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Nossas crianças e adolescentes precisam de mais informação 
 
Provavelmente, logo, logo estarei sendo escolhido como inimigo número um da criança pelo 
Instituto Alana e seus seguidores. Mas não posso ficar indiferente aos fatos. O propmark da 
semana passada traz a informação de que a World Childhood Foundation fez uma pesquisa no 
Brasil e constatou que as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual priorizam o 
consumo de bens, para usar o dinheiro fruto do abuso. 
 
O dado mereceu, inclusive, o título principal da matéria. Tudo certo, só que eu até agora não 
entendi direito o que se quis dizer com tudo isso. Temo, sinceramente, que a informação vá 
servir de bandeira contra a publicidade, natural indutora do consumo. Simples: se não 
houvesse publicidade não haveria vocação consumista e não havendo vocação consumista não 
haveria, naturalmente, motivação para a criança deixar-se abusar. Não seria uma maravilha? 
 
No entanto, desde que eu era criança - um menino bem bonitinho, por sinal que a abordagem 
dos pedófilos partia sempre da oferta de alguma coisa a que a criança aspirasse. Dependendo 
da época e da classe social, podiam ser balas ou chicletes com figurinhas; quem sabe, mais 
tarde, bonequinhos de super-heróis ou pulseirinhas; hoje, são celulares e roupas de grife... 
 
Tem razão o WCF; algum tipo de consumo estará sempre associado à motivação das crianças 
e adolescentes em admitir o assédio dos adultos. Só que não apenas hoje, mas desde sempre. 
Ou seja, não há absolutamente nenhuma novidade nesta constatação, o que não a torna 
menos importante. Só que é preciso tomar-se cuidado para não inventar culpados novos para 
questões históricas. 
 
Por exemplo, certa vez um motorista de táxi - ex-caminhoneiro - me contou que, em viagem 
pelo Nordeste, estacionou numa beira de estrada para almoçar. Não demorou muito, surgiu 
uma mulher à frente de dez filhas, com idades de sete a 16 anos. Ela se aproximou do 
motorista e ofertou-lhe para desfrute erótico cada uma das meninas, em troca de um pouco de 
comida. 
 
Pela desenvoltura da mulher, pareceu a ele que aquilo era praxe. Estamos falando de 
consumo, embora numa outra escala. O que era apenas fome naquelas crianças, hoje virou 
um desejo ardente de se ter a posse de sinalizadores de "inclusão" social: roupas da moda e 
tecnologia. Alguma semelhança com os adultos? Total. 
 
Em determinadas circunstâncias, as aspirações materiais são muito semelhantes, praticamente 
iguais. É muito complicado tentar estabelecer padrões de avaliação genéricos para quadros tão 
diversos como os que vivemos no Brasil. 
 
Aquela mãe nordestina miserável não precisou dos apelos consumistas do marketing e da 
publicidade para disponibilizar sexo com as filhas a um homem estranho, inclusive com o 
conformado consentimento delas. Tratava-se apenas do padrão de uma cultura afeita à 
miséria. 
 
Não será este necessariamente o caso da adolescente que aceita um aparelho de telefone 
celular em troca, por exemplo, "da manipulação das partes íntimas" (mais de 50% dos casos 
pesquisados). Aqui, aparentemente, se está apenas antecipando o jogo de um sistema 
consagrado: a troca entre aqueles que têm o que interessa ao outro. 
 
Como explica o próprio estudo do WCF, "muitas delas (vítimas) não estão em situação de 
trocar sexo por comida". Outro aspecto interessante levantado diz respeito às motivações. As 
principais são "problemas familiares" e "falta de sentido para viver". Não fica difícil, nesse 
caso, compreender a relação com o título da reportagem - "Vítimas de abuso priorizam 
consumo". 
 



A busca da compensação no consumo é típica e ocorre a uma parcela substancial da população 
adulta, modelo direto do comportamento infanto-juvenil. Os "problemas familiares" e a "falta 
de sentido para viver", seja em crianças, adolescentes ou adultos, costumam induzir a uma 
fuga em busca de sentido. Ou ao suicídio, pensado por mais de 60% dos entrevistados e 
tentado por mais de 58%. Perfeitamente explicável. Hoje e sempre. 
 
Há cerca de um ano, estive com Isabella Hernandes, porta-voz do Instituto Alana, num debate 
na Escola Superior de Advocacia. Na época, era notícia o fato de meninas se prostituírem por 
.moedas em regiões muito pobres dos sertões brasileiros. Enquanto Isabella defendeu que o 
estímulo ao consumo sustenta a prostituição e a criminalidade infanto-juvenil, eu tentei fazer 
ver à platéia que estávamos ali discutindo o que a meninada do Morumbi pode ver ou não na 
televisão, enquanto a face mais perversa do problema se dava em lugares onde a televisão 
sequer talvez chegava. 
 
Resumindo: no fundo, nossas crianças e adolescentes precisam de mais e não de menos 
informação. 
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