses de denúncias ou em raras visitas 

itinerantes a algumas comunidades. Isso se deve às peculiaridades da Amazônia, 

com sua baixa densidade demográfica e a existência de inúmeras comunidades 

espalhadas nos territórios, na maioria das vezes com difícil acesso terrestre ou 

fluvial. Segundo eles, há localidades que distam aproximadamente 18 horas da sede 

http://casteloroger.blogspot.com.br/2011/06/areas-protegidas-quadro-geral-no-amapa.html
http://2.bp.blogspot.com/-4iDnAJpA_34/TfYLMXS294I/AAAAAAAAAkg/bjhVLz0vzpQ/s1600/polit.jpg
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dos municípios e ainda estão sob a competência daquele Conselho, inviabilizando 

totalmente o atendimento. 

A par das dificuldades estruturais, percebeu-se que há um grave 

desconhecimento dos conselheiros acerca de suas atribuições. Todos afirmaram 

conhecer e possuir um exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde 

estão insertas as funções dos Conselhos Tutelares, entretanto, com exceção de dois 

membros, os entrevistados afirmaram que não realizam trabalhos preventivos, 

agindo, na maior parte dos casos, quando são acionados ou quando há requisição 

do Poder Judiciário para fiscalizações em hotéis, motéis, bares, boates e 

estabelecimentos congêneres. 

Verificou-se, outrossim, que, por vezes, na ânsia de solucionar os conflitos 

familiares que se apresentam, os entrevistados extrapolam suas atribuições e, não 

raro, determinam guarda unilateral ou, pior, modificam decisões judiciais acerca de 

guarda de criança ou adolescente, entendendo estar agindo em conformidade com 

suas atribuições. 

Por outro lado, percebeu-se ausência absoluta de ações preventivas, como 

palestras de orientação em escolas, igrejas e outros locais onde há reunião de 

pessoas, que contribuiriam para garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, conforme preconizados nas legislações nacionais e internacionais são 

preteridas e não acontecem. 

Os entrevistados demonstraram ter boa vontade e real intenção de contribuir 

na política de prevenção e enfrentamento de violação dos direitos elencados no 

ECA. Entretanto, de acordo com eles, para que consigam efetivar satisfatoriamente 

suas atribuições, deve haver maior investimento e valorização do trabalho, de forma 

que não lhes falte material de trabalho e equipe de apoio, sem os quais, não será 

possível implementar os ditames da legislação. 

 

3.2.2. Ministério Público e seu papel fundamental na proteção de direitos. 

 

Nos termos do artigo 127 da Constituição da República, o Ministério Público 

―é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis‖. Dessa forma, apesar de não haver delimitação específica 
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acerca de sua atuação na defesa dos direitos infanto-juvenis é bastante ampla, 

podendo ser aferida a partir do rol exemplificativo do artigo 227 da Lei Maior. 

Assim, a partir da acepção de que a defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes cabe à coletividade e que compete ao MP a defesa da sociedade, 

infere-se caber ao órgão atuar no enfrentamento da violação dos direitos 

assegurados pela legislação, bem como na prevenção de suas ocorrências. 

Ademais, o ECA também não impôs limites a atuação do parquet, garantindo-lhe, 

em seu artigo 201, a “legitimatio ad causam” para demandar judicial e 

extrajudicialmente para garantir e assegurar a efetivação da proteção integral, 

preconizada. 

Dessa forma, cabe ao Ministério Público agir preventivamente, em especial 

com fiscalizações a estabelecimentos de atendimento a crianças e adolescentes, 

inclusive relativos a saúde e educação, a publicidade, a investimentos públicos, 

dentre outros. Nas palavras de Mazzilli (2009), "o único limite para o exercício das 

atribuições ministeriais, naturalmente, consiste em que devem elas ser compatíveis 

com sua destinação institucional - assim prevista no art. 127, caput, da CF". 

Em entrevistas feitas com quatro membros do Ministério Público, atualmente 

atuando na área da Infância e Juventude, e que já desempenharam suas funções 

nos municípios do interior do Estado, verificou-se que há uma grande preocupação 

do órgão no cumprimento da doutrina da proteção integral preconizada pela 

Constituição. 

Segundo eles, a maioria das denúncias de abuso e exploração sexual são 

feitas de forma genérica, imputando apenas a conduta, sem individualizar a criança 

ou adolescente vítima, bem como o suposto agressor. Para eles, é de fundamental 

importância a intervenção dos Conselhos Tutelares no enfrentamento aos casos de 

violação de direitos infanto-juvenis e o Ministério Público busca, sempre, uma 

aproximação com intuito de desenvolverem projetos em parceria. É, ainda, 

imprescindível, haver interdisciplinaridade nos atendimentos, com a presença de 

assistentes sociais e psicólogos, profissionais indispensáveis neste tipo de trabalho. 

Entretanto, os entrevistados relataram que, por vezes, o Conselho Tutelar e 

até mesmo os assistentes sociais e psicólogos acabam por intervir prematuramente 

nos casos de denúncias de crimes sexuais e acabam prejudicando e, não raro, 

inviabilizando futuras investigações criminais. Segundo eles, o ideal seria que a 

abordagem inicial fosse feita pela autoridade policial, de forma a possibilitar a 
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descoberta e o desmantelamento de eventuais casos de atuação de quadrilhas de 

crimes organizados. 

Falando especificamente da atuação do órgão, os entrevistados relataram 

que, ao tomarem conhecimento da denúncia, faz-se um atendimento global da 

família, por meio de entrevistas de anamnese com familiares e crianças envolvidas, 

confeccionando-se, em seguida, um laudo técnico encaminhado ao promotor 

responsável que aprecia e toma as medidas cabíveis emergenciais, como 

afastamento do abusador, encaminhamento à PIC62 e à Vara da Infância, onde 

pleiteiam, dentre outros, a destituição do poder familiar, se for o caso ou a colocação 

da vítima na família extensa ou, na impossibilidade, em família substituta. 

Ressaltou-se, ainda, a frequente omissão das mães, que não raro também 

são ou já foram vitimas de agressões. Segundo eles, diante das denúncias e relatos 

das jovens, a família tende a negar o abuso, já que isso demonstra uma 

desestruturação na família. 

Um promotor abordou a importância do chamado ‗depoimento sem dano‘, 

atualmente bastante discutido em casos de agressão sexual, isso porque a 

exposição da criança ou adolescente vitimizada a inúmeros depoimentos, como 

costuma ser a praxe, a faz reviver o trauma e acaba por agredi-la, ainda mais, já que 

passa por entrevistas na polícia técnica, onde realiza exame de corpo de delito, 

perante a autoridade policial, na fase de inquérito, pelo Ministério Público e Juiz, 

além dos psicólogos e assistentes sociais. De acordo com o entrevistado, deve 

haver um único depoimento, feito por profissional habilitado e em local apropriado, 

que deverá ser gravado e terá validade perante todas as autoridades, evitando-se a 

chamada ‗revitimização‘. 

Outro entrevistado atentou para o fato de que o trabalho interdisciplinar deve 

também abarcar os agressores, isso porque estudos demonstram que, não raro, 

podem representar pessoas com distúrbios psiquiátricos ou sociais e, conforme a 

especificidade do caso, devem receber tratamento apropriado para não voltar a 

delinquir e, novamente, vitimizar outras crianças. 

Por fim, concluiu-se que a exploração sexual é um fenômeno que acontece 

em várias sociedades e, como o acesso à informação e aos canais de denúncia está 

mais próximo da população, acaba por haver um maior número de casos 
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conhecidos, o que não implica, necessariamente, em afirmar que esteja havendo 

aumento de ocorrências.  

 

3.3 HISTÓRIAS DE VIDA: JOVENS SEXUALMENTE EXPLORADAS OU 

PROSTITUTAS? 

 

Esta etapa da pesquisa tem por objetivo adentrar profundamente na 

intimidade de jovens adultas, recém-saídas da adolescência, e que passaram pela 

experiência da exploração sexual juvenil. Saliente-se que todas as mulheres 

pesquisadas assinaram o TCLE63 e tiveram seus nomes trocados por apelidos, 

alguns deles sugeridos por elas mesmas, visando preservar suas identidades. 

Não se pretende, por óbvio, esgotar o tema, nem tampouco generalizar os 

casos, até porque histórias de vidas são extremamente particulares e as 

experiências vividas por cada uma delas são percebidas de forma diferente, 

especialmente em razão da importância que se dá a cada fato. 

Assim, seguir-se-ão cinco histórias de vidas, uma de cada município 

pesquisado, contadas pelas próprias protagonistas. Alguns fatos foram relatados a 

partir de respostas a questionamentos e, outros, espontaneamente. Perguntou-se, a 

princípio, histórias da infância, da família, da primeira experiência sexual, da 

comercialização do sexo com suas consequências e dores, bem como da 

expectativa de futuro. 

Em seguida, indagou-se acerca da percepção delas em relação à situação 

experimentada: eram prostitutas ou vitimas de exploração sexual? Por fim, buscou-

se compreender o conhecimento e utilização – ou não – da rede de proteção e das 

políticas públicas de enfrentamento à exploração sexual. Observe-se que, quando 

transcritas as falas, ipsis literis, utilizou-se itálico. 

As jovens foram selecionadas a partir de critérios objetivos e subjetivos. O 

primeiro critério obedeceu as seguintes características: ter entre 18 e 20 anos de 

idade; ser do sexo feminino; residir no Estado do Amapá desde criança; e, ter 

vivenciado a experiência da exploração sexual em um dos locais estabelecidos para 

a pesquisa; já o critério subjetivo, levou em consideração: a disponibilidade e 

espontaneidade de narração da história, a riqueza de detalhes trazida, a 
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134 
 

originalidade e a semelhança com casos análogos, na mesma região pesquisada, de 

forma a se traçar um perfil mais fidedigno com a realidade.   

 

3.3.1 Rosinha 

 

Rosinha é uma jovem de 18 anos, mãe de três crianças com idades entre 

quatro anos e 9 meses. À época da entrevista estava, provisoriamente, vivendo no 

abrigo irmã Maria Nicolode64 e seus filhos, também provisoriamente, no abrigo Casa 

Lar Ciã-Katuá65. 

Natural de Soure, no arquipélago de Marajó, Estado do Pará, Rosinha veio 

para o Amapá ainda criança, não sabendo precisar a idade. Os pais, analfabetos, 

viveram juntos até o falecimento do genitor em um naufrágio. Ele era pescador e 

registrou apenas o primogênito, não tendo registrado os demais porque “não deu 

tempo”. A mãe não exercia atividade remunerada e ficou com seis filhos pequenos. 

Passaram muita dificuldade até que a genitora se envolveu amorosamente com o 

atual companheiro que assumiu a família e trouxe todos para a comunidade do 

Picuí, próximo a Clevelândia do Norte, a 4 horas de distância de Oiapoque. 

O padrasto é um pequeno comerciante de gêneros alimentícios. Em seu 

pequeno barco, viaja pelas ilhas e igarapés da região em busca do açaí, que 

consegue trocando o fruto por „produtos da cidade‟, como arroz, feijão, óleo, sal, 

açúcar e café. O comerciante, então, vende os frutos para os chamados 

‗atravessadores‘ que os adquirem a baixos preços para revendê-los nas cidades. 

Rosinha não se recorda muito da infância. Relata que gostava de brincar „de 

correr e tomar banho de rio‟ e não gostava „de cuidar dos irmãos mais novos‟. 

Começou a estudar aos 10 anos de idade e não gostou muito da escola, porque a 

professora não lhe dava atenção. Ela se considera „burra‟ e acha que demora muito 

para entender as „coisas de escola‟, mas sabe ler e pretende voltar a estudar – quer 

ser professora para ajudar as crianças pobres. 

                                                           
64

 Trata-se de um abrigo para adolescentes, mantidos por doações e ligado à Igreja Católica. 
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 Trata-se de um abrigo infantil, vinculado à Fundação da Criança e do Adolescente que recebe 
crianças de todo o Estado em situação de risco pessoal ou social, proporcionando acolhimento, 
estudo psico-sócio-pedagógico e acompanhamento jurídico extensivo à família. 
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Um pouco acanhada, a jovem contou que sua primeira relação sexual 

aconteceu aos 12 anos de idade e foi com o namorado de 30. Ele era casado, mas 

disse que a amava e que se casaria com ela, pois „a mulher dele já estava muito 

velha‟. O casal se conheceu em uma lanchonete em Oiapoque, local em que a 

família da jovem recém chegara, e estava namorando há duas semanas. A relação 

aconteceu às margens de um igarapé, a noite, e „doeu um pouco‟. 

Depois disso, eles ainda namoraram por cerca de um ano, às escondidas. 

Ele a presenteou com um aparelho de telefone celular para facilitar a comunicação 

entre eles. O namoro acontecia durante a semana, geralmente após o trabalho dele 

e, quando era semana de pagamento, após o sexo, ele „me comprava lanche e 

coca‟, mas nas outras semanas eles apenas mantinham relações sexuais às 

escondidas, sempre no horário em que deveria estar na escola. A jovem relata que 

gostava muito dele. 

O romance e os estudos terminaram com a gestação de Rosinha. O 

namorado decidiu se mudar para a Guiana Francesa para trabalhar como garimpeiro 

clandestino e eles nunca mais se viram. O nascimento da filha trouxe problemas 

para a adolescente que se sentia humilhada pelo padrasto e pela mãe, que tiveram 

que assumir os encargos financeiros também da recém-nascida. 

Rosinha diz que se considera „geniosa‟ e, em razão disso, decidiu aceitar o 

convite de uma amiga para ganhar seu próprio dinheiro „agradando‟ os franceses 

que vinham „para o lado de cá‟. Deixou a filha (de três meses) com seus irmãos mais 

novos e, vestindo uma saia „bem curta‟ acompanhou-a à boate love, onde, 

incentivada pela amiga, de 17 anos, fez sexo por dinheiro pela primeira vez, pouco 

antes de completar 14 anos de idade. 

Rosinha conta que a experiência foi boa, o cliente era legal, pagou-lhe uma 

cerveja e ainda lhe deu EUR 10,00 que a jovem trocou por moeda nacional no 

próprio estabelecimento. Também experimentou drogas (maconha) pela primeira 

vez e relata que não gostou muito. Nesse dia ela não „pegou mais ninguém‟, mas 

ficou dançando e chegou em casa tarde, mas bastante satisfeita por ter ganho seu 

próprio dinheiro. Entretanto, quando a mãe a viu chegar já pela manhã e „bebida‟66, 

deu-lhe uma „peia‟67 e a expulsou de casa com a filha. 
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 Expressão utilizada para referenciar embriaguez. 
 
67

 Expressão utilizada para referenciar surra. 
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Desesperada, e sem ter para onde ir com a filha, foi até a casa da amiga que 

lhe iniciara na prostituição no dia anterior. Ela morava com a mãe e os irmãos mais 

novos, sendo que o pai era falecido. Nessa época, a adolescente precisou „trabalhar 

direto‟ para sustentar a filha e a si mesma. Rosinha relatou que tinha „muita conta‟, já 

que tinha que pagar a babá – uma garota de 9 anos de idade, irmã de sua amiga 

para cuidar do bebê, sua parte da comida, roupas e, principalmente, a dona da boite, 

que lhe cobrava entrada e aluguel de quarto, diariamente. 

A jovem afirmou que a partir do momento em que foi obrigada a trocar sexo 

por dinheiro para manter-se, a vida ficou muito difícil. Ela relata que, apesar de ainda 

ser nova, o que a valoriza no mercado no sexo, o fato de já ter tido um filho a 

desvaloriza. Além disso, ela já se deparou com clientes mal educados e violentos 

que a agrediram e humilharam. Segundo ela, „não é bom essa vida porque a gente é 

obrigada a fazer de tudo, mesmo não querendo‟. Dentre as consequências do 

período em que viveu com a amiga e trabalhou na boite, a mais grave delas foram 

uma doença sexualmente transmissível e os outros dois filhos, cujos pais ela não 

sabe declinar o nome. 

A última gestação desagradou a mãe da amiga que a expulsou da casa. 

Rosinha se viu grávida, com duas crianças pequenas e sem ter para onde ir. Como 

ainda contava com 17 anos de idade, dirigiu-se ao Conselho Tutelar de Oiapoque e 

contou sua história. A Conselheira, então, a encaminhou para Macapá, onde foi 

abrigada. 

Agora, aos 18 anos, ainda não tem perspectiva de futuro. Gostaria de 

trabalhar em „casa de família‟ e criar seus filhos honestamente. Também gostaria de 

conhecer um homem bem legal que assumisse a ela e as crianças. Por fim, 

pretende voltar para a própria família de origem, assim que „estiver bem de vida‟, 

pois gosta muito da mãe e dos irmãos e sente falta deles. 

Rosinha afirma que nunca sofreu exploração sexual, pois sempre fez o que 

quis, nunca fora obrigada a se prostituir e nem a entregar parte de seus ‗lucros‘ para 

terceiros, de maneira que ela era a única beneficiaria do comércio sexual. Indagada 

acerca de outras pessoas que poderiam ter se beneficiado, como donos de hotéis, 

pousadas e boates, ela não soube responder.  

Ela conhece pouco a rede de proteção e as politicas de enfrentamento à 

exploração sexual, mas acha importante a existência de programas sociais que 
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ajudem adolescentes em situação de risco e exploração. Por entender que jamais 

sofrera qualquer forma de exploração, nunca pensou em procurar apoio na rede.  

De acordo com a experiência vivida, Rosinha relata que não conheceu 

nenhuma jovem prostituída que tivesse sido inserida em algum programa 

governamental. Afirma que todas as colegas „faziam aquilo porque queriam‟. Relata, 

ainda, que teve ‗clientes importantes‘ na cidade, inclusive policiais e políticos.  

 

3.3.2 Bela 

 

Bela é uma típica jovem amazônida, com traços indígenas e longos cabelos 

negros que recém completara 18 anos de idade. Reside com a avó materna a quem 

chama de mãe velha. É solteira e está esperando o primeiro filho. 

Nasceu em Laranjal do Jari e, ainda hoje, mora em uma casa de três 

cômodos, de madeira construída sob palafitas. Foi criada pela avó, pois nasceu de 

mãe adolescente (13 anos de idade) e pai desconhecido. Bela não se lembra muito 

da mãe que se casou com um Francês e foi morar em Caiena quando ela tinha 

apenas 5 anos de idade e nunca mais deu notícias. A avó conta que a mãe dela 

sempre foi „danada‟ e que „quando ela queria alguma coisa, ela conseguia‟. 

A avó é alfabetizada, trabalha com extração e venda de castanha do Brasil. 

Sempre viveu com bastante dificuldade, mas depois que ficou viúva, há uns cinco 

anos e conseguiu ser inserida em programas governamentais de combate a 

pobreza, pode comprar fogão, geladeira e até uma televisão com antena parabólica. 

Segundo ela, a vida melhorou muito. 

Bela frequentou a escola dos sete aos catorze anos e concluiu a sexta série 

do ensino fundamental. Parou de estudar porque não gostava da professora de 

matemática nem dos colegas e, quando a professora a repetiu de ano pela segunda 

vez, ela decidiu parar. Não pretende voltar a estudar e gostaria de fazer um curso de 

informática para trabalhar em lojas e supermercados grandes, operando 

computadores. 

Acerca da infância, relata que gostava muito de brincar na rua, 

especialmente de „pique esconde‟ e não gostava „de fazer lição de casa‟. Gostaria 

de não ter crescido para não precisar trabalhar e „cuidar das coisas‟. Para ela, vida 

de criança é muito melhor. 
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Com relação à primeira experiência sexual, contou que „puxou à mãe‟, pois 

„começou cedo‟ e perdeu a virgindade aos onze anos com um vizinho de vinte. 

Fizeram uma aposta e ela perdeu. Como sempre pagou suas apostas, manteve 

relações sexuais com ele. Ela disse que não foi tão ruim como ela pensou que 

seria... „deu para aguentar até o fim‟ 

A partir daí, Bela percebeu que poderia ganhar dinheiro com „isso‟ e 

começou a conversar com amigas que já estavam inseridas na prostituição. A 

melhor amiga lhe disse que se quisesse ganhar bastante dinheiro teria que começar 

logo, pois „quanto mais novinha mais ganha‟. 

A jovem relata que não queria „pegar barriga‟68 e, por isso, começou a tomar 

anticoncepcional que retirava no posto de saúde. Passou a frequentar bares e 

boates e logo estava ganhando o próprio dinheiro. Bela conta que nunca faltavam 

clientes e que ela cobrava de acordo com cada um... „os policiais eram os piores 

porque ameaçavam prender se não fizesse o que eles queriam‟. Segundo ela, a 

maioria dos clientes não gosta de usar preservativos. 

Ela nunca contou para a avó que estava se prostituindo, mas acha que ela 

sabia, em razão do dinheiro e „das coisas que trazia pra dentro de casa‟. Além de 

que, segundo ela, „quase todas as meninas daqui fazem isso... é normal‟. Quando 

saia, a mãe velha dizia: „não me vai pegar barriga igual sua mãe...‟. 

Bela permaneceu na prostituição até conhecer o pai de seu filho, um policial 

civil recém-chegado em Laranjal do Jari, que lhe pediu para parar de fazer 

programas que ele a assumiria como esposa. A jovem, então, saiu de casa e foi 

morar com o namorado acreditando que havia encontrado „um príncipe‟. Parou de 

tomar anticoncepcional e em seis meses estava grávida, pronta para viver um conto 

de fadas. Entretanto, logo após a notícia da gravidez, o „marido‟ foi transferido para 

Macapá e disse que não poderia levá-la, pois já era casado.  

Muito frustrada, voltou a morar com a avó que a acolheu, mas sente muita 

tristeza, porque não queria criar um filho sem pai, que vai sofrer como ela própria por 

crescer sem conhecer o próprio genitor. 

A jovem pretende ter o filho e depois conseguir um bom emprego em uma 

loja para sustentá-lo e ajudar a avó. Não gostaria de voltar a se prostituir porque já é 

maior de idade e tem um filho, fatos que a desvalorizam no mercado do sexo. 
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 engravidar 
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Relata, ainda, que já cansou daquele tipo de vida e pensa em conhecer um bom 

homem que aceite a ela e ao filho. 

Bela não sabe ao certo se sofreu exploração sexual. Ela conta que na escola 

a professora de ciências proferiu uma palestra informando que todas as pessoas 

menores de catorze anos que fazem sexo estão sendo exploradas e devem 

denunciar. De acordo com ela, „se pensar naquela palestra sofri exploração‟. 

Entretanto, como ela decidiu, por si só, se prostituir, e nunca foi obrigada a pagar 

nada para os donos de hotéis, pousadas e boates, acredita não ter sido vítima de 

exploração. 

A adolescente relata que conheceu meninas que eram exploradas pelas 

famílias, já que eram obrigadas a prestar contas dos programas e entregar parte do 

dinheiro para os pais que compunham a renda familiar. Essas jovens eram infelizes 

e choravam com frequência, pois faziam sexo por obrigação. Bela acredita que 

estas, sim, eram exploradas e mereciam ajuda do Estado. 

A jovem já ouviu falar na rede de proteção e nas politicas de enfrentamento 

à exploração sexual. Ela informa que existem „plaquinhas‟ em quase todos os 

estabelecimentos e entende ser importante a existência de programas sociais que 

ajudem adolescentes em situação de risco e exploração. 

De acordo com a experiência vivida, Bela relata que conheceu uma família 

inserida no programa governamental chamado „sentinela‟69, em razão de exploração 

sexual. Nunca soube de alguém que tenha sido responsabilizado pela prática de 

exploração sexual e não acredita que isso pode vir a acontecer, já que „tem muita 

gente grande que usa nosso serviço‟, referenciando a autoridades que frequentariam 

as boates e pagariam por sexo com adolescentes. 

 

3.3.3 Liz 

 

Liz tem uma história bastante parecida com a de outras colegas. Em plena 

juventude, aos vinte anos de idade, acha que já viveu muito. Com traços de 

depressão, a jovem solteira não tem filhos e não deseja tê-los, porque não concorda 

em trazer ao mundo uma criança para sofrer como ela sofreu. Atualmente está 
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 Atualmente, transformado em: Serviço de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, de responsabilidade do CREAS. 
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morando com uma tia no Município de Macapá, onde veio tratar de problemas de 

saúde. 

A jovem conta que já se submeteu a inúmeros abortamentos, não sabendo 

precisar ao certo o número. Informa que sabe que tal prática configura crime, mas 

que entende que a decisão é apenas dela. Diz que quase todas as suas amigas já 

interromperam gestações e que as parteiras as ajudam com ervas e garrafadas70 da 

região.  A última intervenção a que se submeteu foi mais complicada e Liz teve que 

vir para Macapá fazer curetagem em razão de complicações, mas conta que já está 

recuperada. 

Natural de Codó, Maranhão, chegou ao Amapá ainda criança, com cinco 

anos de idade. É a caçula de um total de treze irmãos e seus pais eram agricultores 

e vieram para o Amapá com um grupo de maranhenses que tentavam uma melhor 

qualidade de vida. A jovem não tem boas recordações da infância. Lembra que 

gostava de brincar com as irmãs de „fazer comidinha‟ e fantasiava que moravam em 

um castelo com muita comida. Gostava, também de uma bonequinha que havia 

ganho do „Papai Noel‟, em uma festa comunitária de final de ano. 

Alguns anos depois da mudança para um vilarejo próximo ao município de 

Serra do Navio, o pai, depois da terceira malária, sucumbiu e deixou a esposa e os 

filhos em situação de bastante pobreza. 

A mãe, então, sem saber como sustentar os filhos, ingressou no mercado da 

prostituição e passou a ingerir grande quantidade de álcool, além de fumar 

maconha, trazida pelos pequenos garimpeiros que moravam na vila. Nessa época, a 

casa da família passou a ser frequentada por muitos homens, a maioria garimpeiros. 

Os irmãos mais velhos saíram de casa – as meninas se casaram71 e os meninos 

foram trabalhar em garimpos e obras de construção civil. Liz permaneceu com a 

mãe e outros quatro irmãos, habitando uma casa pequena de alvenaria, que 

continha um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. 

Nesse mesmo ambiente a genitora exercia a prostituição. Geralmente 

deixava as crianças trancadas no quarto e utilizava a sala. Liz conta que ouvia „as 

coisas‟ e sentia muito medo. Com o passar do tempo, as crianças foram crescendo e 
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 Garrafadas são compostos vegetais – como remédios caseiros – feitos sob encomenda por 
curandeiros ou benzedeiras da região, e embaladas em garrafas reutilizadas. Existem garrafadas 
para as diversas finalidades, tais como: anemia, gastrite, fraqueza, impotência, engravidar, abortar, 
entre outros. 
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 Estabeleceram união estável – até porque, a maioria não estava em idade núbil. 



141 
 

a mãe ficava cada vez mais embriagada e drogada, até que um dia, quando contava 

com apenas dez anos de idade, um dos ‗clientes‘ da genitora entrou no quarto em 

que ela estava e a estuprou. 

Liz não gosta de falar sobre isso, mas lembra que ficou muito assustada, 

sentiu muita dor e, depois, vomitou. Não contou para ninguém e deixou de 

frequentar a escola, pois sentia medo e vergonha. Quando a mãe se deu conta do 

que havia acontecido, responsabilizou-a pelo ocorrido e, „já que queria fazer 

saliências72‟ teria que ser remunerada. A partir daquele dia, Liz passou a receber os 

clientes também, o que implicava em estupros diários. A mãe a oferecia e ficava com 

o dinheiro. Duas outras irmãs também foram introduzidas na indústria de exploração 

sexual. 

Dois anos depois, a mãe foi diagnosticada com câncer de útero e se mudou 

para Macapá, em busca de tratamento. Liz e as irmãs ficaram sós e deram 

continuidade à prostituição, pois era a única forma que conheciam para ganhar 

dinheiro e manterem-se. Como os clientes, em regra, não gostam de usar 

preservativos e ela não tinha acesso ao posto de saúde para conseguir 

contraceptivos – já que o vilarejo onde moravam era distante da cidade, optou por 

interromper as gestações que ocorriam. 

Liz conta que a vida de „garota de programa‟ não é fácil e fica cada vez pior. 

Lembra que quando era bem novinha e ainda não tinha seios, os homens ofereciam 

muito mais dinheiro; agora, dizem que ela já é muito „rodada‟ e não tem mais graça 

e, por isso, pagam menos. 

A jovem conta que „pegou abuso de homem‟ e, atualmente, está namorando 

uma menina com quem pretende se casar. Segundo ela, „namorar mulher é muito 

melhor... a mulher é mais gente que o homem... homens são nojentos‟.  

Ainda não sabe em que vai querer trabalhar no futuro, mas afirma que não 

será mais prostituta. Diz que assim que for liberada pelo médico, vai buscar sua 

namorada e vir para Macapá. Segundo ela „aqui é maior e eu vou conseguir 

emprego, vou alugar um quartinho e ser muito feliz‟. Ela também pretende voltar a 

estudar para ser professora e, um dia, viajar para Codó, onde nasceu, para 

conhecer tios e primos. 
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Liz tem consciência de que sofreu exploração sexual pela mãe que a expôs 

ao risco do estupro e, depois, obrigou-a a fazer sexo para conseguir dinheiro. Ela 

afirma que não vai perdoar a mãe, porque „mãe é para proteger o filho e não fazer o 

que ela fez‟. 

Atualmente, entretanto, alega que não é mais obrigada a fazer sexo, 

fazendo-o por opção; além disso, não precisa entregar seus ‗lucros‘ para ninguém, 

tendo passado a ser a única beneficiaria do comércio sexual, de forma que entende 

não estar mais na situação de exploração sexual. 

A respeito da rede de proteção e das politicas de enfrentamento à 

exploração sexual, Liz informa que já ouviu falar pela televisão e acha importante a 

existência de programas sociais que ajudem adolescentes em situação de risco e 

exploração. Segundo a jovem, a vida dela teria sido ‗bem melhor‟ se alguém tivesse 

impedido os abusos e explorações por ela sofridos. Ela relata que tinha muito medo 

se ser apreendida pelo Conselho Tutelar e levada para abrigos na capital, como 

ocorreu uma vez, com uma vizinha. 

De acordo com suas experiências, Liz relata que não conheceu nenhuma 

jovem prostituída que tivesse sido inserida em algum programa governamental. 

Segundo ela, „os lugares mais pobres ficam esquecidos e não tem nada disso‟, 

respondeu, ao ser indagada a respeito da existência de Conselho Tutelar, Delegacia 

de Polícia, posto de saúde e outros serviços considerados essenciais na localidade 

onde ela mora. 

 

3.3.4 Tica 

 

Tica, atualmente com 19 anos de idade, reside no ‗Mutirão‘73, em Santana. 

Estudou até a quarta série do ensino fundamental, vive em união estável há um ano, 

é mãe de três crianças, frutos de outros relacionamentos e está esperando o quarto 

filho. 

É natural de Santana-AP, filha de migrantes maranhenses que vieram para o 

Amapá, em busca de melhores condições de vida. A mãe trabalhava como 

empregada doméstica, com famílias que moravam nas casas cedidas pela Icomi, e o 
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 Trata-se de um bairro construído pelos próprios moradores em parceria com o Governo do Estado 
que forneceu terreno, material e profissionais que auxiliaram na construção. 
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pai fazia „bicos‟ como jardineiro, no mesmo local. Quando ela completou 9 anos o 

pai foi embora e a mãe ficou com sete crianças, sendo uma deficiente. 

A jovem, atualmente, é dona de casa e habita uma humilde residência 

alugada, composta de um quarto, uma cozinha e um banheiro. Seu companheiro é 

egresso do sistema penitenciário, não tem emprego fixo e trabalha fazendo „bicos 

diversos‟, como poda de jardins, ajudante de pedreiros e carregador de mercadorias 

no porto. 

Ao falar sobre a infância, Tica relata que foi um período sofrido. Não gostava 

de ir a escola porque sentia vergonha por não ter material escolar e usar uniformes 

herdados dos irmãos mais velhos. Também não gostava de algumas „matérias de 

ler‟74 e achava professores e colegas de turma „muito chatos‟. Gostava de brincar de 

bonecas e de „brincadeiras de rua‟. Era responsável por algumas tarefas domésticas 

que não lhe agradavam, como lavar louças e varrer a casa, atividades que 

desempenhava diariamente. Relata, ainda, que preferia ficar responsável pelos 

cuidados com a irmã deficiente75, porque fingia que ela era sua filhinha e era como 

brincar de boneca... 

Tica conta que sua primeira relação íntima aconteceu aos 10 anos de idade, 

fruto de abuso sexual cometido por um vizinho, cuja idade não soube precisar, 

informando apenas que ele era velho e já tinha filhos adultos. Ela conta que certa 

vez, quando a mãe saiu para trabalhar e a deixou em casa com a irmã deficiente, 

ainda bebê, o vizinho, que era „saliente‟76 e já lhe „brechava‟77, empurrou a porta e a 

surpreendeu durante o banho. 

Quando ela percebeu, tentou pegar a toalha para se cobrir, mas ele a 

impediu e disse-lhe que continuasse o banho, ameaçando bater-lhe, caso não o 

obedecesse. Terminado o banho ele a levou para a rede e a estuprou. Ela conta que 

ficou tão nervosa que não conseguiu gritar e sentiu tanta dor que desmaiou e, 

quando acordou, com o choro da irmã, estava suja de sangue e sêmen. Sentiu muita 

vergonha e medo da mãe descobrir o que havia acontecido e decidiu lavar a rede 

para que ninguém soubesse o que aconteceu. 
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 Língua portuguesa. 
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 A caçula da família nasceu com paralisia cerebral é totalmente dependente de cuidados da família. 
 
76

 Expressão local que significa ‗assanhado‘. 
 
77

 Expressão local que significa olhar através de brechas – espaço entre as madeiras da construção 
da casa. 
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Passadas algumas semanas, o vizinho retornou à casa de Tica, quando a 

mãe saiu para o trabalho para conversar com ela. Ele, então, disse-lhe que a achava 

muito bonita e que gostava muito dela e pediu-lhe em namoro. Como a jovem 

recusou, ele a ameaçou, dizendo que se ela não aceitasse, diria para todo mundo 

que ela não era mais virgem. Ele disse que seria carinhoso e que ela iria gostar. 

Levou-a até a rede, despiu-a, „passou uma pomada‟ e novamente a estuprou. 

Tica, mais uma vez, não conseguiu gritar e, quando terminou ele falou „tá 

vendo, não foi ruim... você nem chorou... já está até gostando...‟ vestiu-se e foi 

embora. A partir disso, os abusos passaram a ser frequentes, quase que diários e 

sempre sob a ameaça de contar para a mãe. Por sentir-se culpada e com muito 

medo, a jovem não contava para ninguém, até que um dia, resolveu contar para a 

professora que conversou bastante com ela e disse que a culpa não era dela e que 

ela deveria denunciar. 

Aos 11 anos, os abusos resultaram em uma gravidez e Tica, depois de 

apanhar da mãe que a chamava de ‗vagabunda saliente‟, contou-lhe que o pai da 

criança era seu vizinho e que sofria abusos há cerca de um ano. A mãe, então, 

procurou o Conselho Tutelar que a encaminho ao serviço de saúde e à DERCA78. 

Durante seis meses, Tica recebeu apoio psicológico. Soube que o vizinho foi 

chamado para prestar esclarecimentos na delegacia, mas „não foi preso‟.  

Como a gestação já estava adiantada, três meses mais tarde, aos 11 anos 

de idade, deu à luz sua primeira filha e decidiu parar de estudar para cuidar do bebê. 

A família mudou-se para área portuária de Santana, e nunca mais ela soube noticias 

do antigo agressor, que não registrou a filha e nunca ajudou financeiramente. 

Tica conta que a partir daí sua vida ficou muito melhor. Apesar de ser 

responsável pela filha, sentia-se adulta, livre e a mãe não mais a „governava‟79. 

Conheceu pessoas novas e, pouco antes de completar 13 anos, foi introduzida no 

mundo da prostituição infantil. As ‗amigas‘ disseram-lhe que era muito rentável e 

que, pela idade, facilmente, a jovem conseguiria comprar „qualquer coisa‟. 

Meio relutante, Tica decidiu experimentar, após o argumento da ‗amiga‘, de 

que antes ela „fazia de graça‟ e agora, seria paga para „fazer aquilo‟... Segundo a 

jovem, não é difícil conseguir clientes e, já no primeiro dia ganhou dinheiro suficiente 
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 Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Crianças e Adolescentes. 
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 Expressão local que significa submissão hierárquica. 
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para comprar algumas peças de roupa. Atraída pelo resultado da experiência, 

passou a frequentar bares em busca de mais clientes. 

Relata que estrangeiros e homens mais velhos são melhores porque são 

mais educados e pagam mais, mas não gostam de usar preservativo, o que é ruim, 

já que fica exposta a doenças e gravidez. Sobre isso, Tica conta que já contraiu 

DSTs e já teve dois outros filhos com clientes. Ela menciona, orgulhosa que o 

segundo filho, com certeza, é estrangeirinho‟ porque é „lindo... bem branquinho‟.  

A jovem conta que a mãe sabia que ela se prostituía e não gostava, mas 

também não a impedia. Parou de se prostituir há aproximadamente um ano, quando 

conheceu seu „marido‟ e decidiu viver com ele. Está esperando mais um filho e 

pretende que seja o último. 

Agora, aos 19 anos, tem muitos sonhos para o futuro. Assim que o bebê 

estiver „grandinho‟, pretende voltar a estudar e, quem sabe, ser policial, para ajudar 

a acabar com a violência nas cidades. Também gostaria que o marido tivesse um 

emprego fixo, mas acha difícil, já que ele é egresso do sistema penitenciário... 

Perguntada se ela sofreu exploração sexual, Tica diz que sim, pelo vizinho. 

Segundo ela, depois que se mudou, nunca mais foi obrigada a fazer sexo. A decisão 

sempre lhe cabia e, mesmo quando tinha que pagar para ficar no bar ou para entrar 

nas hospedarias, não se sentia explorada porque, segundo ela, „ali, cada um fazia 

sua parte e tinha que receber para isso... já pensou se não pagasse hotel? Ninguém 

teria hotel...‟ 

Ela conhece um pouco da rede de proteção e das politicas de enfrentamento 

à exploração sexual, já que foi inserida em programas governamentais em razão da 

descoberta do abuso sexual que sofrera, ainda criança. Considera muito importante 

a existência de programas sociais que ajudem adolescentes em situação de risco e 

exploração, desde que elas estejam sendo forçadas.  

De acordo com a experiência vivida, Tica relata que conheceu muitas jovens 

prostituídas inseridas em programas governamentais e exemplifica narrando um 

caso em que quatro „meninas‟ foram apreendidas em uma pequena embarcação, 

voltando de um navio cargueiro que estava aguardando liberação de documentos e 

as recebeu para praticar sexo. Segundo elas, as jovens tinham entre 11 e 12 anos e 

foram levadas, primeiramente, para a DERCA, em seguida para ‗fazer exame‟ e, por 

fim, foram levadas para um abrigo. Ela conta que „deu muita confusão com a família 

delas, mas elas conseguiram voltar pra casa‟. Tica informa que esta prática é 
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corriqueira na região, que todo mundo sabe e que já „saiu‟ até no ‗Globo Repórter‘, 

mas ela mesma nunca tivera essa experiência.  

 

3.3.5 Bia 

 

Bia é uma jovem de 18 anos de idade, que vive com o único filho na casa da 

avó materna. É natural da Ilha do Bailique, Município de Macapá, local onde ainda 

moram os pais e avós paternos. Aos 10 anos, em razão de estar muito „saliente‟ e, 

com intuito de continuar os estudos, a jovem foi enviada para a sede do município – 

capital do Estado, distante aproximadamente 18 horas, via fluvial, onde passou a 

residir com a avó materna. 

Filha de pais analfabetos habitantes de uma pequena comunidade que 

explora a pesca, a extração do açaí, além de uma pequena plantação de mandioca 

para produção de farinha, a maioria para consumo próprio. O pouco excedente é 

negociado em troca de outros gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal. A 

venda de peixes e camarões também lhes garante a inserção no mercado de 

consumo. 

Bia frequentava uma escola relativamente distante de sua casa – depois de 

percorrer 20 minutos de barco, cujo horário de saída depende da maré, caminhava 

outros 20 minutos, na mata, para chegar ao destino. Relata que gostava muito da 

escola, especialmente da „merenda‟, pois tinha a possibilidade de comer carne e 

tomar leite, produtos bastante raros na comunidade em que morava. 

A jovem recorda a infância com saudades e relata que sua brincadeira 

favorita era „nadar e tomar banho de rio‟ com os irmãos e vizinhos. Ela conta que 

tinha muitas crianças na comunidade e passava o dia brincando e ‗botando 

matapi‟80, por outro lado, não gostava quando o pai a agredia e lembra que não 

eram incomuns as „surras de pau‟. 

Acerca da primeira experiência sexual, Bia, meio envergonhada, conta que 

foi o principal motivo pelo qual foi trazida para Macapá. A jovem relata que já havia 

presenciado alguns adultos fazendo sexo e, como tinha muita curiosidade, 

conversou com um ‗amigo‘, de 13 anos, e decidiram experimentar. O casal, então, 
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 Matapi é um artefato utilizado para pescar camarões artesanalmente – é feito com duas aberturas, 
de forma que os crustáceos menores conseguem passar ilesos e apenas os maiores ficam retidos... 



147 
 

elegeu o local, uma antiga „casa de farinha‟, já desativada, onde ela deixou de ser 

virgem, aos 10 anos. 

Ela conta que a relação „doeu um pouco‟, mas a fez sentir uma pessoa 

importante, adulta. Relata, ainda, que foi ‗descoberta‟ pela mãe em razão do 

sangramento que manchou sua roupa íntima. Conta, sorrindo, que apanhou muito e 

foi chamada de „saliente‟ e „safada‟, mas termina a história dizendo que „valeu a 

pena‟. Por esse motivo e, temendo a repercussão negativa na comunidade e uma 

gravidez indesejada, foi enviada para morar com a avó, em Macapá.  

Já na capital, Bia ficou encantada com a vida na cidade e logo se acostumou 

com as ‗mordomias‟, dentre as quais, citou a existência de banheiro dentro da casa, 

com vaso sanitário e caixa de descarga81. Aos 11 anos, começou a fumar e ingerir 

„duelo‟82 e, pouco tempo depois, passou a fumar maconha. A jovem relata que 

entrou em contato com essas substancias por influência de colegas da escola que, 

ao perceberem que ela era „novata‟ acharam por bem apresentar a ela esse 

„mundo‟. Foi a primeira vez que Bia foi reprovada na escola. 

A repetência a desestimulou e a jovem deixou de dar importância à escola e, 

ao invés de ir às aulas, passou a frequentar „bocas de fumo‟ e começou a trabalhar 

para o tráfico, transportando drogas. Pouco tempo depois, já estava usando crack e, 

para sustentar o vício, acabou entrando no mercado da prostituição, pouco antes de 

completar 12 anos. Ela relata que não é difícil conseguir clientes e orgulha-se de ter 

„atendido gente grande da sociedade, como políticos, médicos e até juízes‟, 

garantindo que eles mesmos contam-lhe acerca dos cargos que exercem. 

Quando era adolescente, Bia admite ter precisado de ajuda para 

desempenhar tais atividades, já que tinha receio de ficar sozinha nas ruas e também 

não podia chegar muito tarde em casa, para a avó não desconfiar. Assim, as 

mulheres mais velhas que trabalhavam no tráfico de drogas a auxiliavam, tanto na 

contratação dos ‗clientes‘, como no local onde o ‗serviço‘ seria prestado.  

Ao completar 16 anos, Bia descobriu-se grávida e, desesperada, praticou 

inúmeras manobras abortivas para, enfim, interromper a gestação de três meses. Foi 

hospitalizada e o médico lhe disse que não poderia mais engravidar. Entretanto, 

alguns meses depois, engravidou novamente e, foi encaminhada para tratamento de 
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 Na comunidade em que vivia, não existem banheiros, mas vasos turcos, alocados na área externa 
das residências. Também não há chuveiros e os banhos ocorrem diretamente nos rios. 
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 Trata-se de uma bebida alcoólica a base de cachaça misturada com sabores artificiais de frutas. 
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desdrogatização. Aos 17 anos deu à luz seu filho, que nasceu sem sequelas, apesar 

das drogas utilizadas na gestação. 

Atualmente, aos 18 anos, está há pouco mais de um ano sem usar drogas e 

pretende permanecer assim. Demonstra estar insegura em relação ao futuro, mas 

sonha em trabalhar em escritório e gostaria de voltar a estudar para ser advogada e 

lutar pelos direitos das crianças. Gostaria, ainda, de conhecer um homem bem legal 

que a assumisse com seu bebê. Não tem vontade de voltar para a família de origem, 

pois, apesar de sentir falta da mãe e dos irmãos, não pretende morar no interior. 

Bia afirma que nunca sofreu exploração sexual, já que nunca foi obrigada a 

se prostituir, como algumas colegas. Indagada acerca de outras pessoas que 

poderiam ter se beneficiado com sua atividade, informa que, no início, precisou de 

ajuda e as mulheres que conseguiam os clientes e o local para a prática sexual é 

que contratavam o preço, recebiam e pagavam a ela e aos hotéis, mas tudo com 

seu consentimento, achando justo que elas „levassem o delas‟.  

A jovem conhece rede de proteção e as politicas de enfrentamento à 

exploração sexual e acha muito importante as atividades do Conselho Tutelar. Ela 

conta que quando ficou grávida, o conselheiro foi acionado pelo médico do posto de 

saúde e ajudou a encaminhá-la para o programa de desdrogatização no qual foi 

inserida. 

De acordo com a experiência vivida, Bia relata que conheceu inúmeras 

jovens prostituídas inseridas em programas governamentais, dentre os quais cita 

atendimentos no CAPSi83, mas para sair das drogas e da prostituição, „a menina tem 

que querer sozinha... não adianta os outros quererem por ela...‟, finaliza. 

 

3.4 BREVE DIAGNÓSTICO DAS SITUAÇÕES APRESENTADAS 

 

Verifica-se que, apesar de bastante peculiares, as histórias de vida das 

jovens pesquisadas apresentam pontos de convergência, em especial no que tange 

aos principais pontos indagados, quais sejam: condições vividas na infância, 

situação familiar, a primeira experiência sexual, a comercialização do sexo e suas 

consequências, o conhecimento e utilização da rede de proteção e das políticas 

públicas de enfrentamento à exploração sexual, a expectativa de futuro, e, por fim, a 
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 Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil. 
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percepção em relação à situação experimentada: se eram prostitutas ou vitimas de 

exploração sexual. 

No que tange a infância e a condição familiar, percebe-se que todas as 

garotas experimentaram um período de muitas restrições. São provenientes de 

famílias numerosas, fato bastante comum na região Norte, principalmente as mais 

pobres, com baixa escolaridade e pouco acesso aos métodos de planejamento 

familiar. Filhas de pais sem profissão definida e que sobrevivem a partir de trabalhos 

esporádicos ou subempregos e sem muitas perspectivas de futuro. 

A primeira experiência sexual, no geral, acontece muito cedo e, em regra, as 

meninas não tem muita consciência do ato. O abuso sexual perpetrado por pessoas 

conhecidas não é incomum e, também não raro verifica-se a sedução das jovens por 

homens adultos que se aproveitam da inexperiência das meninas e do ‗poder 

econômico‘ para, sob a alegação de serem namorados, obter sexo com as 

adolescentes. 

Sob este aspecto é importante salientar que na região pesquisada, existe 

uma crença difundida de que o clima tropical influenciaria no comportamento sexual 

das pessoas tornando-as mais receptivas ao sexo, desde muito cedo. Esse fato 

acaba por justificar e até responsabilizar as vitimas de abuso sexual pela violência 

sofrida. Há, inclusive, uma lenda amazônida que responsabiliza os ‗botos‘ pelas 

gestações indesejadas, em regra de adolescentes.  

Entretanto, o fato considerado mais preocupante nas respostas das 

entrevistadas, refere-se à comercialização do sexo e a percepção das adolescentes 

em relação à situação experimentada. As garotas falam com absoluta naturalidade 

sobre o fato de auferirem renda por este meio. Isto se deve ao contexto social em 

que estão inseridas, na medida em que consideram apenas uma estratégia de poder 

de compra. Ademais, nenhuma das entrevistadas gostaria de permanecer na 

atividade, alegando que pretendem ‗mudar de vida‘, o que significa não se tratar de 

uma opção de vida, mas, ao contrário, da falta de opção. 

Por outro lado, as jovens não se percebem como vítimas de exploração 

sexual, na medida em que alegam ter o domínio da situação, de forma que 

comercializam sexo por livre e espontânea vontade. E, pior, entendem que outras 

pessoas que auferem renda em razão deste comércio estão apenas 

desempenhando suas funções e as ‗ajudam‘, motivo pelo qual não as exploram. 
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Ademais, verificou-se uma confusão das entrevistadas acerca da tecnicidade dos 

termos: violência, abuso e exploração sexual. 

Acerca do conhecimento e utilização da rede de proteção e das políticas 

públicas de enfrentamento à exploração sexual, tem-se que ainda há pouca 

informação acerca dos temas, o que dificulta e até inviabiliza sua utilização. Verifica-

se, pois, que ainda há muito trabalho a ser feito para se atingir os objetivos de 

proteção integral às crianças e adolescentes. 

 

3.5 O PODER JUDICIÁRIO E OS JULGADOS DE CRIMES SEXUAIS PRATICADOS 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES À LUZ DA HERMENÊUTICA JURÍDICA. 

 

A Constituição da República prevê, como já analisado, em relação a 

crianças e adolescentes, a doutrina da proteção integral, além de garantir prioridade 

absoluta a essas pessoas em peculiar estágio de desenvolvimento. Nesse sentido, a 

lei civil as protege garantindo-lhes, por exemplo, a incapacidade. A lei penal, por seu 

turno, torna mais graves alguns delitos cometidos contra essas vítimas, 

especialmente no que tange a crimes contra a dignidade sexual. 

Trata-se de uma proteção legal embasada no desenvolvimento dos direitos 

humanos que considera adolescentes de até quatorze anos incapazes de decidir 

acerca de sua própria sexualidade e, até os dezoito, para se prostituir. Assim, da 

mesma forma que é nula a venda de um bem imóvel por um incapaz, menor de 

dezoito anos, é considerado estupro de vulnerável a relação sexual praticada com 

pessoas abaixo dessa faixa etária e exploração sexual o sexo pago com menor de 

dezoito anos. Tem-se, pois, um critério objetivo eminentemente biológico as 

hipóteses acima descritas. 

Com relação à venda de imóveis, não restam duvidas de que a regra é 

aplicada; entretanto, estranhamente, quando se trata de direitos humanos, a regra 

tem sido cada vez mais relativizada e, discricionariamente e sem qualquer 

embasamento legal, o critério biológico deixa de ser utilizado fazendo com que a 

norma protetiva seja afastada. 

Em 27 de março de 2012, o STJ absolveu (por cinco votos a três) um 

homem acusado de estuprar (antes da mudança da lei) três meninas de apenas 

doze anos de idade, sob o argumento de que as garotas ―já se dedicavam à prática 

de atividades sexuais desde longa data‖.  
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De acordo com a ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora do caso,  

 

o direito não é estático, devendo, portanto, se amoldar às mudanças sociais 
(…), pois a educação sexual dos jovens certamente não é igual, haja vista 
as diferenças sociais e culturais encontradas em um país de dimensões 
continentais‖ e ainda: ―não se pode considerar crime fato que não tenha 
violado a liberdade sexual, haja vista constar dos autos que as menores já 
se prostituíam havia algum tempo. (STJ – PORTAL) 

 

O julgado, entretanto, recebeu severas críticas da sociedade, demonstrando 

que não houve ‗mudanças sociais‘ capazes de naturalizar a exploração sexual de 

jovens, de forma a aceitar que sejam prostituídos, conforme se depreende do texto 

abaixo transcrito: 

 

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a violência 
contra a mulher aprovou, na manhã desta quinta-feira (29), uma nota de 
repúdio a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que absolveu um 
homem da acusação de estupro de vulneráveis sob o argumento de que as 
vítimas, embora crianças de 12 anos, já tinham vida sexual ativa. 
De acordo com a decisão da Corte, a presunção de violência em estupro de 
menores é relativa e deve ser analisada de acordo com o caso concreto. A 
interpretação revoltou as integrantes da CPMI, reunidas em audiência 
pública no Senado para tratar da violência contras mulheres que vivem na 
zona rural e nas florestas. 
De acordo com a relatora do colegiado, senadora Ana Rita (PT-ES), a 
decisão desrespeita os direitos fundamentais das crianças e acaba 
responsabilizando as vítimas, que estão em situação de completa 
vulnerabilidade. A nota a ser enviada ao STJ pede a revisão imediata do 
acórdão. (SENADO FEDERAL - NOTICIA) 

 

A este julgamento, outros se seguiram, como o polêmico caso em que o 

TJ/SP absolveu um fazendeiro de Pindorama/SP do crime de estupro de vulnerável 

de uma adolescente de 13 anos de idade, sob o argumento de que a jovem se 

prostituía. O caso, que corre em segredo de Justiça, ocorreu em 2011, quando o 

fazendeiro foi preso com duas adolescentes dentro de sua caminhonete.  

De acordo com o jornal Estado de São Paulo, as vítimas, uma de 13 e outra 

de 14 anos, disseram à polícia que teriam recebido R$ 30 e R$ 50, respectivamente, 

para fazer o programa. A conjunção carnal foi comprovada apenas com relação à 

menina de 13 anos e o acusado ficou detido por 40 dias, mas foi libertado. Ainda de 

acordo com a reportagem, o fazendeiro foi absolvido do crime de favorecimento à 

prostituição e condenado a 8 anos de reclusão por estupro de vulnerável, no juízo de 

1º grau. O MP/SP recorreu da decisão e a 1ª Câmara Criminal Extraordinária do TJ 

bandeirante o absolveu dos dois crimes. 
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Não se pode perder de vista que em determinadas ocasiões podemos 
encontrar menores de 14 anos que aparentam ter mais idade, mormente 
nos casos em que eles se dedicam à prostituição, usam substâncias 
entorpecentes e ingerem bebidas alcoólica, pois em tais casos é evidente 
que não só a aparência física como também a mental desses menores se 
destoará do comumente notado em pessoas de tenra idade. (Disponível em: 
< http: // www.estadao.com br / noticias / geral, tj – considera – adolescente-
prostituta-e-absolve-fazendeiro,1523095>. Acesso em 01/05/2015). 

 

Ainda segundo o órgão colegiado, "justamente pelo meio de vida da vítima e 

da sua compleição física é que não se pode afirmar, categoricamente, que o réu 

teve o dolo adequado à espécie". 

Também em relação a esta decisão, advieram severas críticas da 

sociedade, dentre as quais se destaca a nota manifestando repúdio à decisão 

tomada em 16 de junho de 2014 pelo TJ/SP e exigindo, por meio de recurso, 

reforma da decisão:  

 

A Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente 
– ANCED/Seção DCI Brasil, o Comitê Nacional de Enfrentamento à 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, o ECPAT Brasil, o Fórum 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Fórum Nacional DCA e 
o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – 
FNPETI vêm a público tecer as seguintes considerações sobre a decisão do 
Tribunal de Justiça de São Paulo que considerou menina de 13 anos 
prostituta e inocentou acusado de estupro: 
Direitos Sexuais são direitos humanos e toda criança e adolescente tem 
direito a um desenvolvimento sexual saudável e livre de qualquer forma de 
violência ou discriminação; 
A prática sexual com adolescentes mediante pagamento ou outra forma de 
retribuição constitui o delito de exploração sexual, nos termos do Código 
Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ademais, a legislação 
brasileira tratou a prática sexual com pessoas com menos de 14 anos como 
estupro de vulnerável; 
A decisão mostra todo o preconceito de setores do Judiciário brasileiro que 
considera que o mercado do sexo cria meninas e mulheres de segunda 
categoria, com menos direitos; 
Os desembargadores relativizaram a violência praticada contra 
adolescentes, desconsiderando seus direitos sexuais e sua condição de 
pessoa em processo de desenvolvimento. (Disponível em: < http:// gritopela 
vida.blogspot.com/2014_07_01_archive.html >. Acesso em 01/05/2015). 

 

Verifica-se, pois, que a sociedade repudia veementemente a exploração 

sexual de adolescentes, em qualquer situação, estando, assim, de acordo com a 

nova legislação, que revogou os artigos 213, 214 e 223 do Código Penal, 

substituindo-os pelo art. 217-A do mesmo diploma legal, que diz: 

 

Art. 217-A Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor 
de 14 anos: 

http://http:%20/%20www.estadao.com%20br%20/%20noticias%20/%20geral,%20tj%20–%20considera%20–%20adolescente-prostituta-e-absolve-fazendeiro,1523095
http://http:%20/%20www.estadao.com%20br%20/%20noticias%20/%20geral,%20tj%20–%20considera%20–%20adolescente-prostituta-e-absolve-fazendeiro,1523095
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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. 
 

 
Antes da alteração da lei penal – de 2009 – o Código presumia a violência o 

ato sexual praticado com menor de idade sem discernimento ou maturidade para 

consentir. Tratava-se de estupro praticado mediante violência presumida, a partir da 

interpretação conjunta dos arts. 213 (estupro), 214 (atentado violento ao pudor) e 

224 (presunção de violência), alínea ―a‖, do Código Penal – revogados pela Lei nº. 

12015/2009. A interpretação trazia divergências tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência com relação a presunção ser absoluta ou relativa. Nas palavras de 

Greco, 

 

A partir da década de 80 do século passado, nossos Tribunais, 
principalmente os Superiores, começaram a questionar a presunção de 
violência constante do revogado artigo 224, ―a‖, do Código Penal, passando 
a entendê-la, em muitos casos, como relativa, ao argumento de que a 
sociedade do final do século XX e início do século XXI havia modificado 
significativamente, e que os menores de 14 anos não exigiam a mesma 
proteção que aqueles que viveram quando da edição do Código Penal de 
1940. 
No entanto, doutrina e jurisprudência se desentendiam quanto a esse ponto, 
discutindo se a aludida presunção era de natureza relativa (iuris tantum), 
que cederia diante de situação apresentada no caso concreto, ou de 
natureza absoluta (iuris et de iure), não podendo ser questionada. Sempre 
defendemos a posição de que tal presunção era de natureza absoluta, pois, 
para nós, não existe dado mais objetivo que a idade. (...) 
Assim, não se justificavam as decisões dos Tribunais que queriam destruir a 
natureza desse dado objetivo, a fim de criar outro, subjetivo. Infelizmente, 
deixavam de lado a política criminal adotada pela legislação penal, e 
criavam suas próprias politicas. Não conseguiam entender, permissa venia, 
que a lei penal havia determinado, de forma objetiva e absoluta, que uma 
criança ou mesmo um adolescente menor de 14 (quatorze) anos, por mais 
que tivesse uma vida desregrada sexualmente, não era suficientemente 
desenvolvido para decidir sobre seus atos sexuais. Sua personalidade ainda 
estava em formação. Seus conceitos e opiniões não haviam ainda se 
consolidado. (GRECO, 2012, p. 531/532).  

 

A celeuma teve fim com o julgamento do habeas corpus (STF 73.662/96), 

que relativizou a presunção de violência, afastando o crime de estupro quando 

comprovado o consentimento da mulher e, pela aparência física, parecesse maior de 

quatorze anos de idade. Tal decisão sofreu criticas, especialmente de feministas e 

defensores dos direitos das crianças e adolescentes. 
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Ementa  
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra), em 
relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal 
julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de tribunal, 
tenha esse, ou não, qualificação de superior. ESTUPRO - PROVA - 
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes contra os costumes, o depoimento 
da vítima reveste-se de valia maior, considerado o fato de serem praticados 
sem a presença de terceiros. ESTUPRO - CONFIGURAÇÃO - VIOLÊNCIA 
PRESUMIDA - IDADE DA VÍTIMA - NATUREZA. O estupro pressupõe o 
constrangimento de mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave 
ameaça - artigo 213 do Código Penal. A presunção desta última, por ser a 
vítima menor de 14 anos, é relativa. Confessada ou demonstrada a 
aquiescência da mulher e exsurgindo da prova dos autos a aparência, física 
e mental, de tratar-se de pessoa com idade superior aos 14 anos, impõe-se 
a conclusão sobre a ausência de configuração do tipo penal. Alcance dos 
artigos 213 e 224, alínea "a", do Código Penal. 

 

A partir deste julgado, os Tribunais de Justiça passaram, também, a 

relativizar a lei, a partir de solipsismos, já que desprovido de qualquer fundamento 

jurídico. Nesse diapasão, o Tribunal de Justiça do Amapá, em Apelação nº. 

918/2008 – acórdão nº. 2670 teve o seguinte voto divergente acerca de um processo 

em que um homem (com 66 anos de idade) ofereceu R$ 12,00 (doze Reais) para 

manter relações sexuais com uma criança de apenas dez anos de idade: 

 

E M E N T A 
CRIMINAL. ESTUPRO. CÓPULA CONSENTIDA COM MENOR DE 10 
ANOS NÃO MAIS VIRGEM. FALTA DE DADOS ACERCA DE SUA 
EXPERIÊNCIA SEXUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE 
DISCERNIMENTO SUPERIOR AO DA IDADE. PRESUNÇÃO DE 
VIOLÊNCIA. Cópula consentida com menor de 10 anos deve ser 
considerada estupro com presunção de violência se a vítima, embora não 
mais virgem, não revela especial experiência sexual nem discernimento 
superior ao próprio da idade. 

 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador DÔGLAS EVANGELISTA (Vogal) 
- Divirjo dos votos precedentes. Talvez o acusado pudesse ser 
processado por corrupção de menores. Essa mocinha já não era mais 
virgem, e tinha relações sexuais normais com o cidadão. Agora, ele vai 
pegar 6 anos de cadeia porque outro a desvirginou. Isso é muito 
injusto, porque não vejo nenhuma configuração de crime de estupro: 
ela já era uma mulher experiente. Porque, quando o Ministro Marco 
Aurélio diz que a menina de 12 anos já é uma moça, isso é lá em Minas 
Gerais. Aqui na Região Norte a idade diminui cada vez mais. Se ela tinha 
10 anos e já praticava ato sexual, não vejo como punir o cidadão por 
estupro só porque manteve relações sexuais incompletas com ela. Por 
isso, voto dando provimento ao Apelo. 

 

Ora, a lei penal, ao estabelecer a violência presumida – e, atualmente, ao 

agravar a pena do estupro de vulneráveis, é aplicada em âmbito nacional e leva em 

conta o aspecto biológico – idade da pessoa – e não qualquer outra condição, de 
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forma que julgados como o exposto acima, ferem não somente os direitos da criança 

e do adolescente, mas os direitos humanos. Não se trata de punição por tirar a 

virgindade de um(a) menor de quatorze anos, mas de manter com ele(a) relação 

sexual. 

A lei desconsidera a vontade de pessoas nessa faixa etária, justamente por 

considerar que não possuem discernimento para, por si sós, praticar os atos da vida 

civil, da mesma forma, não podem entender a complexidade da vida adulta, 

especialmente com relação ao sexo e suas consequências. Daí porque o Poder 

Legislativo – representando a sociedade, estabeleceu como criminosa a conduta de 

manter relação sexual com menor de quatorze anos, independente de ser a pessoa 

virgem. 

Aliás, cumpre salientar que se a criança ou adolescente (menor de quatorze 

anos) não era mais virgem significa dizer que já fora abusado ou explorado 

anteriormente, o que não pode ser suficiente para concluir-se que poderá ser usado 

sexualmente e isso não mais configurará crime... Trata-se de ‗entendimento‘ 

absolutamente dissociado da hermenêutica do direito. 

É importante reforçar a diferença entre abuso e exploração sexual. O 

primeiro ocorre quando um adulto utiliza-se da criança para satisfazer sua própria 

lascívia, podendo o ato ser caracterizado como estupro. De acordo com Faleiros, 

nestes casos, há uma: 

 

(...) situação de ultrapassagem (além, excessiva) de limites: de direitos 
humanos, legais, de poder, de papeis, do nível de desenvolvimento da 
vítima, do que esta sabe e compreende, do que o abusador pode consentir, 
fazer e viver, de regras sociais, familiares e tabu. (FALEIROS, 2000, p.7) 

 

A exploração sexual, por seu turno, acontece quando um adulto aufere 

vantagem econômica a partir da prática sexual da criança com terceiro, que se dá 

por meio da rede de comercialização do sexo. 

O que mais chama a atenção com relação à decisão do STJ em comento é 

que ela vai de encontro aos motivos que levaram o Poder Legislativo a criar o tipo 

penal ―estupro de vulnerável‖ – ou seja, evitar a exploração sexual de crianças e 

adolescentes.  

Apesar do artigo 217-A ainda não existir à época do julgado, os motivos que 

levaram à sua criação dizem respeito ao contexto atual que busca prevenir a 

exploração sexual infanto-juvenil e deveriam subsidiar a interpretação do Tribunal 
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acerca da relativização ou não da presunção de violência, sobretudo tratando-se de 

caso envolvendo adolescentes de doze anos de idade, em evidente situação de 

prostituição. 

O novo tipo penal surgiu especificamente para tentar coibir a exploração 

sexual de crianças e adolescentes – e mais, a idade de quatorze anos foi mantida, o 

que demonstra que o Poder Legislativo não corrobora com a alegação dos Tribunais 

ao afastar o crime, embasado em uma pretensa ‗mudança de costumes‘ da 

sociedade com relação ao entendimento dos jovens em relação ao sexo. 

O artigo 217-A retirou a discricionariedade dos magistrados para atribuir ou 

não a violência ao ato sexual praticado com menor de quatorze anos. Não há mais a 

figura da violência presumida (contrapondo-se à real) ou discussão acerca da 

presunção ser  relativa ou absoluta...  

O novo tipo penal não deixa margem para discricionariedades e determina – 

contrariando a maioria dos ‗entendimentos‘ dos Tribunais, que é estupro de 

vulnerável a relação sexual que envolver crianças ou adolescentes menores de 

quatorze anos, sendo totalmente irrelevante eventual consentimento ou experiência 

da vítima. 

Trata-se, pois, de critério objetivo que dispensa interpretações. Assim, da 

mesma forma que a incapacidade civil cessa aos dezoito anos de idade, a lei 

desconsidera a vontade do adolescente para consentir ao sexo até os quatorze 

anos. Antes das respectivas idades, uma eventual venda de imóvel praticada pelo 

incapaz é nula de pleno direito e o sexo praticado com ele é estupro de vulnerável. 

Nesse sentido, assevera, Greco, 

 

Pode ocorrer que o agente tenha relação sexual com vitima menor de 14 
(catorze) anos que, infelizmente, já tenha ingressado no ―mundo da 
prostituição‖. Assim, imagine-se o exemplo em que um caminhoneiro, em 
um posto de gasolina localizado à beira de uma estrada, seja abordado por 
uma menina que, sabidamente, tinha 13 anos de idade, mas que já se 
prostituia desde os seus 12 anos. Nesse caso, se o agente vier a manter 
algum tipo de ato libidinoso com ela, deverá ser responsabilizado pelo delito 
de estupro de vulnerável? Embora a resposta precisa dependa, 
efetivamente, do caso concreto, dificilmente poderá ser aceito o argumento 
de erro de proibição, uma vez que os meios de comunicação de massa 
estão, nos últimos anos, desenvolvendo um intenso trabalho de 
conscientização da população no que diz respeito à pedofilia, ou seja, a 
relação sexual com crianças e adolescentes (menores de 14 anos) que se 
encontram em situação de vulnerabilidade. 
Assim, por mais que o fato de estar a vítima, menor de 14 anos, 
comercializando seu próprio corpo, a população em geral tem conhecimento 
de que praticar com ela algum tipo de ato libidinoso, aqui incluída, 
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obviamente, a conjunção carnal, é um comportamento ilícito, razão pela 
qual o agente deverá ser condenado pelo delito de estupro. (GRECO, 2012, 
p. 546). 

 

A legislação brasileira está em consonância com a maioria dos países no 

sentido de proteger crianças e adolescentes da exploração sexual. Cumpre ressaltar 

que o Brasil ainda é importante receptáculo de turistas sexuais, razão pela qual o 

Poder Legislativo manteve a idade de quatorze anos e impediu discricionariedades e 

decisionismos neste sentido. Apesar disso, a doutrina vem propondo relativização... 

Nucci, na obra ―Comentários à Lei 12.015/2009‖, assevera: 

 

O nascimento do tipo penal inédito não tornará sepulta a discussão acerca 
do caráter relativo ou absoluto da anterior presunção de violência. Agora, 
subsumida na figura da vulnerabilidade, pode-se considerar o menor, com 
13 anos, absolutamente vulnerável, a ponto de seu consentimento para a 
pratica sexual ser completamente inoperante, ainda que tenha experiência 
sexual comprovada? Os será possível considerar relativa a vulnerabilidade 
em alguns casos especiais, avaliando-se o grau de conscientização do 
menor para a prática do ato sexual? Essa é a posição que nos parece mais 
acertada. A lei não poderá, jamais, modificar a realidade do mundo e muito 
menos afastar a aplicação do princípio da intervenção mínima e seu 
correlato princípio da ofensividade. (NUCCI, 2011, p. 37). 

 

O mesmo autor, em seu ‗Manual‘, largamente utilizado por acadêmicos e 

candidatos a concursos públicos, destaca que: 

 

Pode-se argumentar, num primeiro momento, ter a Lei 12.015/2009, ao criar 
o tipo penal do artigo 217-A, sem nenhuma menção à presunção de 
violência, provocado a eliminação do debate acerca do grau de 
incapacidade para a compreensão do ato sexual. Em outros termos, a 
vulnerabilidade seria absoluta. Ter relação sexual com menor de 14 anos 
seria, sempre, estupro (art. 217-A). Assim, não pensamos. A alteração da 
forma típica de descrição do estupro da pessoa incapaz de consentir na 
relação sexual foi positiva, mas não houve descriminalização da conduta. 
Ao contrário, gerou elevação de pena. Portanto, tendo ocorrido simples 
inovação de redação do tipo, não há força suficiente para alterar a 
realidade, nem tampouco os debates havidos, há anos, nas cortes 
brasileiras, ao menos em relação à presunção de violência ser absoluta ou 
relativa quanto ao menor de 14 anos. (...) o legislador, na área penal, 
continua retrógrado e incapaz de acompanhar as mudanças de 
comportamento reais na sociedade brasileira, inclusive no campo de 
definição de criança e adolescente. Perdemos uma oportunidade ímpar para 
equilibrar os conceitos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou 
seja, criança é a pessoa menor de 12 anos; adolescente, quem é maior de 
12 anos. Logo, a idade de 14 anos deveria ser eliminada desse cenário. A 
tutela do direito penal, no campo dos crimes sexuais, deve ser absoluta, 
quando se tratar de criança (menor de 12 anos), mas relativa ao cuidar do 
adolescente (maior de 12 anos). Desse modo, continuamos a sustentar ser 
viável debater a capacidade de consentir de quem possui 12 ou 13 anos, no 
contexto de estupro de vulnerável. (NUCCI, 2012, p. 847/848). 
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Os Tribunais também têm decidido nesse sentido, contrariando texto 

expresso da lei. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou a presunção 

absoluta de vulnerabilidade do menor de quatorze anos, sob o argumento de fazer 

uma interpretação sistemático com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

permite aplicação de medida socioeducativa ao menor (entre doze e quatorze anos), 

mas não considera seu consentimento para o ato sexual. 

 

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO DE NAMORO ENTRE VÍTIMA E 
RÉU. RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE VULNERABILIDADE. 
ABSOLVIÇÃO MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.  
Os elementos de convicção constantes dos autos demonstram que a vítima 
(com 12 anos de idade) e o denunciado (com 22 anos de idade) mantiveram 
relacionamento amoroso e sexual por determinado período. Tal conduta, em 
tese, subsume-se ao disposto no art. 217-A do Código Penal.  
No entanto, a vulnerabilidade da vítima não pode ser entendida de forma 
absoluta simplesmente pelo critério etário – o que configuraria hipótese de 
responsabilidade objetiva –, devendo ser mensurada em cada caso trazido 
à apreciação do Poder Judiciário, à vista de suas particularidades. Afigura-
se factível, assim, sua relativização nos episódios envolvendo adolescentes. 
Na hipótese dos autos, a prova angariada revela que as relações ocorreram 
de forma voluntária e consentida, fruto de aliança afetiva. Aponta também 
que a ofendida apresentava certa experiência em assuntos sexuais. A 
análise conjunta de tais peculiaridades permite a relativização de sua 
vulnerabilidade.  
Como consequência, a conduta descrita na inicial acusatória não se amolda 
a qualquer previsão típica, impondo-se a absolvição do réu com base no art. 
386, III, do Código de Processo Penal (fundamento diverso ao constante da 
sentença). 
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - Apelação Criminal n.° 70044569705)  

 

A partir daí, surgem as seguintes indagações: para que servem as leis? Elas 

devem fundamentar as decisões judiciais ou servir apenas como sugestão para seus 

aplicadores? O Poder Judiciário deve ‗interpretar‘ as leis e decidir se deve aplicá-las 

ou afastá-las a partir de solipsismos? 

É certo que os juízes não podem deixar de solucionar questões 

apresentadas, sob o argumento de que inexiste lei a respeito do caso. Entretanto, 

quando o Poder Judiciário contraria a norma posta e, ao invés de ‗interpretar‘, inova 

o ordenamento jurídico, estamos diante do perigoso ativismo judicial que vai de 

encontro à tripartição de poderes de Montesquieu, adotada no Brasil... 

O Poder Legislativo representa a sociedade e, portanto, todas as leis são 

reflexos de um processo democrático que representam a vontade popular. Permitir 

que magistrados inovem é perigoso e antidemocrático, além de atentar contra a 

segurança jurídica. 
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Segundo Streck (2007), para Gadamer, a interpretação clássica na qual 

havia uma cisão entre compreender, interpretar e aplicar não pode subsistir, na 

medida em que não se pode ‗retirar‘ do texto ‗algo que o texto tem em si mesmo‘. É 

preciso, sim, atribuir sentido ao texto. 

A hermenêutica filosófica, segundo o autor, vem para romper com a relação 

sujeito-objeto, representando assim, uma verdadeira revolução copernicana. 

Determina, no campo jurídico, o modelo assentado na ideia de que o processo 

interpretativo permite que o sujeito alcance o sentido que mais lhe convém... 

Ainda segundo Streck (2007), há um problema paradigmático, se por um 

lado, alguns autores colocam na consciência do sujeito-juiz a função de atribuir um 

sentido (solipsista); outros, filiados a antigas teses formalistas que entendem que a 

interpretação deve buscar a vontade da lei (o texto teria um sentido em si, já que 

divorciado de quem o produziu, bem como, independente de seu passado); é o 

velho debate ‗formalismo-realismo‘. 

Atualmente percebemos uma mixagem entre as posturas ‗formalistas‘ e 

‗realistas‘, isto é, por vezes, privilegia-se ‗a vontade da lei‘ e, por outras, a ‗vontade 

do legislador‘. Quando nenhuma das duas é suficiente, surge a ‗vontade do 

intérprete‘, provocando decisionismos e arbitrariedades – o trunfo do solipsista... 

(STRECK, 2007). 

Essa postura adotada por muitos doutrinadores e, especialmente pelos 

magistrados, representa um perigo para o Estado Democrático de Direito e para a 

segurança jurídica, na medida em que para eles, não há problema algum em não 

aplicar ou, pior, contrariar deliberadamente, texto expresso de lei, sob pretextos 

diversos, especialmente a ‗adequação social‘. 
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CAPÍTULO IV. REGULAMENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO OU UMA MELHOR 

HERMENÊUTICA NA APLICABILIDADE DAS NORMAS EXISTENTES PARA 

REDUZIR A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES NO AMAPÁ? 

 

Na prostituição estão resumidas 
todas as figuras da escravidão feminina 

Simone de Beauvoir – O Segundo Sexo. 

 

4.1 O PÚBLICO E O PRIVADO: O ESPAÇO OCUPADO PELAS PROSTITUTAS. 

 

Como já referenciado no Capítulo I, há situações a serem tratadas na esfera 

pública e, portanto estão sob a administração e fiscalização do Estado e outras que 

ficam no âmbito privado e, por isso, não demandam interferências estatais. A 

evolução da sociedade tem trazido para o campo público muitas questões que até 

então eram adstritas ao privado, como, por exemplo, a violência doméstica, que 

acabou por gerar a Lei Maria da Penha e a Lei da Palmada, demonstrando, cada 

vez mais a interferência do Estado no setor privado, especialmente na família, em 

busca da defesa dos direitos dos mais vulneráveis, como as mulheres, os 

adolescentes e as crianças. 

A dicotomia público/privado sempre existiu, mas a separação entre cada um 

dos eixos não é absoluta e, na sociedade atual, especialmente após as lutas de 

emancipação feminina, com as consequentes inserções no mercado de trabalho e 

na vida politica, tem ficado, cada vez mais entrelaçadas. 

Historicamente, o espaço público sempre pertenceu ao gênero masculino. 

Desde a época das cavernas, em que o homem saia para caçar, passando para as 

sociedades mais civilizadas, em que cabia ao sexo masculino cuidar do governo, da 

politica e até da religião. À mulher, salvo raras exceções pontuais de sociedades 

matriarcais, coube o espaço privado, do lar, de forma que o espaço público sempre 

foi associado ao homem, quase que exclusivamente.  

O Cristianismo e seu principal livro, a Bíblia Sagrada, fomentou essa 

separação, na medida em que traduzia, por meio de histórias poetizadas, os 

comportamentos aceitáveis e os condenáveis, de acordo com a moral cristã. Neste 

prisma, a despeito do homem virtuoso ser retratado como uma figura forte, altiva e 

poderosa, é severamente advertido com relação ao modo de agir das mulheres, que 

podem, com seus atributos físicos, desestruturá-lo, fazendo-o cair em desgraça. É o 
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que se depreende do trecho abaixo, extraído do Livro de Provérbios que prevê, 

inclusive, a possibilidade de morte, em caso de desobediência: 

 

Uma mulher lhe vem ao encontro, vestida como prostituta, com falsidade no 
coração. Ela é esperta e insolente, e os seus pés não param em casa: ora 
está na rua, ora está na praça, espreitando todas as esquinas. Ela o agarra 
e o beija, e depois diz de modo sério: "Ofereci um sacrifício de comunhão, 
porque hoje cumpro o meu voto, por isso saí ao teu encontro, ansiosa por 
ver-te, e te encontrei! Cobri a cama de colchas, de tecidos bordados, 
estendi lençóis do Egito. Perfumei o quarto com mirra, aloés e cinamomo. 
Vem, embriaguemo-nos com carícias até o romper do dia, saciemo-nos com 
amores. Pois o meu marido não está em casa, ele fez longa viagem, levou a 
bolsa com o dinheiro e não voltará até a lua cheia." Com tantos discursos o 
apanha, e o atrai com lábios lisonjeiros; o infeliz corre atrás dela, como o boi 
vai ao matadouro, como o estulto ao castigo do pelourinho, até que uma 
flecha lhe atinja o lado, como o pássaro que voa para a armadilha, sem 
saber que perderá a vida (Cap. 7, v. 10-23, p.641). 

 

Por outro lado, as Escrituras preveem que a mulher virtuosa deve ser 

valorizada. Considera-se assim a mulher que obedece e serve ao marido, devendo 

trabalhar incansavelmente, cuidando dos afazeres domésticos e dos criados, 

mantendo-se no ambiente estritamente privado, já que o espaço público não lhe 

pertence, sendo exclusividade do sexo masculino. A mulher deve, segundo a Bíblia, 

manter-se submissa ao marido, já que de sua conduta se verificará a felicidade ou 

infelicidade do cônjuge, influenciando até em sua expectativa de vida. É o que se 

extrai do seguinte trecho, também do Livro de Provérbios: 

 

Quem encontrará a mulher talentosa? Vale muito mais do que pérolas. Nela 
confia o seu marido, e a ele não faltam riquezas. Traz-lhe a felicidade, não a 
desgraça, todos os dias de sua vida. Adquire a lã e o linho, e trabalha com 
mãos hábeis. É como a nave mercante, que importa de longe o grão. Noite 
ainda, se levanta, para alimentar os criados. E dá ordens às criadas. 
Examina um terreno e o compra, com o que ganha com as mãos planta 
uma vinha. Cinge a cintura com firmeza, é emprega a força dos braços. 
Sabe que os negócios vão bem, e de noite sua lâmpada não se apaga. 
Lança a mão ao fuso, e os dedos pegam a roca. Estende a mão ao pobre, e 
ajuda o indigente. Se neva, não teme pela casa, porque todos os criados 
vestem roupas forradas. Tece roupas para o seu uso, e veste-se de linho e 
púrpura. Na praça o seu marido é respeitado, quando está entre os anciãos 
da cidade. Tece panos para vender, e negocia cinturões. Está vestida de 
força e dignidade, e sorri diante do futuro. Abre a boca com sabedoria, e 
sua língua ensina com bondade. Vigia o comportamento dos criados, e não 
come pão no ócio. Seus filhos levantam-se para saudá-la, seu marido 
canta-lhe louvores: "Muitas mulheres ajuntaram riquezas, tu, porém, 
ultrapassas a todas." Enganosa é a graça, fugaz a formosura! A mulher que 
teme a Iahweh merece louvor! Dai-lhe parte do fruto de suas mãos, e nas 
portas louvem-na suas obras (Cap. 31: 10-31, p.656). 
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Já a mulher considerada ‗perversa‘, deve ser evitada a todo custo. Há uma 

advertência expressa para que os homens não se se deixem influenciar, eis que, 

apesar de aparentarem doçura, trarão dores e sofrimentos, podendo leva-los à 

morte. Devem, pois, seguir as regras de comportamento impostas para que tenham 

a recompensa futura e, em caso de desobediência aos preceitos, incidirão em 

pecado e sofrerão todas as adversidades dele decorrentes, conforme se verifica no 

trecho que segue, também retirado do Livro de Provérbios: 

  

Meu filho, presta atenção à minha sabedoria, dá ouvidos ao meu 

entendimento: assim conservarás a reflexão e os teus lábios guardarão o 

conhecimento. Não dês atenção à mulher perversa. Os lábios da 

estrangeira destilam mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. No 

final, porém, é amarga como o absinto, e afiada como uma espada de dois 

gumes. Os seus pés levam para a Morte, e os seus passos descem para o 

Xeol. Não segue o caminho da vida, e seus trilhos se extraviam sem que 

perceba. E agora, ó filhos, escutai-me. Não vos afasteis de minhas 

sentenças. Afasta dela o teu caminho, não te aproximes da porta de sua 

casa, para que ela não dê a outros a tua dignidade, nem os teus anos à 

gente implacável. Não se fartem com o teu vigor os estranhos, e com os 

teus suores a casa do desconhecido. Gemerás quando chegar o desenlace 

e consumir a carne do teu corpo. Então dirás: "Por que odiei a disciplina e 

meu coração recusou a exortação? Por que não dei atenção aos meus 

mestres, nem dei ouvido aos meus educadores? Por pouco cheguei ao 

cúmulo da desgraça, no meio da assembleia e da comunidade." Bebe a 

água da tua cisterna, a água que jorra do teu poço. Não derrames pela rua 

o teu manancial, nem os seus ribeiros pelas praças. Sejam para ti somente, 

sem reparti-los com estrangeiros. Bendita seja a tua fonte, goza com a 

esposa a tua juventude: cerva querida, gazela formosa; que te embriaguem 

sempre as suas carícias, e o seu amor te satisfaça sem cessar! Meu filho, 

por que errar com uma estranha? Por que abraçar os seios de uma 

desconhecida? Pois os olhos de Iahweh observam os caminhos do homem 

e vigiam todos os seus trilhos. O ímpio é preso por suas próprias culpas, e é 

apanhado pelos laços do pecado. Ele morre por falta de disciplina, e perece 

por sua grande estultícia! (Cap. 5: 1-22, p.640) 

 

A moral cristã e a imposta castidade e castração social da mulher 

contribuíram, principalmente, para a não existência de uma gravidez 

extramatrimonial, mantendo-se o patrimônio com a família. Nessa época, é inegável 

que as prostitutas exerciam um importante papel social, na medida em que saciavam 

os desejos e impulsos sexuais masculinos. 

Apesar disso, a prostituta não era aceita na sociedade, comparando-a a 

mulher adúltera. A prostituta era, portanto, absolutamente repudiada pela sociedade 

que buscava a moral cristã, a ponto de condená-las ao apedrejamento, conforme 
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trecho bastante conhecido do livro sagrado cristão, no Evangelho Segundo João, 

que preconiza: 

 

Jesus foi para o monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava 
outra vez no Templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. 
Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em 
adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: "Mestre, esta mulher foi 
surpreendida em flagrante delito de adultério. Na Lei, Moisés nos ordena 
apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes?" Eles assim diziam para pô-lo 
à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, 
escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-
se e lhes disse: "Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe 
atirar uma pedra!" Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, 
ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou 
sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe 
disse: "Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?" Disse ela: 
"Ninguém, Senhor". Disse, então, Jesus: "Nem eu te condeno. Vai, e de 
agora em diante não peques mais". (Jo. 8: 1-11, Almeida, Revista e 
Atualizada, p. 1061). 

 

Verifica-se, pois, que desde há muito, a prostituição esteve ligada à moral e, 

as prostitutas, quase sempre mulheres, eram discriminadas e hostilizadas pela 

sociedade que, a despeito disso, utilizava, largamente, os serviços por elas 

prestados, de forma que existiam dois ‗tipos‘ de mulheres, as moralmente 

respeitadas, que se mantinham virgens até o casamento e obedeciam ao marido, 

como preconizado nas Escrituras Sagradas, e as prostitutas, que saciavam os 

impulsos sexuais masculinos e deviam ficar à margem da sociedade, não possuindo 

qualquer respeitabilidade, apesar de, naquele período da história, exercer importante 

papel social. Essas mulheres ocupavam o espaço público, qual seja, as ruas.  

Atualmente, os debates acerca da possível legalização das atividades 

correlatas à prostituição, tem por base tornar público o fenômeno que tem ocupado o 

espaço privado. Desta feita, ao invés de repressão, haveria fiscalização por parte do 

poder público e, a princípio, proteção aos profissionais e clientes da prestação de 

serviços em questão.  

Além disso, há quem defenda, ainda na sociedade atual, a importância 

social das profissionais do sexo, na medida em que seus trabalhos reduziriam os 

crimes sexuais. Trata-se de um equívoco, já demonstrado pela experiência da 

Espanha que, nas palavras de Torres, 

 

Um dos mitos para a manutenção da exploração sexual das mulheres é 
que, dessa maneira, diminuem os estupros, os abusos, etc. isso foi 
claramente desmentido pela realidade da Espanha, pais em que a violência 
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contra as mulheres chegou a níveis tão alarmantes, que foi declarada por 
suas autoridades, em 2002, como ―epidemia‖. Calcula-se que um milhão de 
homens por dia demandam ali estes serviços. Porém, a permissividade em 
matéria de oferta e consumo de prostituição não fez mais do que 
incrementar sofrimentos para todas. (TORRES, 2004, p. 17). 

 

Ademais, a regulamentação também ensejaria em aumento de receita 

tributária que, apesar de subsistir mesmo para atividades ilícitas, na prática, não 

gera receitas, eis que os exploradores da prostituição, a exemplo de outras 

atividades ligadas ao crime organizado, não recolhem tributos e, não raro, incidem 

no crime de ‗lavagem de dinheiro‘ – Lei nº 9.613/98. 

 

4.1.1 Prostituição: possibilidade de disposição sobre o próprio corpo ou 

violação de Direitos Humanos? 

 

A prostituição é um fenômeno multifacetado e complexo, protagonizado, 

quase sempre, por mulheres, adolescentes e, não raro, crianças. É certo que há 

prostituição de homens, homo e heterossexuais, além de travestis e transexuais, 

mas este trabalho terá por foco as mulheres que, historicamente, abarcam a maioria 

dos ‗trabalhadores‘ do sexo. Trapasso traz a seguinte correlação entre Direitos 

Humanos e direitos sexuais: 

 

Os direitos sexuais são um elemento fundamental dos direitos humanos... o 
respeito pelos direitos sexuais como direitos humanos oferece a base para 
a eliminação da violência contra as mulheres, (a violência) que viola, 
menospreza ou anula as liberdades fundamentais de mulheres jovens e 
adultas, abandonando-as ao risco de mutilação genital, assédio e abuso 
sexual, estupro, prostituição, maus tratos domésticos e escravidão sexual. 
(Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres: Folhas de Ação: 
International Women´s Health Coalition). (TRAPASSO, 2004, p. 51). 

 

O principal entrave, pois, na regulamentação da prostituição como profissão 

e, por conseguinte, das atividades a ela correlatas que a viabilizam, é a dignidade 

humana, discutida no âmbito dos Direitos Humanos. E, o mesmo conjunto legislativo 

que a impede também é utilizado para defender a regulamentação, sob o argumento 

de que a clandestinidade é responsável por discriminações e outras violações de 

direitos fundamentais.  

Em reportagem de Sérgio Rodas de Oliceira, o deputado Jean Wyllys, autor 

do projeto de lei que propõe a regulamentação da prostituição e das atividades 
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correlatas, afirma que ―Essa discussão [regulamentação da prostituição] está 

alinhada com a defesa dos direitos humanos, da cidadania e a redução dos 

estigmas de segmentos discriminados e marginalizados, entre eles, as pessoas que 

exercem a prostituição‖. (Disponível em: < http://ultimainstancia.uol.com.br /conteudo 

/noticias/69323/vida+de+prostitutas+melhoraria+com+regulamentacao+diz+jean+wyl

lys.shtm l>. Acesso em 23/12/2014). 

O Código Brasileiro de ocupação, instituído pela portaria nº 397/2002, 

tomando por referência a International Statistical Classification of Ocupations – ISCO 

– 88, apresenta os seguintes parâmetros para a atividade de prostituição, descrita 

sob o nº 5198-05: 

 

Títulos: Profissional do sexo, Garota de programa, Garoto de programa, 
Meretriz, Messalina, Michê, Mulher da vida, Prostituta ou Trabalhador do 
sexo, descreve a atividade da seguinte forma:  
Buscam programas sexuais; atendem e acompanham clientes; participam 
em ações educativas no campo da sexualidade. As atividades são 
exercidas seguindo normas e procedimentos que minimizam a 
vulnerabilidades da profissão. (Disponível em: <http:// www.mtecbo.gov.br / 
cbosite / pages / pesquisas / BuscaPorTituloResultado.jsf>. Acesso em 
11/11/2014). 

 

Entretanto, como é cediço, o fenômeno de violação dos direitos humanos 

alcança principalmente os sujeitos mais vulneráveis, em geral, pessoas de classes 

sociais menos favorecidas, especialmente mulheres, crianças e afrodescendentes, o 

que acabaria fomentando a dominação de uns seres humanos e a submissão de 

outros. Assim, ao invés da tão propagada ‗igualdade‘, estaremos diante de duas 

categorias de pessoas, uma delas com a possibilidade de ‗comprar‘ a outra, que, por 

consequência, deixa de ser ‗alguém‘ passando a ser res, em absoluto desacordo 

com os preceitos legais. 

Para Diaz e Moreno, defender que a prostituição, por ser uma prática 

milenar, deva ser socialmente tolerável, ―é aceitar que o corpo feminino é uma 

mercadoria, um ente sem mente, sem sujeito; portanto, sem direitos; é a divisão 

absoluta do corpo e do ser, onde este último não conta‖. Para elas, há uma relação 

clara de poder em favor do homem que lhe garante, além de desfrutar o corpo da 

mulher, agir com violência. Nas palavras das autoras, 

 

A capacidade de decidir, de se proteger, de exercer autonomamente o ofício 
da prostituição por parte das mulheres, se vê atrelada, em função do 
dinheiro que recebe e que, mesmo sendo irrisório, necessita para seu 
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sustento e/ou de sua família. Neste sentido, a vida das mulheres que 
trabalham na prostituição se caracteriza pela exclusão, discriminação e 
maus tratos físicos e psicológicos. (DIAZ e MORENO, 2004, p. 25). 

 

Para as autoras, o trabalho deve compreender condições de dignidade e a 

prostituição não pode ser considerada uma forma de trabalho, mas sim uma 

submissão permanente de mulheres, especialmente aquelas com situação 

econômica desfavorável a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes perpetrado 

por homens. 

Sabe-se que existem jovens universitárias que ‗trabalham‘ como 

acompanhantes em casas de prostituição de luxo, tem clientes da classe alta e 

auferem renda que lhes garante um padrão de vida acima da média. Essas 

mulheres têm seus próprios carros, usam roupas de grifes famosas e frequentam 

bares, boates e restaurantes da moda. Entretanto, a maioria das prostitutas está 

bem distante desta realidade. 

De acordo com os estudos das autoras retro citadas, ―a raiz profunda da 

prostituição é econômica‖ e, ao lado da preponderância econômica, há outros 

fatores associados, quais sejam, desemprego, falta de capacitação, violência social 

e intrafamiliar, violência e abuso sexual, drogadição, alcoolismo e delinquência. 

Nesse diapasão, verifica-se na tabela abaixo, o perfil das prostitutas 

brasileiras, a partir dos estudos da Faculdade de Ciências Humanas da Fundação 

Mineira de Educação e Cultura (Fumec), publicada na revista Veja (edição 1644 de 

12 de abril de 2000). A pesquisa traçou um perfil socioeconômico e psicológico de 

aproximadamente sete mil profissionais do sexo de Belo Horizonte-MG e, a partir 

dos dados coletados, os pesquisadores esboçaram um quadro nacional do 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

O PERFIL DA PROSTITUIÇÃO 

A pesquisa estima que existam 1,5 milhão de prostitutas no país. Diferentemente do 
que se imagina, apenas 4% são analfabetas e 12% ganham até 136 reais  

  
Gráfico 3 – O perfil da Prostituição 
Fonte: Faculdade de Ciências Humanas – FUMEC 
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/120400/p_070.html>. Acesso em 08/02/2015. 

 

O estudo, concluído em 2000, afirma que o Brasil possuía, à época, 1,5 

milhão de pessoas que vendem o corpo como fonte de renda. Segundo a pesquisa, 

o tempo máximo da carreira é de 10 anos e apenas 8% dessas profissionais se 

enquadram na categoria ‗luxo‘ e este mercado do sexo movimenta por ano cerca de 

meio bilhão de reais no país, a partir de uma rede integrada por boates, motéis, 

saunas e casas de massagem, não sendo incomum a existência de catálogos que 

oferecem as "acompanhantes". A maioria das mulheres prostituídas, portanto, está 

longe do glamour. De acordo com reportagem, 

 

A pesquisa também investigou a face menos sofisticada da prostituição e 
concluiu que as meninas que hoje estão nas boates estarão nas ruas em 
breve. Com o passar do tempo, por causa do desgaste com os clientes e da 
própria depreciação estética, muitas garotas passam a oferecer seus 
"serviços" em qualquer lugar. As relações sexuais são consumadas dentro 
do carro, num drive-in ou em motéis, ao gosto do freguês. Nesses casos, o 
preço do programa cai para menos de 50 reais. Na ausência de clientes que 
as remunerem melhor e da segurança oferecida pelas casas noturnas, as 
garotas passam a ser vítimas da violência das ruas, incluindo o uso de 
drogas. Além disso, têm de realizar um número maior de programas por dia 
para manter a renda e, às vezes, sustentar os vícios. No estudo da Fumec, 
76% das prostitutas entrevistadas apresentaram sintomas de depressão, 
59% de stress crônico e 36% disseram ter pensado em suicídio alguma vez 
desde que começaram a se prostituir.  
Algumas garotas de programa que migram das boates de luxo descem 
ainda mais baixo: vão parar nas ruas em zonas conhecidas como do baixo 
meretrício. É ali que a face mais perversa da prostituição se revela. Nos 
"hotéis de alta rotatividade" do centro de Belo Horizonte, por exemplo, 
existem cerca de 2.000 prostitutas trabalhando em condições desumanas. 
Além de pagar diárias pelo uso dos quartos, que mais parecem pardieiros, 
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elas são responsáveis pela faxina do local e pelo fornecimento de roupas de 
cama e preservativos. Chegam a fazer quarenta programas por dia em troca 
de 5 reais por relação. "A perda do local privilegiado para trabalhar detona 
um processo quase irreversível de autoviolação dessas meninas", diz o 
psicólogo Emerson Tardieu. (Reportagem de Leonardo Coutinho). 
(Disponível em: <http://veja.abril.com.br/120400/p_070.html>. Acesso em 
08/02/2015). 

 

Assim, verifica-se que as prostitutas não tem como estar realizadas 

profissionalmente, bem como não restam dúvidas acerca da grave violação de 

direitos humanos que o mister as submete, além de causar graves problemas 

psicológicos, de modo que a regulamentação da ‗profissão‘ implicaria, 

necessariamente, em aceitação de violação de direitos e fomento da exploração 

sexual. 

Ademais, a prostituição é um dos principais fatores ensejadores do tráfico de 

pessoas e vitimizam especialmente os mais vulneráveis, representados por jovens 

de classes sociais menos favorecidas e, de acordo com os estudos de Araújo 

(2004), ―o tráfico para fins sexuais é constituído prevalentemente, de negras e 

mulatas com idade entre 15 e 25 anos, que apresentam baixa escolaridade‖.   

Para Araújo (2004), a prostituição envolve transações em dois mercados 

distintos, o real e o clandestino. O primeiro se dá entre a prostituta e o cliente e o 

segundo está relacionado com a facilitação da atividade, como manutenção das 

casas de massagem, saunas, bordeis e boates que fazem a divulgação dos 

‗serviços‘ nas diversas mídias e as ‗profissionais‘. Segundo ela, ―ambos os mercados 

envolvem, originalmente, duas pessoas. Na maioria das vezes, uma pobre, a 

vendedora – a prostituta; e uma outra dotada de melhores condições e poder de 

compra, que é o comprador‖. Nas palavras da autora, 

 

O corpo das mulheres equivale, portanto, a uma mercadoria. E enquanto 
mercadoria tem a propriedade de satisfazer necessidades, propiciando 
gratificação sexual, realização de desejos e fantasias. Entretanto não há 
desejo ou satisfação sexual por parte da prostituta, trata-se apenas de uma 
relação comercial, o uso do corpo em troca de dinheiro. O homem, na 
compra, busca a realização de suas fantasias, e ela na venda do corpo, 
busca a sobrevivência. O sexo estabelece a mediação entre os dois. 
(ARAÚJO, 2004, p. 34).  

 

Trata-se, pois, de um contrato sexual, no qual o homem paga para utilizar-se 

do corpo feminino para sua própria satisfação, sabendo que a mulher não 

corresponde ao ato pela mesma razão. Isso retrata uma das mais cruéis formas de 

http://veja.abril.com.br/120400/p_070.html


169 
 

escravidão, violando a integridade física e psíquica, os direitos sexuais e a dignidade 

humana da mulher prostituída. Dessa forma, os defensores da regulamentação da 

prostituição e das atividades a ela correlatas partem de premissas equivocadas – de 

que a prostituição integra a liberdade individual das pessoas e pode ser considerada 

como trabalho. 

Sabe-se que a indústria do sexo é altamente lucrativa e, como visto no 

primeiro capítulo deste trabalho, integra organizações criminosas nacionais e 

internacionais, onde há, inclusive, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. 

Entretanto, seus ‗defensores‘ a tratam como comportamentos individuais e, sob o 

argumento de ‗liberdade‘, pretendem a legalização da exploração e da escravidão 

sexual. 

Por outro lado, ao considerar a prostituição como um trabalho, permitir-se-ia 

a apropriação do ‗corpo‘ de uma pessoa por outra. Não se pode comparar a força de 

trabalho, físico ou intelectual, com esta apropriação, sob pena de transformar essas 

pessoas em res e, portanto, objeto de contratos, na contramão da inalienabilidade 

do corpo humano. 

Sob este ponto de vista, todo ato sexual com fim de obter vantagem 

econômica configura exploração sexual, independente da voluntariedade ou não da 

conduta. Isso porque se deve considerar que a vontade, nestes casos, está ligada a 

condição socioeconômica da pessoa. O ‗desejo‘ de ‗trabalhar‘ na prostituição 

certamente não configura a realização de um sonho, como acontece com as demais 

profissões regulamentadas, mas em uma alternativa, por vezes melhor remunerada, 

se comparada a outra profissões historicamente femininas, como o trabalho 

doméstico.  

Assim, essa ‗voluntariedade‘ certamente não traduz em exercício da 

liberdade estabelecida pela Constituição. Não pode haver ‗liberdade de escolha‘ 

dissociada da visão de dominação, sob pena de se legitimar a opressão dos mais 

vulneráveis, neste caso, mulheres, adolescentes e crianças, geralmente de etnias 

minoritárias ou historicamente exploradas e economicamente mais frágeis. 

Estudos como os de Figueiredo e Bochi, demonstram que grande parte das 

prostitutas experimentaram situações de violência e pobreza na infância e 

adolescência, fase em que a maioria ingressa no ‗mercado do sexo‘, o que indica 

nestes casos, inequivocamente, a exploração sexual, além de fazerem uso de 

substâncias psicoativas durante o exercício da função, inferindo-se que a 
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‗voluntariedade‘ não é efetivamente uma escolha livre que as realiza 

profissionalmente, mas uma opção de sobrevivência. 

 

O perfil das mulheres e meninas exploradas sexualmente aponta para a 
exclusão social desse grupo. A maioria é de afrodescendentes, vem de 
classes populares, tem baixa escolaridade, habita em espaços urbanos 
periféricos ou em municípios de baixo desenvolvimento socioeconômico. 
Muitas dessas adolescentes já sofreram inclusive algum tipo de violência 
(intrafamiliar ou extrafamiliar). Muito embora o atrativo dos ganhos 
financeiros seja relevante em ambos os casos, percebe-se que, naqueles 
em que o tráfico tem origem nos municípios interioranos, a necessidade de 
sobrevivência e a violência intrafamiliar influenciaram diretamente na 
decisão das adolescentes em aceitar as ofertas ilusórias dos aliciadores. 
Portanto, o lado financeiro da questão não é o único a ser levado em conta 
na decisão das adolescentes. Há casos em que os problemas nas famílias 
também são determinantes. (FIGUEIREDO E BOCHI, p. 60 – Disponível 
em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_03.pdf>. Acesso em 04/04/2015). 

 

Os defensores da regulamentação, ainda que sob o pretexto de garantia de 

direitos, retratam o sistema de dominação patriarcal, no qual os corpos das mulheres 

podem ser transformados em mercadorias para a satisfação de seus desejos. É a 

partir deste conceito que as mulheres são classificadas em duas categorias: uma 

para casar e outra apenas para diversão, de acordo com a conduta sexual de cada 

uma. 

Assim, a regulamentação fomentaria a exploração sexual de pessoas, que, 

em países como o Brasil, teria como alvo principal as mulheres pobres e negras, que 

‗voluntariamente‘ seriam levadas a se prostituir junto a mineradoras, grandes obras 

públicas e centros turísticos, ajudando a movimentar a economia; e, na Europa, 

migrantes do leste, como referenciado acima, no Capítulo 1. 

Dessa forma, sendo o objetivo do Estado construir uma sociedade livre, justa 

e solidária, deve-se, ao invés de regulamentar a prostituição, institucionalizando a 

exploração sexual, oferecer recursos para que essas mulheres tenham efetivamente 

uma alternativa para escolher sua profissão digna. Ademais, a violência perpetrada 

tanto por exploradores e ‗consumidores‘, como pela própria rede de proteção, em 

especial as áreas de saúde e segurança pública, deve ser efetivamente combatida 

até a erradicação. 

De acordo com Torres (2004), nos últimos trinta anos houve grande 

oposição ao reconhecimento da prostituição como trabalho e às pessoas 

prostituídas como trabalhadores do sexo. Para ela, o movimento abolicionista luta 

http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_03.pdf
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pelos direitos humanos e pela dignidade das vitimas do tráfico e da prostituição. São 

suas palavras: 

 

Este movimento sustenta que a prostituição é uma violação dos direitos das 
mulheres, e um negócio com o qual lucram os proxenetas, traficantes, 
forças de segurança e Estados beneficiários da corrupção de corporações 
mafiosas nacionais e internacionais; assim ficou demonstrado durante as 
duras discussões que, ao longo de quase dois anos, aconteceram em 
Viena, para redigir a nova Convenção das Nações Unidas Contra o Crime 
Organizado Transnacional e o seu Protocolo Adicional contra o Tráfico de 
Pessoas. (TORRES, 2004, p. 18). 

 

A referida Convenção reconhece que não pode haver oferta de mulheres, 

adolescentes e crianças sem que haja demanda masculina para o ‗consumo‘, sem a 

existência de um mercado da indústria sexual, sem a direta ou tácita aprovação dos 

governos facilitando o ‗turismo sexual‘ e sem que a sociedade compreenda a 

prostituição como ‗trabalho‘ no qual a mulher tenha direito a comercializar o próprio 

corpo. 

Saliente-se que, de acordo com a OMS84, as pessoas prostituídas 

apresentam alguns problemas de saúde característicos, quais sejam: ameaça à 

saúde sexual e reprodutiva, diante da constante exposição a doenças sexualmente 

transmissíveis, risco de gravidez involuntária e abortos; desequilíbrios mentais, 

comparáveis com os de veteranos de guerras, como síndrome de estresse pós-

traumático, perda da autoestima e depressão, além de abuso de álcool e drogas, 

que as ajudam no distanciamento da realidade. 

Ressalte-se, ainda, que os resultados da pesquisa de Araújo (2004), 

demonstram que o mercado do sexo busca sempre por novas formas de exploração 

do mercado sexual, fazendo com que a prostituição antes associada apenas a 

mulheres adultas, passa, cada vez mais, a abarcar também adolescentes e crianças, 

aumentando significativamente a exploração sexual infanto-juvenil. 

E, para a autora, a busca da legalização das atividades conexas à 

prostituição e a regulamentação do ofício como profissão tem como fator 

determinante a nova ordem econômica mundial, o saneamento e o equilíbrio 

financeiro das contas governamentais de saúde e previdência, já que é cada vez 

maior o numero de mulheres que tem na venda do corpo sua fonte de renda. Isso 

                                                           
84

 Revista Mujer y Salud. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas Y del Caribe 2 – 2009. La 
morada. Chile (in CLADEM) p. 21 
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implica, necessariamente, em oficializar o milionário comércio dos corpos femininos, 

sem, contudo minimizar a participação de menores de idade como vítimas deste 

sistema. 

A oficialização da prostituição seria a chancela do Estado na violência contra 

as mulheres expondo, as mais vulneráveis, ao cárcere privado, maus-tratos e até 

escravidão sexual, fatos que constituem inegável violação da dignidade humana e, 

nas palavras da autora, 

  

No antagonismo das características da lógica patriarcal de gênero, a 
dominação masculina e a subordinação feminina, a autonomia masculina e 
a heteronomia feminina, a supremacia masculina, a sedução feminina, 
enfim, essa sexualização dos papéis sociais, induzindo a ideia de que os 
homens tem o direito aos serviços sexuais da mulher é que acontece 
cotidiana e licenciosamente a perversa prática da exploração da prostituição 
feminina. (ARAÚJO, 2004, p. 34). 

 

Assim, a prostituição não pode ser considerada como um trabalho 

regulamentado e, como tal, fomentado pelo Estado, eis que implicará sempre em 

exploração sexual e dominação de um ser humano sobre outro, o que a sociedade 

do século XXI não pode admitir, sob pena de negar os direitos conquistados com 

muita luta nos séculos anteriores, além de admitir a sexualização dos papeis sociais, 

com a submissão da mulher ao homem, garantindo a este o direito de usufruir 

livremente do corpo feminino, conforme lhe aprouver, fato este que acaba sendo 

estendido para adolescentes e crianças. 

 

4.1.2 A (in)devida criminalização de uma atividade econômica: a 

regulamentação da prostituição e a possível redução da exploração sexual de 

adolescentes. 

 

A prostituição se apresenta, indubitavelmente, como uma atividade 

econômica altamente lucrativa, explorada clandestinamente por organizações 

criminosas transnacionais que pretendem, a título de estabelecer garantias às 

pessoas sexualmente exploradas, vincular a atividade com expressões que mitigam 

a situação de escravidão a que ficam submetidas as vítimas, como, ‗profissionais‘ ou 

‗trabalhadoras‘ do sexo.  

Ademais, verifica-se a subjugação dessas pessoas pela sociedade, que as 

caracteriza como ‗mulheres de vida fácil‘, além do fato de que o cliente, 
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‗consumidor‘, permanece absolutamente alheio ao fenômeno, sem compreender e 

tomar para si a responsabilidade pela violência perpetrada, certamente em razão da 

naturalização da prostituição, a partir de uma sociedade sexista em que a mulher é 

coisificada. 

Neste sentido, não é suficiente conceber a prostituição como o exercício de 

uma liberdade sexual individual, eis que imperioso compreendê-la a partir do 

contexto social que abriga a dominação do masculino sobre o feminino, gerando 

diversas espécies de exploração, inclusive e principalmente a econômica, que acaba 

por garantir aos homens, acesso ao corpo das mulheres, mediante pagamento.  

Ressalte-se, novamente, tratar-se o fenômeno da prostituição de uma 

questão de gênero, na medida em que a maioria absoluta das pessoas que exercem 

este mister pertence ao sexo feminino, enquanto os clientes são homens, o que 

acaba por descaracterizar o discurso de que a prostituição representaria um direito 

ao próprio corpo e reforça a tese da dominação/exploração sobre a sexualidade 

feminina. 

Neste diapasão, também não é possível conceber a prostituição 

simplesmente como um trabalho, a exemplo dos demais. Isso porque na prostituição 

não se explora a força de trabalho em si, mas o corpo e a sexualidade da mulher, o 

que implicaria em regulamentar o acesso dos homens ao sexo feminino, 

naturalizando a violência sexual, inclusive o estupro. Para Gupta, fundadora e 

presidente da ‗Apne Aap Women Worldwide‘, organização que combate o tráfico 

humano e defende os direitos das mulheres, 

 

Enquanto movimentos trabalhistas podem e efetivamente garantem 
determinados critérios e condições mínimas para trabalhadores, fornecendo 
energia e tempo necessário para o trabalhador ser um ser humano 
realizado, a prostituição inerentemente não pode assim ser. (…)  
Todos os movimentos trabalhistas aspiram por certas condições mínimas de 
trabalho. Na prostituição, todas as mulheres enfrentam violência que não 
pode ser legislada, porque estão, em última instância, sozinhas com o 
comprador do sexo prostituído. (Gupta, 2012, s/p) 

 

Nesse sentido, sob o título ‗Sexo não é trabalho e nossos corpos não estão 

a venda‘, a ativista proferiu discurso no 4º ‗World Forum on Human Rights‘ em 

Nantes, França, em 2010, no qual, a partir da fala uníssona de mais de dez mil 

mulheres prostituídas, solicita a não aceitação da exploração sexual como trabalho, 

nos termos do trecho abaixo transcrito: 
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Eu trago saudações de 10 mil e 72 garotas e mulheres que são membras da 
minha organização, Apne Aap, na Índia. Muitas delas são vítimas e 
sobreviventes da prostituição. Eu trago uma mensagem delas para a 
conferência, visto que debatemos o reforço do direito do trabalho num 
período de crise econômica. As mulheres da Apne Aap solicitam a todos/as 
os/as ativistas pelos direitos humanos a não aceitar sua exploração como 
trabalho. Elas solicitam a nós a rejeitarmos a normalização de sua 
exploração sexual por aqueles que dizem que isso é uma escolha. Elas 
dizem que sua prostituição e seu tráfico sexual não são uma escolha, mas 
uma falta de escolha. Elas não escolheram terem nascido pobres, de casta 
baixa ou mulheres. (Disponível em: <https://materialfeminista.milharal.org 
/files/2012/08/Sexo-N%C3%A3o-%C3%A9-Trabalho-e-Nossos-CorposN%C 
3%A3o-Est%C3%A3o-%C3%A0-Venda-Ruchira-Gupta.pdf>. Acesso em 
08/05/2015). 

 

A prostituição, pois, pressupõe uma vulnerabilidade econômica que está, 

ainda hoje, atrelada às etnias minoritárias e historicamente exploradas, como ocorre, 

na Amazônia, com negros e indígenas, o que contribui para fomentar a manutenção 

da subjugação destas mulheres em uma rede de exploração sexual que acaba, pela 

frequência de casos, ganhando uma aparência de normalidade.  

Assim, regulamentar a prostituição, como profissão, sob o pretexto de 

garantir direitos e minimizar os danos que a atividade certamente impõe para as 

mulheres, trará, fatalmente, uma consequência diversa da apresentada, agravando 

ainda mais a exploração sexual de adolescentes. Isso porque a regulamentação 

estabelecerá, sem dúvidas, na sociedade a clara possibilidade de comprar o sexo 

feminino, transformando a mulher em res, fato este que será imediatamente 

reproduzido para adolescentes e crianças. 

O já mencionado Projeto de Lei Gabriela Leite, que pretende regulamentar a 

prostituição como profissão e descriminalizar as atividades correlatas, diferencia o 

termo ‗prostituição‘ de ‗exploração sexual‘, quando, na verdade, com raras 

exceções, o fenômeno se perpetra a partir de alguma forma de dominação, sendo a 

econômica a mais frequente, o que retira a voluntariedade da mulher prostituída, 

ensejando a exploração sexual, tornando-as indissociáveis.  

Assim, ao contrário do que pretendem os defensores da regulamentação, 

expressões como ‗trabalhadora do sexo‘ ou ‗profissional do sexo‘ se apresentam 

como termos inaceitáveis, já que não representam, na realidade, uma profissão ou 

trabalho, mas uma exploração sexista. Neste sentido, esclareceu Gupta, no discurso 

acima referenciado que,  

 

Membras da Apne Aap sentem que: 2 1. O termo ―trabalhadora do sexo‖ 
esteriliza a inerente natureza exploradora da prostituição e invalida as 
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experiências traumáticas das mulheres de subjugação, degradação e dor. 2. 
O termo ―trabalhadora do sexo‖ naturaliza e torna aceitável na sociedade a 
exploração de mulheres ou crianças. 3. O termo ―trabalhadora do sexo‖ 
torna conveniente para diferentes Estados e governos a ignorarem as 
políticas estruturais, sociais, econômicas e políticas que forçam as mulheres 
à prostituição. 4. Muitas vezes, governos, legisladores e consumidores de 
sexo prostituído argumentam que as mulheres escolhem a prostituição 
como uma escolha de ocupação ao invés de trabalharem em fábricas, 
servidão doméstica ou outras formas de trabalho rígido ou mal pago. Eles 
esquecem, ou escolhem tornar invisível, que, para mulheres, outras opções 
foram limitadas em termos de empregos altamente remunerados 
(especialmente quando falta educação superior ou maridos/pais decidem ter 
controle sobre o tempo de uma mulher), e a prostituição e a pornografia 
restam enquanto ocupações altamente remuneradas disponíveis para 
mulheres. Eles recusam-se a olhar ou reexaminar o fato de que as políticas 
econômicas e sociais tornam indisponíveis para mulheres outros empregos 
lucrativos e que a discriminação de gênero e a segregação ocupacional 
direcionam as mulheres para determinados empregos. 5. O termo 
―trabalhadora do sexo‖ categoriza a prostituição como um tipo de trabalho. 
Elas dizem que a prostituição não pode ser categorizada como trabalho 
(mesmo trabalho exploratório em fábricas ou servidão doméstica) porque 
dissocia a própria pessoa da atividade. Ela sempre envolve penetração do 
corpo ou invasão dele. Para lidar com a experiência, muitas membras da 
Apne Aap separam-se emocionalmente de seus corpos – efetivamente 
segmentando a si mesmas, ou entrando em experiências extracorpóreas. 
Portanto, além de se arriscarem com doença ou morte, elas sofrem do 
profundo trauma psicológico da alienação de seus próprios corpos. 
(Disponível em: <https://materialfeminista.milharal.org/files/2012/08/Sexo-
N%C3%A3o-%C3%A9-Trabalho-e-Nossos-Corpos-N%C3%A3o-Est%C3%A 
3o-%C3%A0-Venda-Ruchira-Gupta.pdf>. Acesso em 08/05/2015). 

 

Dessa forma, verifica-se que a regulamentação das atividades correlatas à 

prostituição, incentivando-a, não representa a vontade das mulheres exploradas e 

não lhes trará benefícios. Ao contrário, coaduna-se com interesses mercantis, nos 

quais a sexualidade das mulheres representará lucro para organizações que 

poderão livremente explorar o direito de escravizar pessoas, ferindo-lhes direitos 

fundamentais. 

Gupta ainda esclarece, em seu discurso, alguns motivos pelos quais a 

prostituição não pode ser considerada um trabalho regulamentado e não há como 

defender os pretensos ‗direitos trabalhistas‘ dos chamados ‗profissionais do sexo‘, 

sem ferir Direitos Humanos. 

Ao contrário dos demais trabalhadores, que lutam por salários mínimos, de 

suas categorias profissionais, na prostituição isso seria impossível, já que o preço do 

sexo das mulheres sofre variações e, sempre diminuem em razão do avanço da 

idade, do tempo dispendido, do horário, além de sofrer influência do local da 

prestação do ‗serviço‘.   

https://materialfeminista.milharal.org/files/2012/08/Sexo-N%C3%A3o-%C3%A9-Trabalho-e-Nossos-Corpos-N%C3%A3o-Est%C3%25A%203o-%C3%A0-Venda-Ruchira-Gupta.pdf
https://materialfeminista.milharal.org/files/2012/08/Sexo-N%C3%A3o-%C3%A9-Trabalho-e-Nossos-Corpos-N%C3%A3o-Est%C3%25A%203o-%C3%A0-Venda-Ruchira-Gupta.pdf
https://materialfeminista.milharal.org/files/2012/08/Sexo-N%C3%A3o-%C3%A9-Trabalho-e-Nossos-Corpos-N%C3%A3o-Est%C3%25A%203o-%C3%A0-Venda-Ruchira-Gupta.pdf
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Os movimentos trabalhistas sempre aspiram por melhores condições de 

trabalho o que, na prostituição, não tem como prosperar, já que, indistintamente, 

todas as mulheres prostituídas enfrentam situações de violência que não pode ser 

evitada pela legislação, porque estão sempre sozinhas com o ‗cliente‘, comprador do 

sexo prostituído. Gupta, referenciando a grave violação de direitos a que as 

mulheres prostituídas são submetidas, relata que: 

 

Em Kolkata, eu conversei com um grupo de mulheres que tinha pedido pela 
sindicalização da prostituição para garantir direitos das trabalhadoras. 
Todas as membras que eu entrevistei admitiram enfrentar violência quando 
estão sozinhas com o cliente. ―A cama estava coberta de sangue.‖ ―Ele 
apagou as pontas dos cigarros nos meus seios.‖ ―Eles pagaram por isso, 
nós não podemos parar.‖ Um médico trabalhando para este grupo disse-me 
que ele partiu depois de ter que costurar a vagina de uma garota nepalesa 
de quinze anos pela terceira vez. (Disponível em: <https://material 
feminista.milharal.org/files/2012/08/Sexo-N%C3%A3o-%C3%A9–Trabalhoe-
Nossos-Corpos-N%C3%A3o-Est%C3%A3o-%C3%A0Venda-RuchiraGupta. 
pdf>. Acesso em 08/05/2015). 

 

Os trabalhadores regulares buscam, ainda, garantir direitos de 

aposentadoria, o que, segundo a conferencista, a prostituição não pode garantir, eis 

que, na maioria das vezes, não vai haver um empregador definido na prostituição de 

rua ou de bordéis e as mulheres ou a crianças sexualmente exploradas são 

frequentemente vendidas reiteradas vezes.  

Por fim, declara a ativista que os trabalhadores lutam por dignidade, o que 

na prostituição, também não tem como prosperar, na medida em que a mulher ou a 

criança é submetida a constantes humilhações seja física, emocional ou 

psicologicamente. Ademais, ‗seu preço‘ é constantemente negociado com a 

chegada da noite, reduzindo significativamente à medida que ela fica mais velha, 

ferindo, pois, a dignidade humana. 

Definitivamente, a prostituição se mostra incompatível com a dignidade da 

pessoa e com os direitos humanos, bem como com o que se pretende de uma 

sociedade livre, justa e solidária, conforme preconizado na Constituição da 

República (1988) e, não há como atingir estes objetivos a partir de pressupostos que 

pretendam, a pretexto de regulamentar direitos, ratificar, incentivar e legalizar a 

violência e a submissão da mulher, cindindo-a de sua própria sexualidade, como se 

fossem dois entes diversos e dissociáveis. 

Entende-se, pois, que regulamentar a prostituição não vai reduzir a 

exploração sexual de adolescentes; pelo contrário, vai garantir licitude à violência. 
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Uma alternativa viável para a regulamentação seria uma atitude absolutamente 

inversa, ou seja, criminalizar o ‗consumidor‘ do sexo pago, na tentativa de diminuir a 

demanda. 

Isso levaria a uma compreensão da prostituição como uma forma de 

exploração sexual a ser seriamente combatida pelo Estado, mantendo-se, por óbvio, 

a penalização das atividades correlatas e do tráfico de pessoas, de forma a não 

tolerar nenhuma espécie de exploração sexual, seja de crianças, adolescentes ou 

adultos. A vulnerabilidade social, cultural, étnica ou econômica não podem ser 

pressupostos ensejadores de mais violência e segregação. 

 

4.2 A IMPORTÂNCIA DE UMA HERMENÊUTICA JURÍDICA NO COMBATE À 

EXPLORAÇÃO SEXUAL. 

 

A linguagem complexa é característica do ser humano. Entretanto, a 

dificuldade de comunicação sempre esteve presente e, não raras vezes, foi palco de 

conflitos, o que demonstra a importância da hermenêutica nas relações sociais, 

especialmente na ciência do direito. 

Hermenêutica é um vocábulo polissêmico que já esteve ligado à teologia, na 

medida em que representava a intermediação, pelo semideus Hermes, da relação 

dos deuses com os seres humanos, de modo a buscar o exato alcance da vontade 

divina que não era acessível aos mortais. 

Atualmente a palavra hermenêutica, nos dizeres de Silva (1993, p. 381) ―é 

empregada na técnica jurídica para assinalar o meio ou o modo por que se devem 

interpretar as leis, a fim de que se tenha delas o exato sentido ou o fiel pensamento 

do legislador”. Para Streck, 

 

O ponto comum entre a hermenêutica jurídica e a hermenêutica teleológica 
reside no fato de que, em ambas, sempre houve uma tensão entre o texto 
proposto e o sentido que alcança a sua aplicação na situação concreta, seja 
em um processo judicial ou em uma pregação religiosa. Essa tensão entre o 
texto e o sentido a ser atribuído ao texto coloca a hermenêutica diante de 
vários caminhos, todos ligados, no entanto, às condições de acesso do 
homem ao conhecimento acerca das coisas. Assim, ou se demonstram que 
é possível criar regras que possam guiar o hermeneuta no ato interpretativo, 
mediante a criação, p. ex. de uma teoria geral da interpretação; ou se 
reconhece que a pretensa cisão entre o ato do conhecimento do sentido de 
um texto e sua aplicação a um determinado caso concreto, não são de fato 
atos separados, ou se reconhece, finalmente, que as tentativas de colocar o 
problema hermenêutico a partir do predomínio da subjetividade do interprete 
ou da objetividade do texto não passaram de falsas contraposições 
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fundadas no metafisico esquema sujeito-objeto. (STRECK, in BARRETTO, 
2009, p. 431). 

 

Maximiliano (2000) ensina que a hermenêutica jurídica tem por escopo tanto 

o estudo como a sistematização de expressões do direito. Assim, para o autor, em 

sentido amplo, hermenêutica pode ser conceituada como ‗a ciência que estuda 

técnicas de interpretação, integração e aplicação do Direito‘. Dessa forma, tanto 

interpretação, que busca o alcance da norma, quanto a integração, que preenche as 

lacunas deixadas pelo legislador, compreendem objetos de estudo da hermenêutica 

jurídica. 

Barroso (2004) entende ser de fundamental importância esclarecer as 

seguintes distinções conceituais: hermenêutica jurídica ‗é um domínio teórico, 

especulativo, cujo objeto é a formação, o estudo e a sistematização dos princípios e 

regras de interpretação do direito‘; interpretação, por seu turno, pode ser 

compreendida como ‗a atividade prática de revelar o conteúdo, o significado e o 

alcance de uma norma, tendo por finalidade fazê-la incidir em um caso concreto‘; e, 

por fim, aplicação pode ser entendida como ‗o momento final do processo de 

interpretativo, sua concretização, pela efetiva incidência do preceito sobre a 

realidade de fato‘. 

É cediço, pois, que o intérprete deve buscar o alcance da lei para poder 

aplicá-la. O problema reside no fato de que a interpretação deve ser pautada em 

uma lógica jurídica apartada das concepções pessoais do hermeneuta, sob pena de 

ficarmos a mercê de ‗decisionismos‘ e ‗discricionariedades‘ que podem acabar por 

colocar em risco o próprio Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, entende 

Streck: 

 

Trata-se, sim, de discutir – ou, na verdade, pôr em cheque – o grau de 
liberdade do intérprete (juiz) em face da legislação produzida 
democraticamente, com dependência fundamental da Constituição. E esse 
grau de liberdade – chame-se-o como quiser – acaba se convertendo em 
um poder que não lhe é dado, uma vez que as ―opções‖ de outros 
interessados, cujos direitos ficaram à mercê de uma atribuição de sentido, 
muitas vezes decorrente de discursos exógenos, não devidamente filtrados 
na conformidade dos limites impostos pela autonomia do direito. (STRECK, 
2011, p. 39) 

 

A discricionariedade jurídica não pode ser confundida com a 

discricionariedade administrativa. Esta permite que a administração possa praticar 

atos administrativos, segundo Meirelles (2013), com liberdade de escolha de seu 
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conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo 

de sua realização. Ainda segundo o autor, 

 

Ato discricionário não se confunde com ato arbitrário. Discrição e arbítrio 
são conceitos inteiramente diversos. Discrição é liberdade de ação dentro 
dos limites legais; arbítrio é ação contrária ou excedente da lei. Ato 
discricionário, portanto, quando permitido pelo Direito, é legal e válido; ato 
arbitrário é, sempre e sempre, ilegítimo e inválido. (MEIRELLES, 2013, p. 
151). 

 

Já no âmbito jurídico, a discricionariedade implica em ‗criação‘, pelo Poder 

Judiciário, de uma regra para solucionar um caso posto, quando ela inexiste, abrindo 

espaço para arbitrariedades. Para Streck (2011, p. 42), o que se chama de 

discricionariedade judicial nada mais é do que uma abertura criada no sistema para 

legitimar, de forma velada, uma arbitrariedade, não mais cometida pelo 

administrador, mas pelo Poder Judiciário. 

O conceito de ‗hermenêutica‘ passou por inúmeras fases de evolução, 

sofrendo transformações significativas ao longo do tempo. Inicialmente, a 

hermenêutica era uma técnica de leitura que buscava compreender obras da 

Antiguidade, como os textos de Homero e a Bíblia. A partir do século XVIII, a 

hermenêutica passou a servir a outras ciências, generalizando-se e, no direito, 

passou a ser compreendida como uma técnica de interpretação. Atualmente, é vista 

como situação humana, bastante presente nas obras de Gadamer, na qual a 

interpretação expressa a própria realidade humana. 

Assim, o juiz que antes fazia apenas a subsunção da lei ao caso posto, sem 

qualquer possibilidade de inovação passou, com a implementação dos Direitos 

Sociais, no século XIX, a ser responsável pela interpretação das normas, certos de 

que as leis não poderiam solucionar todas as questões. Desta forma, a partir do fim 

da Segunda Grande Guerra, houve a mais importante transformação da 

hermenêutica, de método, que se limitava a interpretar textos, para filosofia, que 

impõe um posicionamento frente ao problema do ser e da compreensão que dele se 

possa obter. 

É certo, pois, que a hermenêutica não está mais adstrita ao Parlamento e o 

Judiciário, como aplicador da lei, deve interpretá-la levando em conta, também, as 

regras principiológicas existentes. A questão que se põe é o limite dessa 

interpretação, que não pode ser irrestrita, sob pena de ferir a tripartição de poderes e 
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submeter os jurisdicionados a decisões arbitrárias, em detrimento da ciência do 

direito. 

O Brasil, apesar de ter adotado a civil law, tem sido palco de inúmeras 

decisões arbitrárias e, muitas vezes, em desacordo com a norma posta. Aliás, não é 

incomum críticas a magistrados que aplicam ‗a letra fria da lei‘, agindo, pois, de 

acordo com as funções típicas constitucionais. Estes magistrados são chamados 

pejorativamente de ‗positivistas‘, em detrimento àqueles que ‗interpretam‘ as normas 

de forma mais abrangente e, por vezes, afastando a vontade do legislador.  

Em relação a esse tema, Lenio Streck (2010) discorre acerca do tema em 

artigo de onde se pode extrair que o positivismo pós-kelseniano é aquele que admite 

decisionismos e discricionariedades. Trata-se do positivismo cientifico 

correspondente a uma interpretação mensurável da realidade. No direito, essa 

mensurabilidade positivista é encontrada, num primeiro momento, nas leis. 

Entretanto, os Códigos não são suficientes para resolver todos os problemas, dai 

surge o questionamento de como controlar a interpretação do direito para não 

destruir a lei; e, ao mesmo tempo, de como excluir da interpretação do direito os 

elementos metafísicos que não são admitidos pelo modo positivista de interpretar a 

realidade.  

O primeiro momento do positivismo (exegético ou legalista) entende que as 

respostas devem se dar por meio de uma análise sintática. Assim, analogia e 

princípios gerais do direito eram restritos a hipóteses excepcionais de inadequação 

dos casos às hipóteses legislativas. Já o segundo momento do positivismo busca 

minimizar o rigor lógico (é o positivismo normativista). Aqui, percebe-se uma visão 

mais semântica que sintática, já que favorecem argumentos psicológicos, políticos e 

ideológicos na interpretação do direito. É este o positivismo criticado pelo autor (já 

que o primeiro já havia sido superado). (STRECK, 2010) 

 Dworkin também critica o positivismo descrito por Hart – que entendia ser o 

direito um sistema composto exclusivamente por ‗regras‘, o que inviabiliza decisões 

de causas complexas, já que pode não haver ‗regra jurídica‘ aplicável, favorecendo a 

discricionariedade judicial, que nada mais é do que a possibilidade do magistrado 

criar direito. Para o autor, ao lado das regras, há também os princípios – estes 

podem ser analisados de acordo com o caso concreto, de forma que um principio 

poderá prevalecer sobre outro e vice-versa, dependendo da situação. (DWORKIN, 

2002). 



181 
 

Entretanto, atualmente, não é incomum depararmo-nos com decisões 

judiciais arbitrárias que contrariam a norma posta. Não se trata de inexistência de 

regras ou sopesamento de princípios, mas discricionariedade judicial embasada 

apenas nas concepções pessoais do julgador, ainda que em dissonância da lei e, 

não raro, ferindo direitos humanos, com aplausos dos estudiosos da ciência jurídica. 

 

4.2.1 O Ativismo Judicial e a Segurança Jurídica frente às Decisões Judiciais 

relativas à exploração sexual de adolescentes. 

 

Ativismo judicial é o fenômeno pelo qual o Poder Judiciário se imiscui nas 

funções típicas do Poder Legislativo e, por meio de decisões em casos concretos, 

inova a legislação, sob diversos argumentos, dentre eles, a deficiência legislativa e, 

mais grave, a adequação social. Imperioso analisar a questão a partir de parâmetros 

constitucionais, já que o ativismo produz, necessariamente, um déficit democrático, 

na medida em que os juízes não são eleitos e, portanto, não representam a 

sociedade. 

Diferente do jusnaturalismo, adequado à fase pré-científica que concebe o 

Direito a partir de uma fonte divina e, consequentemente, externa, perfeita e 

imutável, dispensando a norma posta e, portanto, as decorrentes interpretações, o 

juspositivismo, já científico, tem na lei, proveniente do Estado, a base para o Direito, 

confundindo-os, por vezes. A dicotomia jusnaturalismo e juspositivismo representa, 

nesta acepção pensamentos diametralmente opostos. 

O Brasil adotou o sistema jurídico romano-germânico da civil law baseado, 

pois, na predominância do juspositivismo e, por outro lado, trouxe normas 

Constitucionais principiológicas, apontando para uma convergência entre os 

sistemas anteriores. Trata-se do pós-positivismo que, a par das normas, atribui 

fundamental importância aos princípios, na busca do justo, já que, por vezes, as leis 

não solucionam os conflitos mais complexos, chamados de hard cases. 

A aplicação dos princípios na interpretação das normas coaduna-se mais 

com o Estado Democrático de Direito, pois possibilita maior respeito às 

peculiaridades de cada caso. Assim, princípios como os da razoabilidade e 

proporcionalidade aproximam a ideologia do Direito Natural com a tecnicidade do 

Direito Positivo e imputam ao Poder Judiciário, a árdua atribuição de encontrar o 

justo. 
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O ativismo judicial deve, entretanto, ser analisado com cautela, já que 

permite aos juízes se imiscuir nas atribuições típicas dos Poderes Legislativo e 

Executivo trazendo para si todas as funções, em absoluta contrariedade à 

Constituição da República, especialmente no tocante à tripartição de poderes com o 

sistema de freios e contrapesos, que visa impedir a sobreposição de um poder sobre 

outro, colocando em risco, assim, a própria democracia. Nas palavras de Silva, 

 

A função legislativa consiste na edição de regras gerais, abstratas, 
impessoais e inovadoras da ordem jurídica, denominadas leis. A função 
executiva resolve os problemas concretos e individualizados, de acordo com 
as leis; não se limita à simples execução das leis, como às vezes se diz; 
comporta prerrogativas, e nela entram todos os atos e fatos jurídicos que 
não tenham caráter geral e impessoal; por isso, é cabível dizer que a função 
executiva se distingue em função de governo, com atribuições políticas, co-
legislativas e de decisão, e função administrativa, com suas três missões 
básicas: intervenção, fomento e serviço público. A função jurisdicional tem 
por objeto aplicar o direito aos casos concretos a fim de dirimir conflitos de 
interesse. (SILVA, 2009, p. 108). 

 

Há, na Constituição da República, três pontos principais que permitem 

acirrar as discussões acerca dos limites de atuação do Pode Judiciário: a separação 

dos poderes e o principio democrático, conforme explanado acima, limitam o 

ativismo judicial, enquanto o postulado da inafastabilidade da função jurisdicional 

não só permite, como impõe ao magistrado o dever de solucionar as questões 

postas, ainda que não exista norma para o caso.  

Neste diapasão, o ativismo judicial pode se dar tanto por inovação como por 

revelação. No primeiro caso, o juiz faz nascer uma norma antes inexistente, 

cumprindo o axioma da inafastabilidade da jurisdição e, no segundo, por meio da 

aplicação de princípios explícitos ou implícitos, o juiz atribui interpretação à lei de 

acordo com seu próprio entendimento acerca da questão, por vezes contrariando a 

norma posta, sob o paradigma da adequação social, residindo nestes casos as 

maiores criticas ao fenômeno. 

Quando há insuficiência da atividade legislativa, surge para o magistrado, a 

partir da Constituição de 1988, dois importantes instrumentos para solucionar este 

entrave: o Mandado de Injunção e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), o 

primeiro visa instar o legislador a criar a norma e o segundo, ao contrário, retira a lei 

inconstitucional do ordenamento. 

Trata o Mandado de Injunção de uma ação constitucional, direcionada a 

casos concretos, individuais ou coletivos, por meio do qual o STF formaliza a 
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informação para o Poder Legislativo acerca da ausência de normas que inviabiliza o 

exercício de garantias constitucionais, em especial referentes à nacionalidade, 

soberania e cidadania. 

 A ADI, por seu turno, regulamentada pela Lei 9.868/99, compreende uma 

demanda judicial objetivando a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, 

integral ou parcialmente, para que seja extirpada do ordenamento jurídico, com 

efeito erga omnes. Neste caso, a par de retirar a norma contrária à Constituição, o 

STF impõe um novo conjunto normativo, já que a decisão vincula os demais órgãos 

do Poder Judiciário e as Administrações Públicas Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal. 

É sabido que a função jurisdicional não pode ser reduzida a mera aplicação 

silogística das leis, devendo buscar, por meio da hermenêutica, o alcance da norma 

em busca do justo, até porque, como visto, há uma inegável margem de 

discricionariedade na atividade judicante, que possibilita o ativismo judicial entendido 

como uma postura participativa do juiz no manejo do processo.  

A crítica ao ativismo reside nas situações em que o magistrado pretende 

participar da formação da legislação, por meio da atividade judicante, o que 

exorbitará injustificadamente a função do Poder Judiciário em detrimento do 

Legislativo e, pior, sob o argumento de ‗adequação social‘, que certamente extrapola 

as funções estabelecidas pela Constituição, mitigando a democracia e a segurança 

jurídica. 

No caso de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes, verifica-se 

uma situação de ativismo judicial bastante perigosa, já que, não raro, mesmo diante 

da existência de legislação específica e, sendo ela recente (2009), muitas vezes 

acaba afastada pelo magistrado que, julgando a partir de suas próprias convicções, 

contraria a lei, justificando sua conduta a partir do argumento da aplicação da 

‗adequação social‘. 

Em situações de estupro de vulnerável, a legislação, alterada em agosto de 

2009, estabelece a incapacidade de consentir para o menor de 14 anos e, ainda 

assim, não são raros julgados, especialmente na Amazônia, afastando a norma 

posta em razão dos ‗costumes‘, da cultura e da permissividade social do ambiente 

em que a jovem está inserida. 

A Amazônia brasileira compreende um imenso território geográfico, com 

baixa densidade demográfica e difícil acesso. Isso faz com que os habitantes 
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tenham costumes peculiares que, muitas vezes são absolutamente repudiados pela 

sociedade, especialmente no campo da sexualidade. Em regiões interioranas 

ribeirinhas85, não é incomum o próprio pai desvirginar as filhas pré púberes, com o 

consentimento da mãe e da sociedade, sob o argumento de que o fato de ser genitor 

lhe confere esse  direito. 

Em entrevista com a assistente social Maria da Conceição da Silva 

Cordeiro86, a profissional relatou que na região Amazônica, principalmente nos 

interiores, onde há precariedade de atendimento do Poder Público, é comum que os 

homens levem sua filhas pré adolescentes para um local mais distante da casa, na 

mata, e as estupre. Eles não concebem esta prática como violência ou violação de 

direitos; pelo contrário, percebem-na como uma faculdade que possuem, pelo 

simples fato de serem os pais. Eles afirmam que as filhas, em pouco tempo, 

manterão relações sexuais com outros homens e acham ‗justo‘ que eles sejam os 

primeiros. 

Para ela, esta prática [abuso sexual intrafamiliar] ocorre em razão de uma 

cultura machista e adultocêntrica, na qual há uma relação de dominação presente na 

família em que as mulheres e crianças são submetidas ao poder e autoridade dos 

homens que as percebe como suas propriedades. Ademais, a sexualidade das 

meninas é vista como um ‗direito do pai‘, o que reforça a ideia de coisificação das 

mulheres, que sob este prisma, não são vistas como pessoas. 

A mesma profissional também relatou outro fato bastante corriqueiro nos 

interiores da Amazônia, que pode ser caracterizado por exploração sexual infanto-

juvenil perpetrado pela família. Certa vez, em atendimento, identificou que uma 

garotinha de apenas 10 anos era obrigada a ir até um pequeno comércio na 

vizinhança para ‗comprar‘ farinha. A criança não levava dinheiro e, em troca do 

alimento, o comerciante apalpava seu corpo ainda em formação. Naquela 

localidade, este comportamento estava arraigado no cotidiano dos habitantes a 

ponto de não causar nenhum espanto, com exceção da vítima, que estava 

nitidamente contrariada em ter que ‗comprar‘ a farinha. 

                                                           
85

 Ribeirinhos são pessoas que vivem em pequenos grupamentos sociais às margens dos rios, em 
casas de madeiras construídas sob palafitas, bastante isolados da civilização. 
 
86

 A entrevistada é Mestre em Planejamento e Políticas Públicas (UECE/2010) e doutoranda pela 
UFMG. 
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As peculiaridades existem, sem dúvidas, na região Amazônica, entretanto 

não podem ser justificadoras para que graves violações de Direitos Humanos sejam 

perpetradas com naturalidade e, pior, sob o aval do Poder Judiciário, que, a pretexto 

de buscar o ‗justo‘, acaba por afastar a norma posta, julgando conforme suas 

próprias convicções e, por meio do ativismo judicial, absolvendo crimes de abuso e 

exploração sexual infanto-juvenil. 

Apesar de bastante comuns na região Amazônica, casos como estes 

também tem sido julgados em outras regiões do país, de forma semelhante, ou seja, 

absolvendo-se o abusador/explorador, contrariando a norma posta. Em recente 

reportagem (14/07/2014), intitulada: Moralismo e machismo imperam em decisões 

judiciais que envolvem conflitos de gênero, Angela Donaggio87, apresenta duas decisões 

recentes da Justiça que reacenderam a discussão sobre a atuação do Poder 

Judiciário em casos de violência contra as mulheres. 

Segundo a reportagem, desembargadores do Tribunal de Justiça de São 

Paulo inocentaram um fazendeiro da acusação de estupro contra uma adolescente 

de 13 anos alegando que ele não tinha como saber que ela era menor de idade, em 

virtude do seu comportamento. E, nesta linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

considerou que ‗certas fotos‘ e ‗formas de relacionamento‘ por parte de uma 

mulher demonstram ―não ter ela amor-próprio e autoestima‖. Segundo a professora, 

o Judiciário apenas reflete a pouca importância que a sociedade dá à violência que o 

homem submete a mulher. 

O julgado paulista afirma que as meninas se prostituíam e que o fazendeiro 

não teve condições de avaliar acertadamente a idade das garotas. Para o relator, 

―não se pode perder de vista que em determinadas ocasiões podemos encontrar 

menores de 14 anos que aparentam ter mais idade‖. E prossegue, afirmando: 

―Mormente nos casos em que eles se dedicam à prostituição, usam substâncias 

entorpecentes e ingerem bebidas alcoólicas, pois em tais casos é evidente que não 

só a aparência física, como também a mental desses menores, se destoará do 

comumente notado em pessoas de tenra idade‖. (Disponível em: <http://www.rede 

brasilatual.com.br / cidadania / 2014/07 / judiciario-ainda-e-moralista-e-machista-em-

decisoes-que-envolvem-conflitos-de-genero-3788.html>. Acesso em 17/05/2015). 

                                                           
87

 Militante social e professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas – FGV. 
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Ainda de acordo com a reportagem, Sônia Coelho, militante da Marcha 

Mundial de Mulheres, afirma que inversão de culpa nesses casos reforça os valores 

machistas e abre caminho para a perpetuação da violência. ―Uma das principais 

consequências é que as mulheres ficam constrangidas em denunciar novos casos 

de violência, além da descrença que isso causa sobre o Poder Judiciário‖. E segue, 

aduzindo que: 

 

―Os agressores acabam por se sentir muito à vontade com isso. É quase um 
ambiente de compreensão, de solidariedade‖, complementa Sônia. 
Sônia lembra que os casos não são isolados, mas ocorrem em muitas 
instâncias do Judiciário e locais do país. Ela lembrou do caso do pai que 
engravidou a própria filha, então com 12 anos, na cidade de Beberibe, no 
Ceará. O juiz Whosenberg de Morais Ferreira considerou que a menina 
tinha plena consciência dos atos e havia seduzido o pai. 
―Infelizmente, ainda é muito aceita a ideia de que o homem age por amor, 
por ciúme ou por emoção nos casos de violência contra a mulher. E assim 
as mulheres são consideradas culpadas dos atos que elas foram vítimas. A 
mulher já é historicamente reprimida no espaço social, mas também o é no 
espaço institucional e judiciário‖, conclui a militante. (Disponível em: < http:// 
www.redebrasilatual.com.br / cidadania / 2014/07 / judiciario – ainda – e –
moralista – e – machista – em – decisoes – que – envolvem – conflitos – de 
– genero - 3788.html >. Acesso em 17/05/2015). 

 

Em outra reportagem, também recente (24/11/2014), noticia-se que, por 

quatro votos a um, os ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) determinaram a condenação de um homem pelo estupro de uma menina de 

11 anos, no Estado de São Paulo, em 2009. O Tribunal de Justiça de São Paulo 

havia absolvido o réu, que tinha 27 anos à época, considerando que a garota 

praticou ato sexual ―por vontade própria, sabendo o que significava‖ e com ―plena 

consciência do que estava fazendo e completa sensibilidade a respeito do ato‖. 

(Disponível em: < http: // www.redebrasilatual.com.br / cidadania / 2014 / 11 / stj -

repudia-argumentos-da-justica-paulista-para-absolver-estuprador-de-menina-de-11-

anos-8173.html>. Acesso em 17/05/2015). 

De acordo com a reportagem, o ministro relator afirma que os argumentos 

do TJSP são ―repudiáveis‖ e reproduzem um ―comportamento judicial tipicamente 

patriarcal‖, invertendo a situação e julgando primeiro a vítima para depois avaliar a 

conduta do réu, em casos de violência contra a mulher. 

 

O relator enfatizou que o consentimento da criança ou adolescente não 
tem relevância na avaliação da conduta criminosa. ―É anacrônico o 
discurso que procura associar a evolução moral dos costumes e o acesso 
à informação como fatores que se contrapõem à natural tendência 

http://http:%20/%20www.redebrasilatual.com.br%20/%20cidadania%20/%202014%20/%2011%20/%20stj%20-repudia-argumentos-da-justica-paulista-para-absolver-estuprador-de-menina-de-11-anos-8173.html
http://http:%20/%20www.redebrasilatual.com.br%20/%20cidadania%20/%202014%20/%2011%20/%20stj%20-repudia-argumentos-da-justica-paulista-para-absolver-estuprador-de-menina-de-11-anos-8173.html
http://http:%20/%20www.redebrasilatual.com.br%20/%20cidadania%20/%202014%20/%2011%20/%20stj%20-repudia-argumentos-da-justica-paulista-para-absolver-estuprador-de-menina-de-11-anos-8173.html
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civilizatória de proteger certas minorias, física, biológica, social ou 
psiquicamente fragilizadas‖, diz um trecho da decisão. 
Para Cruz, esse tipo de crença ―acaba por desproteger e expor pessoas 
ainda imaturas a todo e qualquer tipo de iniciação sexual precoce, como 
na espécie, ou a outras formas de violência‖. (Disponível em: < http:// 
www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/11/stj-repudia-argumentos-da-
justica-paulista-para-absolver-estuprador-de-menina-de-11-anos 8173. 
html>. Acesso em 17/05/2015). 

 

Mesmo após a mudança da legislação, é grande o número de julgados nos 

diversos Tribunais brasileiros que contradizem a norma posta e absolvem homens 

que fazem sexo com menor de 14 anos, seja na condição de abusadores ou 

exploradores sexuais. Assim, no dia 5 de fevereiro deste ano [2015], o Ministro do 

STJ Rogerio Schietti Cruz decidiu levar o assunto à 3ª seção do Tribunal que 

promete por fim à celeuma e ―decidir se o consentimento da vítima menor de 14 

anos possui relevância jurídica para levar a absolvição de pessoas adultas em 

acusações de estupro de vulnerável‖. (Disponível em: <http://www.redebrasilatual. 

com.br/cidadania/2015/03/stj-vai-se-posicionar-em-definitivo-sobre-consentimentoem 

-casos-de-estupro-de-vulneravel-4928.html>. Acesso em 17/05/2015). 

O Ministro justificou sua atitude pelo fato de haver inúmeros julgados 

contraditórios, alguns resultando em condenação e outros em absolvição, nos 

diversos Tribunais Estaduais. A princípio, o resultado deste julgamento vai definir a 

orientação para solução de causas idênticas, bem como impedirá o recurso, ao STJ, 

de posições contrárias a esta decisão. 

Tratar-se-á de mais um caso de ativismo judicial prejudicial à democracia e 

ao Estado Democrático de Direito, eis que não há lacunas a serem preenchidas; a 

norma é clara, precisa e atual, de forma que não há necessidade de integração da 

legislação. Qualquer que seja a decisão vinculará os juízos monocráticos e os 

Tribunais Estaduais, de acordo com a ‗decisão‘ de um Tribunal Superior e não do 

Poder Legislativo. 

O legislador foi bastante claro ao definir, por meio do critério biológico, as 

idades de 14 e 18 anos para proteger crianças e adolescentes, respectivamente de 

abuso e exploração sexual. Não há margens para interpretações acerca da matéria 

que restou cristalina. Não há ausência de normas nem inconstitucionalidade de leis 

que demandaria o ativismo judicial, de forma que qualquer ‗interpretação‘ a partir de 

outros critérios mostrar-se-á contrária à vontade da lei e, portanto, à democracia, 

além de ofender a segurança jurídica.  
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4.2.2 A aplicação das regras de hermenêutica nas normas existentes para 

reduzir a exploração sexual de adolescentes. 

 

Como se pôde verificar ao longo deste trabalho, as diversas legislações, 

nacionais e internacionais, sintetizadas na tabela abaixo, convergem para o mesmo 

sentido, a proteção integral a crianças e adolescentes, considerados vulneráveis, 

seja em razão da pouca experiência de vida, seja por outros motivos, em especial a 

pobreza, a baixa escolaridade e a falta de perspectivas melhores de vida. 

 

 
ANO 

 
PAÍS 

 
OCORRÊNCIA 

1919 Inglaterra Instituída a primeira entidade internacional de apoio à criança, 
cujo primeiro trabalho consistiu em arrecadar fundos para as 

crianças vítimas da I Guerra Mundial. 

1923 Brasil Criação do primeiro Juizado de Menores, tendo como titular o 
magistrado Dr. Mello Mattos. 

1924 Suíça Aprovação da Declaração de Genebra, que tratou dos Direitos 
da Criança, que serviu de base para a ―Convenção dos Direitos 

da Criança‖. 

1927 Brasil Edição do Código Mello Mattos, primeiro a tratar 
especificamente acerca de crianças e jovens até 18 anos de 

idade. Este instrumento jurídico seguiu uma linha 
assistencialista e repressiva. 

1930 Brasil Getulio Vargas cria o Ministério da Educação e da Saúde 
Pública, demonstrando preocupação em priorizar estas pastas 

em beneficio das crianças e jovens. 

1942 Brasil Getulio Vargas institui o Serviço de Assistência ao Menor – 
SAM, órgão vinculado ao Ministério da Justiça responsável por 

abrigar menores de 18 anos em conflito com a lei. 

1945  Criação da Organização das Nações Unidas – ONU, com 
objetivo de manter a paz e a segurança internacional, bem como 

promover a cooperação para o desenvolvimento das nações. 

1946  Criação do Fundo das Nações Unidas para a Infância – 
UNICEF, cujo primeiro objetivo foi garantir assistência às 

crianças vítimas das guerras, especialmente na Europa, Oriente 
Médio e China. 

1948  Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1950 Brasil Instalação, pelo UNICEF, de programas de proteção à saúde 
das gestantes e crianças. 

1959  Declaração Universal dos Direitos da Criança. Este texto, cujo 
Brasil figura como signatário, traz princípios que devem se 

seguidos, ou seja, regras de conduta, e não obrigações 
impostas aos Estados. Dada a importância do documento, 

passo a transcrever: 

1964 Brasil Criação da Fundação do Bem Estar do Menor – FUNABEM, em 
substituição ao Serviço de Assistência ao Menor – SAM, com 

atribuições correlatas. 

1979 Brasil Edição do Código de Menores, que revogou o anterior Mello 
Mattos, mas manteve os mesmos parâmetros. 

1983 Brasil Criação da Pastoral da Criança, pela Igreja Católica, como rede 
solidária de proteção da criança e do adolescente, que visa 

combater a fome e a desnutrição infantil. 

1988 Brasil Promulgação da Constituição da República, que estabeleceu, 
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em seu artigo 227, a ―Doutrina de Proteção Integral‖, mais tarde 
regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

1989  Aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. 
Trata-se de instrumento jurídico mais eficaz que a ―Declaração‖, 

uma vez que sugere princípios segundo os quais os povos 
devem seguir. Foi ratificado pelos países membros da ONU, 
com exceção dos Estados Unidos da América e da Somália. 

1990 Brasil Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
considerado mundialmente um dos melhores diplomas legais 

que tratam dos direitos da criança. 

1990  Criação da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com objetivo de promover defesa de direitos e 

exercício de cidadania. 

1992  Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA, por meio de lei federal, em parceria 

da sociedade civil e do governo, cujo objetivo reside no 
estabelecimento de políticas públicas para o cumprimento dos 

preceitos estabelecidos no Estatuto. 

1998  Assinatura do ―Pacto Comunitário Contra Violência Intrafamiliar‖. 

2014 Brasil Lei 13.010/14 ‗Lei da Palmada‘ 
Tabela 5 – Evolução da Legislação Protetiva de Crianças e Adolescentes. 
Fonte: Tabela confeccionada pela autora (2014) 

 

Assim, entende-se que o legislador cumpriu seu papel de criar normas 

gerais e abstratas a serem aplicadas a casos concretos, de forma que o problema da 

exploração sexual infanto-juvenil não pode ser atribuído à ausência ou ineficiência 

do Poder Legislativo. 

A sociedade, a princípio, repudia a exploração sexual, seja ela de crianças, 

adolescentes ou adultos, de forma que a legislação repressiva se coaduna com a 

vontade expressa pela sociedade. O fato é que, às escondidas, uma parcela dos 

homens utiliza ‗serviços‘ de prostitutas, não considerando isso como exploração 

sexual. E, mais grave, alguns deles ‗preferem‘ meninas jovens, não raro pré 

púberes, que são inseridas cada vez mais cedo no ‗mercado‘ do sexo. 

Buscando compreender o motivo e o perfil dos homens que buscam a 

prostituição, Suárez e Freire coordenaram um estudo, pela Universidade de Vigo na 

Espanha, país que mais utiliza a prostituição, que resultou na publicação do artigo 

„Prostitución en Galicia: clientes e imaginarios femininos‟ (2009), concluindo que as 

mudanças sociais relativas a sexo e gênero, nos últimos trinta anos têm provocado 

grandes rupturas nas subjetividades sexuais, de forma a haver uma substituição do 

modelo patriarcal de ‗provedor/pai/protetor‘ para o modelo falocêntrico, de 

‗colecionador de mulheres‘. Neste sentido, os homens que buscam sexo pago têm 

diferentes idades, classes sociais, escolaridades e situações afetivas e familiares. 
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De acordo com as autoras, uma pesquisa feita em 2004, na França, com 

13.000 homens que utilizavam ‗serviços‘ de prostitutas desvendou os principais 

motivos justificadores da condição de prostituidores dessas pessoas, como se 

observará no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4 – Motivos apontados pelos homens da busca por sexo pago  
Fonte: gráfico confeccionado pela autora com base nas pesquisas de Suárez e Freire (2010) 

 

Assim, percebe-se que a maioria dos homens que pagam por sexo, fazem-

no para suprir lacunas sexuais ou emocionais. Ademais, ainda de acordo com a 

pesquisa, 75% dos homens prostituidores afirmam permanecer insatisfeitos com as 

relações sexuais pagas e sabem que as prostitutas “fingen el placer e intentan 

acabar lo antes posible (sexo taylorista)”.  

As autoras citam, ainda, outra pesquisa, feita na Suécia, em 2001, traçando 

os principais motivos que levam os homens a ‗consumir‘ o serviço de prostituição, 

que se verá na tabela abaixo, também, confeccionada a partir dos resultados 

atingidos. 

 

 

PRINCIPAIS 

MOTIVOS QUE 

LEVAM OS 

HOMENS A 

CONSUMIR 

PROSTITUIÇÃO 

Alimentam a fantasia da 'puta guarra', com sentimentos 
contraditórios de fascinação e despreso, atação e asco pela 
mulher. 

Acreditam que algumas práticas sexuais não podem ser 
praticadas com mulheres que não sejam prostitutas. 

Recorrem a prostituição por medo, timidez, baixa autoestima, 
idade 

homens jovens com uma visão de que os papéis sexuais está 
definido por imagens que a sociedade produz massivamente 
através da pornográfica, publicidade e propagandas de 
entretenimento. 

Tabela 6 – Principais Motivos apontados pelos homens da busca por sexo pago  
Fonte: Tabela confeccionada pela autora com base nas pesquisas de Suárez e Freire (2010). 

Motivos da Busca por Sexo Pago  

Insuficiências sexuais, sociais e
afetivas

Desconfiança, temor e ódio pelas
mulheres; Consumidores de
mercadorias; Cumprem um imperativo
sexual; Dependentes de sexo
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Verifica-se, pois, que a prostituição representa, sem dúvidas, uma questão 

de dominação de gênero, reforçada pela etnia e condição social. Para as autoras (p. 

123), ―En España, la abrumadora mayoría de las personas que están en la 

prostitución son mujeres, pobres e inmigrantes indocumentadas; mientras que casi la 

totalidad de los compradores (99,7%) son hombres‖. 

Essa dominação tem um agravante, é fomentada pelo Estado, já que 

representa, naquele país, aproximadamente 2% do PIB, como expõem as autoras, 

no trecho abaixo transcrito.  

 

Debemos tener en cuenta, además, el informe elaborado por las Cortes 
Generales en el año 2007, que expone que los españoles gastamos 50 
millones de euros al día en prostitución. Efectivamente, tanto consumo 
implica un importante volumen de negocio, que algunos calculan que se 
situaría en el 2% del PIB del Estado. (SUÁREZ E FREIRE, 2010, p. 123). 

 

As autoras também afirmam que são múltiplas e heterogêneas as realidades 

nas quais a mulher prostituída se expressa e se identifica, dentre elas, destaca-se a 

conduta que reflete e assume papel dominante em relação ao cliente. Nesse 

sentido, estabeleceu-se um rol de tipologias de mulheres que os homens buscam no 

mercado do sexo, a partir dos seguintes modelos: 

 

Gráfico 5 – Tipologia da mulher prostituída 
Fonte: Gráfico confeccionado pela autora com base nas pesquisas de Suárez e Freire (2010). 

 

Verificou-se, pois, que 70% das mulheres são procuradas por representarem 

a ‗mulher fatal‘, como uma ‗máquina sexual‘, na qual se estabelece uma 

„manifestación teatral de la mujer alegre, complaciente, siempre dispuesta y deseosa 

Tipologia da Mulher Prostituída 

Máquina sexual

Amante

Cuidadora

Confidente
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de relaciones sexuales‘, enquanto outras 20% são categorizadas como amantes 

emotivas que tratam o cliente como parceiro, simulando uma relação afetiva. 

Os outros 10% são divididos igualmente entre a ‗cuidadora‘, que exerce um 

papel maternal, compreendendo a condição de sofredor vitimizado do cliente mal 

compreendido pela esposa, que acaba por estabelecer com ele uma aliança que 

mitiga a situação de exclusão a que ela própria está submetida e, por fim, a 

‗confidente‘, na qual não há relacionamento sexual, apenas companhia e conversas 

descontraídas. 

A pesquisa concluiu, então, a partir das entrevistas com homens 

consumidores do mercado do sexo, a existência de quatro categorias que os 

justificam como prostituidores: o ‗Discurso Misógeno, embasado na incontinência 

sexual masculina aliado ao desprezo pelas mulheres; o ‗Discurso Amigo‘ 

representado por uma empatia com a problemática das mulheres prostituídas, mas 

cúmplices da indústria sexual; o ‗Discurso Mercantilista‘, no qual são apenas 

consumidores de produtos que estão a venda no mercado; e, o ‗Discurso Crítico‘, 

que traduz a ideia da prostituição como produto do patriarcado e do capitalismo, do 

qual se beneficiam os homens. 

Por outro lado, comprovou-se a simbiose existente nos arquétipos femininos 

hegemônicos e tradicionais da cultura patriarcal androcêntrica, na medida em que as 

mulheres assumem diferentes papeis, objetivando satisfazer os clientes e otimizar 

os resultados. Com isso, segundo as autoras, ‗se dibuja y se confecciona un círculo 

perfecto donde la mujer-prostituta ―se construye‖ en función del imaginario femenino 

del cliente, para adecuarse a sus necesidades sin restricciones y con total 

disposición‘. 

Verifica-se, pois, a indissociabilidade entre a prostituição e a submissão da 

mulher, colocada em posição de dominada, o que contradiz o discurso de isonomia 

tão alardeado na sociedade contemporânea. A concepção de superioridade 

masculina que ‗coisifica‘ a mulher, separando-a da própria sexualidade, faz com que 

também crianças e adolescentes sejam vistas como potenciais ofertas de serviços 

sexuais, influenciando as decisões judiciais. 

Tem-se, então, de um lado a lei propagando a igualdade entre homens e 

mulheres, sem qualquer distinção, coibindo todas as formas de violência e velando 

pela convivência harmônica e pacífica e, de outro, a sociedade que permanece 

estabelecendo diferenças que inferiorizam a mulher, seja pagando salários mais 
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baixos ou tentando regulamentar a exploração sexual, ou, ainda, flexibilizando as 

normas protetivas da criança e do adolescente no campo da dignidade sexual.  

A questão, então, reside na eficaz aplicabilidade das normas já existentes 

para reduzir a exploração sexual. Sabe-se que a lei não tem o condão, por si só, de 

transformar a sociedade e as relações sociais. Entretanto, a norma jurídica mostra-

se apta a orientar condutas, retratando as socialmente aceitáveis, de forma que a 

aplicação das leis que punem abuso e exploração sexual infanto-juvenil, da forma 

como foram concebidas, por todos os magistrados, a par de garantir a democracia e 

a segurança jurídica, terá o condão de demonstrar a conduta desejada pela 

sociedade brasileira no tocante a esta questão. 

Uma uniforme e eficaz aplicabilidade das leis que combatem o sexismo e a 

exploração sexual, certamente contribuirá para a redução, em um primeiro momento, 

e a quase extinção, a médio e longo prazo, da concepção da mulher como objeto 

passível de apropriação e, portanto, de exploração sexual. 

A par da eficaz aplicação das normas existentes, será também necessário 

uma mudança de paradigmas na concepção da condição da mulher na sociedade 

para que os homens deixem de concebê-las como um mero objeto para satisfação 

dos próprios desejos sexuais e vejam-na como uma pessoa que, como eles próprios, 

tem seus potenciais e limitações e merecem tratamento igualitário, respeitoso e 

digno. 

A desigualdade entre homens e mulheres está arraigada na sociedade e 

acaba por influenciar as decisões judiciais, flexibilizando inclusive seus direitos 

fundamentais. Um exemplo disso é a diferença salarial ainda hoje praticada. Em 

reportagem da ‗Folha de São Paulo, veiculada em 24/05/2015, aponta-se que o 

mercado formal de trabalho sempre foi mais favorável aos homem que às mulheres, 

tendo essa diferença se intensificado nos últimos anos. E, pior, 

 

Os menores salários das mulheres não são só uma desigualdade, mas 
também um paradoxo, diz Lais Abramo, da Cepal. Isso porque no Brasil 
elas são mais educadas do que eles (segundo o último Censo, 12,5% das 
mulheres têm nível superior, contra 9,9% dos homens). 
Abramo aposta causas para a diferença. Segundo ela, há ―uma série de 
mitos e preconceitos‖, como a que os homens vestem mais a camisa da 
empresa e a de que elas se devotam mais à vida doméstica do que à 
profissional. (Disponível em: <http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/ 
2015/05/1632713-diferenca-de-salario-de-admissao-de-homens-emulheres-
aumenta.shtml>. Acesso em 24/05/2015). 

 

http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/%202015/05/1632713-diferenca-de-salario-de-admissao-de-homens-emulheres-aumenta.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/%202015/05/1632713-diferenca-de-salario-de-admissao-de-homens-emulheres-aumenta.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/%202015/05/1632713-diferenca-de-salario-de-admissao-de-homens-emulheres-aumenta.shtml
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Assim, verifica-se que o direito de igualdade previsto na Constituição da 

República e em diversas leis infraconstitucionais não tem sido observado, o que 

intensifica a naturalização da violência de gênero que fomenta a exploração sexual 

de mulheres e adolescentes do sexo feminino. 

Nesse diapasão, o Poder Judiciário se apresenta como um dos 

protagonistas na manutenção da desigualdade de gêneros, na medida em que, 

historicamente, seja por meio da hermenêutica, seja pelo ativismo judicial, os 

magistrados relativizam e mitigam crimes cujas vítimas sejam mulheres, a partir de 

suas próprias convicções, referendando o modelo de hegemonia e dominação 

masculina. Neste sentido, 

 

Por meio do mapeamento anterior é possível observar o predomínio do 
ponto de vista que atribui ao universo jurídico um papel de agente 
normatizador dos valores: uma instituição que em sua prática seria 
composta de atores que tenderiam a estabelecer uma ordem moral através 
da qual conduziriam os processos criminais, avaliando a adequação ou a 
inadequação dos litigantes. Tais profissionais manteriam assim uma postura 
normatizadora, marginalizando ou procurando disciplinar aqueles que se 
afastassem de seus ideais. A forma de procederem, quando responsáveis 
em acusar/defender/julgar crimes masculinos ou femininos, segundo esta 
visão, seria por meio da avaliação da aproximação ou do afastamento que 
homens ou mulheres manteriam em relação aos ideais de gênero. Para 
avaliarem os homens, discutiriam sua adequação ao mundo do trabalho; já, 
as mulheres seriam avaliadas segundo suas condutas sexuais. 
Dentro desta ótica, nos casos de litígios que envolvessem mulheres 
vitimadas por homens, existiria a tendência do Poder Judiciário brasileiro 
em favorecer os segundos, quando as mulheres fugissem a um ideal de 
comportamento prescrito socialmente, ao passo que haveria a tendência em 
favorecer as mulheres quando ocorresse o oposto. O balanço acima escrito 
salienta a vitimização da mulher e enfatiza a tendência do Poder Judiciário 
em não penalizar crimes de homens contra suas companheiras, esposas, 
amantes e namoradas. (Disponível em: <http://www.estacio.br/publicacoes/ 
direitovivo/pdf/Artigo_Menezes.pdf>. Acesso em 24/05/2015). 

 

Cabe ao Poder Judiciário, então, um papel de fundamental importância para 

minimizar a exploração sexual, aplicando a lei da forma como foi concebida pelo 

Poder Legislativo. A ciência jurídica, como as demais ciências, para ter validade, 

deve estar embasada em proposições verdadeiras. Assim, para Streck (2009, p.2 e 

3), ―para se pensar em uma ciência jurídica, primeiro é preciso estar de posse de um 

contexto de significados que nos permitam dizer a conexão interna que existe entre 

verdade e validade‖. 

De acordo com o autor, para o positivismo kelseniano, validade é um atributo 

das normas jurídicas, aferida a partir da hierarquia escalonada das leis, chegando à 

http://www.estacio.br/publicacoes/%20direitovivo/pdf/Artigo_Menezes.pdf
http://www.estacio.br/publicacoes/%20direitovivo/pdf/Artigo_Menezes.pdf
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Constituição, cuja validade é referendada pela hipotética fundamental (―é porque é). 

Já a verdade é uma qualidade própria das proposições jurídicas, de forma que há 

cisão entre Direito e Ciência Jurídica. ―O Direito é um conjunto sistemático de 

normas jurídicas válidas; enquanto a Ciência Jurídica é um sistema de proposições 

verdadeiras‖ (STRECK, 2009, p. 5).  

A partir daí, tem-se que as normas jurídicas são válidas ou inválidas e as 

proposições jurídicas são verdadeiras ou falsas. À teoria pura do direito, seguiu o 

positivismo moderado, com normas primárias e secundarias. Neste caso, para Hart, 

o que determina a validade do direito em ―é a compatibilização – dedutivista, 

evidentemente – das regras que determinam obrigações (primárias) com as regras 

secundárias‖ (STRECK, 2009, p. 6). 

Nesse diapasão, questiona-se acerca de como devem ocorrer e quais os 

limites das decisões judiciais, para não haver preponderância do Poder Judiciário, 

por meio do ativismo judicial criando, inevitavelmente um déficit democrático. 

  

Pergunto: como justificar, legitimamente, uma decisão tomada pelo poder 
judiciário? Isso tais teorias não respondem. E nem poderiam responder, 
uma vez que essa dimensão dos acontecimentos fica fora de seu campo de 
análises. Dizendo de outro modo – e venho insistindo nesse ponto – essa 
problemática da ―validade da explicitação da compreensão‖ (portanto, da 
validade da interpretação) deve ser analisada a partir da destruição do 
método que é proporcionada por Gadamer. Com efeito, não há nisso um 
déficit de metodologia ou de racionalidade. Essa ruptura não significou um 
ingresso na irracionalidade ou no relativismo filosófico. Muito pelo contrário. 
Assim como a integridade em Dworkin, a hermenêutica está fundada na 
autoridade da tradição, que pode ser autêntica e inautêntica, além da 
importância do texto (que, em Gadamer, é um evento, como já demonstrei 
em Verdade e Consenso). Gadamer deixa claro que a ausência do método 
não significa que se possa atribuir sentidos arbitrários aos textos. À medida 
que a interpretação sempre se dá em um caso concreto, não apenas fica 
nítida a impossibilidade de cisão entre quaestio facti e quaestio júris. A 
hermenêutica não trata apenas da faticidade; ela não apenas explica como 
se dá o sentido ou as condições pelas quais compreendemos. Na verdade, 
por ela estar calcada na circularidade hermenêutica, fato e direito se 
conjuminam em uma síntese, que somente ocorre concretamente, na 
applicatio (lembremos sempre que não se cinde conhecimento, 
interpretação e aplicação). Se interpretar é explicitar o que compreendemos, 
a pergunta que se faz é: essa explicitação seria o locus da validade? Se 
verdadeira essa assertiva – e creio que não é – então estaríamos diante de 
outro problema: o que fazer com a quaestio facti? (STRECK, 2009, p.6). 

 

Verifica-se, pois, que a aplicação das regras de hermenêutica é pressuposto 

que se exige para garantir credibilidade à ciência jurídica, bem como segurança das 

decisões judiciais. Admite-se, por óbvio, a necessidade de se buscar a validade 
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normativo-jurídica de tais decisões, sem, contudo, tender para a discricionariedade, 

reforçando a ideia do juiz solipsista, na contramão da democracia. 

 

Desse modo, quando falo aqui – e em tantos outros textos – de um sujeito 
solipsista, refiro-me a essa consciência encapsulada que não sai de si no 
momento de decidir. É contra esse tipo de pensamento que volto minhas 
armas. Penso que seja necessário realizar uma desconstrução (abbau) 
crítica de uma ideia que se mostra sedimentada (ou entulhada, no sentido 
da fenomenologia heideggeriana) no imaginário dos juristas e que tem se 
mostrado de maneira emblemática no vetusto jargão: ‗sentença vem 
desentire…‘(para citar apenas um entre tantos chavões, que, como já 
demonstrei, transformaram-se em enunciados performáticos).‖ (STRECK, 
2010, 57). 

 

Assim, para o autor, o direito não é o que o judiciário pretende que ele seja, 

nem tampouco aquilo que a doutrina afirma ser, a partir de jurisprudências. Para 

Streck (2010), a decisão judicial não é um ato de vontade, mas um ato de verdade, 

entendida como ‗a resposta constitucionalmente adequada‘, de forma que a 

interpretação depende da verdade e não da consciência do intérprete. É certo que 

ao analisar o caso concreto, existe a possibilidade de juízes diferentes chegarem a 

respostas contraditórias. Todavia, para o autor, como a verdade é que possibilita o 

consenso e não contrário, havendo respostas divergentes, certamente um ou ambos 

os intérpretes estarão equivocados. Nesse prisma, para ele, resposta correta, 

 

É a resposta hermeneuticamente correta, que, limitada àquilo que se 
entende por fenomenologia hermenêutica, poderá ser denominada de 
verdadeira, se por verdadeiro entendermos a possibilidade de nos 
apropriarmos de pré-juízos autênticos, e, dessa maneira, podermos 
distingui-los dos pré-juízos inautênticos. (...) Na medida em que o caso 
concreto é irrepetível, a resposta é, simplesmente, uma (correta ou não) 
para aquele caso. A única resposta acarretaria uma totalidade, em que 
aquilo que sempre fica de fora de nossa compreensão seria eliminado. O 
que sobra, o não-dito, o ainda não-compreendido, é o que pode gerar, na 
próxima resposta a um caso idêntico, uma resposta diferente da anterior. 
(STRECK, 2011, p. 309). 

 

Dessa forma, as convicções pessoais e morais do magistrado acerca dos 

diversos aspectos da vida e da sociedade não podem ser levadas em consideração 

na aplicação da lei, sob pena de se instalar a insegurança jurídica a partir de 

julgamentos contraditórios. Ademais, não se pode admitir, especialmente na área 

penal, decisões contrárias à Constituição, aos Tratados Internacionais e às leis que 

protegem Direitos Humanos, baseadas em ideias preconcebidas e percepções 
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pessoais acerca da sociedade, como acontece, reiteradas vezes, nos casos de 

exploração sexual de adolescentes. 

Assim, levando em conta o sistema jurídico adotado no Brasil, da civil law, a 

aplicação da legislação existente acerca da exploração sexual de adolescentes e, 

importante salientar, recém-alterada, é impositiva e deveria independer de 

concepções filosóficas, religiosas ou sociais do intérprete, de forma a evitar que 

solipsismos gerem decisões conflitantes com a norma posta e tragam, além de 

insegurança jurídica, a ideia de tolerância social a este crime. 

Não se pretende com esta afirmação responsabilizar o judiciário pela 

exploração sexual de adolescentes, mas ratificar a importância das decisões na 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como preconizado pela 

Constituição. E isto só será possível com democracia e segurança jurídica, dois 

institutos incompatíveis com o solipsismo tão frequente nos julgados de crimes 

sexuais envolvendo crianças e adolescentes. 

  Saliente-se que o caminho a ser percorrido para se extirpar a exploração 

sexual da sociedade ainda é longo e demandará, a par da conscientização do Poder 

Judiciário, necessariamente uma mudança de paradigmas, de forma a se 

estabelecer uma transformação social, especialmente no modo em que homens e 

mulheres percebem a condição do gênero feminino. 

Dever-se-á haver uma alteração, a longo prazo, na base da sociedade, de 

forma que a mulher possa ter efetivamente igualdade de condições perante os 

homens e não veja na sexualidade uma alternativa – as vezes a única, de minimizar 

a precária condição socioeconômica em que se encontra. Por outro lado, o homem 

deverá perceber a mulher como um ser completo e não dissociado da própria 

sexualidade, de forma a não mais aceitar a exploração sexual por meio da 

prostituição, seja de adolescentes ou adultos. 

Dessa forma, nessa sociedade transformada, decisões judiciais solipsistas 

que contrariarem a norma posta para flexibilizar critérios estabelecidos pelo 

legislador para afastar o crime de exploração sexual, certamente será cada vez 

menos frequente, já que o magistrados, sujeitos sociais, também terão uma visão 

mais humanizada da mulher na sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando a trajetória deste trabalho e, tendo em vista o objetivo geral 

traçado, em que se busca analisar o cenário da exploração sexual de crianças e 

adolescentes do sexo feminino no Estado do Amapá, relacionando-a com as 

determinantes socioculturais e, observando as questões preliminarmente propostas, 

optou-se por dividir o texto desta tese em quatro capítulos interdependentes. 

O primeiro Capítulo, intitulado: ‗O mundo globalizado e a exploração sexual 

de pessoas: gênero, condição social e etnia fomentando violências‘ aborda a 

exploração sexual a partir do fenômeno da globalização, já percebido, desde as 

Grandes Navegações. Traça uma breve recapitulação histórica da Revolução 

Industrial e das duas Grandes Guerras e de como a prostituição e a exploração 

sexual, inclusive com o tráfico de mulheres, acabou sendo inserido nestes contextos. 

Nesse contexto, analisa-se o surgimento e desenvolvimento dos Direitos Humanos 

com sua característica de universalidade. 

A partir desses estudos, verifica-se a indissolúvel relação do atual modelo 

global com fenômenos como o terrorismo, o crime organizado e o tráfico de pessoas 

para fins de exploração sexual comercial, especialmente mulheres e, mais 

particularmente, adolescentes. Neste prisma, utilizam-se, principalmente os estudos 

de Hobsbawn (2007), Poulin (2013) e Comparato (2013), além de uma entrevista 

com uma ex-escrava sexual da Segunda Guerra Mundial, Lee Ok-Seon. 

Partindo-se do pressuposto de que a exploração sexual comercial é um 

fenômeno global e, portanto, presente nas diversas sociedades, aborda-se, a partir 

dos estudos de Malinowski, o fundamento sócio antropológico, com vistas a 

desvendar se este fenômeno é inerente a todas as sociedades ou não, ressalvando-

se que o próprio antropólogo afirma que a sociedade por ele analisada não 

representa, necessariamente, estágio de desenvolvimento de das sociedades. 

Analisa-se, ainda, sob o ponto de vista de Friedrich Engels e Caio Prado Júnior, 

fatores que podem ter contribuído para a globalização da exploração comercial de 

pessoas. 

Analisa-se, ainda, o paradoxo do crescente aumento das notificações de 

casos de exploração sexual comercial de adolescentes na contramão da ampla 

difusão dos Direitos Humanos, buscando entender como e porque se dá este 

fenômeno em um mundo cada vez mais desenvolvido. Para isso utiliza-se os 
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estudos do jornalista e historiador britânico Misha Glenny, que originaram o livro 

McMáfia, Crime sem fronteiras, em 2008. 

Na obra citada, o autor retrata o nascimento das organizações criminosas, 

analisando-as como parte integrante da economia mundial, além de trazer estudos e 

reportagens acerca da exploração sexual pelo globo, desde espaços tomados por 

guerras, como países em desenvolvimento, até países tradicionalmente 

desenvolvidos, como a Alemanha, sem deixar de lado a ilha cubana, um dos últimos 

países que mantém o regime socialista e, ao contrário, do que pregam seus 

idealizadores, também sofre com a exploração sexual. 

Ainda neste capítulo, abordam-se temas transversos ligados à exploração 

sexual, que acabam por hierarquizar os sujeitos sociais. Gênero, condição social e 

etnia se apresentam como fatores que contribuem para fomentar as violências e 

justificar a dominação de um ser humano sobre outro, sob a permissividade da 

sociedade, utilizando-se, para isso, especialmente, os estudos de Simone de 

Beauvoir, Heleieth Saffioti e Mary Del Priori. 

Ao Segundo capítulo, intitulado ‗A exploração sexual face às legislações no 

Brasil e no mundo‘, coube traçar uma análise da ciência do direito, frente à 

exploração sexual. Analisam-se, neste contexto, as obras de Carole Pateman e 

Georges Vigarello, que trabalham a naturalização da violência de gênero. Neste 

prisma, verifica-se, a violência física e sexual perpetrada por parceiros íntimos em 

diversos países do globo, a não tipificação específica do estupro conjugal e a 

prostituição, entre outros temas correlatos.  

Analisa-se a evolução da condição de mulheres, crianças e adolescentes 

nas legislações brasileiras, a partir de tabelas que traçam a evolução das normas 

constitucionais, penais, civis e menoristas, sendo o ECA considerado 

internacionalmente como uma das mais modernas e protetivas do mundo. A partir 

disso, estuda-se a exploração sexual frente às legislações protetivas no mundo, a 

partir de documentos internacionais e nacionais de enfrentamento da questão, em 

especial o ‗Protocolo de Palermo‘. 

Partindo-se do pressuposto de que não é possível tratar do tema exploração 

sexual dissociado da questão da prostituição, analisa-se, a partir dos Direitos 

Humanos, a legislação brasileira existente, bem como projetos de leis que propõem 

sua regulamentação da prostituição como profissão, descriminalizando as atividades 

correlatas. 
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Também neste capítulo, discutem-se os crimes sexuais envolvendo crianças 

e adolescentes e o alcance da ‗vulnerabilidade‘ nas condutas delitivas. Nesse 

diapasão, apresentam-se os conceitos de violência, abuso e exploração sexual e, 

ainda, a pedofilia, com suas particularidades de ocorrência e possibilidade de 

punição. 

Sob o título ‗A exploração sexual de adolescentes no Estado do Amapá: o 

alcance da rede de proteção e a percepção dos sujeitos diretamente envolvidos‘, o 

terceiro capítulo traça o perfil da exploração sexual na área estudada. Para isso, 

parte-se da contextualização do Amapá com suas especificidades, percorrendo a 

história e a geografia, com a riqueza mineral contrapondo-se à pobreza, a baixa 

escolarização e o baixo IDH. Faz-se um apanhado geral das áreas pesquisadas, 

analisando fatores que contribuem para o fenômeno. 

Traça-se um breve perfil dos campos estudados relacionando-os com a 

interface da exploração sexual juvenil, a partir da especificidade em cada um dos 

locais pesquisados. Para isso, além das visitas in loco, a busca de notícias 

relacionadas com o tema contribuiu para se desvendar as características peculiares 

de cada uma das áreas. 

Ademais, analisa-se a rede de proteção com ênfase na percepção dos 

sujeitos envolvidos. Assim, a partir de entrevistas com Conselheiros Tutelares, 

membros do Ministério Público e Magistrados que trabalham diretamente com 

crianças e adolescentes em risco social permitiram compreender a visão destes 

profissionais tanto na ocorrência, como no enfrentamento da exploração sexual 

infanto-juvenil. 

As entrevistas com as jovens vítimas de exploração sexual permite conhecer 

suas histórias de vida, desde a infância, na busca de desvendar a percepção que 

possuem em relação à violência que as vitimaram, especialmente no que tange à 

discricionariedade da conduta, bem como a possibilidade que tinham (ou não) de 

interromper a atividade. 

Saliente-se que todas as entrevistas foram dadas por livre e espontânea 

vontade dos entrevistados, que entenderam os objetivos desta pesquisa e aceitaram 

contribuir com suas vivências e experiências. Ressalte-se que as percepções dos 

profissionais foram condensadas e escritas de maneira a expressar a coletividade, 

sem mencionar os nomes dos voluntários, e, as histórias de vida das jovens 
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expressam as particularidade de cada uma, que tiveram seus nomes trocados por 

apelidos escolhidos por elas mesmas, com vistas a garantir o anonimato. 

Ainda neste capítulo, discute-se notícias e trechos de julgados, de Tribunais 

Estaduais e do STJ, acerca de crimes sexuais praticados contra crianças e 

adolescentes que afastam a aplicabilidade das normas, em atitudes solipsistas, para 

flexibilizar a conduta dos agentes. Discute-se neste prisma, o dualismo da 

hermenêutica jurídica e o ativismo judicial, especialmente quando se está diante de 

questões afetas aos Direitos Humanos. 

Por fim, o último capítulo, ‗Regulamentação da prostituição ou uma melhor 

hermenêutica na aplicabilidade das normas existentes para reduzir a exploração 

sexual de adolescentes no Amapá?‘, retoma a discussão da prostituição, da 

hermenêutica jurídica e do solipsismo, a partir do ativismo judicial, discutindo 

possíveis estratégias para reduzir a exploração sexual no Amapá. 

Parte-se da dicotomia público e privado para desvendar o espaço ocupado 

pelas prostitutas na sociedade, relacionando-o, ainda, com a questão de gênero. 

Nesse sentido, aborda-se a influência do Cristianismo que, desde os primórdios, por 

meio dos textos sagrados, dividia as mulheres em dois subgrupos: as virtuosas e 

castas, obedientes à soberania do pai ou do marido e as ‗perversas‘, categorizadas 

por serem adúlteras ou prostituídas, de forma que a comercialização do corpo ainda 

hoje é vista a partir de questões morais. 

Ainda a respeito da prostituição, discute-se tratar-se de um direito individual 

subjetivo e que, portanto, deve ser respeitado e fomentado ou, ao revés, reflete 

grave violação de Direitos Humanos, representando, sempre, exploração sexual e 

devendo, pois, ser extirpado da sociedade. Privilegia-se, neste aspecto o ponto de 

vista das mulheres prostituídas que, na grande maioria dos casos, exerce o mister 

como única fonte de sustento próprio e familiar, submetendo-se à exclusão, 

discriminação e maus tratos físicos e psicológicos. 

Ademais, verifica-se que, no Brasil, ‗escolhem‘ exercer a prostituição, em 

regra, mulheres e meninas afrodescendentes, de classes sociais menos favorecidas, 

com baixa escolaridade e habitantes de espaços urbanos periféricos, o que lhes 

retira a voluntariedade plena na opção, colocando-as em situação de 

vulnerabilidade, tornando-se objetos no mercado sexual que enriquece proxenetas e 

traficantes. 
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Nesse diapasão conclui-se que a regulamentação da atividade de 

prostituição não reduziria a exploração sexual de adolescentes, já que fomentaria a 

ideia já preconcebida de possibilidade de comprar o sexo feminino, tornando a 

mulher uma res e dissociando-a de sua sexualidade, reproduzindo essa concepção, 

fatalmente, para adolescentes, agravando ainda mais a realidade atual. 

Ainda no quarto capítulo, retorna-se, mais detalhadamente, à importância da 

hermenêutica jurídica, combatendo-se o solipsismo e o ativismo judicial contra legem 

no combate à exploração sexual de adolescentes. Verifica-se, ainda, que há 

peculiaridades Amazônicas, especialmente no que tange à sexualidade das 

meninas, já que não é incomum se encontrar comunidades em que os próprios pais 

desvirginam suas filhas pré-púberes, sem conceber que tal prática representa 

violência.  

Ademais, também não representa fator incomum a exploração sexual 

fomentada pela família, na medida em que algumas jovens são responsáveis por 

‗trocar‘ gêneros alimentícios, como a farinha, muito utilizada na alimentação regional, 

por favores sexuais. Essas garotas, sexualmente abusadas desde muito jovens 

descobrem que podem auferir renda com sua sexualidade e acabam ingressando no 

mercado da prostituição e, quando o fato chega às autoridades judiciais, não raro 

veem as normas protetivas serem afastadas, pelo fato de já exercerem, desde há 

muito, o meretrício, em total dissonância com a legislação protetiva estabelecida 

nacional e internacionalmente. 

Assim, a partir de todo o material colhido e analisado, além das pesquisas 

de campo realizadas, retomando os questionamentos iniciais, é possível propor, 

sem, contudo pretender esgotar as discussões acerca do tema, as seguinte 

considerações relativas ao tema estudado:  

No que tange as particularidades sócio históricas e culturais do Brasil e da 

Amazônia, verifica-se haver uma forte influência na atual percepção acerca da 

sexualidade das mulheres. Desde o descobrimento e colonização, o Brasil foi 

econômica e socialmente explorado e isso, ainda faz permanecer a ideia de 

exploração, na qual um ser humano pode explorar seu semelhante, por estar em 

posição hierarquizada. Galeano (2000) exemplifica esta dominação com a 

escravização de índios – e posteriormente de negros, bem como a imposição 

religiosa. 
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Nesse diapasão, Faleiros (2004) afirma que também a sexualidade brasileira 

deve ser compreendida a partir de determinações históricas que acabaram por 

reproduzir uma sexualidade de classe, racista, machista e adultocêntrica, 

exemplificando com o repudiante ‗leilão de virgens‘, ainda existente no Brasil. Dessa 

forma, pode-se afirmar que a exploração sexual de adolescentes é fruto de uma 

sociedade desigual e hierarquizada, na qual há dominação de ricos sobre pobres; de 

brancos sobre negros; de homens sobre mulheres; e de adultos sobre crianças, 

vulnerabilizando os mais fracos. 

Especificamente na Amazônia, com baixa densidade demográfica e pouco 

desenvolvimento social, esta dominação aparece com mais força, fragilizando ainda 

mais os atores sociais menos favorecidos, a exemplo do filme nacional ‗Anjos do 

Sol‘, que mostra a triste realidade de Maria, uma criança de 12 anos vendida por 

seus pais, leiloada e levada a ser escrava sexual nos garimpos amazônidas. 

Esta realidade também foi retratada por Dimenstein (2002) ao descrever a 

chegada de meninas que, sem saber, seriam levadas à prostituição. Com a 

descrição, pode-se perceber que as garotas não são tratadas como seres humanos, 

mas como coisas passíveis de compra, venda e utilização. Essa coisificação só pode 

ser compreendida a partir de parâmetros hierarquizadores que permitem o livre 

exercício do direito sexual por homens e a exploração sexual de meninas e 

mulheres. 

Ressalte-se que a exploração sexual não está adstrita ao Brasil, de forma 

que as particularidade sócio históricas e culturais presentes, apesar de contribuírem 

muito para a exploração sexual perpetrada, não pode ser considerada as únicas 

responsáveis pelo fenômeno e, também, não podem ser utilizadas para manter a 

condição de dominação.  

Já no que concerne às contribuições das legislações nacionais e 

internacionais na proteção dos direitos das mulheres no que tange à exploração 

sexual de adolescentes, verifica-se um grande avanço. As legislações protetivas dos 

direitos das mulheres têm avançado muito ao longo da história. No início, as 

mulheres eram vistas como seres inferiores, não eram consideradas cidadãs, não 

tinham liberdade e eram consideradas incapazes. Com a evolução da sociedade e, 

por conseguinte, das leis, a condição da mulher foi alterada a ponto de uma mulher 

ocupar o cargo de Presidente da República. Assim, as legislações demonstram que 

se pretende atingir uma sociedade livre, justa e solidária. 
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Entretanto, percebe-se que muitas das implicações desses avanços na 

sociedade ainda estão por vir, já que, ainda hoje, os salários das mulheres são 

menores que o dos homens, apesar da escolarização e qualificação destas superar 

a daqueles. Ademais, no que tange a sexualidade, há uma naturalização da 

dominação do homem sobre a mulher, com discussões legislativas pretendendo 

legalizar a exploração sexual, regulamentando as atividades correlatas, contribuindo 

para coisificar a mulher e separando-a da própria sexualidade, fomentando 

violências.  

Dessa forma, a regulamentação da prostituição não minimizaria, mas, ao 

revés, agravaria a situação de exploração sexual de adolescentes. Isso porque se o 

Estado estabelece a possibilidade de exploração sexual de mulheres adultas, 

permitindo lucro de terceiros, ratifica a possibilidade de dominação de um ser 

humano por outro, fomentando a hierarquização de pessoas, situação 

absolutamente incompatível com a dignidade humana. 

Para Araújo (2004), a sexualização dos papeis sociais induz a ideia de que 

os homens tem o direito aos serviços sexuais das mulheres, resultando a exploração 

sexual. Nesse prisma, crianças e adolescentes estariam ainda mais vulneráveis a 

essa violação de Direitos Humanos, eis que estariam inseridos em um contexto 

social que aceita a comercialização do corpo feminino, contrapondo-se à dignidade 

humana.  

E, por fim, ao questionamento de sob quais argumentos o Poder Judiciário 

flexibiliza a aplicação das legislações protetivas das adolescentes, verifica-se que, 

apesar da Constituição da República (1988) ter adotado a tripartição de Poderes, 

num sistema de freios e contrapesos, cabendo ao Poder Judiciário julgar casos 

concretos a partir de leis votadas pelas Casas Legislativas e sancionadas pelo Poder 

Executivo, alguns magistrados extrapolam suas funções e julgam conforme suas 

próprias convicções, geralmente a partir de parâmetros machistas e adultocêtricos e 

em desacordo com a norma posta, praticando ativismo judicial. 

Assim, não é incomum a existência de julgados ‗flexibilizando‘ a norma 

protetiva em casos de abuso ou exploração sexual infanto-juvenil – mesmo sendo a 

legislação recente. As motivações das decisões são embasadas em ideia 

preconcebidas do julgador que justifica o afastamento da norma, sob diversos 

argumentos, tais como: a adequação social, a não vulnerabilidade da vítima, em 

razão da plena consciência dos atos praticados ou, pior, a não virgindade da vítima, 
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demonstrando uma falta de técnica jurídica e atitude solipsista, gerando grave 

insegurança jurídica e, necessariamente um déficit democrático, já que não houve 

obediência à lei, votada pelos representantes da sociedade. 

Assim, por fim, a partir dos estudos feitos, e, revisitando a tese central desta 

pesquisa que busca desvendar se o poder público deve regulamentar a prostituição 

ou garantir a aplicabilidade das normas existente para reduzir a exploração sexual 

de adolescentes no Amapá, verifica-se que, como dito alhures, não é possível 

desvencilhar prostituição de exploração sexual, já que ambos os institutos são 

inegavelmente inter-relacionados. 

Regulamentar a prostituição e as atividades a ela correlatas, além de atentar 

contra a dignidade humana e, consequentemente os Direitos Humanos, ainda teria o 

condão de naturalizar ainda mais a percepção de possibilidade de dominação de um 

ser humano por outro, seja pela superioridade financeira ou qualquer outra, fator que 

em nada contribuiria para reduzir a exploração sexual de adolescentes. Ademais, 

representaria a ratificação, pelo Estado, da possibilidade de explorar sexualmente 

algumas categorias de pessoas, transformadas em res. 

Deve-se observar a questão da prostituição sob o ponto de vista da pessoa 

prostituída em não do explorador. Desta feita, percebe-se que a maioria das 

mulheres que se encontra nesta situação não tem, no momento, outra opção para 

manter a si própria e a família e pretende deixar a ‗profissão‘, tão logo seja possível, 

de forma que se pode inferir que a prostituição não retrata uma escolha livre e 

consciente para ganhar a vida, mas de uma falta de opção, como se observa nas 

palavras das entrevistadas, bem como nos estudos de Figueira e Boshi, que aponta 

o perfil das meninas exploradas, convergindo em afrodescendentes, provenientes de 

classes sociais mais populares, habitando espaços urbanos periféricos e com baixa 

escolaridade.  

Por outro lado, garantir a aplicabilidade das normas existentes poderia 

contribuir para reduzir a exploração sexual de adolescentes no Amapá, na Amazônia 

e no Brasil, na medida em que se afastariam as convicções pessoais, filosóficas, 

religiosas ou sociais dos julgadores, carreadas com ideias preconcebidas a partir de 

uma sociedade sexista e adultocêntrica, julgando de acordo com a lei, garantindo a 

democracia e a segurança jurídica e evitando decisões contraditórias. 

Dessa forma, qualquer pessoa que obtivesse sexo com menor de 18 anos, 

mediante pagamento de dinheiro ou outro bem, saberia estar incidindo no crime de 
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exploração sexual e estaria ciente da punição cabível, independente da 

vulnerabilidade da vítima – que jamais seria usada para afastar o delito, como o fato 

de não ser mais virgem, de ter havido voluntariedade na conduta, de ter a plena 

consciência do ato que praticava, de se dedicar à prostituição, entre outros. 

É obvio que não se pretende, como dito alhures, responsabilizar o judiciário 

pela exploração sexual de adolescentes, mas tão somente indicar a importância das 

decisões na construção de uma sociedade democrática e justa. Decisões solipsistas 

que afastam a norma para não punir exploradores são frequente nos julgados de 

crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes e, definitivamente contribuem 

para naturalizar esta prática. 

  É sabido que o caminho a ser percorrido para reduzir e, depois, extirpar a 

exploração sexual demanda, a par da aplicação da hermenêutica jurídica nos 

julgados, afastando-os do solipsismo e do ativismo judicial, necessariamente uma 

mudança de paradigmas, alterando a percepção em que homens e mulheres 

percebem a condição do gênero feminino na sociedade. 

Não basta, pois, a edição de leis que preconizem a igualdade entre homens 

e mulheres e a proteção integral para todas as crianças e adolescentes, se inexistir 

envolvimento da sociedade, com vistas a eliminar efetiva e eficazmente a 

desigualdade de gênero, tornando inaceitável a comercialização do sexo, 

especialmente em relação aos menores de idade, que devem ser integralmente 

protegidos. 

Ademais, a proteção integral deve começar desde antes da concepção, por 

meio de planejamento familiar eficaz, com vistas a conscientizar os pais acerca da 

responsabilidade que pretendem abraçar. Aliado a isto, garantir escolarização de 

boa qualidade para todas as crianças e adolescentes, com cursos 

profissionalizantes compatíveis com as habilidades de cada um, com vistas a 

proporcionar reais possibilidades de satisfação profissional, sem que veja na 

sexualidade uma alternativa para reduzir a precária condição socioeconômica em 

que se encontra.  

Enfim, não basta a existência das normas protetivas, é imperioso coloca-las 

em prática. O Legislativo cumpriu sua tarefa e trouxe uma das melhores legislações 

menoristas do globo. Cabe agora ao Executivo garantir a prioridade absoluta 

preconizada, inclusive de investimentos públicos para crianças e adolescentes, 
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garantindo-lhes melhores condições de desenvolvimento pessoal e social e, ao 

Judiciário, aplicar as normas, tais como concebidas, garantindo a segurança jurídica 

e a democracia.  
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