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Resumo

Objetivo: o principal objetivo deste estudo é analisar determinantes (sócio-
econômicas e de fluxo turístico estrangeiro) que podem explicar a variação no
número de denúncias de exploração sexual nos estados da Bahia e São Paulo.
Metodologia: Em base ao fluxo turístico estrangeiro e número de denúncias de
exploração sexual de crianças e adolescentes nos Estados da Bahia e São
Paulo entre 2008 e 2012, modelos de regressão linear univariada foram
desenvolvidos para testar hipóteses de associação.
Resultados: A pobreza e o menor Índice de Desenvolvimento Humano são
determinantes que explicam variação na taxa de denúncia de exploração de
crianças e adolescentes. Além disso, há uma associação entre fluxo de turistas
estrangeiros e variação no número de denúncias de exploração sexual de
crianças e adolescentes nos dois Estados. No entanto, o nível de associação é
mais significativo na Bahia onde o coeficiente de associação encontrado
sugere uma variação de uma denúncia de exploração sexual na Bahia para
cada variação de 371 turistas estrangeiros no estado. Em São Paulo, essa
mesma associação é encontrada para cada variação de 2.567 turistas
estrangeiros.
Conclusão: Com a chegada dos grandes eventos internacionais nos próximos
anos e aumento significativo de turistas, é fundamental que ações de
enfrentamento a exploração sexual de crianças e adolescentes sejam
desenvolvidas para coibir este tipo de prática no país.

I. Introdução

De acordo com o Instituto de Justiça da British Columbia no Canadá, a

exploração sexual está relacionada ao abuso sexual de crianças e jovens pela

troca de sexo por dinheiro, drogas, comida, hospedagem, proteção, outras

necessidades básicas. No Brasil, como na grande maioria dos países, a

exploração sexual é considerada crime e violação dos direitos universais de

crianças e adolescentes.
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Uma das formas de propagação e promoção da exploração sexual e

fortalecimento de suas redes criminosas é o turismo sexual. Nesse sentido, a

Organização Mundial do Turismo, uma agência especializada das Nações

Unidas, define o turismo sexual como “viagens organizadas pelo e com o setor

de turismo, ou fora desse setor, mas usando suas estruturas e redes, com o

propósito primário de engajamento em relações sexuais comerciais pelo turista

com um(a) residente do local de destino”.

As viagens de turismo sexual tomam uma proporção ainda mais significativa

durante grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo e Olimpíadas. De

acordo com o Conselho para Assuntos Hemisféricos das Américas, países de

destino do turismo sexual ficam ainda mais vulneráveis durante esses eventos.

Em artigo publicado em outubro de 2011, o Conselho faz a seguinte

argumentação:

“Toda vez que há um grande evento esportivo, seja as Olimpíadas, Copa do

Mundo ou o Super Bowl (EUA), o negócio ilegal de muitos bilhões de dólares

de tráfico de pessoas floresce. Com milhares de pessoas querendo estar

presentes na próxima Copa do Mundo de 2014 e nas Olímpiadas de 2016, o

Brasil tem um caminho difícil pela frente com seus preparativos para esses

grandes eventos. O governo brasileiro não está apenas fortalecendo sua infra-

estrutura, pacificando as favelas e expulsando seus líderes do comércio ilegal

de drogas e modernizando seus estádios, está também colocando uma grande

e continua ênfase na questão social do combate ao tráfico de crianças para a

exploração e o turismo sexual”.

Em todo o mundo, as consequências sociais, econômicas e políticas do

turismo sexual produzem efeitos devastadores tanto para os países de origem

de turistas sexuais como para os países de destino. Algumas dessas

consequências estão relacionadas a questões de saúde pública, educação,

produtividade econômica, crescimento da informalidade e aumento de

incidentes criminais praticados por suas redes de promoção.
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Diversos estudos realizados em todo o mundo já demonstram esses efeitos

negativos, incluindo:

 Estudos realizados na Inglaterra (país de origem) e na Tailândia e

República Dominicana (países de destino) demonstram que aumentos

na incidência do HIV/AIDS e outras doenças sexualmente

transmissíveis estão diretamente associados ao turismo sexual (Rice,

2012).

 O aumento no caso de incidência do HIV/AIDS e outras doenças

sexualmente transmissíveis também contribuem para uma elevação

nos custos da saúde pública (para o país de origem e também para o

país de destino), reduzindo a capacidade de seus respectivos sistemas

de lidar com outras doenças crônicas.

 O turismo sexual também promove a economia informal, reduzindo o

potencial de qualificação de profissionais do país de destino e limitando

a capacidade de empresas do país de origem de recrutamento e

seleção de profissionais qualificados em investimentos formais no país

de destino (Payne, 2011).

 Estudos também demonstram a vinculação direta entre o turismo

sexual e consumo de drogas (lícitas e ilícitas). De acordo com estudos

realizados na República Dominicana, o consumo de álcool é pré-

requisito fundamental para o turismo sexual (Padilla 2012).

 Em países de destino, como o Siri Lanka, foi também observada a

associação direta entre o turismo sexual e o trabalho escravo,

principalmente entre crianças e jovens (Miller, 2011).

 O aumento das ocorrências criminais no país de destino também

sobrecarrega o sistema judicial e policial, diminuindo sua capacidade

para lidar com casos importantes de segurança pública local.

Em base a esses resultados adversos, deve-se levar em consideração a

grande proporção de turistas de países de origem que buscam serviços

comerciais de sexo. Um estudo realizado com 1.125 turistas dinamarqueses

que visitaram a Bulgária em um determinado feriado demonstrou que 48%
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dos homens e 8% das mulheres tinham visitado um local de sexo comercial

(Hess, 2011). Sendo assim, além de violar uma série de direitos básicos, o

turismo sexual resulta em prejuízos sociais e econômicos concretos aos

países de origem e destino. Ou seja, seus aparentes “benefícios”, como

aumento da capacidade turística, consumo e emprego, são rapidamente

neutralizados por seus efeitos adversos.

Essas evidências também são importantes para o fortalecimento do

conceito de sustentabilidade humana. A Sustentabilidade Humana (Fontes,

2012) pode ser definida como um princípio de que os recursos humanos,

cada vez mais escassos no futuro, precisam de incentivos contínuos para

ser mais produtivos, saudáveis, inseridos e felizes no presente. Fortalece-

se, assim, a necessidade para o estabelecimento de diretrizes de políticas

sociais de inserção de novas práticas no mercado de trabalho, redução da

exclusão social e garantia dos direitos da infância e do adolescente.

Por exemplo, programas que resgatam os direitos das crianças e jovens

afetados pela exploração e turismo sexual, dando-lhes oportunidade de

educação técnica e inserção no mundo do trabalho, promovem diretamente

a sustentabilidade humana. O Programa ViraVida do Conselho Nacional do

SESI é um exemplo concreto da aplicabilidade deste conceito. Jovens de

diversos estados brasileiros estão engajados em novos ciclos de

perspectiva de vida. De um ciclo de exploração sexual, miséria, uso/abuso

de drogas e morte, o Programa ViraVida introduz um ciclo de capacitação

técnica, garantia de direitos básicos, inserção no mundo do trabalho e

qualidade de vida.

Além disso, nos países de origem, há organizações como a Fundação

Selles, ECPAT e Happy Child International que estão mobilizando

legisladores da Inglaterra, França, outros países europeus e Estados

Unidos. O principal objetivo dessa mobilização é a aprovação de leis que

classifiquem como crime no país de origem (incluindo abertura de processo

criminal) qualquer tipo de exploração sexual cometida por turistas do país

de origem contra crianças e adolescentes no país de destino. Diversos
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encontros já foram realizados nas principais instâncias legislativas desses

países para a conscientização dos seus representantes.

II. Metodologia do Estudo de Determinantes da Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes no Brasil

Em base ao contexto narrado acima, o objetivo principal deste estudo é

apresentar determinantes que explicam a variação no número de denúncias

de exploração sexual nos estados da Bahia e São Paulo. Esses dois

estados foram escolhidos em função de suas características geográficas,

econômicas e pelo tipo de turismo predominante ser bem distinto.

De um lado, o Estado da Bahia apresenta uma das rendas per capitas

mais baixas do país, Índice de Desenvolvimento Humano abaixo da média

nacional e um tipo de turismo de estrangeiros essencialmente de lazer. Do

outro lado, o estado de São Paulo apresenta renda per capita e Índice de

Desenvolvimento Humano acima da média nacional. Além disso, o turismo

de eventos e negócios representa o maior número de visitas de

estrangeiros ao estado.

Sendo assim, tomando como base o número de registros de exploração

sexual de crianças e adolescentes no Brasil disponibilizados pela Secretaria

Nacional dos Direitos Humanos para o período 2008 a 2010, modelos

estatísticos de regressão univariada foram elaborados para tesar hipóteses

de associação linear entre a variação mensal no número de casos de

denúncia e determinantes sócio-econômicas/turismo estrangeiro nos dois

estados.

Para os dois primeiros modelos (ecológicos), o indicador de denúncia

por 100.000 habitantes em cada uma das 27 unidades federativas no ano

de 2010 foi utilizado como a principal variável dependente e a renda per

capita dos Estados e seus respectivos Índices de Desenvolvimento Humano

foram utilizados como as principais variáveis independentes do modelo.
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Para o terceiro modelo, aplicado de forma comparativa aos Estados da

Bahia e São Paulo, o número absoluto mensal de denúncias de exploração

sexual foi utilizado como principal variável dependente do modelo. E para a

variável independente, foi utilizado o número absoluto mensal de turistas

estrangeiros em cada estado como a variável independente do modelo. Em

ambos os casos, os dados utilizados foram analisados para o período de

janeiro de 2008 a dezembro de 2010 (36 meses no total).

Vale lembrar que os modelos não foram ajustados a outras possíveis

variáveis de controle e após a apresentação dos resultados, algumas

reflexões sobre as possíveis limitações do estudo serão descritas.

III. Determinantes da Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes

A pobreza é, efetivamente, uma determinante significativa para explicar

as variações na taxa de denúncias por 100.000 habitantes. Conforme

demonstrado abaixo, existe uma associação linear e direta entre a taxa de

denúncia de exploração sexual de crianças e adolescentes por Estado.
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Os estados que sediarão jogos da Copa do Mundo estão evidenciados

em negrito e os Estados em vermelho são aqueles que não receberão jogos

da Copa do Mundo. Os resultados estatísticos desta regressão confirmam a

significância, conforme tabela abaixo:

Conforme apresentado no modelo acima, o nível de associação entre

estas duas variáveis é estatisticamente significativo (valor-f<0,05). Sendo

que a variação de renda per capita explica 23,18% da variação na taxa de

denúncia por 100.000 habitantes (r2=0,2318). Em base ao coeficiente

definido pelo modelo (-0,55), pode-se ainda concluir que para um aumento

na renda per capita de 2 salários mínimos, pode-se projetar a redução na

taxa de uma denúncia por 100.000 habitantes.
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Sendo assim, a pobreza é uma determinante significativa para explicar

as atuais taxas de denúncia de exploração sexual de crianças e

adolescentes no Brasil. Sendo que para a Copa do Mundo, os Estados mais

vulneráveis são Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Todos

situados na Região Nordeste do Brasil.

Níveis de associação semelhantes foram também encontrados no

modelo de regressão, utilizando-se o IDH dos estados como principal

variável independente. Conforme demonstrado no gráfico abaixo, Estados

com menores Índices de Desenvolvimento Humano são os mesmos que

apresentam as taxas mais elevadas de denúncia por 100.000 habitantes. E,

esse nível de associação também é estatisticamente significativo (valor-

f<0,05).
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Finalmente, para o terceiro modelo de regressão, tomando os estados

da Bahia e São Paulo como base de análise para diferenciar Estados com

características de tipo de turismo e níveis sócio-econômico diversos, uma

associação entre a variação no número de turistas estrangeiros e número

de denúncias de exploração sexual foi identificada.
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Conforme demonstrado no gráfico abaixo, com uma variação no número

de turistas estrangeiros, verifica-se também uma associação linear positiva

na variação do número de denúncias de exploração sexual.
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Os resultados estatísticos dessa regressão também apontam para

uma elevada significativa estatística (valor-f<0,01). Além disso, o coeficiente

de associação encontrado sugere uma variação de uma denúncia de

exploração sexual na Bahia durante o período de 2008 a 2010 para cada

variação de 371 turistas estrangeiros no estado.
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Já no caso do Estado de São Paulo, embora o nível de associação

também aponte para uma associação linear entre estas duas variáveis, em

base ao gráfico abaixo, a significância estatística pode ser considerada bem

abaixo do encontrado no estado da Bahia.
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A significância estatística do modelo de São Paulo chegou praticamente

ao mínimo necessário para explicar esta associação (valor-f=0,05). Sendo

que o coeficiente de associação sugere a variação de uma denúncia para

cada variação de 2567 turistas estrangeiros no Estado.

III. Limitações do estudo
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Cabe ressaltar que embora este estudo tenha demonstrado a

associação determinante de algumas variáveis com o número de denúncias

de exploração sexual no Brasil, algumas limitações devem ser ressaltadas

que podem ter subestimado os resultados deste estudo.

De acordo com diversas observações qualitativas, constata-se que o

número de denúncias de exploração sexual pode representar apenas uma

parcela do número real de casos. Infelizmente, não há estimativas em base

a modelos científicos que possam demonstrar a razão entre o número de

denúncias efetivadas e o número real de casos observados por

testemunhas. Sendo assim, a denúncia representa apenas um número

conservador da realidade.

Tomando como base uma estimativa mais próxima da realidade, pode

ser que o nível de associação tenha sido subestimado. Isso porque com o

aumento do número de casos observados, o coeficiente de associação

pode ser significativamente maior.

Além disso, esse é um estudo inicial univariado e em função das

limitações da disponibilidade de dados mais específicos sobre o perfil dos

turistas estrangeiros no Brasil, a falta de variáveis de controle podem ter

exercido um efeito confundidor na associação entre as principais variáveis

dependente e independente do estudo. Por exemplo, a falta de um perfil do

turista estrangeiro em função de gênero, idade, renda e origem podem ter

contribuído para um efeito confundidor ao estudo. Sendo assim, em posse a

esses dados, os resultados poderiam demonstrar uma relação direta e

ainda mais significativa de acordo com o perfil sócio-demográfico-

econômico dos turistas estrangeiros que visitaram os Estados da Bahia e

São Paulo durante os anos de 2008 e 2010. Mais uma vez, os coeficientes

de associação podem ter sido subestimados.

De qualquer forma, é importante ressaltar que estudos mais

conservadores são os mais adequados para o desenvolvimento de modelos

explanatórios complexos. Os resultados do estudo são robustos e apontam
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determinantes essenciais que contribuem para explicar variações no

número e taxas de denúncias de exploração sexual nos estados da Bahia e

São Paulo.

IV. Conclusão

Em base aos resultados do estudo, pode-se projetar um aumento no

número de denúncias de exploração sexual em base a um aumento mais

significativo de turistas nos estados da Bahia e São Paulo. Esse é o caso,

por exemplo, dos grandes eventos (Copa do Mundo, Copa das

Confederações, Olimpíadas). Mesmo levando em consideração os grandes

benefícios de sediar esses eventos, o país deve estar preparado para coibir

possíveis violações dos direitos humanos, como no caso da exploração

sexual de crianças e adolescentes.

No entanto, não se pode afirmar categoricamente que o Brasil terá um

aumento de exploração de crianças e adolescentes durante esses eventos.

Isso porque esse aumento somente poderá ser observado caso nenhuma

iniciativa de enfrentamento for organizada. Ou seja, a variação apresentada

neste estudo pode ser projetada apenas no caso das condições de

exploração sexual permanecerem as mesmas em relação a momentos

considerados sazonais ou “normais” de fluxos de turistas.

Como o Brasil possui uma rede de enfrentamento com reconhecimento

internacional e programas eficazes estão sendo implantados em todo o

Brasil, como o caso do Programa ViraVida do Conselho nacional do SESI, é

provável que essa projeção não se confirme. Ações também já estão sendo

planejadas durante os grandes eventos em base a campanhas de

conscientização nos países de origem e em todo o país. Tudo isto deve

contribuir para que as projeções identificadas neste estudo não se

concretizem durante os grandes eventos.

Referências:



1
3

1. Rice, B., Gilbart, V. L., Lawrence, J., Smith, R., Kall, M., & Delpech, V.

2012. Safe travels? HIV transmission among Britons travelling abroad.

Hiv Medicine, 13(5): 315-317.

2. Fontes, Miguel. Cidadania Corporativa Estratégica e Sustentabilidade

Humana. Revista do Conselho Nacional do SESI. Ano VIII, Número 07,

Outubro de 2011.

3. Payne, Sarah. Tourism in the Dominican Republic: Social and Economic

Effects. Gatton Student Research Publication. Volume 3, Number 1,

2011.Gatton College of Business & Economics, University of Kentucky.

4. Padilla, M. B., Guilamo-Ramos, V., & Godbole, R. 2012. A Syndemic

Analysis of Alcohol Use and Sexual Risk Behavior Among Tourism

Employees in Sosua, Dominican Republic. Qualitative Health Research,

22(1): 89-102.

5. Miller, J. 2011. Beach boys or sexually exploited children? Competing

narratives of sex tourism and their impact on young men in Sri Lanka's

informal tourist economy. Crime Law and Social Change, 56(5): 485-508.

Websites:

 http://host.jibc.ca/seytoolkit/what.htm

 http://ethics.unwto.org/en/content/other-information-regional-consultations-

and-policy-documents

 http://www.coha.org/page/61/?cat=ocfeednlwy


