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Denise 13 anos 
VENDE-SE DESDE OS 11  

A residente mais nova do abrigo 
da prefeitura de Fortaleza para 
vítimas de exploração sexual 
prostituía-se por um prato 
de comida
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Crianças, 
vendem-se
Há 2 milhões de menores vítimas 
de exploração sexual em todo o mundo. 
O Brasil é um dos principais produtores 
de carne barata infantil. E os portugueses 
estão entre os primeiros clientes. Em Salvador, 
Porto Seguro e Fortaleza, algumas das 
cidades mais procuradas por turistas sexuais, 
encontrámos famílias que dependem do corpo 
dos fi lhos para sobreviver, meninos de rua 
e crianças viciadas em crack  
REPORTAGEM VISÃO/SIC ISABEL NERY TEXTO JORGE PELICANO FOTOS 
ENVIADOS ESPECIAIS
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O 
rio de esgoto corre 
para o mar. Sacos de 
lixo amontoam-se, 
misturados com de-
jectos e restos de co-
mida que as crianças 
pisam, descalças. Bar-
racas de pau e chapa, 

algumas de tijolo, estendem-se ao longo de 
sete quilómetros de praia. Esta água, que as 
autoridades sanitárias consideram impró-
pria para banhistas, serve de duche a boa 
parte das crianças da favela.

Podemos dar-lhe nome – Pirambu, em 
Fortaleza –, mas para o caso é relativamen-
te indiferente. Como esta favela, há milha-
res por todo o Brasil. Só em Fortaleza, a 
terceira cidade mais favelada do país, são 
mais de 700. 

É de bairros assim que, todos os dias, 
saem centenas de crianças e adolescentes 
para se prostituírem à beira-mar. À sua 
espera estão turistas – portugueses, espa-
nhóis e italianos, o trio sempre referido 
– que têm para oferecer um lanche, uma 
água de coco, um vestido novo.  

Coisa pouca, ajuizará quem lê conforta-
velmente esta revista. Sim, se pensarmos 
que, em troca, vendem aquilo que ainda 
nem é seu – um corpo em crescimento, 
muitas vezes por menstruar. Não, se pen-
sarmos que, na mesa, têm um prato cheio 
de nada; na cama, quatro ou cinco irmãos 
para partilhar um colchão; na sala, o rega-
teio do espaço com uma televisão, a ven-
dilhona do templo a que estas menores só 
podem aceder com os «gringos». 

Faltou um detalhe: o caudal do esgoto 
que corre para o mar, no Pirambu, é en-
grossado pelos lixos industriais de grandes 
fábricas que aí fazem descargas. Metáfora 
– ou talvez não – de um mundo que engorda 
diariamente a miséria, mas tem medo dela. 

Assim nascem as infâncias roubadas que 
encontrei nesta reportagem. Partilhei as 
lágrimas da menina violada pelo pai, aos 
7 anos, e pouco depois iniciada na prosti-
tuição, porque tinha medo de dizer «não» 
aos homens. Fitei os olhos de meninos de 6 
anos em rostos de velhos tristes, fumados 
pelo crack. Ouvi a alma da indígena que se 
vende desde os 9, porque «tinha fome».   

Procura-se no supermercado
de sexo
– Tá fazendo programa? 
– Humm, humm. 
– Quanto é que leva? 
– Vinte reais. (7 euros.)

Diana aproxima-se e debruça-se na janela 
do carro. Garante que tem 18 anos, mas as 
borbulhas de adolescente e o jeito infantil 
denunciam um máximo de 14. Pergunto-
-lhe pelo documento de identifi cação. Ela 
desculpa-se: «Esqueci. Ficou em casa.» 

A idade é a primeira farsa da exploração 
infantil. Todas as jovens de Fortaleza, ao 
vivo ou nos anúncios de jornal, têm 18 anos. 
Nem mais nem menos. 

Corpo franzino, saia que pouco ou nada 
tapa, Diana vende-se numa rua escura, 
perto da Praia do Futuro. Quando perce-
be que não a abordámos para «programa», 
pede dois reais (70 cêntimos). Assim que 
a nota lhe toca a mão, sai a correr. Os de-
dos, fininhos, tinham as pontas queima-
das. O próximo destino será uma «boca» 
para comprar crack, mistura de bicarbo-

PIRAMBU, FORTALEZA É de favelas como esta que saem centenas de crianças e adolescentes para se venderem a turistas
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nato de sódio e amoníaco com restos de 
cocaína.

Em Fortaleza, como em qualquer parte do 
mundo, droga e prostituição trabalham em 
equipa. «A mulher compra, leva para o quar-
to e vende ao cliente. Nunca denuncia, por-
que também é trafi cante e consumidora. As 
150 mil brasileiras que se prostituem no es-
trangeiro rendem 40 milhões de dólares por 
dia. Como vectores de droga, dá para multi-
plicar por quatro a cinco vezes esse valor», 
afi rma Robson Oliveira, 54 anos, sociólogo 
e coordenador do Conselho Euro-Brasileiro 
de Desenvolvimento Sustentável (Eubra).

Durante o dia, o negócio do sexo faz-se 
nos bares da Praia do Futuro, a mesma 
onde, em 2001, foram assassinados seis 
portugueses. Em vez de um bar com mu-
lheres, encontraram a ganância de Militão. 

Mas, a menos que se queira ser discreto, 
como é o caso de Diana, o «prostiturismo» 
na capital do Ceará fi ca mais para os lados 
da Praia de Iracema, próximo do centro da 
cidade. «Para  aqui só vem quem quer sexo», 
resume Preto ZeZé, Francisco José para 
quem teima nas formalidades, membro da 

ONG Central Única das Favelas (Cufa).  
Cada esquina é uma montra, um espaço 
negociado entre as trabalhadoras do sexo. 
Usando os postes da sinalética rodoviária 
como varões de dança ou conversando em 
grupos, as mulheres, ou as quase mulheres, 
no caso dos – muitos – travestis, mostram-
-se a quem passa, bem produzidas. 

 Na rua mais agitada, onde também fi ca O 
Pirata, a conhecida discoteca de um portu-
guês, nada é o que parece. Os bares, quase 
todos de estrangeiros, têm cara de bares e 
música de bares. Mas servem, sobretudo, 
para explorar mulheres e vender droga. 
Muitos deles, confi denciou-nos a polícia, 
nem sequer têm alvará para funcionar, em-
bora estejam abertos há anos. 

Aqui, a oferta é maior do que a procura 
e os homens são literalmente empurrados 
para dentro dos bares. 

Se havia dúvidas sobre o motivo para 
a chegada de tantos machos a Fortaleza 
– 80% dos voos vêm com homens sozinhos 
– fi caram esclarecidas pelo crime Boa noite, 
Cinderela. «Chegámos a ter três casos por 
mês. Os homens eram drogados pelas pros-
titutas e depois roubados. Apesar disso, le-
vavam todas as noites uma garota diferente 
para o hotel. Ficou claro que eram turistas 
sexuais», revela Adriana Arruda, da Delega-
cia de Protecção ao Turista. 

Nestas ruas de tantos enganos, tam-
bém os taxistas só parecem uma parte do 
que são: transportadores de passageiros. 
Durante as suas pesquisas ZeZé percebeu 
que «o aumento do policiamento leva os 

turistas a combinar tudo por telefone ou 
Internet e o taxista é quem negoceia, leva e 
traz as meninas». Para ele, «os taxistas são 
escritórios sobre rodas».  

‘Cracka-se’ a infância
– O que faz aqui a essa hora?
– Vou arrumar papelão para dormir.
– Conhece meninas que fazem programa?
– Conheço um bocado. A Isabele tem 14 anos, 

usa a carteira de identidade da mãe para 
entrar no motel.

São duas da madrugada e Fábio caminha so-
zinho. Tem casa, na favela, tem família. Não 
dão pela sua falta. Ou se dão, agradecem uma 
boca a menos. Na rua, Fábio, 12 anos, sempre 
pode conhecer meninas como Isabele, com-
panheira de chão que traz sempre dinheiro.

Muitos dos cerca de 400 meninos de rua 
que povoam as noites quentes de Fortaleza 
misturam-se com os foliões do sexo. Uns 
dormem em passeios apinhados, outros 
procuram latas vazias nas mesas. De pés e 
mãos negras de sujidade, corpos miúdos, 
brigam por um saco de comida do McDo-
nalds, roubam e prostituem-se por uma 
pedra de crack. 

«A cidade está dominada pelo crack. Uma 

Cristine 17 anos 
VENDE-SE DESDE OS 12  

Meu pai abusou de mim com
7 anos. Minha mãe disse para eu 
me virar. Um homem de 60 anos 
começou a levar-me para
o motel. Se recusasse, batia-me»

‘
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pedra custa dois reais e só faz efeito 12 mi-
nutos. Chegam a fumar trinta pedras. Fi-
cam loucos», lamenta ZeZé, actualmente a 
fazer um documentário sobre esta droga.

Mesmo ao lado do bulício, mas afastados 
dos néons dos bares, num canto fétido e 
escuro, estas crianças em corpos de velhos 
dobram as latas vazias, põem lá a pedra e 
queimam-na até fazer crack, partindo-se 
em bocadinhos. Com o fumo, enganam a 
tristeza, com o cheiro da cola, a fome.

«Metade da população do Nordeste vive 
com menos de dois reais (70 cêntimos) por 
dia. Mas o Bradesco, nosso maior banco 
privado, tem lucro de um bilião de dólares, 
a cada três meses. É preciso criminalizar o 

Governo pela exploração de menores, por-
que a distribuição de renda não é justa», de-
fende Robson Oliveira. 

As palavras do sociólogo são polémicas, 
mas é um facto que o Brasil, território de 
riquezas invejáveis, está no topo da lista 
de países com mais prostituição infantil, 
pronto para receber parte dos 200 mil tu-
ristas que todos os anos se dirigem às re-

giões pobres em busca de sexo. Segundo 
dados da UNICEF e da ECPAT (End Child 
Prostitution and Pornography Traffi  cking 
of Children For Sexual Purposes), uma ins-
tituição internacional contra a exploração 
infantil, um quinto das cidades brasileiras 
tem redes organizadas de prostituição de 
menores e um terço delas está no Nordeste. 
Há registo de exploração sexual de crianças 
e adolescentes em 20% dos municípios.  

Detalha-se a vida
– Porque é que as brasileiras preferem 

os turistas?
– Eles pagam melhor. Não podemos dizer 

para deixarem essa vida porque não 
encontram outro trabalho.

– É uma forma de sair da pobreza?
– Elas vão atrás dos gringos com essa 

esperança. Eles fazem promessas. Elas fi cam 
grávidas. Eles somem.

Com o euro, compra-se um corpo jovem, 
exótico e escultural, disposto a transar com 
outro 40 ou 50 anos mais velho, de «peles 
descaídas, cansaço rápido e pau curto», 
como descrevem as prostitutas. 

Apesar do hábito, Lourença Galleazzo, 77 
anos, responsável pelo abrigo de mães adoles-
centes das Irmãs da Redenção, no Pirambu, 
sabe que o discurso moralista não colhe onde 
falta o pão. A irmã percorre as ruas de Fortale-
za a divulgar os cursos dados na sua instituição 
e a alertar para as doenças sexualmente trans-
missíveis. Mesmo que nada disso funcione, 
acolhe de braços abertos as adolescentes leva-
das pelos sonhos numa noite de gringo.

O turista ocidental atribui tantos pode-
res ao seu valioso soldo que acredita até po-
der comprar a fi delidade. «Um banco aqui 
de Fortaleza recebe, por mês, cerca de mil e 
quinhentas transferências para jovens bra-

Sónia, 16 anos 
VENDIA-SE AOS 12  

Um dia me olhei no espelho e 
mudei. Sentia-me usada pelos 
homens mais velhos, de uns 
60 anos, que vêm à procura de 
meninas de 10 anos.» 

‘
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sileiras. Os mesmos estrangeiros pagam ao 
taxista para as guardar enquanto estão fora 
do Brasil», afi rma ZeZé. 

Esquecem-se os «gringos» de que as bra-
sileiras precisam deles para sobreviver, não 
para namorar. «Cá, elas pagam ao taxista 
para não as denunciar. Conheço uma garo-
ta de 19 anos que recebe transferências de 
um português, um espanhol e um italiano. 
É como uma integração social às avessas. 
Para elas, a vida é um detalhe.»

A ilusão do metal que tudo compra serve 
para os dois lados, embora saia bem mais cara 
à mulher. Alcança aquilo que a sua condição 
social num Estado onde 62% da população 
vive abaixo do limiar de pobreza nunca lhe 
daria – conforto, roupa, comida garantida. 
Mas divide o dinheiro com intermediários. 
Dura pouco. E a juventude menos ainda. Aos 
25 anos, está velha para os clientes do sexo. 

Enterram-se os sonhos
– Quanto é que levava para fi car 

com os homens?
– Eles davam 20, 30 reais. Alguns nem 

pagavam nada.
– Porquê?
– Não conseguia dizer «não». Tinha medo de 

apanhar, como acontecia com o meu pai.

Os abusos do pai começaram quando Cris-
tine tinha apenas 7 anos. Procurar a ajuda 
da mãe valeu-lhe uma seca bala de ricoche-
te: «Se vira!» Como se não fosse enormi-
dade que baste, ainda espalhou por toda a 
favela o que se estava a passar. Ouvidos de 
predador nunca dormem e não tardou até 
que o primeiro pedófi lo, um homem de 60 
anos, a levasse para um motel.

Embora o «consumidor fi nal» seja, mui-
tas vezes, o turista, tudo começa dentro de 
portas. «Um dos principais motivos para 

a prostituição é o abuso sexual: 90% das 
crianças exploradas foram abusadas por 
alguém da família», afi rma Lúcia Pedreira, 
investigadora da Universidade da Bahia e 
autora de um estudo sobre exploração se-
xual de menores.  

Cristine tem hoje 17 anos, mas ainda se 
transforma na presença de homens desco-
nhecidos. O corpo enrijece como se esti-
vesse a preparar-se para levantar um muro 
de protecção, as costas procuram o apoio 
da cadeira, as mãos abraçam o seu bebé de 
borracha. Consciente da tensão no ar, de-
sabafa: «Só querem pegar, deitar e mascar. 
A eles não acontece nada. Eu tive de enter-
rar os meus sonhos.» 

Como Cristine, as menores recebidas no 
Espaço Aquarela, um abrigo da Prefeitura 
de Fortaleza para adolescentes vítimas de 
exploração e tráfi co sexual, conhecem de 
cor o percurso acabado de trilhar pela re-
portagem da VISÃO – vender-se para co-
mer, viver na rua, passar fome, fumar crack, 
ser explorado, abandonado, maltratado. 

A hóspede mais jovem tem 13 anos, 
metro e meio e a leveza de uns 40 quilos. 
Mas suporta desde os 11 o peso de velhos 
camionistas, que abusavam dela em troca 
de dois reais (70 cêntimos) ou um prato 
de feijão.

Consome-se a miséria
– Como é que se entra na prostituição 

aos 12 anos?
– Com uma amiga.
– O que é que ela lhe propôs?
– Chamou-me para ir com ela, para encontrar 

com um cara num motel. Tive que vê-la a ter 
relações com ele e depois fi z eu.

Abusada pelo pai e ignorada pela mãe, o 
tecto da favela não merecia a palavra lar. 

Preferiu as ruas. A curta existência de Ju-
liana, agora com 18 anos, não passara se-
quer perto do amor ou da amizade. Nem 
suspeitava que todos os que se aproximam 
tinham muito – mesmo muito – a ganhar 
com a sua desgraça. «Depois do motel, ela 
levou-me a experimentar crack. A partir 
daí, saíamos sempre do motel directas para 
a bocada [local de venda de droga]», recor-
da Juliana, enquanto estala, um a um, os 
dedos das mãos. 

A leitura mais fácil é a de que a prostitui-
ção se tornou indispensável para consumir. 
Rejiane Alves, 48 anos, psicóloga do abrigo 
e do serviço Sentinela, não vai em facilitis-

Fatiana, 23 anos 
VENDE-SE DESDE OS 9  

Quando eles pedem, eu arranjo 
crianças e fi co com metade do 
que eles pagam. Eu comecei na 
praia, quando vendia artesanato. 
Tenho três fi hos. Todos de 
turistas.» 

‘
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mos. Já atendeu uma menina de 9 anos com 
sífi lis. «Faltou tempo para brincar. Cuidam 
dos irmãos, da casa e depois têm de ganhar 
dinheiro. A relação sexual precoce leva-as a 
sentirem-se culpadas, em angústia perma-
nente. Pagam com a dor, automutilando-se 
ou consumindo drogas.»

Na entrada do abrigo, um desenho infan-
til dá as boas-vindas, na sala de terapia há 
casas de bonecas e tachinhos; nos quartos, 
bebés de borracha e peluches. Parece uma 
instituição que espera crianças. E é. Elas é 
que nem chegaram a ter tempo de o ser.  

Aberto há apenas um ano, o Espaço 
Aquarela já recebeu 25 menores, sempre 
encaminhadas pelos tribunais. «Todas 
correm o risco de ser trafi cadas para o es-
trangeiro. Nos casos em que a denúncia 

porque as penas são menos severas.» Pas-
sar a fronteira com crianças é mais difícil. 
Mas a indústria da miséria sabe esperar.  

Perde-se o lugar no futuro
– Porque é que o homem que trafi cou as suas 

fi lhas ainda lhe mete medo?
– Estou sempre a pensar que ele vai aparecer e 

levar as crianças para a exploração sexual.
– Porque é que acha que isso pode acontecer?
– Quando o segundo bebé da relação nasceu, 

o amigo do pai não parou enquanto não lhe 
tirou fotografi as do bum-bum e da vagina. 

Da sua oca – casa típica dos índios Pataxó 
– na aldeia de Coroa Vermelha, Maria Adal-
gisa, 51 anos, já viu sair duas fi lhas para en-
trarem no sórdido mundo do tráfi co de mu-
lheres. Embora tenha conseguido voltar a 
reunir toda a família, receia pelo futuro das 
netas. O passado dá-lhe razões de sobra.

Rosangela Maranhão tinha 17 anos quan-
do um suíço, entretanto preso por agencia-
mento de mulheres e pornografi a infantil, 
a recomendou a outro suíço, 30 anos mais 
velho, para fazer limpezas na sua casa de 
Porto Seguro, no Estado da Bahia. Em me-
nos de nada, tinha sido marcada – uma ta-
tuagem nas costas fez as vezes de aliança. 
«Tinha casado com outra brasileira para ela 
ter autorização de residência na Suíça.» 

Quando se conheceram, o suíço disse-
-lhe que trabalhava com transportes. Só 
depois de algum tempo em Zurique, Rosan-
gela percebeu a meia-verdade. Transporte 
sim, de mulheres. «Ele pegava-as de um 
país para o outro para fazerem programa.  
Quando voltámos ao Brasil, trazia uma 
mala de dinheiro, com que comprou casa, 
carro, mobília e quiosque.» 

Durante os sete anos que esteve com o 
agenciador de mulheres, Rosangela foi tantas 
vezes drogada que perdeu algumas faculda-

levou o explorador à prisão, estão mesmo 
em perigo de vida», explica a assistente 
social e coordenadora do abrigo, Jermana 
Vieira, 30 anos. 

Gabriella Pinna, 61 anos, uma Irmã da Re-
denção que participa numa pesquisa sobre 
tráfi co de mulheres, angustia-se com este 
regresso à escravatura: «Todos os anos são 
trafi cadas 800 brasileiras para Espanha, 
Portugal e Itália. O tráfi co de seres huma-
nos vai superar o das armas e das drogas 

Juliana, 18 anos 
VENDE-SE DESDE OS 12  

Sofria muito por viver na rua. 
Fazia uns três programas por dia 
e ia directo para a bocada, para 
comprar droga.»

‘
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des. Quando lhe apetecia, o suíço pontape-
ava-a e deitava-lhe fogo. De olhar perdido, 
Rosangela recorre à mãe para confi rmar in-
formações como a sua própria idade, 27 anos. 

Com a desculpa de que estava ilegal e sem 
papéis na Suíça, só podia sair de casa acom-
panhada. Ainda assim, deixou que a irmã 
mais nova também partisse para o país dos 
Alpes. Mais uma vez, o isco era a limpeza 
numa casa de família. «No aeroporto tinha 
três homens à espera dela para a escolhe-
rem. Tiraram-lhe o passaporte e as passa-
gens de avião. Ela recusou-se a fi car e levou 
uma tareia. Conseguiu fugir. Chegou cá toda 
negra, mas chegou», recorda a mãe, Maria 
Adalgisa. 

Há três anos, já sem nada para explorar, e 
com autorização de permanência no Brasil 
graças aos dois fi lhos brasileiros que teve 
com esta índia, o trafi cante de mulheres 
abandonou Rosangela, obrigando-a a vol-
tar para a oca dos pais, onde 13 pessoas par-
tilham três divisões.  

Histórias como esta fazem da aldeia de 
Coroa Vermelha, em Porto Seguro, um 
caso de estudo. «Chegámos a ter cinco de-

Nos últimos dez anos, o Brasil criou vá-
rias instituições de apoio e denúncia. Ger-
son passou um recibo da Associação dos 
Taxistas do Município de Porto Seguro, 
que acabou de assinar um protocolo com o 
Sentinela, um programa estatal, para dizer 
Não à Exploração Sexual de Menores. «Todos 
ganham um extra, por isso todos se prote-
gem», afi rma Maria Cunha, 48 anos, coor-
denadora do Sentinela de Porto Seguro. 

A consciência da ilegalidade sofi sticou 
os esquemas. «As adultas custam 60 reais 
[€22], as mais novas 20 [€7]. E tem de ser 
num motel», negoceia Gerson. Como sa-
bem que correm riscos, as menores sujei-
tam-se às regras dos exploradores. Aceitam 
qualquer coisa. 

núncias de exploração por dia. Agora temos 
uma por mês. Melhorou graças às medidas 
do cacique», garante Wilson Goularte, 37 
anos, comissário de menores da aldeia.  

Vende-se alma, corpo. 
Vende-se
– Consegue arranjar meninas novinhas?
– De menor?
– Sim.
– Novinha, o pessoal tá pegando muito no pé, 

mas tem. Tranquilo. Vou arrumar uma para 
você.

Dentro do carro evita-se a exposição públi-
ca, tudo fi ca – ainda – mais fácil. Alguns mi-
nutos de conversa foram sufi cientes para 
Gerson, 44 anos, negociar o corpo de uma 
adolescente com o repórter de imagem que 
se fez passar por turista sexual.

Quem explora, como este motorista, 
sente-se dono. «Ainda há pouco fi quei com 
uma de 16 anos. Não tinha dinheiro para a 
viagem e eu transei com ela. É bom demais. 
Quem não gosta de menina nova?» 

Rosangela 27 anos, 

Adalgisa (mãe)  51 anos 
TRAFICADA POR SUÍÇO AOS 17  

Ele levava mulher de um país 
para o outro para elas fazerem 
programa. E ele ganhava o dele.» 

‘
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Aperta-se o cerco
– Há prostituição de menores na Passarela 

do Álcool?
– Esta praça é o monopólio do narcotráfi co e 

prostituição de meninas de 11, 12 anos.
– Quem é que as procura?
– Portugueses, holandeses e italianos.

Passa das dez da noite. Hora de caça na Pas-
sarela do Álcool, a rua mais famosa de Por-
to Seguro. As famílias que fazem o passeio 
turístico pelas centenas de barraquinhas a 
ladear a avenida começam a desaparecer. Fi-
cam homens, sozinhos ou em grupos. A caça 
está mais camufl ada do que em Fortaleza, 
onde cada praia oferece o bilhete postal do 
turista branco, velho, com a garota negra, 
elegante. Mas em Porto Seguro a concen-
tração de cães de fi la ajuda a encurralar as 
presas.

É natural que as palavras de Carlito 
incomodem muita gente. Os olhares da 
Passarela concentram-se em nós e perce-
bemos que deixámos de ser bem-vindos. 
Revoltado com o que vê, e de partida para 
uma nova vida em Portugal, o emprega-
do de mesa de 38 anos não se incomoda. 
E continua, bem alto, para todos ouvirem: 
«Quem faz a combinação são os barraquei-
ros e os guias. Não devíamos ter de vender 
nossas fi lhas aos europeus para ganhar um 
salário.»

Recém-chegada à cidade, Tatiana, 16 anos, 
já percebeu que quase todos os seus colegas 
do restaurante têm outras fontes de rendi-
mento: «O turista diz que tipo de menina 
quer. Os garçons vão buscar ou telefonam.»

Como todos os empregados de mesa da 
Passarela, ganha à comissão. Uma semana 
de trabalho até às 3 da madrugada rende-
-lhe apenas 20 reais (7 euros). Bonita, de 
sorriso luminoso, e mal paga, é uma presa 
fácil. Tem conseguido escapar, apesar das 
propostas diárias.

Assim que a criança ganha corpo, começa 
o assédio. Vendedores de praia, barraquei-
ros, empregados de mesa, recepcionistas 
de hotel, tias, mães, amigas, acenam com 
dinheiro. Vida melhor. Empurram, em-
purram... até que um dia o turista põe fi m à 
obra. Só tem de tapar a saída do beco.

Desenterra-se a exploração
– Como é que conheceu o primeiro turista?
– Estava a vender na praia e ele perguntou: 

«Quer ganhar contos?» Eu respondi: 
«Claro!» Levou-me para um motel.

– Que idade tinham?
– Eu tinha 9 anos. Ele, 30. 

Um colar de sementes, um gancho de pe-
nas, uma travessa em maracataia. Para o 
comércio funcionar, mete-se conversa. 
O turista aproveita. Nos dias melhores, 
contribuía com 20 reais (7 euros) para ali-
mentar os dez irmãos. Mas quando o ren-
dimento era igual a nada, a pergunta quoti-
diana mantinha-se: «Trouxeste dinheiro?»

«Se a mãe perguntar de onde vem o di-
nheiro, perde a comida. Não pergunta. É a 
lei da sobrevivência», concluiu Sílvia Boa-
-Morte, 48 anos, assistente social e psicólo-
ga da aldeia de Coroa Vermelha.

Aos 23 anos, Fatiana já não é levada pela 
ingenuidade. Mas a necessidade continua 
a mesma. Maior até: tem mais três bo-
cas para alimentar. Todas de pai turista. 
«Quando querem meninas mais novas, 
eu arranjo e fi co com metade», confessa. 
No seu código de honra, Fatiana acredi-
ta que só escolhe «as que já são furadas». 
O certifi cado de garantia, de que não du-
vida porque resultou com ela, aprendeu-o 
com a tradição indígena: «Ponho um cor-
del à volta do pescoço. Se passar na cabeça 
é porque já não é virgem.»

O artesanato, tábua de salvação numa 
comunidade que vive com 92% de desem-
prego, é também a porta de entrada para a 
prostituição. Com 4 ou 5 anos, já dezenas 
de índios percorrem a praia com peças 
feitas na aldeia. Sozinhos, são alvos fáceis 
para quem põe o pé em Porto Seguro à pro-
cura de sexo fácil, barato, à la carte.

Esperamos por Mauro junto às cadeiras 
que aluga na praia. Os colegas garantem que 
não demora. Querem dizer que «pintou pro-
grama com gringa». Pouco depois, aparece a 
pé pela areia, físico cuidado pela malhação, 
óculos escuros de marca, andar confi ante.  

A venda de artesanato à beira-mar trouxe a 
este índio um «gringo veado» quando tinha 12 
anos e foi «aproveitando». Hoje, com 23, faz 
homens ou mulheres. «Indiferentemente.»

Na Boca da Barra, o rio Mutari encontra 
o mar turquesa. A praia e a vegetação con-
tinuam relativamente selvagens. Quase se 
pode imaginar a exaltação dos portugueses 
que aqui aportaram para abastecer de água 
doce, fazendo os primeiros contactos com 
os índios Pataxó.  

O que custa a admitir é que, meio século 
depois, os corpos de meninas e meninos indí-
genas continuem a ser colonizados a troco de 
um picolé (gelado de gelo), uma blusa ou – coi-
sa que não acontecia à época dos Descobri-
mentos – um prato de comida. «Não dá para 
sobreviver da caça e da pesca. Não há fl oresta. 
As famílias vivem do artesanato, mas muito já 
nem é feito pelos indígenas», queixa-se Aruã, 
o cacique, chefe da maior comunidade indí-
gena brasileira em área urbana.

Procura-se uma saída
– Com que idade começa a exploração sexual 

infantil?  
– O pior que encontrei foi uma mãe que 

entregava no hotel um bebé de 8 meses
e voltava à hora marcada para ir buscar.

– Quem é que a chamava?
– Há seis anos, fi z-me passar por prostituta 

para uma pesquisa. Todos os grandes 
hotéis de Salvador tinham books com
fotos das meninas para os turistas 
escolherem. Alguém do hotel contactava 
essa mãe.

Não é preciso adensarmo-nos muito na al-
deia de 5 mil índios para encontrar provas 

MENINOS DE RUA Há cerca de 400, em Fortaleza. De noite, fumam crack. De dia, prostituem-se.
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de que o gringo passou por aqui. A beleza das 
indígenas parece a sua maldição. Pele casta-
nha que não é negra, olhar desconfi ado que 
não tem raiva, jeito dengoso que se confunde 
com ingenuidade. A este padrão, acrescen-
tam-se agora cabelos louros e olhos azuis ou 
amendoados. «São mulheres, negras e ín-
dias. Usam-nas sem culpa. Voltam à sua vida 
na Europa e deixam-nas grávidas, de índios 
galeguinhos. Há meninas de 11 anos a en-
gravidar de turistas», revolta-se Sílvia Boa-
-Morte que, embora não tenha encontrado 
casos tão graves como o de Salvador, está 
preocupada com o futuro dos Pataxó. Só no 
Hospital de Porto Seguro, em 11 meses, fi -

zeram-se 506 partos de mães adolescentes.
A facilidade com que se entra na prostitui-
ção é inversamente proporcional à difi cul-
dade de sair. Mas há quem consiga. Apesar 
dos seus quatro anos de «tudo o que era 
festas com turistas», Sónia encontrou um 
namorado que a fez inverter o rumo. 

Com o apoio do Conselho Tutelar de 
Menores e da assistência social da aldeia, 
deixou para trás as más memórias. Sen-
tia-se usada pelos homens estrangeiros 
de 50 ou 60 anos, que «vêm à procura de 
meninas novas, a partir dos 10 anos», mas 
a pressão das amigas e a vontade de esque-
cer a pobreza falavam mais alto. «Sentáva-

mo-nos para lanchar e depois íamos para 
casa deles. Achava que era melhor que os 
meus pais», admite, agora com 16 anos.  

Sobrevive-se!
– Pode-se fugir da droga e do crime na favela?
– É difícil.
– Dá para ter sonhos aqui? 
– Não, aqui não.

Já viu tiroteios, mortes de amigos e vizi-
nhos. A droga passa por ele todos os dias 
e, quando chove, fi ca com o quarto alagado 
de esgoto. Rodrigo, 13 anos, quer ser joga-
dor de basquetebol. Sonha deixar a favela 
– para poder sonhar.

Voltamos ao ponto de partida, desta vez 
nos arredores da capital da Bahia, Salvador. 
Tal como no Pirambu, também na favela 
Itinga o esgoto corre a céu aberto. Quando 
chove, inunda as casas. 

No dia desta reportagem, a favela teve di-
reito a capa de jornal – um casal fora assas-
sinado dentro de casa. Ela, com 15 tiros.  

Talvez por isso, as ruas fi cam quase deser-
tas à nossa passagem. Dentro de portas há 
pistolas e metralhadoras a seguirem-nos os 
passos e os moradores não arriscam cruzar-
-se com repórteres. Poucas semanas antes, a 
polícia tinha fechado um prostíbulo da fave-
la: «Havia lá meninas de 12 e 13 anos, explora-
das por uma mulher», revela Marcos Sousa, 
38 anos, Polícia Militar que reside no bairro e 
admite já ter recebido várias propostas para 
«fechar os olhos». Se fi ngir que não vê pode 
ganhar o salário de um mês em poucos dias. É 
tentador, banal, mas Marco prefere recusar.  

Neste bairro, onde já se matou por um 
real (35 cêntimos), não há economia que 
explique a sobrevivência. As rendas de casa 
chegam aos 54 euros, enquanto o salário 
mínimo ronda os 150. O desemprego afecta 
metade dos moradores.

Mesmo assim, Abeú, rapper e membro 
da Cufa, acredita que é possível lutar: «Não 
pode baixar a cabeça. Tem de ter uma meta.» 
Por isso, canta: «Contra tudo e contra todos, 
sobreviva!» 

É o que fazem milhares de crianças brasilei-
ras. Pagam com o corpo a miséria económica 
dos pais. Penhoram o futuro à miséria afectiva 
dos homens ocidentais. Quem se importa?  

NR: OS NOMES DOS MENORES FORAM ALTERADOS 
PARA SUA PROTECÇÃO

NOITES QUENTES Os bares (em Fortaleza, em cima, ou Salvador, em baixo) são um dos pontos 
de encontro entre homens estrangeiros e mulheres brasileiras
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www.visao.pt  Oiça alguns depoimentos 
de crianças e adolescentes.

VEJA A GRANDE REPORTAGEM NA SIC, DOMINGO, 18, A SEGUIR 
AO JORNAL DA NOITE


