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RESUMO 

 

 

O presente estudo  investiga os fatores sociais, econômicos, políticos, culturais e 

históricos que tornam crianças e adolescentes vulneráveis à exploração sexual em 

Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. A existência de elevado número de crianças e de 

adolescentes em situação de exploração sexual no mundo, no Brasil e em Foz do 

Iguaçu, é suficiente para justificar a pesquisa sobre a temática. Misérias das 

fronteiras, a exploração sexual de crianças e adolescentes femininas em Foz do 

Iguaçu tem como objetivo compreender as nuances qualitativas da exploração 

sexual de crianças e adolescentes femininas em Foz do Iguaçu-Paraná, Brasil em 

2012. Busca-se caracterizar o contexto da exploração sexual de crianças e 

adolescentes femininas, entender por meio de estudos, documentos, descrições e 

narrativas a exploração sexual e identificar as características e especificidades do 

fenômeno da exploração sexual. Privilegiou-se, para a pesquisa de campo, a técnica 

das auscultas, que consiste em colher  depoimentos livres, permitindo que as 

sujeitas e os sujeitos relatem suas vidas.  A partir das auscultas verifica-se histórias 

dramáticas das sujeitas que tiveram suas vidas violadas  pelas misérias sociais, pelo 

abuso  e exploração sexuais.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work investigates the social, economical, political, cultural and historical 

aspects that make children and adolescents vulnerable to sexual exploitation in the 

City of Iguassu, state of Paraná, Brazil. The large number of children and 

adolescents in situation of sexual exploitation worldwide, in Brazil and in Iguassu is 

sufficient to justify this study theme. The “border's miseries”, the sexual exploitation 

of female children and adolescents in Iguassu has the purpose to understand the 

qualitative details of sexual exploitation on female children and adolescents in 

Iguassu, Brazil, in 2012. We aim at finding the characteristics of this context, and 

understand, through studies, documents, descriptions and narratives, the sexual 

exploitation, and identify its characterictics and specificities. We have given priviledge 

to field research, by means of auscultation techniques, which consist in collecting 

free testimonials, allowing the subjects of the research to report their own lives. 

Throughout the auscultation we have found dramatic stories of the people who had 

their lives violated by social miseries, sexual abuse and exploitation.  

 

 

KEYWORDS: border cities, social misery, sexual exploitation, female children and 

adolescents.
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RESUMEN  
 
   

El presente estudio investiga los factores sociales, económicos, políticos, culturales 
e históricos que exponen a niños y adolecentes vulnerables a La explotación sexual 
en Foz de Iguazú, Paraná, Brasil. La existencia de elevado número de niños y 
adolescentes en situación de explotación sexual en el mundo, en el Brasil y en Foz 
de Iguazú, es suficiente para justificar la investigación sobre el tema. La miseria en 
las fronteras, la explotación sexual de niñas y adolescentes femeninas en Foz de 
Iguazú tiene como objetivo comprender los entornos cualitativos de la explotación 
sexual de niños y adolescentes femeninas en Foz de Iguazú -  Paraná, Brasil en 
2012. Se busca puntualizar el contexto de la explotación sexual de niños y 
adolescentes, entender por medio de estudios, documentos, descripciones y 
narrativas de dicho fenómeno e identificar las características y especificidades. Se 
ha dado privilegio para la investigación de campo, la técnica de consultas que 
consiste en recoger, testimonios libres de presiones, permitiendo que los sujetos en 
cuestión relaten sus vidas. A partir de dicha información se verifican historias 
dramáticas que tuvieron sus vidas violadas por la miseria social, por el abuso y la 
explotación sexual. 
 
 
PALABRAS CLAVES: frontera, miseria social, explotación sexual, niños 
adolescentes femeninas  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 As misérias das fronteiras, causadas pelas fronteiras, nas fronteiras são a 

temática do nosso estudo: exploração sexual de crianças e adolescentes femininas 

em situação de miséria social. É na cidade de Foz do Iguaçu, ponto de encontro 

entre Argentina, Brasil e Paraguai que as pesquisas aconteceram, mas foram nos 

buracos da Foz que as pesquisas se tornaram pesquisas, que as mais cortantes 

histórias de vidas de crianças e adolescentes violadas e violentadas me golpearam 

ferozmente o coração. Com elevados índices de criminalidade, rota nacional e 

internacional de tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual, 

vertiginoso aumento populacional (em 1970 contava com apenas 70 mil habitantes, 

mas em 2010 já eram 258 mil) e tráfico de drogas, pela  cidade trafegam em média 

300 caminhoneiros/dia com destino ao MERCOSUL e Chile, que aguardam 

liberação de carga por 3 a 4 dias, formando  filas de vários quilômetros. São homens 

de várias nacionalidades e de quase todas as regiões do Brasil. Raramente estes 

profissionais viajam em companhia de filhos ou da esposa. A grande maioria deles 

viajam sozinhos conforme nos constata Leonardi (2007).  Estudos realizados pela 

OIT apontam para a existência de 2 a 3 mil crianças e adolescentes violadas pela 

exploração sexual na região da tríplice fronteira. 

  Na pesquisa de campo, percebi que as trilhas da exploração sexual 

ultrapassam com facilidade os limites da Foz do Iguaçu, alcançando as terras 

paraguaias pela Ponte Internacional da Amizade e pelas grandes águas do Rio 

Paraná.  

 A exploração sexual de crianças  e de adolescentes no Brasil e no mundo foi 

se expandindo de maneira silenciosa, velada e bem articulada sob o comando de 

redes organizadas e criminosas. A partir de 1970, segundo dados sobre o tráfico de 

pessoas para fins de exploração sexual (BRASIL, 2008b), esse crescimento se 

tornou mais acentuado e foi conquistando notoriedade dos meios de comunicação, 

mas somente a partir de 1990 é que o mundo registra e divulga, perplexo e 

assustado, elevado número de crianças e adolescentes sobrevivendo em situação 

de exploração sexual. Nesse período promulga-se no País o Estatuto da Criança e 

do Adolescente sob Lei Federal nº 8.069/1990, garantido políticas públicas de 

proteção integral e reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. 



 
 

13 

Estruturada em três capítulos, com o objetivo geral de compreender as 

nuances qualitativas da exploração sexual, por meio de análise documental e 

pesquisa de campo, a pesquisa apresenta-se com características de cunho 

qualitativo, descritivo-exploratório.  

No primeiro capítulo: Misérias das Fronteiras, realizo uma contextualização 

sobre as misérias causadas pelas múltiplas fronteiras sócio-econômico-político-

histórico-culturais formadas a partir de incontáveis situações onde possa haver 

resquícios de desigualdades, fazendo surgir a figura do “outro”. Produz-se um 

delineamento da pesquisa, apresentando os objetivos e os obstáculos para 

encontrar os veios e os meios do estudo. Apoiando-me nos princípios da sociologia 

compreensiva e da microhistória procuro descrever sobre as sujeitas pesquisadas 

como algo que, felizmente, não pode ser pesado, não pode ser medido, não pode 

ser anatomizado, nem tampouco formatado, mas, felizmente, pode ganhar 

significados. Revelam-se, neste capítulo, os ”buracos da Foz” onde, segundo uma 

liderança auscultada, as leis demoram muito para chegar e a polícia corre para não 

apanhar.  Procuramos abordar as relações do  ser criança/adolescente com a 

temática a ser pesquisada. 

            O segundo capítulo: As Veias Abertas da Exploração Sexual contra o Ser 

Criança/Adolescente Femininas, dedicado às análises e definições das várias 

formas de exploração sexual (exploração sexual comercial, tráfico para fins de 

exploração sexual e abuso sexual). São consideradas as opiniões de várias 

instituições como OIT e ABRAPIA  e também de pesquisadores sobre o assunto. 

 Para Leal (2002), a exploração sexual de crianças e de adolescentes é todo 

tipo de atividade em que redes, usuários e pessoas usam o corpo da criança ou do 

adolescente para tirar vantagem ou proveito de caráter sexual com base numa 

relação de exploração e poder entre os agentes sociais.   

 Neste sentido, explorei bem a temática da exploração, fazendo recortes das 

auscultas realizadas para ilustrar relatos de mulheres que tiveram histórico de 

violência, exploração e/ou abuso em suas vidas. 

 Ressalta-se que a infância e a adolescência das classes sociais menos 

favorecidas são fases de extrema vulnerabilidade à exploração sexual, por despertar 

nos aliciadores a cobiça por crianças e adolescentes como objeto de prazer sexual 

para ser vendido e servir aos homens.  
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 No capítulo três dedicado às auscultas as pesquisas se tornaram pesquisas: 

parei para, sem pressa, ouvir muitas pessoas e deixar o coração falar.  Deixei o 

povo falar, falar até cansar. Foram essas vozes que me ampliaram as percepções 

sobre o que é realmente fazer pesquisa social com gente que não tem emprego, 

com o esgoto correndo pelas ruas, o frio cortante no inverno e o forte calor do verão 

lhes batendo na porta. Auscultei as garotas binacionais, as das boates, as dos 

buracos da Foz e as garotas das luas.  
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1 MISÉRIAS DAS FRONTEIRAS:  O SER CRIANÇA/ADOLESCENTE  FEMININAS 

SEXUALMENTE EXPLORADAS              

 

 

As misérias existem porque existem as múltiplas fronteiras sócio-econômico-

político-histórico-culturais, formadas a partir de incontáveis situações onde possa 

haver resquícios de diferenças, de desigualdades sociais, de crenças, de ideologias, 

de opiniões que constroem as divisões da humanidade, fazendo surgir a figura do 

“outro”, segregando o “eu” e o “outro”. São esses os poderes e os deveres das 

fronteiras: pôr à margem os “outros”, empurrando-os para outras fronteiras.  E essas 

disparidades podem se manifestar entre famílias, grupos sociais, sociedade dividida 

em classes, grupos de amigos, colegas de sala de aula, pais e filhos. E é assim, de 

fronteira em fronteira, que os “outros” vão se construindo e se constituindo como os 

“outros” para além das fronteiras, para além das margens, para além dos outros 

mundos. São as diferenças que dão nome e sobrenome às fronteiras. É a distinção 

entre os “outros” que arquiteta, projeta e constrói as barreiras erguidas pelas 

fronteiras. 

As misérias das fronteiras, causadas pelas fronteiras, nas fronteiras são a 

temática do nosso estudo: exploração sexual de crianças e de adolescentes 

femininas em situação de miséria social, sustentada pelas desigualdades sociais, 

o que, nas palavras de Faleiros (2000, p. 61), significa dizer que “[...] a base da 

desigualdade social é a exploração”. Não sendo possível a contratação trabalhista 

legal de crianças e de adolescentes (como numa relação em que o capital compra a 

força de trabalho do trabalhador), segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente  

ECA (BRASIL, 1990), o explorador comete crime de natureza pública. Se, para um 

trabalhador sobreviver, na opinião de Montaño & Dorigueto (2010, p. 78), “[...] o 

trabalhador é obrigado a vender sua força de trabalho ao capitalista, para ter acesso 

aos meios de produção, tornando o capital uma relação social, de compra e venda 

de força de trabalho”, o que se pode esperar de uma relação “trabalhista” que ocorre 

de maneira clandestina, ilegal e criminosa, a não ser uma relação de extrema 

exploração para além dos limites do humano, ultrapassando as fronteiras da 

dignidade e se constituindo uma violência à saúde e à vida?  

 Sobre a situação de exploração dos trabalhadores, os mesmos autores 

refletem que: 
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Essa relação entre capital e trabalho, longe de realizar a “liberdade”, 
é uma relação de exploração e alienação. O trabalho, 
ontologicamente determinante do ser social e da liberdade, na 
sociedade comandada pelo capital promove a exploração e 
alienação do trabalhador – o trabalho assalariado, portanto, 
desumaniza o trabalhador. No modo de produção capitalista, a 
pobreza (pauperização absoluta ou relativa) é o resultado da 
acumulação privativa do capital, mediante a exploração na relação 
entre capital e trabalho, donos dos meios de produção e donos de 
mera força de trabalho, exploradores e explorados. (MONTAÑO & 
DORIGUETO, 2010, p. 81). 

 

Apesar dos avanços tecnológicos dos séculos XX e XXI, convive-se, no 

entanto, com uma realidade contraditória, em que o progresso tem se distribuído de 

forma desigual e sob a égide do neoliberalismo. Segundo Boron (2002), a meta do 

capitalismo é o lucro como princípio fundamental da economia. Na América Latina, 

esse princípio se reflete na deterioração do tecido social e na crescente 

precariedade e desregulamentação das condições de trabalho. Esses fatores 

interferem e agravam as condições de vida de crianças e de adolescentes. 

Diante disso, observa-se que os benefícios das políticas públicas não 

atendem toda a demanda social, gerando uma massa de excluídos frente à 

crescente desigualdade econômica e social. Assim, nesse quadro, cita-se o 

desemprego estrutural, caracterizado por um contingente de trabalhadores em 

condições precárias, conduzidas pela lógica social voltada para a produção de 

mercadorias (SADER et al, 2009, p. 136). 

Nessa direção, a legislação sobre o tema de juventude no Brasil permanece à 

margem da realidade e não consegue contemplar as possíveis arestas de inclusão 

social dos jovens no processo de tomada de decisões políticas que ampliem os 

espaços de participação da juventude no encaminhamento de suas demandas 

(NAZZARI, 2006). 

Segundo Martins (2009), é o conflito social o que há de mais relevante para 

caracterizar e definir as fronteiras no Brasil, sendo também o aspecto mais 

negligenciado pelos pesquisadores que buscam estudá-las.  

O que transforma as fronteiras em lugares únicos é a alteridade, a existência 

dos outros mundos, das outras sociedades divididas em classes, das outras 

culturas, das outras identidades, das outras crenças, das outras tradições, dos 

outros costumes, das outras distinções, das outras desigualdades, dos outros 

cotidianos, dos outros modos de ser e de viver. Certeau (2008, p. 184) nos brinda 
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com um exemplo muito simples de como as fronteiras existem e podem se instalar 

em qualquer situação, em uma mesma família, entre sujeitos afetivamente 

conectados. Ao assistir a um filme no cinema com sua mãe, o autor afirma que: 

“Minha mãe me tampava os olhos”. Para que ele não visualizasse na tela do cinema 

alguma cena que, para a visão dela (a outra), não fosse adequada ao filho (o outro). 

E completa: “Uma coisa que só me enraivecia: quando aparecia na tela um homem 

e uma mulher se beijando na boca eu não podia olhar. Até hoje não gosto de olhar 

para a tela quando dois amantes se beijam”. Entre mãe e filho, ao assistirem a um 

filme, edificam-se os muros simbólicos das linhas demarcatórias estabelecidas pelas 

fronteiras entre o permitido e o proibido, o possível e o impossível, um “eu” (uma 

mãe) que não quer permitir que o “outro” (o filho) assista a uma cena que ela (a 

outra) considera imprópria a ele (o outro). Se, para o autor, entre mãe e filho se 

erguem os conflitos gerados pelas fronteiras, o que se pode esperar dos embates 

causados nas (e pelas) relações entre classes sociais opostas, entre dominantes e 

dominados, entre vendedoras e compradores de sexo?   

Seguindo esse mesmo prumo de compreensão sobre fronteiras, Martins 

esclarece: 

 

A fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando 
os tempos se fundem, quando a alteridade original e moral dá lugar à 
alteridade política, quando o outro se torna a parte antagônica do 
nós. Quando a história passa a ser a nossa história, a história da 
nossa diversidade e pluralidade, e nós já não somos nós mesmos 
porque somos antropofagicamente nós e o outro que devoramos e 
que nos devorou. (MARTINS, 2009, p. 134). 

 

É em Ferreira (1986) que encontramos os significados de fronteira como 

sendo:  

Fronteira. 1. Extremidade de um país ou região do lado onde confina 
com outro; limite, raia, arraia, estremadura. 2. V. limite. 3. Fig. 
Extremo, fim, termo. Limbo. [do lat. Limbu, „orla‟] Orla, borda, 
rebordo. Limite. [do lat. limite] 1. Linha de demarcação; raia. 2. Linha 
real ou imaginária que separa dois terrenos ou territórios contíguos; 
estrema, baliza, divisa, fronteira; Acidentes geográficos muitas vezes 
constituem o limite de regiões, de países. 3. Parte ou ponto extremo; 
fim, termo. 4. Extremo longínquo; confim. 5. Momento, data, época 
que marca o começo e/ou o fim de um espaço de tempo. 6. Ponto 
que não se deve ou não se pode ultrapassar; fronteira, raia. 
(FERREIRA, 1986, p.814) 
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As fronteiras são zonas marcadas pelas tensões, pelos conflitos, pelas 

disputas, pelas diferenças de saberes, pelas diferenças de olhares, de visões e de 

divisões sócio-econômico-político-histórico-culturais. Nas fronteiras, múltiplos 

mundos se entrecruzam sem se encontrarem, vivem sem conviver, olham-se uns 

aos outros, mas não se veem. Como e por que isto é possível? Está no conflito a 

essência e o sustentáculo das fronteiras, conforme nos constata Martins: 

 

Mas o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só 
tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro. Não só o 
desencontro e o conflito decorrentes das diferentes concepções de 
vida e visões de mundo de cada um desses grupos humanos. O 
desencontro na fronteira é o desencontro de temporalidades 
históricas, pois cada um desses grupos está situado diversamente no 
tempo da história do outro. (MARTINS, 2009, p.133). 

 

Segundo o autor, sobre as violências, as violações, as vulnerabilidades e os 

sacrifícios praticados nas regiões de fronteiras, afirma-se que: 

 

A fronteira tem um caráter litúrgico e sacrificial, porque nela o outro é 
degradado, para, desse modo, viabilizar a existência de quem o 
domina, subjuga e explora. É na fronteira que encontramos o 
humano no seu limite histórico. É na fronteira do humano que nos 
defrontamos mais claramente com as dificuldades antropológicas do 
que é fazer história. (MARTINS, 2009, p. 11). 

 

É nas fronteiras que, paradoxalmente, se encontram as diferenças (os 

compradores e as vendedoras de sexo), sendo nesse momento que distintos e 

múltiplos mundos se cruzam e se entrecruzam. Se há uma fronteira marcada pela 

classe social entre uma adolescente “estacionada” em uma praça, avenida ou rua e 

um “outro” de uma classe superior que estaciona seu carro para recebê-la, essas 

fronteiras começam a se dissipar no instante em que os “outros” se encontram, 

quando ela entra em seu carro e os dois se posicionam, lado a lado, ombro a ombro, 

no mesmo espaço. Quando seus corpos se encontram, se tocam e se cruzam (no 

talvez breve ato sexual), compartilhando o mesmo quarto, os mesmos lençóis e a 

mesma cama, as fronteiras podem ser rompidas, destruídas e/ou diluídas por 

rapidíssimas trocas sexuais. Terminado o ato, formam-se novamente as barreiras e 

as fronteiras entre “ele” e “ela”, entre quem pode comprar e quem precisa vender. 

Ela (a sexualmente explorada) passa a ser novamente a “outra”, empurrada para 

além das fronteiras. Ao abrir a carteira para pagar pelos serviços, fecham-se as 
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portas da curta relação da possível igualdade que ocorreu durante o ato sexual e os 

poderes e os deveres das fronteiras novamente se instalam: pôr a “outra” à margem, 

em seu lugar; ela é devolvida à sua classe social, à sua situação de sexualmente 

explorada. Essas situações revelam as estratégias de sobrevivência de crianças e 

de adolescentes em situação de exploração sexual: “São as miserabilidades 

provocadas pelo neoliberalismo”, nas palavras de Gohn (2009, p. 46). 

Para ilustrar essas situações, seguem os relatos de uma adolescente de 15 

anos procedente do Porto de Itajaí, Santa Catarina, a quem chamarei de Gabriela, 

em trânsito por Foz do Iguaçu com destino ao Mato Grosso do Sul: 

 

Entrevistada/Informante. Quando a gente entra no carro para fazer 
“um programa”, o cara conversa, puxa um assunto, diz uma piada, 
uma brincadeira. Faz até elogios. Tá mais alegre na ida, mas na volta 
parece que quer se ver livre da gente, botar a gente para fora do 
carro. Parece que quer chutar a gente para fora. É como se ele 
tivesse se arrependido de ter ficado comigo, eu não sei bem dizer 
como é, sabe? É difícil até de explicar, pois tem vez que eu morro de 
me arrepender de ficar com um cara todo sujo, todo nojento. Tem 
nojo, eu penso que é isso. Tem uns que na hora de pagar humilha, 
chama a gente de puta safada, de nojenta. É uma vida cheia de 
surpresa. A gente passa perigo, sabe? Tem uns que bota o dinheiro 
em cima da cama e diz: É pra você, sua nojenta. Uma vez um cara 
me deixou na estrada alta hora da madrugada, no escuro, na chuva. 
Abriu a porta do carro e me mandou descer. Fiquei com tanto nojo 
que joguei uma pedra no carro dele. Aí eu também fiquei com muita 
raiva, com vontade de matar ele. A gente passa por cada humilhação 
que dá até tristeza só de falar. Se não quer tratar a gente bem não 
trata, mas jogar para fora do carro como se a gente fosse uma 
cachorra, ninguém merece.  Gabriela, 15 anos.  
Entrevistadora/Pesquisadora. Como você pretende chegar ao Mato 
Grosso do Sul?  
Entrevistada/Informante. Isso é o mais fácil. Pego carona sempre. 
É só ir ao posto e começar a circular que aparece. Fico perguntando 
aos caras quem vai prá lá. Aí eu já faço um “agradinho” nele e ele 
fica todo feliz. Teve uma vez que o cara queria ficar comigo toda 
viagem. Me levar até  para o Chile, eu acho que era o Chile. É tanto 
canto que eu ando que não sei direito se era mesmo Chile. Mas era 
um lugar bem bacana. Mas aí eu não fui porque eu já tinha acertado 
de ficar um mês numa boate logo ali no Paraguai. Depois me 
arrependi, pois lá não foi muito bom. Tinha muita briga, muita 
confusão. Tinha uns caras muito brutos lá. E ganhava muito pouco 
também. Mas a gente só sabe depois que vai lá e ver como é, não é 
mesmo? Aí para esses canto que não presta, eu não volto nunca 
mais e até esqueço que existe.  
Entrevistadora/Pesquisadora. O que será agradinho? Pensei em 
perguntar, mas preferi me calar. Mas você vem de onde? Em qual 
cidade você mora?  
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Entrevistada/Informante. Ah! Tia? Tá querendo saber demais. 
Onde moro? Ora, tia? Moro por aí. Gosto mesmo é de andar. Não 
parar muito para pensar não. Se eu pensar muito no que já passei eu 
já tinha me matado, me atirado embaixo de um carro. Eu nem mais 
viva era. Eu não posso pensar no que já passei, no que já sofri. 
Quando a gente anda parece que esquece mais ligeiro as coisas 
ruim. E eu agora só penso que preciso ganhar dinheiro e não pensar 
na minha vida para a cabeça não pesar. 
Entrevistadora/Pesquisadora. Nesse momento sua voz fica 
pesada. Percebi que posso ter perguntado demais. Parece que não 
pode mesmo pensar sobre sua vida. Convido para nos sentarmos na 
lanchonete do posto e tomar um café. Ela aceita calada. Caminhando 
lado a lado, percebo que vai de cabeça baixa. Seguro levemente seu 
antebraço. Sentamos. Pergunto o que ela quer comer. Pode pedir o 
que você quiser. Eram 15:00 horas do dia 14 de outubro de 2011. 
Você quer pedir um lanche? Ou quer um almoço? Para refrescar um 
suco ou um refrigerante? Pergunto com jeito, com cuidado, com 
cautela, evitando “comprá-la”. Inquirir a vida de uma pessoa, nesse 
momento, nessas circunstâncias, me causa considerável 
desconforto. Ela demonstra inquietação; mostra-se agitada. É como 
se pairasse sobre nossas cabeças algo que nos ameaçasse, que 
produz um mútuo desassossego.  
Entrevistada/Informante. Vou pedir um lanche. Será que tem 
lanche bom? Um sanduíche, eu acho que tá bom. Ela hesita um 

pouco para decidir sobre o pedido. Pergunta:  Posso pedir um 
almoço? A senhora paga? 

 

O almoço é servido. Em silêncio ela (Gabriela) vai comendo lentamente a 

refeição, como se estivesse se sentido pouco confortável ou envergonhada. Algo 

parecia incomodá-la. Mostrava-se retraída. Observo seus gestos, seu olhar, sua 

postura. Aceito um pedacinho de carne de frango assado espetado na ponta do 

garfo que ela, delicadamente, me oferece. Não pude, em hipótese alguma, recusar o 

brinde. Expressando-se gentilmente, ela fala com voz mais alegre: Tá bem 

gostosinho, né, tia? Após o almoço, ela descortina sua vida. Do dia que se lembra 

por gente até hoje. Não me permitiu gravar. Anotando velozmente suas palavras, 

esforcei-me para não permitir que quase nada se desviasse. Escaparam-se muitas 

informações, apesar das diligências para retê-las na memória e nos papéis. 

Perguntei-lhe se gostaria de assinar uma autorização para a entrevista. A resposta 

veio delicada: Não tia, se a senhora não ficar chateada, eu não quero assinar esse 

papel, não. É melhor que eu não assine nada, mas não pense mal de mim, é que eu 

só não quero assinar.  Não tem o menor problema. Vamos esquecer o papel, falei. 

Foram muitas horas de auscultas que serão transcritas no capítulo III. Já era noite   

alta quando nos despedimos. À menina reticente do início da conversa, mas agora 

quase sorridente, agradeci imensamente pelas informações e por ter em mim 
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depositado ilimitada confiança. Percebendo os instantes da despedida, ela, 

velozmente, antes que eu vá embora, interroga: Posso lhe fazer umas perguntas? 

Esta menina me fez “cair do cavalo”, como dizem os gaúchos ao serem 

apanhados de surpresa em alguma circunstância. O cansaço já me tomava conta do 

corpo, mas eu não podia nem deveria fugir ou fazer de conta que não ouvia sua 

solicitação. Voltamos e nos sentamos novamente na lanchonete. Sem nada lhe 

perguntar, peço um jantar para nós duas. Você aceita um churrasco? Ou prefere 

carne de porco? Ou frango assado? A senhora quer o quê? Eu prefiro peixe, mas já 

vi que não tem. Vou querer, só hoje, um churrasco. Então eu também quero um 

churrasco. A senhora gosta de peixe, é? A menina me olha, me mede, me pesa, me 

observa [...]. Você pode me fazer as perguntas agora, se quiser. Agora vamos jantar, 

aí depois eu pergunto tudo. Você não vai sair daqui sem me perguntar, certo? 

Parecia arrependida de ter expressado que desejava me fazer umas perguntas. 

Aguardo as perguntas dela, que chegam após ela fazer uma ”voltinha” sobre o meu 

jeito diferente de falar, para, finalmente, em seguida se expressar. 

Com voz calma, tranquila e quase doce, ela vai falando bem lentamente ao 

mesmo tempo em que seu olhar não desgruda do meu. Riscando com uma caneta o 

meu caderno de anotações, disse-me suavemente: 

 

Entrevistada/Informante. Sabe o que é, tia? É que quando a 
senhora me achou lá no posto e disse que queria conversar comigo 
eu pensei que a senhora era da Prefeitura e queria me levar pra um 
abrigo ou para esses lugares que levam meninas assim como eu. 
Mas aí depois eu vi que a senhora era muito legal pra ser da 
Prefeitura. Tem algumas cidades que tem essas mulheres chatas 
que querem dar lição de moral na gente. Tem canto que elas chegam 
perto da gente e já chamam a polícia. Tem umas velhas chatas que 
ficam xingando a gente e tem vez que até dizem se a gente não tem 
vergonha de ainda tão novinha já viver fazendo programa. Aí teve 
uma vez que uma queria me levar à força pra um abrigo. Aí eu fugi 
correndo e ela não pode me alcançar, pois ela era bem gordona e 
cansou logo, coitada da velhona. Eu fui bruta com a senhora por 
causa disso. Aí a senhora não ficou chateada não, né? Eu gostei 
mesmo de verdade da senhora. O seu jeito de falar é bem diferente. 
Mas a senhora é lá de cima, né?  
Entrevistadora/Pesquisadora. Mirando seu vivo olhar falei: Estou 
muito feliz de ter encontrado você. Sim, eu sou lá de cima, de 
Fortaleza. O que você me informou foi muito bom pra o estudo que 
faço. 
Entrevistada/Informante. Ah! Que legal. É lá que tem umas praias 
bem bonitas, né? Eu já viajei com um cara de um caminhão que ele 
me disse que era de Fortaleza, mas que trabalhava numas terras 
plantando soja lá pros lados da Bahia. E esse estudo da senhora vai 
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vai servir pra quê mesmo? A senhora quer estudar as garotas de 
programa pra fazer o quê? É só pra saber o que a gente faz? E nada 
mais? A senhora já sabe o que é ser garota de programa? Aí eu vou 
poder ver o que a senhora escreveu, vou? 

 

Movimenta-se na cadeira, muda o tom da voz, varre com o olhar o ambiente, 

assume uma expressão facial mais séria, toma um pouco de bebida e, com voz 

firme, ela (Gabriela) indaga: Por que a senhora foi tão legal comigo? Por que teve 

tanta paciência? A senhora vai escrever uma coisa como se fosse um livro, é? A 

senhora copiou direito tudo o que eu falei? Quem vai ler isso que a senhora 

escreveu aí? Aí vai contar como é a vida de uma menina que roda o mundo, que ora 

está aqui, ora está lá? Que ora tá alegre, ora tá triste? Que não sabe o que vai 

encontrar, mas se encontrar não sabe se vai gostar? Sabe por quê? Porque viver 

sem viver é quase como morrer. É como se pra viver tivesse que esconder, que, na 

vida que se vive, o que mais se vive, se vive para sofrer. E depois desse sofrer, 

como vou poder dizer que a vida que se vive tem por destino morrer?  

Despedi-me de Gabriela. Durante vários dias sua imagem me acompanhava. 

Lembro da sua voz, do seu jeito, dos seus gestos; do seu silêncio no momento do 

almoço; do seu pedido de desculpas por ter sido rude comigo por pensar ser eu da 

Prefeitura.  Alcançou ela seu objetivo de chegar ao Mato Grosso do Sul? Suas 

últimas palavras, quando torno a lê-las, me causam sentimentos que eu não sei 

descrevê-los: Ela fala muito em morte, em morrer, sem saber para que viver se o 

destino é morrer. É como se quisesse abreviar ou antecipar esse destino de quem 

vive que é algum dia morrer. No capítulo "As Auscultas" apresento um pedacinho da 

enigmática vida de Gabriela. 

Em relação a essas atitudes e reações a que se refere o depoimento acima, 

ouvimos um senhor que, pelas aparências, demonstrava idade entre 45 e 55 anos, 

em trânsito por Foz do Iguaçu, para onde viaja duas vezes ao mês, procedente do 

interior de São Paulo, onde revende as mercadorias adquiridas em Ciudad del Este. 

Autodenominando-se como sendo “Sacoleiro”, demonstrando excesso de simpatia, 

nos concedeu, andando apressado, quase correndo, nos arredores da Ponte 

Internacional da Amizade, uma curtíssima, mas rica entrevista. Diante da resposta 

de não dispor de tempo para sentar e conversar comigo, mas se eu quisesse 

poderia acompanhá-lo: Respondo tudo que a senhora me perguntar, mas estou indo 

agora ao Paraguai. Se quiser me perguntar pode, mas precisa me acompanhar. 
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revalecendo-me de sua disponibilidade para colaborar, dirigi-lhe a seguinte 

pergunta: 

 

Entrevistadora/Pesquisadora: O que o senhor “acha” das pessoas 
que ficam circulando pelas ruas como se quisessem oferecer seu 
corpo? O senhor pode ser muito sincero e dizer realmente o que 
pensa. 
Entrevistado/informante: A senhora quer dizer essas meninas que 
se “prostituem”? 
Entrevistadora/Pesquisadora: Sim, essas meninas mesmo. Ele 
permanece uns instantes calado. Prossegue caminhando. Franze a 
testa. Contrai os lábios. Penteia com as mãos os cabelos. Finalmente 
pergunta: Posso dizer mesmo o que acho? Sim, pode e deve. Eu não 
vou julgar o senhor, respondo, olhando para ele. 
Entrevistado/informante: Olha, eu até já “saí” com algumas. Mas é 
um negócio que a gente faz e se arrepende na hora. Uma vez fiquei 
com tanto nojo da pobre menina que xinguei ela lá dentro do quarto. 
Ela tava demorando muito para se vestir, aí, quando eu vi ela ali toda 
nua, sem roupa, cheia de estrias aí eu disse: Meu Deus, como foi 
que eu peguei esta pobre. Dava até pena de ver. Uma vez desisti já 
no quarto. Ela era muito “pouquinha”. Só pele e osso. Parecia mais 
uma criança do que uma mulher. Não dava para fazer nada com ela. 
Aí eu dei 10,00 e fui embora. Passei uns dias pensando naquilo. Na 
hora dá pena. A gente fica meio pensativo, jura que nunca mais vai 
pegar menina para fazer programa, mas depois passa e a gente 
pega outra vez.  Depois esqueço e parece que não aconteceu nada, 
que não foi comigo, que não foi eu. Sigo em frente como se nada 
tivesse acontecido. A vida que eu levo não me permite pensar muito, 
não.  O Sacoleiro.  

 

Antes de nos despedirmos, já nas cercanias da cabeceira da Ponte 

Internacional da Amizade agradeço delicada e sinceramente ao informante, que 

segue seu caminho.  

A palavra nojo foi utilizada pelo comprador (ele) e pela vendedora (ela). Trata-

se de sentimento mútuo, via de mão dupla que corre nos veios da exploração sexual 

de crianças e de adolescentes. Ambos sentem nojo um do outro, entretanto e apesar 

disso, os relacionamentos parecem que se desenrolam nas extremidades do 

humano. Como compreender as manchas que este nojo mútuo pode produzir nos 

envolvidos? O nojo marca, demarca e remarca as diferenças causadas pelas 

fronteiras, mas Lévi-Strauss (2008, p. 71 e 72) nos surpreende ao ampliar uma 

reflexão sobre as possibilidades do que seja relacionar-se com o desigual, ao 

considerar que “A descoberta da alteridade é a descoberta de uma relação, não a de 

uma barreira. Pode confundir as perspectivas, mas alarga os horizontes. A 

alteridade não impede, pois, a compreensão, muito pelo contrário”. Entre quem 
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compra e quem vende sexo corre e ocorre algum tipo de relação, mesmo que seja 

marcada por larga distinção. 

 

 

1.1  A PESQUISA 

            

 

O objetivo geral da pesquisa é compreender as nuances qualitativas da 

exploração sexual de crianças e de adolescentes femininas em Foz do Iguaçu, 

Paraná, Brasil em 2012. Como objetivos específicos: 

 

a) Caracterizar o contexto da exploração sexual de crianças e de 
adolescentes femininas em Foz do Iguaçu, Paraná; 

b) Entender, por meio de estudos, documentos, descrições e 
narrativas, a exploração sexual de crianças e de adolescentes femininas em 
Foz do Iguaçu, Paraná. 

c) Identificar as características e especificidades do fenômeno da 
exploração sexual de crianças e de adolescentes femininas em Foz do 
Iguaçu, Paraná, cidade de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.  

 

Projeto de pesquisa provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus de 

Cascavel, sob o Parecer nº 316/2011, Ata nº 005/2011, em 28 de julho de 2011, por 

atender aos requisitos éticos e fundamentais da Resolução nº 196/1996, do 

Conselho Nacional de Saúde. Apenas três entrevistados concordaram em assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

Ambicionando começar a pesquisar pelo começo, começo a procurar pelo 

começo. Mas onde está o começo? Procuro pelo começo, mas não acho isso que se 

chama começo. Começo por onde? Pelo começo! Mas onde estará esse começo? 

“Quem procura, acha.” Vem da cultura popular este adágio a que recorro ao me 

encontrar em situações embaraçosas, que, aos primeiros olhares, podem se 

apresentar e/ou parecerem e aparecerem de penosa solução. Mas, à minha visão, 

não há situação de impossível solução. E mais: Como eu não sou preguiçosa, mas 

muito corajosa, parto em busca do começo. Não encontrando o começo, começo 

mesmo sem o começo. Mas começo. E, ao começar, já começo derrubando as mais 

ignorantes pretensões de iniciar a pesquisa começando pelo começo, para ganhar 

uma certeza que me encheu de incertezas: Não parece haver começo, pois o que é  
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isso que queremos nomear como começo? Quando teve seu começo? Onde teve 

seu começo? Como começar do começo se não se sabe onde começa o começo? 

Em "A Hora da Estrela", Clarice Lispector pondera: 

 

Tudo no mundo começa com um sim. Uma molécula disse sim a 
outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a 
pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre 
houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. 
Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de 
acontecer? (LISPECTOR, 1998, p. 11) 

 

Pesquisar sobre exploração sexual de crianças e de adolescentes nos 

campos das sujeitas é tarefa que exige muita coragem, motivação, tempo, muito 

tempo, determinação, disposição e, sobretudo, preparar-se para significativas 

surpresas, que podem romper ou não corresponder com aquilo que exatamente 

procuramos e/ou esperamos encontrar. É abrir estradas que se abrem a novas 

estradas: São estradas sem começo, sem meio, sem fim, sem endereço. 

Buscaremos surpreender as sujeitas da pesquisa em seu estado mais natural 

possível, sem maquiagem, sem adornos, sem adereços e, se possível, em seus 

locais de trabalho, em suas zonas de atuação, em seus campos de ação, em seus 

endereços, procurando distanciar-me da celeridade em obter, logo de chegada, as 

entrevistas. Demo (1990, p. 129) nos assinala o que pode ser um arrazoado 

começo: “[...] a pesquisa ocorre no cotidiano mais cotidiano. Não supõe lugar 

especial, salário adicional, horário específico”. Parti em busca de surpreendê-las em 

seus campos de atuação, observando o que nos indica o autor e fui constatando que 

precisava arregalar os olhos e destampar os ouvidos para ser possível auscultar. E, 

quando não for possível gravar, não ter preguiça de anotar. Não se podendo na 

memória confiar, o registro é a âncora para não deixar a informação voar ou 

naufragar. Para não falhar na hora H, o que foi auscultado precisa ser muito bem 

guardado e cuidadosamente analisado para não ser deturpado. 

Para pesquisar, conforme nos esclarece Pedro Demo, precisa-se estabelecer 

diálogo crítico com a realidade, privilegiando teoria e prática. O autor considera que:  

 

A pesquisa acolhe, na mesma dignidade, teoria e prática, desde que 
se trate de dialogar com a realidade. Cada processo concreto de 
pesquisa pode acentuar mais teoria, ou prática; pode interessar-se 
mais pelo conhecimento ou pela intervenção; pode insistir mais em 
forma ou em política. Todavia, como processo completo, toda teoria 
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precisa confrontar-se com a prática, e toda prática precisa retornar à 
teoria. Pesquisa é a atitude do aprender a aprender (DEMO, 1990, p. 
128-129). 

 

Aprendendo a aprender para ser capaz de apreender e compreender através 

das auscultas às sujeitas pesquisadas, partimos em busca de pistas, de pegadas, de 

vestígios, valorizando ínfimos detalhes, conforme leciona Costa: 

 

Pesquisar é uma aventura, seja um bom detetive e esteja atento às 
suas intuições! Pistas, intuições, suspeitas, dúvidas, merecem ser 
objeto de atenção e não deveriam ser descartadas sem antes 
perscrutar-se cuidadosamente várias possibilidades de conectá-las 
com aquilo que se deseja investigar. Parece que não existe a 
possibilidade de mapear todas as alternativas de configuração de um 
campo. As constantes reformulações de teorias consagradas estão a 
indicar que isto se verifica mesmo nas áreas de pesquisa em que o 
controle experimental é mais rígido e meticuloso. Assim, como a 
contingência parece ser nosso limite, abdicar à pretensão de 
totalidade também significa admitir e aceitar a provisoriedade do 
conhecimento. (COSTA, 2002, p. 151-152). 

 

Para prevenir que as pesquisas se transformem em mais uma forma de 

violência contra as sujeitas auscultadas, buscamos incansavelmente o mais 

profundo respeito durante as entrevistas/auscultas. Os silêncios, os gestos, os 

olhares, a maneira de se comunicar, o tom de voz e até mesmo um quase 

despercebido cruzar de pernas no momento de uma pergunta que pode ser 

considerada pelo entrevistado como invasiva ou inoportuna.                                       

Segundo Demo (1990), para que uma pesquisa possa intervir na realidade 

como proposta de ação, deve-se lançar mão da arte de questionar de modo crítico e  

criativo, para produzir um saber não apenas acadêmico, mas um produção 

construída e reconstruída para depois ser novamente reconstruída a partir de novas 

pesquisas. É esse o mais nobre dever das pesquisas: gerar novas pesquisas que, 

para se tornarem pesquisas, precisam de novas pesquisas e, assim, de pesquisa em 

pesquisa, vão-se girando as rodas das pesquisas, conforme nos indica Corazza, 

para quem: 

 

Uma prática de pesquisa é um modo de pensar, sentir, desejar, 
amar, odiar; uma forma de interrogar, de suscitar acontecimentos; de 
estarmos inseridas/os em particulares processos de subjetivação e 
individuação. Portanto, uma prática de pesquisa é implicada em 
nossa própria vida. (CORAZZA, 2002, p. 124). 
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Ancorando-se na coragem, este meu modo de ser, de viver, de escrever, de 

investigar, de procurar e de buscar até conseguir encontrar, sem quase nunca 

desistir, são as forças que me movem e me comovem a desvendar e a desvelar os 

segredos escondidos pelos que vivem e sobrevivem em situação de exploração 

sexual.  

Parecem ser as construções e as reconstruções de uma pesquisa as forças 

que impulsionam e motivam o pesquisador a também construir e reconstruir, 

significar e ressignificar os sujeitos (em nossa pesquisa, as sujeitas) de pesquisa, 

que, embasando-se na prática cotidiana do pesquisador, ganham suportes mais 

adequados para possíveis intervenções nas sociedades pesquisadas, conforme nos 

indica Triviños (1987), para quem o foco de uma pesquisa deve surgir da prática 

cotidiana que o pesquisador realiza como profissional. 

Ao fazer referência às experiências acumuladas do pesquisador em relação 

às sujeitas investigadas, o autor afirma que:             

                   

A prática cotidiana e as vivências dos problemas no desempenho 
profissional diário ajudam, de forma importantíssima, a alcançar a 
clareza necessária ao investigador na delimitação e na resolução do 
problema. (TRIVIÑOS, 1987, p. 39). 

 

Minayo reforça o pensamento do autor, expondo que:                                

 

Nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em 
primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões da 
investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e 
circunstâncias socialmente condicionadas. São frutos de 
determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e seus 
objetivos. Nenhuma teoria, por mais bem elaborada que seja, dá 
conta de explicar todos os fenômenos e processos. A teoria é 
construída para explicar ou compreender um fenômeno, um processo 
ou um conjunto de fenômenos e processos. Este conjunto citado 
constitui o domínio empírico da teoria, pois esta tem sempre um 
caráter abstrato. Toda investigação se inicia com um problema, com 
uma questão, com uma dúvida, ou com uma pergunta, articuladas a 
conhecimentos anteriores, mas que também podem demandar a 
criação de novos referenciais. (MINAYO, 1997, p. 17-18). 

 

São as “pequenas” pesquisas qualitativas que me ampliam as possibilidades 

de agregar teoria e prática; de aproximar o conhecimento advindo do senso comum 

ao conhecimento científico; de costurar, vagarosa e refletidamente, a híbrida malha 
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que guarda a essência do que foi incansavelmente pesquisado, analisado, 

auscultado. 

 

 

1.1.1 Delineando a pesquisa 

 

 

          A opção por realizar uma pesquisa de cunho descritivo-exploratório, 

qualitativo, apoia-se nas características das sujeitas pesquisadas e na problemática 

para a qual buscamos compreensão, pois, segundo Minayo (1997, p. 21), “[...] a 

pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado”. 

          Na Sociologia Compreensiva, é a subjetividade quem fala mais forte e mais 

alto, o que transforma nossas sujeitas de pesquisa em algo que, felizmente, não 

pode ser medido, não pode ser anatomizado, não pode ser formatado, não pode ser 

percentualizado, não pode ser pesado e, portanto, não pode ser tabelado, mas, 

felizmente, pode ganhar significados. Buscaremos compreendê-las em suas 

manifestações, em suas ações e reações, e, sobretudo, em sua “fisiologia”. 

Recorreremos ao que Minayo (1997, p. 23) denomina de “[...] uma sociologia 

compreensiva que responde de forma diferente à questão sobre o qualitativo”. Na 

Sociologia Compreensiva  o qualitativo  como método de pesquisa, segundo 

Minayo (2008), prioriza o significado, o subjetivo, a compreensão, afastando-se das 

análises atomizadas e reducionistas ao se pesquisar sobre o ser social, conforme  

cita-se a seguir: 

 

A Sociologia Compreensiva, como o próprio nome indica, considera 
como tarefa das Ciências Sociais a compreensão da realidade 
humana vivida socialmente e de forma diferente do universo das 
ciências naturais. Em suas diferentes manifestações, o significado é 
o conceito central de investigação. (MINAYO, 2008, p. 24). 

 

Santos expande e compartilha de pensamento semelhante ao da autora 

anterior sobre as características das pesquisas em ciências sociais ao ponderar que: 

 

O comportamento humano, ao contrário dos fenômenos naturais, não 
pode ser descrito e muito menos explicado com base nas suas 
características exteriores e objectiváveis, uma vez que o mesmo acto 
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externo pode corresponder a sentidos de acção muito diferentes. A 
ciência social será sempre uma ciência subjectiva e não objectiva 
como as ciências naturais; tem de compreender os fenômenos 
sociais a partir das atitudes mentais e do sentido que os agentes 
conferem às suas acções, para o que é necessário utilizar métodos 
de investigação e mesmo critérios epistemológicos deferentes dos 
correntes nas ciências naturais, métodos qualitativos em vez de 
quantitativos, com vista à obtenção de um conhecimento 
intersubjetivo, descritivo e compreensivo, em vez de um 
conhecimento objectivo, explicativo e nomotético. (SANTOS, 1995, p. 
22). 

 

Para compreender as sujeitas da nossa pesquisa, recorreremos e incluiremos 

também os sujeitos que com elas (as sujeitas) se relacionam, pois elas, para 

existirem como sujeitas, precisam, necessariamente, que existam os sujeitos que 

lhes compram os serviços: ela precisa vender; ele pode comprar. São relações que 

se enrolam e se desenrolam no palco do mais puro, original e autêntico cotidiano, o 

que, para Minayo (2008, p. 24), significa que “[...] o universo das investigações 

qualitativas é o cotidiano e as experiências do senso comum, interpretadas e 

reinterpretadas pelos sujeitos que as vivenciam”. Trata-se de relações muito 

semelhantes às que ocorrem entre o sorriso e os dentes: os dentes precisam do 

sorriso, o sorriso não vive sem os dentes, que, juntos, prosseguem sorridentes, 

dizendo ao mundo como estão contentes. 

          Elegendo o método qualitativo, a pesquisa prioriza as vozes das sujeitas como 

as fontes mais valiosas para a apreensão das informações. Essas relações 

desabrocham nos microespaços locais, entretanto, para existirem, são vários e 

vários os veios que se cruzam, se entrecruzam e se entrelaçam, constituindo uma 

complexa e muito bem articulada rede com múltiplos nós que também se conectam 

ao global. É o micro-macro articulado e conectado, o que, para Revel (1998, p. 16), 

significa realizar a pesquisa priorizando a abordagem micro-histórica, por ter esta, 

segundo o autor: “[...] o caráter extremamente empírico da abordagem explica que 

mal exista um texto fundador, um mapa teórico da micro-história”.  Segundo o autor, 

a micro-história: 

 

Não constitui um corpo de proposições unificadas, nem uma escola, 
menos ainda uma disciplina autônoma, como muitas vezes se quis 
crer. Ela é inseparável de uma prática de historiadores, dos 
obstáculos e das incertezas enfrentados ao de caminhos aliás muito 
diversos, em suma, de uma experiência de pesquisa. Esse primado 
da prática está provavelmente ligado às preferências instintivas de 
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uma disciplina que, de modo geral, desconfia das formulações gerais 
e da abstração. A abordagem micro-histórica se propõe enriquecer a 
análise social tornando suas variáveis mais numerosas, mais 
complexas e também mais móveis. (REVEL, 1998, p. 16 e 23). 

 

Em nosso objetivo de compreender o emaranhado dessas relações, 

recorremos à analise micro-histórica por ter essa abordagem a característica de pôr 

no  centro das investigações e em relevo os sujeitos (para nós, as sujeitas) 

pesquisados, para, a partir deles, expandir e irradiar outras variáveis para análise. É 

o que, para Revel (1998, p. 21), significa: “[...] construir uma modalidade nova de 

uma história social atenta aos indivíduos percebidos em suas relações com outros 

indivíduos” 

Um excelente exemplo do funcionamento dessa eficiente rede de 

relacionamentos consta no depoimento abaixo. A um taxista, aparentando entre 30 

e 40 anos, que faz ponto no Terminal Rodoviário Internacional de Foz do Iguaçu, foi 

perguntado o seguinte: 

 

Entrevistadora/Pesquisadora. Na sua opinião, como funciona o 
“esquema” aqui em Foz do Iguaçu? Ele entende o que chamo de 
“esquema”. 
Entrevistado/Informante. É a coisa mais fácil do mundo você 
conseguir uma “garota de programa” aqui. É só chamar que vem 
mais de dez na hora. Tem de todo preço. Eu só contrato gente de um 
nível melhor, mas tem menina aqui que vai por 10,00 ou 20,00. Os 
caras, quando querem, entram no taxi e vão logo perguntando onde 
conseguir uma. Pelo jeito do cara, eu já sei que preço ele pode pagar 
pela menina. Aí eu digo onde tem. Aí eu ligo para a menina para 
acertar a “saída”. Aí ele paga a corrida e eu vou buscar. Todo mundo 
ganha. Ela ganha e eu também. E o cliente vai embora satisfeito e 
feliz da vida.  E parece que cada dia que passa aparece mais menina 
se oferecendo. Elas se oferecem. A gente não força elas, não. Dizem 
que é crime, mas que crime é esse? Onde está o crime?  
Entrevistadora/Pesquisadora. Ela dá alguma parte do dinheiro para 
você? 
Entrevistado/Informante. Ele se cala. Pensa. Leva a mão à boca. É 
[...] tem umas que dão, mas eu não cobro. Deixo elas à vontade para 
dar ou não. Mas o lucro é para todo mundo que trabalha nisso. Tem 
muita gente aqui que trabalha nessa situação. Tem muita gente 
nesse meio ganhando a vida para sustentar a família. Se a pessoa 
não tem uma profissão certa, como vai ganhar para viver? Essas 
meninas são muito pobres mesmo, aí já sabe, fazem o que for 
aparecendo na frente delas. Mas elas são bem espertinhas também. 
Elas vão aprendendo logo umas com as outras, sabe? E aqui é uma 
cidade para onde vem muito homem sozinho sem a família e sem a 
esposa. Ninguém dá nada de graça e grana não cai do céu, não. 
(Taxista). 
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Priorizando as sujeitas da pesquisa como as atrizes principais, serão 

considerados também como atores não coadjuvantes (mas essenciais) os demais 

envolvidos, conforme reflexão de Revel: 

 

A escolha do individual não é vista aqui como contraditória à do 
social: Ela deve tornar possível uma abordagem diferente deste, ao 
acompanhar o fio de um destino particular – de um homem, de um 
grupo de homens – e, com ele, a multiplicidade dos espaços e dos 
tempos, a meada das relações nas quais ele se inscreve. Não mais 
abstrair, mas num primeiro momento enriquecer o real, se assim se 
desejar, levando em consideração os aspectos mais diversificados 
da experiência social. (REVEL, 1998, p. 21-22). 

 

Por se tratar de investigação que, quanto mais se puxam os fios da meada, 

mais variáveis se vão revelando, a partir do local que se conecta com o global, é que 

recorremos novamente a Revel: 

 

O que é proposto, ao contrário, é construir a pluralidade dos 
contextos que são necessários à compreensão dos comportamentos 
observados. Reencontramos, neste ponto, é claro, o problema das 
escalas de observação. Cada ator histórico participa, de maneira 
próxima ou distante, de processos – e, portanto, se inscreve em 
contextos – de dimensões e de níveis variáveis, do mais local ao 
mais global. Não existe, portanto, hiato, menos ainda oposição, entre 
história local e história global. O que a experiência de um indivíduo, 
de um grupo, de um espaço permite perceber é uma modulação 
particular da história global. Particular e original, pois o que o ponto 
de vista micro-histórico oferece à observação não é uma versão 
atenuada, ou parcial, ou mutilada de realidades macrossociais: é, e 
este é o segundo ponto, uma versão diferente. (REVEL, 1998, p. 27-
28). 

 

Sobre as possibilidades de se unir o conhecimento científico ao do senso 

comum para enriquecer e tornar possível as pesquisas em ciências sociais, na obra 

"Um Discurso sobre as Ciências", Santos (1995, p. 55) afirma que “[...] todo 

conhecimento científico visa constituir-se em senso comum”. Transcrevo as 

seguintes ponderações do autor nessa mesma obra:   

 

A ciência moderna produz conhecimentos e desconhecimentos. Se 
faz do cientista um ignorante especializado, faz do cidadão comum 
um ignorante generalizado. 
É certo que o conhecimento do senso comum tende a ser um 
conhecimento mistificado e mistificador, mas, apesar disso e apesar 
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de ser conservador, tem uma dimensão utópica e libertadora que 
pode ser ampliada através do diálogo com o conhecimento científico. 
Essa dimensão aflora em algumas das características do 
conhecimento do senso comum. 
O conhecimento científico pós-moderno só se realiza enquanto tal na 
medida em que se converte em senso comum. Só assim será uma 
ciência.  
Estamos divididos, fragmentados. Sabemos o caminho, mas não 
exactamente onde estamos na jornada. A condição epistemológica 
da ciência repercute-se na condição existencial dos cientistas. Afinal, 
se todo o conhecimento é auto-conhecimento, também todo o 
desconhecimento é auto-desconhecimento. (SANTOS, 1995, p. 57 e 
58). 

 
 

1.2 AS SUJEITAS DA PESQUISA      

 

 

As sujeitas que procuramos encontrar para poder pesquisar são crianças e 

adolescentes femininas em situação de miséria social, sobrevivendo de sua 

condição de exploração sexual, que, para conseguirmos sequer delas nos aproximar 

fisicamente, isso exigiu de nós exagerado cuidado, cautela, tato, discernimento, 

estratégia, planejamento, paciência, disposição física e psicológica e muito tempo. 

Exigiu motivação, muita motivação, para puxar os “fios das meadas” que se vão 

entrelaçando e se emaranhando uns aos outros e se alinhando para formar uma 

gigante teia, que parece não ter princípio nem tampouco fim. Se, porém, não parece 

haver princípio nem final, por quais fios iniciamos? Ah! Não pode faltar também ética  

e, sobretudo,  muito respeito pelas sujeitas (seres humanos), que podem não querer 

ser por nós pesquisadas, interrogadas, investigadas e auscultadas. Podem não 

querer falar. Podem não poderem ou não quererem em nós confiar. Como 

pesquisar, então, essas sujeitas? Buscaremos o que, nas palavras de Mary del 

Priore (1997, p. 273), significa valorizar “[...] as relações que tornam visível o 

invisível, ou que dizem o que estava silenciado. Pensar a história do cotidiano e da 

vida privada é, sobretudo, pensar a solidez de palavras e coisas”. Privilegiando o 

modo de viver das sujeitas pesquisadas e o que lhes é usual, como nos indica a 

mesma autora: “[...] vida privada e cotidiano, são, por conseguinte, teatro de um 

processo portador de historicidade” (p. 268), nossa pesquisa volta sua atenção à 

compreensão do modo de ser e de viver das sujeitas por nós estudadas. Fazem 
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parte do que Sayad (1998, p. 21), em seu estudo sobe imigração, denomina de “[...] 

população social e politicamente dominada, a ciência do „pobre‟, do pequeno 

(socialmente) seria uma ciência „pequena‟? Não se pode escrever inocentemente 

sobre a imigração sem se perguntar o que significa escrever sobre esse objeto”. E 

sobre a exploração? Também não. 

A exploração sexual de crianças e de adolescentes femininas em Foz do 

Iguaçu, Paraná, Brasil como a temática da nossa pesquisa não pode e não deve ser 

denominada de objeto de pesquisa. Não temos, portanto, um objeto de pesquisa, 

tampouco sujeitos de pesquisa. O que temos são sujeitas (no feminino) da pesquisa 

que, necessariamente, para existirem, precisam de outros sujeitos que com elas se 

relacionam. Nossas sujeitas não existem pairadas no ar [...] vivem suas vidas. São 

sujeitas portadoras de história, das suas histórias, conforme nos ensina Engel 

(1997), em "Domínios da História": 

 

Acredito que a incorporação pela história de objetos tais como a 
sexualidade, o corpo, o amor, entre outros, pode representar o 
aprofundamento de reflexões bastante significativas em torno, por 
exemplo, da vida cotidiana, vista como palco privilegiado da 
diversidade das vivências e idéias, dos fatos culturais e, portanto, 
das tensões e conflitos considerados em sua dimensão microscópica 
e que expressam  não apenas continuidades e permanências, mas 
também as pequenas grandes mudanças operadas de forma quase 
invisível no dia-a-dia de personagens de carne e osso. Seja qual for 
o objeto escolhido pelo historiador, ele pode ser consistente e 
originar investigações profundas e importantes. (ENGEL, 1997 p. 
311).  

 

Sobre os obstáculos ou as impossibilidades de se reduzir “gente viva” 

(sujeitas da nossa pesquisa), gente que sente e, principalmente, que pensa e, se 

são pessoas que pensam, logo existem, a objetos “não vivos”, Santos nos apresenta 

a seguinte reflexão: 

 

A definição do que é um objeto e a distinção entre sujeito e objeto 
aparecem como outro fator de diferenciação interna das ciências. 
Algumas práticas científicas são obrigadas a lidar diretamente com 
as dificuldades próprias da distinção entre sujeitos e objetos e da 
constituição de sujeitos em objetos e, por isso, oferecem-nos um 
ponto de entrada privilegiada para a abordagem deste tema. Da 
medicina às ciências sociais, passando pela psicanálise, a definição 
dos objetos do conhecimento é indistinguível de uma relação com os 
sujeitos que são constituídos como seus objetos. (SANTOS, 2005, p. 
43).  



 
 

34 

      Por se tratar de uma atividade que causa vergonha e culpa à pessoa, ela 

geralmente não assume sua condição de sobreviver em situação de explorada 

sexualmente, recorrendo ao mecanismo da negação ou à condição psicológica que 

Freire (1980) denominou de “consciência mágica”. Como estratégia de 

sobrevivência, a pessoa vítima de exploração sexual tenta estruturar e construir sua 

existência como se aquela atividade não fosse por ela exercida. Ao serem 

indagadas sobre seus trabalhos, é muito comum as pessoas utilizarem expressões 

pouco precisas sobre suas atividades, tais como: “Sou garota de programa; sou 

acompanhante de clientes; trabalho em uma casa de massagem; saio com clientes”.  

A uma pessoa do sexo feminino fazendo ponto próximo à rodoviária de Foz do 

Iguaçu, querendo arrancar dela a confissão em palavras sobre seu trabalho, fiz a 

seguinte pergunta: 

 

Entrevistadora/Pesquisadora. Você trabalha com quê?  
Entrevistada/Informante. A senhora quer saber pra quê? Sei lá, tia. 
Faço qualquer coisa. Vendo rifa. Chupo picolé, sabia? E a senhora, 
em que trabalha? Faço o que pintar, o que vai aparecendo. Sai 
daqui, sai? Tá me atrapalhando. Não enche com pergunta besta. 
Não tá vendo o que faço? De que eu vivo? Pensa que é fácil, é? Não 
tá vendo, não? A senhora é cega? Não tem olho na cara? Não tá na 
cara o que faço? A senhora é burra, é? Pensa que eu vivo de quê? 
Que dinheiro cai do céu? Eu tenho conta pra pagar. Tenho filho para 
sustentar. Tenho irmão e irmã pequena que depende de mim. Eu 
tenho que trabalhar, ganhar dinheiro. Agora pode me deixar em paz, 
pode?  

 

Manifestando-se como quem deseja pouca conversa, a pessoa se distancia 

do seu ponto de atendimento. Percebo que se posiciona há uns 400 ou 500 m do 

local onde a encontrei, trajando minissaia vermelha, sandália plataforma bem alta, 

blusa transparente em cor viva aberta na frente. As duas pontas da blusa presas por 

um laço permitiam aparecer um top escuro que lhe vestia a parte superior do tórax, 

deixando exposta a pele magra do abdome.  As roupas miúdas lhe permitiam exibir 

um corpo esguio, alto e muito bem delineado. Os longos cabelos negros adornando 

suas faces morenas lhe proporcionavam um visual muito agradável aos primeiros 

olhares. A boca pintada com batom quase vermelho, brincos discretos, colares e 

pulseiras complementavam os trajes. Garota bonita, pensei!, mas ela fugiu e não 

quer muita conversa. Procurei, em outros dias, no mesmo ponto, mas não a 

encontrei. Lembro ainda do seu negro olhar me dizendo que eu estava lhe 
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atrapalhando e solicitando que a deixasse em paz de maneira pouco delicada e 

quase ríspida. Minha presença parecia lhe causar irritação, exacerbando suas 

manifestações. 

Como exposto, nessa atividade, as sujeitas demonstram constrangimento 

para declararem suas reais atividades. As pessoas evitam claramente 

autodenominar-se como alguém que sobrevive vendendo seu próprio corpo. 

“Sonham” com um bom emprego, que as possa libertar da vida de “garota de 

programa”. Afirmam seu desejo de constituírem relacionamentos afetivos (namoro, 

noivado, casamento) e construir uma família feliz, com filhos. A seguir, as palavras 

de uma senhora de 27 anos, a quem chamarei de Manuela.  Envolvida com tráfico e 

consumo de drogas, sua mãe foi assassinada quando ela contava doze anos. Sem 

mãe e sem pai, a filha mais velha, aos doze anos, assume a chefia da família 

composta por um grupo de três irmãs e dois irmãos. Passam a sobreviver da venda 

do sexo: 

 No começo era só eu, mas o que ganhava era muito pouco. Aí meu 

irmão também passou a ir junto.               

 Sou garota de programa já faz muito tempo. E também já faz muito tempo que 

meu sonho era mudar de vida. Mas eu digo que eu já perdi a esperança de algum 

dia eu ser gente na vida. Já tive um cara que me arranjava os caras pra eu sair, mas 

ele ficava com o dinheiro quase todo. Eu pensava em ficar nessa vida só por uns 

tempos, mas o tempo foi passando e as coisa só foi piorando. Eu queria sim ter um 

bom emprego, ter um marido, ter uma casa boa. Ter como cuidar bem dos  filho que 

tive. Hoje eles tão tudo num abrigo. E passo até de mês que não vou lá ver eles. 

Uma vez eu cheguei e a menina não me conheceu e ficou foi chorando com medo 

de mim. É triste, mas eu não tenho outro jeito de viver. Eu só faço meu nome e 

muito mal feito. Eu não estudei nada. Hoje não dá mais pra tentar fazer outra coisa, 

sabe?Como posso sobreviver de outro jeito? 

Sobre as dificuldades das sujeitas da nossa pesquisa assumirem, ao serem 

abordadas, que sobrevivem em situação de exploração sexual, Freire aponta que: 

 

O verbo assumir é um verbo transitivo e que pode ter como objeto o 
próprio sujeito, que assim se assume. Assumir-se como ser social e 
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva por ser capaz de amar. A 
experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das 
mulheres jamais pode se dar virgem do conflito entre as forças que 
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obstaculizam a busca da assunção de si por parte dos indivíduos, 
dos grupos  e das forças que trabalham em favor daquela assunção. 
(FREIRE, 1970, p. 41 e 42). 

 

Como pesquisar as sujeitas que sentem notável constrangimento em 

assumirem que sobrevivem em situação de exploração sexual senão pelo veio da 

compreensão? Ou talvez nem mesmo seja possível a compreensão, mas apenas a 

descrição. Nas palavras de Santos (2005, p. 44), significa dizer que: “[...] oposições 

como explicação/compreensão, procuram fundar uma dualidade epistemológica que, 

como já sabemos, lida mal com os híbridos sujeito/objetos das ciências humanas”. 

Nessa mesma direção de raciocínio, Revel nos elucida afirmando que:  

 

O projeto é fazer aparecerem por trás da tendência geral mais 
visível, as estratégias sociais desenvolvidas pelos diferentes atores 
em função de sua posição e de seus recursos perspectivos, 
individuais, familiares, de grupo, etc. É verdade que, com o tempo, 
todas as estratégias pessoais e familiares tendem, talvez, a parecer 
embotadas e a se fundir num resultado comum de relativo equilíbrio. 
Mas a participação de cada um na história geral, na formação e na 
modificação das estruturas de sustentação da realidade social não 
pode ser avaliada apenas com base em resultados perceptíveis: no 
curso da vida de cada um, de uma maneira cíclica, nascem 
problemas, incertezas, escolhas, uma política de vida cotidiana que 
tem seu centro na utilização estratégica das regras sociais. (REVEL, 
1998, p. 22). 

 

Essas ponderações do autor me puxam outros e novos fios sobre a temática. 

Penso, como exemplo, nas dificuldades para compreender como a pessoa se tornou 

garota de programa e, no capítulo "As Auscultas", apresento alguns depoimentos 

que considero insuficientes para tal compreensão. Pelos depoimentos, é como se 

tivesse acontecido por acaso para algumas, por precisão e carência financeira para 

outras, mas me parece ser um desalinho atado, preso, amarrado, que, para ser 

destravado, eu ainda não botei as mãos nas travas e, portanto, ainda me encontro 

"no mato sem cachorro", segundo o ditado popular. Não sei como chegar e, se 

chegar, o que lhes vou perguntar? Como lhes vou perguntar? Ou seja, há que tomar 

todos os cuidados para não as massacrar. 

Parece ser muito difícil à pessoa essa assunção de que fala Freire (1970). É 

como se dissessem algo semelhante a: 

Como quem faz um programa 
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Eu caminho pela rua 
Mas eu não faço programa 
Eu apenas fico nua 
Pra quem me quiser usar. 
Mas eu queria era a rua 
Pra nela poder brincar 
E quem sabe passear 
Nos braços do meu amor. 

 
 

Até mesmo para a pessoa parece permanecer a situação de dúvida também 

para ela mesma. Quando diz: "Como quem faz um programa", o que ela quer dizer? 

Que faz, mas não faz; mas faz? Suas palavras me trazem dúvidas se realmente faz 

programa. Afinal, faz ou não faz? Não faz, dizem seus versos: mas eu não faço 

programa. E me diz que: 

Sabe o que é, tia? É que é muito feio ser chamada de menina perdida, 

menina vadia, menina vagabunda, menina bandida, menina depravada. Chamam a 

gente de menina disso, menina daquilo. Chamam a gente de tudo [...]. Sabia que 

tem uns cara que diz que a gente é bandida, que só quer tirar o dinheiro deles? 

Então eu vejo que foi uma boa coisa a gente ser chamada de um nome mais bonito 

que puta ou prostituta. Garota de programa é bem mais chic, é mais bonito e muito 

mais legal também. É como se a gente não fosse puta, sabe? A gente ser puta não 

é muito bacana não. Eu não sei dizer muito bem pra senhora não, mas eu tem vez 

que até me esqueço de que vivo nessa vida. Eu sonhava mesmo era em ser 

modelo, dessas bem bonita. Teve um tempo que eu troquei meu nome para Gisele. 

Aí pintei de louro os cabelos e andava desfilando na rua igual a ela (a Gisele). Aí 

quando um cara parava, eu ia até a janela do carro dele e dizia: Você quer conhecer 

os encantos da Gisele? Mas eu dizia isso fazendo uma pose igual a ela. Rebolava 

para trás os cabelos e [...] já  fazia um agrado bem bacana nele que era pra ele já 

gostar e pensar que tava transando era com a Gisele. E aí eu também fazia de conta 

que era a Gisele. Gostei tanto disso de ser outra pessoa bem bonita e bem rica que 

eu juro, sabe tia, que eu penso mesmo que sou outra quando estou fazendo com os 

cara. É como se eu não fosse eu, mas eu sei que eu sou eu, entendeu? Mas 

isso é um segredo só meu. Imagina dizer para alguém que eu não sou eu. 

Gisele, 16 anos. 

Esforços não me faltam em busca de compreender esse jogo da exploração 

sexual de crianças e de adolescentes femininas em situação de miséria social 
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em Foz do Iguaçu. As quais regras esse jogo obedece? Às regras da oferta e da 

demanda?  Nas altas e quentes temporadas de verão alteram-se as regras? São 

estabelecidas por quem as leis que governam esse jogo?  

 

 

1.2.1 O ser social criança/adolescente 

        

 

A poesia de Carlos Drumond de Andrade (1991), extraída do livro "Poemas", 

nos revela muito sobre o que possa ser o ser social.  Trata-se apenas de coisas de 

poesia? De coisas de poeta? Diz o poema: 

 

Verbo “Ser” 

Que vai ser quando crescer? 

Vivem perguntando em redor. 

Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome? 

Eu tenho os três? E sou? 

Tenho que mudar quando crescer? 

Usar outro nome, corpo e jeito? 

Ou a gente só principia o ser quando crescer? 

É terrível ser? Dói? É bom? É triste? 

Ser: pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas? 

Repito: ser. ser. Ser [...] 

Que vou ser quando crescer? 

Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá pra entender. 

Não vou ser. 

Não quero ser. 

Vou crescer assim mesmo 

Sem ser. 

Esquecer. 

 

 O ser criança, perante o Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação 

complementar para a proteção integral de crianças e de adolescentes, sob a Lei 
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Federal nº 8.069 (BRASIL, 1990), são todas as pessoas com idade inferior a doze 

anos. Somente a partir da promulgação da citada legislação, o ser criança ganha 

status de sujeito. Passa então a ser considerado sujeito e, portanto, cidadão com 

os direitos garantidos, conforme considerações a seguir:  

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social 
em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990, p. 13). 

 

Conhecer e reconhecer a infância como fase singular do desenvolvimento 

humano, por se tratar de um período de um ser em formação biológica, psicológica e 

social, é algo muito recente na história humana:   

 

Infância. [Do lat. infantia.] S. f. 1. Período de crescimento, no ser 
humano, que vai do nascimento até a puberdade; meninice, puerícia. 
2. As crianças. 4. Psicol. Período de vida que vai do nascimento à 
adolescência, extremamente dinâmico e rico, no qual o crescimento 
se faz, concomitantemente, em todos os domínios, e que, segundo 
os caracteres anatômicos, fisiológicos e psicológicos, se divide em 
três estágios: primeira infância, de zero a três anos; segunda 
infância, de três a sete anos; terceira infância, de sete anos até a 
puberdade. 5. Bras. Pop. Ingenuidade, simplicidade, tolice. 
(FERREIRA, 1986, p. 942). 

 

O mesmo autor, ao se referir aos vocábulos infante e criança, assinala que: 

 

Infante. [Do lat. infante.] Adj. 1. Que está na infância; 2. Criança. 3. 
Filhos dos reis de Portugal ou da Espanha não herdeiros da coroa. 
(FERREIRA, 1986, p. 942). 
Criança. [Do lat. creantia.] S. f. 1. Ser humano de pouca idade, 
menino ou menina; párvulo. 2. Pessoa ingênua, infantil: não 
desconfia de nada, é uma criança. Ant. Criação, educação. Criança 
de peito. A que ainda mama; menino de peito. (FERREIRA, 1986, p. 
498). 

 

É Lajolo (2001), em sua pesquisa intitulada “Infância de Papel e Tinta”, quem 

nos elucida sobre os vocábulos infante e infância em relação à origem latina dessas 

palavras e sua adoção nas línguas neolatinas. São vocábulos formados por prefixo 

mais radical: in (prefixo que significa negação) e fante (radical que significa falar, 

derivando do particípio presente do verbo latino fari). Nas palavras da autora, na 

página 229 da referida obra, “infante pode ser aquele que não fala”. 
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Enquanto objeto de estudo, a infância é sempre um outro em relação 
àquele que a nomeia e a estuda. Por não falar, a infância não se fala 
e, não se falando, não ocupa a primeira pessoa nos discursos que 
dela se ocupam. E, por não ocupar esta primeira pessoa, isto é, não 
dizer eu, por jamais assumir o lugar de sujeito do discurso, e, 
consequentemente, por consistir sempre um ele/ela nos discursos 
alheios, a infância é sempre definida de fora. (LAJOLO, 2001, p. 229-
230).  

 

O ser adolescente, perante o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

legislação complementar para a proteção integral de crianças e adolescentes, sob a 

Lei Federal nº 8.069 (BRASIL, 1990), é toda pessoa com idade entre doze  e dezoito 

anos. Somente a partir da promulgação da citada legislação, o ser adolescente 

ganha status de sujeito. Passa então também a ser considerado sujeito e, portanto, 

cidadão com os direitos garantidos, conforme se cita abaixo:  

 

A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de  desenvolvimento 
e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. (BRASIL,1990, p. 20). 

 

 Sobre as definições de adolescência, adolescer e adolescente, Ferreira 

(1986) considera que: 

  
Adolescência. [Do lat. adolescentia.] S. f. 1. Período da vida humana 
que sucede à infância, começa com a puberdade e se caracteriza por 
uma série de mudanças corporais e psicológicas. 2. Psicol. Período 
que se estende da terceira infância até a idade adulta, marcado por 
intensos processos conflituosos e persistentes esforços de 
autoafirmação. Corresponde à fase de absorção dos valores sociais 
e elaboração de projetos que impliquem plena integração social.  
Adolescer. [Do lat. adolescere.] V. in. 1. Atingir a adolescência; 
tornar-se adolescente. 2. Crescer; desenvolver-se. 3. Rejuvenescer, 
remoçar, juvenescer.  
Adolescente. [Do lat. adolescente.] Adj. 2 g. 1. Que está na 
adolescência. 2. Fig. Que está no começo, no início; que ainda não 
atingiu todo o vigor. 3. De pouco tempo; novo. 4. Próprio de 
adolescente. (FERREIRA,1986, p. 48). 

 

Para deixar de ser “ser criança” para ser “ser adolescente”, esse “ser” social 

submeteu-se a um intensa e rápida explosão hormonal que transformou o corpo 

infantil em corpo de macho e de fêmea. O corpo floresce, desabrocha e cresce. E a 

“cabeça”? A “cabeça” padece! E como padece! E, às vezes, até adoece. Instala-se, 

não raramente, forte instabilidade emocional, que conduz o/a adolescente a estados 
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extremos de humor: do sorriso às lágrimas; da coragem ao pânico; da alegria à 

tristeza. E as birras? E as brigas? E as disputas? E os grupos que se formam uns 

contra os outros? O corpo cresce e se desenvolve pelas forças da natureza animal. 

A “cabeça” precisa se estruturar e se formar pelas forças da natureza social. 

A família, a sociedade, o Estado, essas são instâncias portadoras de 

responsabilidade para auxiliar o/a adolescente a ser o ser adolescente. 

O tempestuoso período da adolescência é a fase da angústia, da 

instabilidade, da insegurança, da vontade de sumir, do desejo de fugir, da saudade 

da infância [...] das birras e das brigas que abalam o edifício da família. 

Para se tornar um ser adulto, o ser criança precisa, necessariamente, 

atravessar o período da adolescência, marcado por rapidíssimas transformações 

biopsicossociais. Ao se referirem ao período da adolescência como algo fisiológico, 

Oliveira et al (2009, p. 14), em pesquisa realizada com adolescentes grávidas, 

comentam que: “A adolescência é uma fase de transição natural da infância que 

envolve um conjunto de alterações biológicas do crescimento e desenvolvimento, 

compreendidas como fisiológicas”. 

Sobre o período em que a criança ainda não é adolescente, mas também não 

é mais criança, a autora a seguir nos descreva essa fase de transição:  

 

Desprender-se dos brinquedos exige da criança uma longa luta de 
desolação. Há adolescentes que guardam alguns brinquedos de sua 
infância quando há muito tempo não mais os utilizam para brincar. A 
partir dos dez ou doze anos, a menina e o menino procuram formar 
grupos. Os meninos têm meninos à sua volta e as meninas têm 
meninas, porque necessitam se conhecer e aprender as funções de 
cada sexo. Pouco a pouco vão abandonando o mundo dos 
brinquedos e, na puberdade, quando os dois grupos se unem, as 
experiências amorosas substituirão o brincar com brinquedos. 
(ABERASTURY, 1992, p. 84). 

 

 

A gente só quer ter o direito de namorar.  

Ao enjoarem dos brinquedos, surgem os mais belos sinais e indícios de que 

as crianças não são mais crianças. É a adolescência chegando para ficar, 

provocando rápidas transformações físicas, psicológicas e emocionais. É a fase do 

galope acelerado para depois começar a subir pelas paredes. É a vontade de 

namorar, de abraçar, de pegar, de agarrar, de “ficar”, de beijar, de experimentar o 

ainda não experimentado. É o novo em ação o tempo todo. Sentem, mas não sabem 
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sentir; querem mas não querem; sabem mas não sabem: são aprendizes de 

adolescentes. Eles não sabem, mas fingem que sabem. A insegurança total toma 

conta do/da adolescente. Como vou namorar? Como vou chegar? Como vou pegar? 

E beijar? Meu Deus do céu! Com vai ser? O medo total toma conta do/da 

adolescente: ele/ela treme, sofre, chora, angustia-se. Eles/elas querem viver. 

Querem ganhar o mundo: formam grupos para se sentirem mais fortes e poderosos. 

Querem vencer o mundo. Querem conquistar meio mundo ou, se possível, o mundo 

inteiro.  

Eles/elas ainda não sabem o porquê ainda não experimentaram, mas, para 

isso, necessitam de orientações, de informações, de aprendizagens, de vivências, 

de acompanhamento. Para aprender a ser, o ser adolescente precisa de alguém que 

seja capaz de lhe ensinar. De lhe ensinar a viver. Mas quem vai lhe ensinar? Tudo e 

todos os que o rodeiam estão constantemente, vinte e quatro horas por dia, lhe 

ensinando, mesmo sem saber que estão ensinando. Estamos nos referindo à 

aprendizagem integral do ser social, para quem, segundo Fernández: 

 

A principal transmissão no ensino se dá através do não-dito, daquilo 
que não está nomeado, que não está falado. Os conteúdos do ensino 
estão vinculados, atravessados, transversalizados por uma série de 
fatores econômicos, sociais, políticos, ideológicos. O que faz 
adoecer, tanto ao ensinante como ao aprendente, é a existência de 
conhecimentos escondidos, desmentidos, secretos, não ditos. 
(FERNÁNDEZ, 2001, p. 141). 

 

Em uma ocasião escutei um relato de uma adolescente de treze anos que nos 

apontou para os valores e os significados das maneiras como as famílias ainda 

recorrem ao ocultamento de situações que consideram pouco apropriadas aos seus 

filhos e às suas filhas. Eis o relato da menina, a quem chamarei de Conceição: 

 

Eu tinha uma prima que a gente era bem amiga. Ela tinha 15 e eu 13. 
Nossas mães faziam uma festa só no nosso aniversário. Ela arranjou 
um namorado na escola. Os pais dela não deixavam ela namorar, daí 
era escondido, né? Mas eu sabia do namoro. Daí eles transaram e 
ela ficou grávida. Mas minha mãe proibiu minha prima de me contar 
para não me influenciar. Levaram ela para outra cidade, pois 
estavam com vergonha. Esconderam tudo de mim. Quando eu 
descobri, quebrei o pau com minha mãe e nunca mais pude confiar 
nela para nada. Aí quando ela voltou pra casa com a criança foi um 
sofrimento grande pra ela. O pai xingava, a mãe chutava ela. A 
criança chorava. E minha prima ainda amamentava. E eu, meu 
Deus? O que fazer? E ela só chorava enquanto sua mãe brigava. 
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Dizia cada coisa feia com ela que eu ficava com vontade de dizer: 
Tia, tenha coração, ela é sua filha. Outra coisa que os pais não 
entendem é que a gente erra e sofre quando erra. Como posso 
ajudar ela?  

 

Demonstrando preocupação com o estado emocional, o sofrimento da sua 

prima e as reações dos pais dela após o nascimento da criança, ela prossegue sua 

reflexão considerando que: 

  Os pais da gente não querem conversar com a gente. 

Não querem falar sobre o que a gente quer saber. Se a gente pergunta alguma 

coisa, eles já vêm cortando o assunto e não falam. Eu, uma vez quando era 

pequena, queria dizer a ela (minha mãe) que um menino lá no colégio passou a mão 

no meu „pipiu‟, mas aí eu cheguei e disse: Mãe, tem uns meninos lá na escola que 

ficam passando a mão nas meninas [...] aí ela já disse, bem bruta, que era porque 

elas ficavam se oferecendo pra eles. Aí, tia, eu não falei mais nada. Fiquei muito 

chateada. Se a mãe da gente não conversa, como a gente vai poder saber como 

fazer? Eu era criança e eu não sabia o que eu podia fazer. Aí agora a situação da 

minha prima tá horrível. Ela fica só chorando, aí eu digo não chore, que sua filhinha 

vai sofrer. Os pais dela tão com vergonha dela. Eles não deixam ela sair pra ir ao 

posto de saúde para receber orientação de como cuidar da menina nova. Ela sente 

umas dores na barriga e tá muito magra, com os bracinhos bem fininhos. Eu não sei, 

não, mas eu acho que ela tá é com depressão. Aí todo dia eu vou pra lá quando 

volto da escola. Ela me pede pra eu ficar com ela lá. Tem vez que eu passo o dia lá 

no domingo. Foi aí que ela me contou tudo como aconteceu entre ela e o namorado. 

Como eles namoravam escondido, porque os pais dela proibiram, eles pensavam 

em fugir pra casa de uma tia dele em Santa Catarina. Aí ele perguntou se ela era 

virgem. Ela disse que era moça, sim. Aí um dia a mãe dele saiu e ele chamou ela 

pra eles ficarem lá. Aí ele disse pra ela assim:  

 Eu vou só ver se você é virgem mesmo. 

 Aí ela disse que tava certo assim, mas quando eles fizeram, aí ele disse que ela 

não era virgem, não. Ele disse que não queria mais ela, não. Mas ela nunca pensou 

que ia ficar grávida fazendo só uma vez. Se ela tivesse uma mãe que conversasse 

com ela, que orientasse, que ensinasse, era tudo muito diferente. A gente, quando 

tem essa idade, não sabe de nada, de nada mesmo, mas quando vai perguntar [...] 

minha Nossa Senhora!, o pai não quer nem saber; e a mãe? A mãe foge pra não 
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dizer o que a gente quer saber. Se ela pudesse chegar e dizer: Mãe, ele tá querendo 

fazer comigo pra saber se eu sou virgem ou não. O que eu faço? Aí ela (a mãe) ia 

orientar ela (a filha), que se ela fizesse, ia deixar de ser moça naquele dia. Então 

que ela tivesse cuidado que o cara podia estar querendo só se aproveitar dela. É 

que tem muito menino que quer mesmo só se aproveitar da menina. E, quando o 

menino sabe que o namoro é escondido, que ele não anda na casa da menina, é 

como se ele não tivesse muito respeito. Aí o pai da filha dela fugiu pra Santa 

Catarina. Ele disse que a menina não pode ser filha dele, pois eles só fizeram uma 

vez só. Então o pai era outro cara e não ele. Mas aí ela ficou sem saber o que fazer. 

Ela não fez por mal, sabe? Isso que aconteceu com ela podia ter sido comigo ou 

com qualquer outra menina. Aí, como aconteceu com ela, eu já vou ficando mais 

esperta para não acontecer comigo também. Ela não teve muita sorte, não. Ela só 

fez uma vez e já ficou grávida, meu Deus do céu! Eu tenho muita pena dela. Deixar 

de estudar com quinze anos, uma mãe brigando, um pai chutando, uma filha 

chorando [...] e o coração dela? Eu penso que no coração dela não tem mais lugar 

pra tanta dor! 

 A menina não foi registrada. O pai dela fugiu.  

Quando eu vejo uma criança daquela, tão novinha, tão linda e já sofrendo tanto, eu 

fico pensando que essa coisa que os professores falam direto, quase todo dia, na 

escola pra gente, sobre adolescente que fica grávida com 12, 13, 14 anos, os pais 

têm parte da culpa também. É muito triste a gente não ter como conversar com eles 

sobre as coisas que a gente sente. Olha, tia, eu já fiquei umas vezes com um 

menino, mas se minha mãe souber ela me mata. Tem pouca mãe que quer 

conversar com a filha. Aí eu queria poder dizer que eu tenho vontade de ficar 

agarrada o tempo todo e de ficar só beijando ele. Eu queria já ter um namorado 

certo e que ele pudesse aparecer aqui pra gente ficar namorando na calçada. E eu 

já tenho vontade de transar também. Mas nem em sonho eu posso dizer isso pra 

ela. Aí, como vai ser? Vai ser escondido, né? Eu vou transar e ela não vai nem 

saber. É muito triste mesmo. Eu queria que fosse diferente. Mas a gente não pode 

escolher de qual barriga vai nascer, né?(Conceição, 14 anos.) 

Os pais, ao proibirem os namoros, as paqueras, os encontros, “as ficações” 

conseguem que seus filhos e filhas passem a lhes ocultar os seus medos, os seus 

anseios, as suas inseguranças. O diálogo fica interrompido e o/a adolescente 

permanece namorando escondido. Tentar proibir adolescentes de namorarem é 
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como tentar proibir recém-nascidos de chorarem para “dizerem” que precisam 

mamar.         

Quando se é adolescente, o que mais se deseja é namorar. É como se o 

corpo, a todo instante, pedisse muitos beijos, um após outro, sem intervalo para 

descanso, para pausas. Eles/elas querem aprender, querem experimentar, querem 

viver, mas o que, para eles/elas, parece ser supernatural, para algumas famílias 

pode ser supervergonhoso.   

 Comecei a namorar escondido com 12 anos. 

Porque tinha muita vontade de beijar o tempo todo, de ficar junto, abraçada com ele. 

Era muito bom. Depois enjoei um pouco. Aí depois terminamos, mas, quando eu vi 

ele com outra menina, fiquei com muito ciúme. Fiquei com raiva, eu acho que raiva 

mesmo. Mas aí depois esqueci e já fiquei com outro menino, mas era tudo 

escondido, porque eu sei que, se minha mãe souber, ela me tranca dentro de casa e 

não vai deixar eu sair. Nesse tempo eu já tinha treze. As mães da gente são muito 

burras, sabia, tia? Elas pensam que a gente não tem vontade de namorar, é? Minha 

mãe se juntou sabe com quantos anos? Tinha só dezesseis e já tava grávida de 

mim. Agora eu tenho dezessete, mas ela ainda bota cara feia quando sabe que eu tô 

ficando com algum menino. Ela nunca conversa comigo sobre nada. Eu queria já ter 

dito pra ela que eu não sou mais moça, mas, se eu disser, meu Deus do céu, vai ser 

uma briga. Qual é a menina que tem coragem de dizer pra mãe que já quer 

namorar? Lá na escola tem menina de onze anos que já namora. E tem umas que, 

com dez anos, também já quer ficar com os piá. (Bartira, 17 anos). 

Por não saberem lidar com a situação e/ou por esquecerem inteiramente 

como transcorreram suas vidas de adolescentes, os pais recorrem à proibição como 

maneira exageradamente frágil de tentar resolver a situação. Os pais olham, mas 

não querem ver o estado de paixão que acomete seus filhos/filhas. Preferem 

recorrer ao mecanismo da negação. Não têm coragem de conversarem com 

eles/elas para compreenderem e buscarem solução. Parecem temer que permitir o 

namoro significaria incentivar ou até mesmo empurrar para casar. Preferem 

empurrar com a barriga. Aí vem o grande risco da barriga da adolescente começar a 

crescer. “A gente só quer ter o direito de namorar!”. Essa afirmação parte de uma 

adolescente que teve o primeiro namorado aos onze anos, mas quando sua mãe 

“descobriu” ocorreu o seguinte: 
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Minha mãe descobriu, quando eu tinha onze anos, que eu tava  
namorando com um menino de quatorze ali da outra rua. Ele era bem 
legal, comprava um só sorvete porque o dinheiro era bem pouco e 
vinha correndo para eu comer junto com ele. Eu ficava bem feliz dele 
fazer assim, dele ser bem legal. Eu gostava muito dele e ele de mim. 
Ela me deu uma pisa de pau que me deixou toda quebrada. Aí ele 
ficou sabendo e ficou com medo dela ir lá bater nele também. Depois 
eu vi que era melhor a gente ficar namorando só escondido, sem ela 
saber. Era tão bom ter um namorado para passear abraçado com 
ele. E ele, professora, era bem comportadinho. Ele nunca tentou 
fazer nada que eu não quisesse. Mas eu queria que ele pudesse ir lá 
em casa. A gente se gostava muito. Aí, quando ela perguntava, eu 
dizia que não, que a gente tinha terminado. Depois a gente terminou 
mesmo, porque ele foi embora para o Paraguai. Mas qual é o mal da 
menina já querer namorar com onze anos? (Maria, 14 anos). 

 

Salta-me à mente uma canção popular que minha mãe cantarolava na 

cozinha enquanto preparava as comidas. Também se ouvia pelo rádio, na magnífica 

voz do "Rei do Baião”, Luiz Gonzaga. A canção se intitulava “Xote das Meninas": 

 

Mandacaru quando fulora na seca 
É um sinal que a chuva chega no sertão 
Toda menina que enjoa da boneca 
É sinal que o amor já chegou no coração. 
Meias compridas não quer mais sapato baixo 
Vestido bem sentado não quer mais vestir timão. 
Ela só quer, só pensa em namorar 
Ela só quer, só pensa em namorar. 
De manhã cedo já está pintada 
Não come, não estuda, não dorme, não faz nada 
O pai leva ao doutor a filha adoentada. 
Mas o doutor nem examina 
Chamando o pai de lado e diz logo: suscina 
O mal é da idade explique esta menina 
Não há um só remédio em toda medicina. 
El só quer, só pensa em namorar 
Ela só quer, só pensa em namorar. 

             

Namorar, namorar e namorar [...] até cansar de namorar. E, quando 

descansar, de novo namorar. Para tornar outra vez a namorar [...] Não é esse o 

retrato mais fiel do que seja o desejo de grande parte dos/das adolescentes? A 

canção popular (representando o senso comum) e os autores estudados 

(representantes do conhecimento científico) compartilham de pensamento muito 

semelhante em relação à vontade do ser adolescente e querer namorar, ficar, 

abraçar, beijar, agarrar, arretar e, logo que puder, começar a transar.  
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1.2.1.1 As ricas famílias pobres x as pobres famílias pobres  

 

 

Neste tópico discutiremos duas modalidades de famílias: as pobres famílias 

pobres e as ricas famílias pobres, mas antes veremos os conceitos de família que, 

segundo Johnson (1997 trata-se de: 

 

Família. Como instituição social, a família é definida pelas funções 
sociais que se espera que ela cumpra: reproduzir e socializar os 
jovens, regular o comportamento social, agir como grande centro de 
trabalho produtivo, proteger os filhos e proporcionar apoio emocional 
aos adultos. As famílias variam em suas características estruturais, o 
que, por seu lado, acarreta grandes variações na vida familiar. A 
família nuclear consiste dos pais e filhos naturais ou adotados. A 
família nuclear está associada também a isolamento social e à falta 
de contato com parentes e, com resultado, a uma grande variedade 
de problemas, como a sobrecarga de papéis. (JOHNSON, 1997, p. 
107). 
 

Sobre o valor da família como agência de socialização, na obra 

"Empoderamento de Juventude no Brasil: capital social, família, escola e mídia", 

Nazzari, considera que: 

 

A família continua a ser o agente de socialização mais importante, 
apesar da diminuição dos valores familiares na atualidade. Os 
primeiros valores absorvidos pelos jovens são os dos pais. Nas 
conversas e discussões e, principalmente, na participação nas 
tomadas de decisão em casa, é que as crianças e os jovens 
adquirem um sentimento de eficácia e são incentivadas para a 
participação política no futuro. O processo de pauperização de nossa 
sociedade tem promovido a vulnerabilidade e a exclusão social de 
muitas famílias, levando à sua desestruturação, na busca da 
sobrevivência dos seus membros. (NAZZARI, 2006, p. 210 e 38). 

 

 Reforçam o pensamento da autora anterior as considerações de Boudon & 

Bourricaud (2004, p. 237) sobre a família:  “[...] um dos aspectos mais manifestos da 

organização familiar é o conjunto das regras introduzidos na vida sexual. A família 

aparece como um fato social.”  Os mesmos autores ponderam que: 

 

A família é uma das instituições características da sociedade 
humana; mas não há razão para se considerar que todas as 
instituições têm sua origem e sua explicação na família e que todas 
as relações de subordinação, de cooperação, de solidariedade têm 
sua matrtiz nas relações entre pais, filhos, esposos e associados. 
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Diz-se frequentemente que  a família constitui um fato social 
(BOUBON & BOURRICAUD, 2004, p. 237). 

 

Para exemplificar a grandiosidade de uma rica família pobre, recorro à 

narrativa abaixo de uma adolescente de treze anos a quem chamarei de Isabel: 

 

Entrevistada/Informante. Meu pai era porteiro. Só sabia fazer o 
nome dele. Não sabia ler assim num livro ou escrever nada. Mas ele 
sabia falar direitinho. Ele só não sabia anotar um recado. Aí um dia lá 
no prédio onde ele trabalhava disseram que ele não podia mais ficar 
trabalhando porque não sabia ler e escrever. Botaram ele pra fora, 
mas ele tinha trabalhado lá muito tempo. Quando ele contou, a gente 
tudo chorou. Aí foi um desespero só lá em casa.  

 

É o medo de não conseguir outro emprego que causa o sofrimento, de não 

poder sustentar a família, de se sentir um fracassado. A filha ressalta que “ele sabia 

falar direitinho, bem direitinho!” Para essa adolescente, “saber falar” já é considerado 

um valor, uma qualificação. Não parece ser possível a ela entender o que significa 

“não saber escrever”. Quanta inocência e ingenuidade guardam essas palavras. 

Para ser porteiro, para que precisa escrever? Para ela, falar apenas já é o suficiente, 

mas o mercado de trabalho precisa de gente qualificada. O desqualificado passa a 

ser um eterno desempregado, ou um eterno subempregado, ou um eterno caçador e 

fazedor de “bicos”. Sem salário como pode ter e sustentar uma família?  

Continuo conversando com a adolescente, que se mostra muito disponível 

para nos fornecer informações sobre as maneiras a que sua família recorre para 

sobreviver. Em seguida ela nos fala: 

 

Entrevistada/Informante. Aí meu pai foi fazer “bico”. Limpar um 
terreno, fazer um buraco, consertar um telhado. Mas ele tava muito 
triste. Quando ele tava lá no prédio, chegava em casa e abraçava a 
gente, eu e meus dois irmãos. Ele tomava banho aí a gente jantava  
e assistia televisão. Cedo da noite a gente ia dormir para acordar 
bem cedo. Agora ele tá sujo. Ele tá triste, muito triste mesmo. Não 
tem mais o dinheiro para comprar carne, arroz, café. Tá faltando 
tudo, mas o pior mesmo é a tristeza do pai. Eu não sei o que fazer 
pra ele arranjar outro emprego bom. Pra ele voltar a ser como ele era 
antes de sair de lá.  

 

Ao falar que seu pai está muito triste, percebe-se, claramente, que ela 

assume preocupações do mundo dos adultos. Adquire uma expressão facial de 
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sofrimento, de insegurança e de profunda compaixão pela tristeza do pai. 

Demonstrando vontade de ajudar ao pai, nos informa o seguinte: 

 

Entrevistada/Informante.  Aí eu disse, pai, o senhor podia ir estudar 
ali no colégio de noite. Eu vou lá e matriculo o senhor. Mas ele disse, 
não quero. Aí eu não sei se ele vai ter outro emprego bom como 
aquele. Naquele tempo ele era bem alegre com a gente. Tinha vez 
que ele tava de folga e a gente ia todo mundo passar o domingo na 
casa da minha avó lá em Santa Terezinha. Eu achava muito bom nós 
todos juntos. Vinha os meus tios com as minhas primas. A gente 
brincava. Ele comprava carne e fazia churrasco. Minha avó e eu fazia 
a salada. Aí de noite a gente voltava, mas nesse tempo era melhor. 
Nunca mais a gente foi pra lá. Aí quem ficou triste foi eu com a 
tristeza dele. Eu queria pode ajudar ele a arranjar outro emprego. No 
Natal ele ia lá no Paraguai e comprava presente pra gente, pra minha 
mãe e pra minha avó. Agora é, é assim como se ele achasse que 
nunca mais ele vai ter outro emprego, sabe? 

 

Ela segue dizendo que parece que sua mãe está grávida, mas disse que vai 

tomar remédio para tirar a criança. Mais uma vez, a adolescente se envolve com 

assuntos para gente adulta e nos fala que sua mãe não pode fazer uma coisa 

dessas, que tirar uma criança que tá viva é como uma morte: 

 

Entrevistada/Informante.  Não, mãe, tirar a criança, não. A senhora 
já teve três. Aí ela disse: Então você vai cuidar? Aí eu disse: Vou 
cuidar, mãe. Aí ela disse que é melhor dar para alguém cuidar. Mas 
eu não vou deixar ela dar a criança, não. Já pensou se nasce uma 
menina? Dar uma menina bem novinha pra uma pessoa qualquer é o 
fim do mundo. Aqui já tem dois menino e eu. Eu não aceito de jeito 
nenhum ela dar o filho, não. 
Entrevistadora/Pesquisadora. Mas e se nascer um menino? Pode 
dar? 
Entrevistada/Informante.  Não, não pode. De jeito nenhum. Nem 
pensar nisso. A gente vai cuidar. Aí eu paro de estudar e vou 
trabalhar em casa de família para cuidar dele. Como pode, 
professora, dar o filho? Não, isto nunca. Aí eu vou dizer para minha 
mãe que eu cuido, que eu posso cuidar. Eu posso trabalhar. É um 
horror dar um filho e nunca mais ver ele, não saber se tá vivo ou 
morto, meu Deus! (Isabel, 13 anos). 

 

As riquezas escondidas na essência dessa rica adolescente pobre somente 

foram descortinadas pelos poderes da ausculta minuciosa, sem pressa, “devagar 

quase parando”, e, às vezes, parando para conversar bobagens, coisas 

aparentemente sem muito valor, da vida cotidiana. Ao iniciar a entrevista, ela falava 

sobre a perda do emprego sofrida pelo pai. Correndo e discorrendo pelos caminhos 
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dos depoimentos, as informações se vão derramando, se misturando e se 

amalgamando, até esbarrarmos na gravidez da sua mãe. Mas essas minas de 

informações, para chegarem às nossas mãos, percorrem longuíssimos veios antes 

de desaguarem nos imensos mares por onde navegam as pesquisas sociais.  

          Uma rica família pobre aparece nesse exemplo: uma adolescente de 

apenas treze anos que percebe e se interessa pela tristeza de seu pai após a perda 

do emprego como porteiro; que, diante da intenção de sua mãe de praticar um 

aborto, ela se posiciona contrária ao ato, afirmando: Eu paro de estudar e vou 

trabalhar em casa de família para cuidar dele, do meu irmão que vai nascer. 

          Agora um exemplo de uma pobre família pobre transparece na descrição de 

uma adolescente de dezesseis anos: 

 

Minha vó me conta que quando eu tinha seis meses minha mãe me 
levava pra rua pra pedir esmola pro povo que passava. Aí quando 
aqui por perto de casa tava fraco o movimento ela ia lá pra Vila 
Portes pedir dinheiro lá. Aí teve um dia que eu levei muito sol no 
corpo que fiquei doente. Aí minha vó dizia pra minha mãe me levar 
pro hospital, mas ela não me levava, não. Aí eu já tava quase morta 
e minha vó me pegou e me levou pro hospital. Era na Santa Casa. Lá 
eu fiquei um tempão internada. Aí teve um dia que o médico falou pra 
minha vó que eu ia morrer, sabe? Aí minha vó mandou chamar 
minha mãe, mas ela não apareceu lá, não. É que ela já fazia 
programa e foi passar uns tempos no Paraguai trabalhando por lá, 
mas nunca mais voltou. Aí a gente não sabe se ela é viva ou se já é 
morta. Não se sabe o que aconteceu com ela. Mas aí eu não morri, 
não. O médico disse que foi um milagre eu tá viva, não ter morrido. 
Aí eu fiquei sendo criada pela minha vó. Aí minha vó dizia, quando 
eu já tinha uns dez anos, que eu precisava ajudar em casa. Que eu 
já podia trabalhar pra ganhar alguma coisa. Fui trabalhar em um bar 
lavando os pratos. Depois servindo as mesa. Foi a minha desgraça, 
sabe? (Verônica, 16 anos). 

 

De servir as mesas, ela nos conta que foi um pulo para começar a servir 

também aos homens. Ainda não tinha sequer ficado moça e já vendia o corpo em 

troca de comida. O primeiro foi o dono do bar. Diz que sentia muitas dores e teve 

uma vez que acha que saiu sangue de dentro dela. Mas tinha que ganhar para 

ajudar no sustento da casa. Junto com ela e a avó moravam também outras 

pessoas. 

Nas pobres famílias pobres está ausente o diálogo, o afeto, o respeito, o 

carinho, a união, o amor, o aconchego. A essas famílias parece lhes faltar o mais 

essencial à vida: o gosto pela vida. 
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1.3 A FOZ DO IGUAÇU 

 

 

Em um pequenino município do interior do Estado do Ceará, aos oito anos, no 

caminho para a escola, eu via uma coisa diferente: era uma casa de portas verdes. 

O que me despertava a atenção eram as portas verdes e largas, lado a lado, na 

frente da casa, em uma estrada ladeando o Rio Jaguaribe. Emoldurada por 

carnaubeiras, oiticicas e floridos cajueiros, a casa se destacava, ao meu olhar, por 

ter portas verdes, contrariando o hábito de se pintarem de cores mais neutras as 

portas. Quando cruzava, em companhia de meu pai, o caminho da casa, perguntava 

quem morava lá. Delicadamente ele dizia: “Você ainda não tem idade para entender 

quem mora lá, minha filha”. A mesma resposta durante longo tempo. Aí eu 

desconfiava que era alguma coisa proibida, pois meu pai respondia tudo que eu 

perguntava, mas sobre a casa a atitude dele mudava e ele mudo ficava. Aos treze 

ou quatorze anos minha prima me disse que lá moravam prostitutas. Gostei dessa 

palavra: prostituta. Corri para o dicionário, buscando verificar o significado. Olhei 

também no dicionário da escola. Procurei, na biblioteca pública, em uma 

enciclopédia com vários volumes, pela palavra. Pouquíssimos esclarecimentos nos 

documentos sobre a palavra. O cabaré, situado vizinho a uma área de terra de meu 

pai, localizado na “periferia” da cidade, era o local para onde as prostitutas se 

dirigiam para trabalhar. Na casa das portas verdes residia-se; no cabaré, trabalhava-

se. Dessa distinção a cidade inteirinha sabia. Era como se a dona da casa 

assumisse atos muito respeitosos em relação às famílias que no município residiam. 

Ao cair da tarde de um sábado, a proprietária da casa das portas verdes visita 

meu pai. Uma pessoa chama à porta. Eu vou atender. Vi uma mulher alta, cabelo 

longo, vestido colorido com mangas e gola. Era uma pessoa diferente. Ela pergunta 

pelo meu pai. Eu desconhecia sua identidade, mas atinei que se tratava de alguém 

da casa das portas verdes. Peço-lhe que entre e se acomode na espreguiçadeira. 

Chamo meu pai. Ele a cumprimenta com reserva. Meu pai empurra todos nós (os 

filhos e filhas) para o quintal. Ele, a mulher e minha mãe conversam. O que 

conversaram, a isso somente anos depois dos acontecimentos tive acesso. Ela 

solicitou, delicadamente, se seria possível utilizar um terreno de meu pai para pôr 

material de construção durante uma reforma que pretendia realizar no cabaré. Isso 



 
 

52 

foi um fato histórico que marcou nossas vidas no ano de 1975. Meu pai elogiou a 

atitude dela de pedir consentimento para utilizar suas terras durante uma 

construção. Passaram-se os anos, mas as imagens da casa das portas verdes 

permanecem vívidas em minhas lembranças como se tivessem ocorrido há poucos 

dias. Ah! O crescimento da cidade transformou em rua o que era estrada, obrigando 

as prostitutas a se mudarem, mas ficou a casa com sua proprietária e as cinco filhas 

dela. Na casa, ainda conservando as portas verdes, não mais residiam prostitutas, 

mas as filhas e netas da mulher, que não se tornaram prostitutas, mas doceiras e 

tapioqueiras detentoras de admiráveis habilidades culinárias: fabricavam deliciosas 

tapiocas recheadas com coco ralado e/ou doce de leite. A venda dos produtos 

ocorria na própria casa. Em 2009, na casa das portas verdes não mais se produziam 

tapiocas: a casa foi demolida. Das moças que por ali passaram nem mais as 

paredes existem para se lembrarem delas. A cidade pode ter apagado de sua 

história a casa das portas verdes, mas ela agora ressuscita e ressurge em minhas 

memórias ao me conectar novamente à problemática da exploração sexual de 

crianças e de adolescentes.  

Como já se expôs, as sementes que produziram e produzirão os frutos da 

pesquisa, que ora se inicia em Foz do Iguaçu sobre exploração sexual de crianças e 

de adolescentes em 2011, foram lançadas ao solo há muitos e muitos anos, às 

margens do maior rio seco do mundo: o Jaguaribe, no estado do Ceará. Na Foz do 

Iguaçu, no estado do Paraná, a pesquisa navega em outras águas, em outras 

fronteiras, em outros terrenos e em outros territórios. E são também outras as 

sujeitas pesquisadas. 

É na Foz do Iguaçu o ponto de encontro e de união entre Paraguai, Argentina 

e Brasil, representados por suas cidades: Ciudad del Este, Puerto Iguazú e Foz do 

Iguaçu. A natureza construiu, com exagerada genialidade, uma região física que não 

aceita divisão ou limites: não é passível nem possível retaliar nem retalhar-se a Foz 

do Iguaçu que, para existir, precisa dos Rios Iguaçu e Paraná. Além disso, o Iguaçu, 

antes de se entregar docemente ao Paraná, nos “dá um banho de beleza“, 

oferecendo ao mundo as majestosas Cataratas do Iguaçu, que também não podem 

ser repartidas entre Argentina e Brasil. Por força dos poderes da natureza, essas 

maravilhas, para se conservarem vivas, precisam, necessariamente, ser 

compartilhadas pelas duas nações. É, porém, na Foz do Iguaçu que as três nações 

se unem, configurando a situação a que se referem Montenegro & Béliveau: 
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Existe uno punto donde los tres países se encuentran, senalizado por 
el hilo o marco de las tres fronteras, que simboliza la triangulación y 
estabelece el limite territorial. Se trata de um obelisco de piedra y 
cimento emplazado em um espacio desde donde pueden visualizarse 
los tres países, así como el encuentro de los rios Iguaçu y Paraná. 
Pero el espacio donde los países se encuentran es, en realidad, el 
ambito fluido de las dinamicas de circulación transnacional de bienes, 
significados y personas. Apenas com base em resultados 
perceptíveis: no curso da vida de cada um, de uma maneira cíclica, 
nascem problemas, incertezas, escolhas, uma política de vida 
cotidiana que tem seu centro na utilização estratégica das regras 
sociais. Lo que conocemos como Triple Frontera es uno espacio 
imaginado como zona de intersección entre Paraguay, Argentina e 
Brasil. Esta denominación, que tiene uma historia reciente, há 
contribuído a crer la región y puede o no corresponder a la manera 
em que los residentes de las tres ciudades reconecen la zona en que 

habitan. (MONTENEGRO & BÉLIVEAU 2006, p. 15 e 22). 

 

Os territórios físicos da pesquisa encontram-se em solo brasileiro, mas fui 

pega e “assaltada” de surpresa ao perceber que as trilhas da exploração sexual de 

crianças e de adolescentes, iniciadas em Foz do Iguaçu, se estendem e se 

expandem cruzando a Ponte da Amizade, ultrapassando os limites fronteiriços entre 

os dois países. Parece ser a situação que Cardoso de Oliveira (2006, p. 35) cita 

como sendo: “[...] situação de fronteira, assim vivida, diverge radicalmente da 

situação vivida por cidadãos de um „país de fronteira‟.” O autor completa seu 

pensamento sobre as singularidades das cidades fronteiriças, ao considerar que: 

 

Quais, portanto, as peculiaridades de cidades fronteiriças como as 
que podemos observar no espaço latino-americano e que se 
encontram divididas – ou, melhor dizendo, unidas –, seja por uma rua 
(como Riviera e Santana do Livramento); seja por uma ponte, como 
Foz do Iguaçu e Puerto Iguazu na província de Misiones, ou Posadas 
e Cidade del Leste? (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p. 106). 

 

 São trilhas de mão dupla: de lá para cá e daqui para lá, com veredas pouco 

precisas que se abrem para um emaranhado de outras sendas e assim se vão 

formando as teias de sustentação da exploração sexual que parecem não ter 

princípio nem tampouco fim. É gente que vai, gente que vem, gente que sobe, gente 

que desce, gente que compra, gente que vende e até revende. Parece que, em 

relação ao trânsito de pessoas de qualquer idade, de qualquer nacionalidade e para 

qualquer finalidade, as fronteiras se dissolvem, cedendo lugar a um palpitante 

tráfego de gente que vai e gente que vem. Sobrepairando sobre essa região, os 
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sentidos podem auscultar intensos intercâmbios do jeito de ser e de viver de quem 

por ali trafega. É a ligeireza do povo o que mais se destaca nesse pedaço de chão. 

As relações de “amizade” entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este permitem o 

que, para Montenegro & Béliveau (2006, p. 168-169), significa: “La condensación de 

los intercâmbios entre Foz do Iguaçu y Ciudad del Este es intensa, definiendo una 

suerte de área urbana conjunta. Pasar de Paraguay a Brasil por el Ponte de la 

Amistad no requiere de documento alguno”. E passar do Brasil ao Paraguai? É sem 

documento também. É zona de livre trânsito, de livre passagem. É zona de liberdade 

que pode abrir as portas à libertinagem, ao não permitido, para se alcançar o 

proibido. É como se não existisse uma fronteira entre duas nações, pois o povo vai e 

vem como se estivesse em seu próprio país. O jeito de falar da pessoa que esta lá 

para dizer que vem para cá parece ser o que torna exageradamente singular isso 

que se chama fronteira Paraguai-Brasil. Os de lá dizem: Vou pra Foz; vou ao 

Paraguai, dizem os de cá. Somente a quem escuta o jeito da pessoa falar é possível 

auscultar o significado do que seja passar de lá para cá e daqui para lá como se não 

houvesse saído do lugar.  

O que transita pela fronteira? Quem transita? Para que transita e por que 

transita? Como vamos poder saber o que se passa nessa fronteira se não sabemos 

quem passa pela fronteira?  Sobrepairando sobre a região, cabe repetir, os sentidos 

auscultam intenso trânsito de pessoas de qualquer idade, de qualquer nacionalidade 

e para qualquer finalidade, dissolvendo os limites e favorecendo um palpitante 

tráfego de gente que vai e gente que vem. Avistamos gente com a aparência de 

crianças seguindo sozinhas, sem a companhia de uma pessoa adulta. São carros, 

motos, ônibus, caminhões e gente, muita gente! Como saber quem são? E se são, 

quantos são? Não dá pra saber, não! Constatam as forças policiais, que, por essa 

ponte internacional, grandes quantidades de drogas ilícitas, com destaque para a 

maconha, são traficadas. Medidas e pesadas em toneladas, como saber quem 

transita, trafega e trafica com essas mercadorias? Sabe-se, entretanto, que muitos 

podem dedicar-se a esse trabalho. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam 

que, no Estado do Paraná, em 2011, foram apreendidas 52 toneladas de maconha, 

o que representa mais de 50% do total apreendido no Brasil, que foi de 90 

toneladas. Uma tonelada de crack foi confiscada no país, sendo 546 kg no Paraná. 

Produzida no Paraguai, a maconha invade o território brasileiro pelas regiões 
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fronteiriças, principalmente por Guaíra e por Foz do Iguaçu (GAZETA DO IGUAÇU, 

2011, p. 1 e A1).  

 

 

1.3.1 Os buracos da Foz do Iguaçu  

 

 

Em busca de compreender o funcionamento da exploração sexual de 

crianças e de adolescentes em situação de miséria social em Foz do Iguaçu, fui, 

pouco a pouco, ampliando meu campo de atuação, tateando informações, apurando 

as auscultas e fui adentrando os “buracos da Foz”, como assim denominou uma 

liderança comunitária, a quem tive acesso por intermédio de uma amiga de uma 

amiga. Foi nos “buracos da Foz” que as pesquisas se tornaram pesquisas, que o 

cotidiano mais cotidiano se manifestou em sua fôrma e em sua forma mais real, mais 

chocante e mais gritante, mais surpreendente e mais convincente e, acima de tudo, 

cada vez mais ardente. É nesses obscuros buracos que se escondem as mais 

nobres informações; é desses buracos que, paradoxalmente, emergem as luzes que 

iluminam as trilhas percorridas pelas pesquisas e é nesses buracos que as 

pesquisas se tornaram vívidas, vibrantes e vivas. Lembra-me o que Mary del Priore 

(1997) estuda em "História do Cotidiano e da vida Privada", ao ponderar que: 

 

Vivemos em um tempo que reclama sem cessar o sensacional, o 
extraordinário, o exótico, se não, ao menos, o diferente e o novo. Por 
isso mesmo, são imensas as dificuldades para nomearmos a 
complexidade e a riqueza que estão mais próximas de nós, 
impregnadas da aparente banalidade do cotidiano. Recusamo-nos a 
admitir habitualmente que o desconhecimento mais digno de 
curiosidade não está longe e sim ao lado, sob os nossos olhos. 
Juntamos, dia após dia, as pequenas coisas de nosso cotidiano e, 
imediatamente após esquecemos o trabalho de construção 
empreendido, nada desejando modificar, nem colocar em discussão, 
como se tudo fosse simples e evidente. (DEL PRIORE, 1997, p. 259). 

 

Nos “buracos da Foz” foi possível desvelar e desvendar para poder 

compreender, na prática, o que é fazer pesquisa social, com gente que, às vezes, 

não pode falar, mas pode dizer com o olhar que o seu calar é para esconder o seu 

pesar e, até mesmo, seu chorar. Ao informante que nos apresentou e nos 

presenteou com os “buracos da Foz”, ofereço-lhe sincero agradecimento e, como 
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não há pagamento, peço-lhe que aceite, como reconhecimento, um forte aperto de 

mão para lhe confirmar minha gratidão. Estamos nos referindo a um amável senhor 

de 65 anos, residente em área considerada de “alto risco”, situada às margens do 

Rio Paraná ou, como ele mesmo se expressou: 

Moro nas barrancas do Paranazão, onde as leis demoram muito pra chegar, a 

polícia corre pra não apanhar, as crianças não podem brincar, os velhos não têm 

força pra sair. E os jovens? Coitados dos jovens! Não sabem se vão resistir ou se 

vão em águas sujas cair!   

Dedicamos muito tempo, durante dias, conversando amenidades sobre 

futebol, enchentes, carestia, a situação da juventude, política, polícia. Percebo o 

valor de diálogos anteriores às entrevista/auscultas propriamente ditas. Às vezes, o 

pesquisador quer arrancar, a qualquer custo, confissões que a pessoa quer calar, 

quer guardar com ela. Não quer revelar, não quer expor.      

As palavras de Martins (2009), sobre a cautela em relação aos sujeitos (as 

sujeitas da nossa pesquisa) pesquisados/entrevistados, alertam-nos para o seguinte: 

 

Relevante é o que as pessoas ocultam, o que constitui propriamente 

elementos de sua vida privada. Portanto, a melhor técnica de 
pesquisa acaba sendo aquela que induz a vítima a confessar o que, 
provavelmente, gostaria que não se tornasse público. A pesquisa 
acaba se revelando uma certa forma de espionagem, de invasão, de 
violência. (MARTINS, 2009, p. 102). 

        

Para soltar o verbo sobre o que realmente me interessa, o homem narra 

muitas outras histórias, muitos outros fatos, muitos outros episódios. Puxo pela 

paciência. Respiro fundo. Espero que o entrevistado, por sua própria decisão e 

vontade, determine a hora que vai falar. Explicando melhor: ele não para de falar, 

mas não fala logo e diretamente sobre a temática que me interessa. E como foi 

longo o caminho percorrido pelas palavras para se tornarem palavras. Aprendi a 

silenciar. Aprendi a deixar o outro falar, falar e falar. Até cansar de falar. Falar o que 

ele/ela quiserem sem intervalo para descanso. Perde-se muito tempo, mas se ganha 

também em minúcias, em detalhes, em coisinhas miúdas sobre a vida das pessoas. 

Parece ser nas bagatelas das informações que surgem as mais valiosas 

revelações. 

Aprendi a guardar bem guardada a arrogância do cientista-investigador para 

me tornar aprendiz de gente que vive sem emprego, sem salário fixo, sem casa 
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própria, com o esgoto correndo solto pela rua de chão batido, com a poeira varrendo 

as ruas no verão e com o frio entrando pelas frestas das portas e das janelas no 

inverno. Em alguns momentos pensei sobre a possibilidade de o entrevistado, pelos 

gestos e pelas palavras, não estar confiando na minha pessoa ou nas minhas 

intenções, configurando o que Albuquerque (2010, p. 30), em sua obra “A Dinâmica 

das Fronteiras", pondera sobre pesquisa social: “Ser pesquisador da vida social é 

enfrentar a todo instante um campo de disputas de interesse e de visões de mundo. 

Os meus entrevistados estavam imbuídos de valores, interesses e expectativas 

variadas sobre os objetivos da pesquisa”. Mesmo assim, eu também sou possuidora 

de valores, de expectativas e de interesses em relação aos 

entrevistados/auscultados: planejando apreender, servindo-me das informações 

dos/das auscultadas, para ser possível compreender as sujeitas pesquisadas. 

Ao informante/entrevistado dirigi a seguinte pergunta: Na sua opinião, 

como funciona o “esquema” da exploração sexual  nos buracos da Foz? 

 

Não dá pra saber, não. Cada dia é de um jeito. Depende de muita 
coisa. Ele se cala por uns instantes. É tudo muito escondido, muito 
difícil da gente entender. Quem é que pode dizer se ali nos “buracos” 
da Favela do Queijo não tem menina lá dentro? Ali quem manda em 
tudo são eles (os traficantes). Ali ninguém entra, então o que tem lá 
dentro? Só eles sabem. Eles controlam tudo. Se chegar uma pessoa 
nova lá que eles não conhecem, já vai um deles lá para saber quem 
é, entendeu como é? Eu vejo passar menina dentro de carro levada 
por eles, mas eu não sei dizer com certeza o que vão fazer. E quem 
sabe não fala. Sabe por quê? Tem medo de morrer. Outro dia foi tiro 
pra todo lado vindo das banda de lá. Chamei a polícia. Fez até 
vergonha, muita vergonha mesmo. Só dois policias vieram. Foram 
recebidos com muita bala. Era tiro de pistola. Arma pesada. Por sorte 
não mataram eles lá. Voltaram correndo de lá os dois e foram 
embora. Aí ficou muito feio mesmo. Com se entra lá se até a polícia 
corre com medo dos “cara”? Como saber se essas meninas que eles 
levam pra lá vêm de onde? Quem é que vai ser idiota de dizer 
alguma coisa? A gente vê, sim, mas é melhor fazer de conta que não 
viu nada. Falar pra quê? Pra levar chumbo? 

Nesse mesmo dia da entrevista, 18 de novembro de 2011, o jornal Gazeta do 

Iguaçu exibe, na folha de rosto, o seguinte: 

 

Polícia Federal apreende 1,5 tonelada de maconha. A droga foi 
apreendida ontem pelas equipes da Polícia Federal na Favela do 
Queijo, região do Porto Meira. Encontrada no meio do matagal, a 
cerca de 300 metros da barranca do Rio Paraná, a droga estava 
pronta para o transporte. A maconha foi trazida de barco do 
Paraguay para Foz do Iguaçu. Há menos de uma semana, no lago 
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de Itaipu, no Município de Santa Helena, os Federais apreenderam 
1,9 tonelada de maconha transportada em um barco. (GAZETA DO 
IGUAÇU, 2011, p. 1 e A19). 

 

Exibo ao entrevistado o jornal. Ele lê a manchete. Baixa a vista. Cala-se por 

alguns instantes. Toma um pouco de água. Em seguida, com a voz carregada de 

tristeza, fronte contraída, olhar marcado por melancolia, comenta o que descrevo a 

seguir: 

 

Informante/Entrevistado. É o fim do mundo isto aqui. A gente só 
ouve o roncar dos barco quase toda noite. Quando não é droga é 
cigarro, é lança-perfume, é tudo que não presta. Só mesmo quando 
chega os federais aí tem mais moral. Mas e aí? Prenderam os 
traficantes? Não, né? Isso aí que a senhora tá me mostrando não é 
nada. Se for mexer nos buracos da Foz, vai sair cada coisa lá de 
dentro que ninguém quer acreditar. O jornal diz se prenderam?  Esta 
cidade está cheia de desgraça, de tudo que não presta, aí as 
pessoas procuram emprego e não acham. Aí vão trabalhar com 
essas coisas que não prestam. Olha, Foz precisa mudar, melhorar. 
Mas faz anos que é a mesma coisa e nada muda. Penso que só 
piora cada vez mais. A gente que vive no meio do povo pobre é que 
sabe como é muito difícil levar a vida. [...]. 
Entrevistadora/Pesquisadora. Prenderam somente os que 
transportavam a droga no barco. Os outros estão sendo procurados 
pela polícia. 

 

Pegando a deixa lançada pelo entrevistado sobre as ocorrências nos e dos 

buracos da Foz e as ações policiais, apresento-lhe outro jornal com a seguinte 

manchete: 

  

Operação prende 22 policiais por contrabando. Polícia Federal 
apurou que servidores estaduais e federais recebiam propina para 
facilitar o trânsito de contrabando no Brasil. Há 14 meses, a Polícia 
Federal investiga a atuação de uma quadrilha de contrabandistas 
que traziam do Paraguai produtos para revender ilegalmente no 
Brasil. Para agir de forma tranqüila, o bando tinha o respaldo de 
vários servidores públicos mediante o pagamento de propina. Foram 
expedidas 108 ordens de prisão preventiva em uma operação que 
mobilizou mais de 600 agentes federais. Para o superintendente 
regional da Polícia Federal, José Alberto Legas, a operação 
demonstra o empenho da instituição em combater o crime 
organizado. No Paraná foram presas pessoas em Guaíra, Foz do 
Iguaçu e Maringá. (GAZETA DO IGUAÇU, 2011, p. 1 e 18A). 

 

Percebo o desapontamento do líder comunitário, que ainda não parece querer  

fazer aparecer e revelar o retrato (nem mesmo um negativo) do que procuro, do que 
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busco e preciso encontrar. Guarda ele informações que não quer ou não pode 

expor? Essas pesquisas consomem muito tempo do pesquisador: a pessoa 

entrevistada/auscultada não fala em linha reta. Ela faz rodeios, pega atalhos, viaja 

por várias praças, para, finalmente, fazer desabrocharem as informações. O que 

perguntar para obter as respostas esperadas? Como perguntar? O que são as 

respostas esperadas? Agradar-me-iam as respostas? Seriam coincidentes com 

meus valores? Pondero um pouco sobre o que perguntar. Para obter as respostas 

que espero, concluo: Preciso então lançar as perguntas que ele espera, porém que 

perguntas espera ele? Aí vem a dedução mais desalentadora: não há pergunta 

pronta. Uma pergunta é que puxa a outra. Às vezes as informações surgiam numa 

ponta de conversa, já nas despedidas, em momentos em que me encontrava 

desprevenida. Em uma ocasião, já na saída, fui alertada: A senhora tenha muito 

cuidado para não cair na ratoeira [...]. Isso que a senhora tá estudando mexe com 

gente muito perigosa e poderosa, com gente barra-pesada. Sabe que eu penso que 

para esse problema ser resolvido é preciso que haja como se fosse uma revolução, 

sabia? Mas enquanto não se faz essa revolução, na opinião da senhora, qual seria a 

solução? Eu penso que a pobreza é uma das coisas que contam muito, mas eu 

também vejo que não é toda menina pobre que se prostitui. E aí, como é que fica 

isso? Eu às vezes penso que a pessoa precisa mesmo é ter muita vocação para 

viver essa vida, sabe? Mas sinceramente isso que a senhora estuda é meio difícil de 

ser explicado.  E são as respostas que, aos pouquinhos, desatam os nós que 

amarram as informações. É o contexto, é o assunto, é a situação e o momento que 

ditam as regras das entrevistas. Decido perguntar claramente:  

 

Entrevistadora/Pesquisadora. O senhor conhece muitas 
adolescentes que trabalham?  
Entrevistado/Informante. Aqui são poucas que não trabalham. Elas 
gostam de se aprontar com roupas da moda. A mãe não pode 
comprar, então elas vão logo trabalhar para ganhar seu dinheirinho, 
mas tem aquelas que o que ganha é para ajudar em casa, pagar 
uma energia, uma água, comprar um remédio quando precisa. Elas 
trabalham para sustentar os irmãos ou os próprios filhos delas. 
Começam muito cedo, ainda meninas, crianças de pouca idade já 
trabalha. É a precisão quem manda. Elas trabalham no que for 
aparecendo, no que é oferecido. Fazem limpeza em bares, 
mercados, lanchonetes. É assim que o pobre vive, professora, 
fazendo de tudo um pouco [...] mas sem conseguir sair da situação 
de  pobreza que vive. Sair da pobreza não parece ser tão fácil como 
se diz na televisão [...] 
Entrevistadora/Pesquisadora. Elas trabalham em quê? 
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Entrevistado/Informante. Em tudo, no que aparecer. Trabalham na 
Ponte, na rua, em casa de família. Lavar e passar roupa é o mais 
comum. Fazer faxina quando alguém chama. Pobre não pode ficar 
escolhendo muito, não. Tem que ganhar alguma coisa, nem que seja 
bem pouco, mas já serve. A vida do pobre é muito diferente da vida 
do rico. A gente não tem um dinheiro certo no fim do mês. É um dia 
com dinheiro e muitos outros sem nada no bolso. Aí tem menina que 
fica andando pelas ruas para ver se aparece alguma coisa para ela 
poder ganhar um dinheirinho. Quando a menina começa a andar na 
rua é aí que aumenta o perigo. E tem mãe que manda mesmo que 
ela vá pra rua. Aí é nessas horas que os caras aparecem para 
abusar delas.  
Entrevistadora/Pesquisadora. Lanço a pergunta que há horas 
“estala-me os miolo”: e tem alguém que trabalha como garota de 
programa? 
Entrevistado/Informante. Olha, professora! Isto aí é de cortar o 
coração da gente. Tem menina aqui que não tem nem 15 anos e já 
vive perdida pelas ruas procurando homem. É uma coisa que eu nem 
gosto muito de falar. Tem uma menina ali da minha comadre que faz 
ponto lá na rodoviária. Ela passa de semana sem aparecer em casa. 
Não estuda já faz anos. Mas tem uma coisa que eu fico sem saber 
como é que pode a pessoa passar uma semana fora de casa e 
quando voltar não trazer um real para casa? O que ela ganhou 
gastou como? Gastou comprando o quê? Ou será que não ganhou 
nada? Então de que adiantou trabalhar? Se a mãe pedir para 
comprar um pacote de café ela diz que não sobrou nada. A menina 
tá toda acabada, muito magra, seca mesmo. Parece até que tá muito 
doente, mas não quer ir se consultar ali no posto de saúde. A 
enfermeira do posto disse que é para ela ir lá para fazer uns exames 
para saber o que é a doença dela, mas ela é teimosa e não vai. Já 
pensou se tem alguma doença mais grave. 

 

Ele prossegue relatando sobre as dificuldades dos jovens conseguirem um 

emprego de forma honesta, argumentando que:  

Veja bem, professora, quando a criança vai crescendo, ela precisa de um pai, 

uma mãe para encaminhar ela na vida. Para orientar. Não é nada fácil a pessoa com 

quatro, cinco, às vezes seis ou sete filhos ter tudo para dar pra eles. Um pede uma 

coisa, outro pede outra coisa e aí a gente não tem. Quando precisa comprar um 

remédio custa muito caro. Uma roupa, um tênis. E comida pra muita gente gasta 

muito também. Eu, graças a Deus, quando os piás eram pequenos eu tinha alguma 

coisa para sustentar eles. Mas comprar coisa cara não dava, não. Hoje tá todos bem 

na vida, mas foi com muito sacrifício. Hoje os pais também não querem mais cuidar 

dos filhos. Tem um sobrinho da minha esposa que ele mesmo levava as duas 

meninas dele com dez ou onze anos para passar mercadoria do Paraguai. Elas iam 

todo dia com ele, coitadas. Se acordavam ainda escuro, madrugada ainda. Tanto 

fazia ser inverno ou verão. Quase todo dia perdiam a hora de ir para a escola. É 



 
 

61 

muito triste quando até mesmo o pai e a mãe não cuidam muito dos filhos. E as 

meninas precisam de mais cuidado que os piás. Aí sabe o que aconteceu com elas? 

Se juntaram com uns caras barra-pesada e hoje tão aí já com filhos. Aí qualquer dia 

o cara aparece morto, aí quem vai sustentar elas e os filhos? Não têm estudo e aí 

vão trabalhar em quê?Passar mercadoria da ponte? Nem mesmo nisto se pode mais 

trabalhar, pois o movimento tá muito fraco. Aí às vezes o que sobra é fazer 

programa, a senhora entendeu? Viu como não é tão fácil ganhar dinheiro de forma 

honesta? 

Respondo-lhe que entendi, mas menti. Eu não entendi [...] Se, para a gente 

entender, é preciso conhecer, não me é possível sequer tangenciar o que 

denominamos de compreender. A quem o imperativo das leis impõe honestidade? À 

profissão mais antiga do mundo lhe foi atribuída desonestidade, perante as leis. A 

partir de 1990, no Brasil, considera-se crime a exploração sexual de crianças e de 

adolescentes também com apoio na robustez das leis.  

 

 

 1.3.2 Misérias da Foz do Iguaçu 

 

 

Em Foz do Iguaçu, segundo estimativa da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), há de duas a três mil crianças e adolescentes vítimas de exploração 

sexual na região da Tríplice Fronteira; a região é rota nacional e internacional de 

tráfico de crianças e de adolescentes para fins de exploração sexual por vias 

rodoviárias, aéreas e fluviais, segundo pesquisa realizada pela Organização 

Internacional do Trabalho; oito em cada dez adolescentes atendidos em abrigos 

recebem ameaça de morte por parte de traficantes; e a região foi campeã nacional 

em homicídios juvenis de 2002 a 2006, com 223 mortes/ano por 100 mil habitantes.  

Diante desses dados, as Forças de Segurança Pública e Policial do 

MERCOSUL e Chile, reunidas em Foz do Iguaçu em abril de 2008, durante o evento 

denominado “Cooperação e Coordenação Policial no MERCOSUL e Chile para o 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, organizado pelo Centro de Coordenação de 

Capacitação Policial do MERCOSUL, Departamento de Polícia Federal, Secretaria 
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Nacional de Justiça e Organização Internacional do Trabalho, elaboraram um 

documento denominado “Carta da Tríplice Fronteira”, concluindo que:  

 

Conscientes do aumento da incidência do crime de pessoas para fins 
de exploração sexual e trabalho forçado e de outras sofisticadas 
formas de ação criminal de dimensão transnacional, considera a 
necessidade de articulação das Forças de Segurança Pública para 
um enfrentamento eficaz ao crime organizado transnacional e de 
proteção às suas vítimas. Os países membros do Mercosul e Chile 
promovam políticas públicas voltadas para o combate ao tráfico de 
pessoas e proteção às suas vítimas e políticas públicas de 
desenvolvimento social, que evitem a necessidade de saída de seus 
cidadãos do país na condição de vítimas de tráfico de seres 
humanos, tendo como fundamento a garantia dos direitos humanos. 
(BRASIL, 2009a, p. 85). 

 

Em relação a esse cenário, as regiões de fronteiras apresentam impactos 

importantes nessa área, tal como Foz do Iguaçu, que é uma cidade de fronteira 

trinacional classificada como de extrema vulnerabilidade à exploração sexual de 

crianças e de adolescentes, superando grandes capitais e cidades portuárias como 

Paranaguá.  

Por essas regiões fronteiriças, ponto de encontro entre três nações 

(Argentina, Paraguai e Brasil) trafegam, em média, 300 caminhoneiros/dia com 

destino ao MERCOSUL e Chile, que aguardam liberação de carga por 3 a 4 dias, 

estacionados na Estação Aduaneira Sul (AEDISUL), formando filas de vários 

quilômetros. São homens de várias nacionalidades e de quase todas as regiões do 

Brasil. Raramente esses profissionais viajam em companhia de filhos ou da esposa. 

Eles, na grande maioria dos casos, viajam sozinhos, conforme constata Leonardi 

(2007).   

Pesquisas realizadas pelo mesmo autor pelas fronteiras do Brasil nos 

informam a amplitude, o significado e a imensidão do trânsito de homens na região 

de Foz do Iguaçu e o impacto em relação à exploração sexual: 

 

Formam-se grandes concentrações de caminhões e caminhoneiros 
em determinados postos de gasolina. Todas as noites acabam se 
formando aglomerados de 40, 50 caminhões. Esses locais são 
conhecidos dos caminhoneiros, onde há grande oferta de sexo por 
parte de mulheres oriundas da vários cantos do Brasil e dos países 
vizinhos. (LEONARDI, 2007, p. 43). 
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O depoimento a seguir, de um caminhoneiro de 43 anos, natural de São 

Paulo e com destino ao Estado de Tocantins, sobre a oferta de sexo, nos indica a 

existência de pessoas do sexo feminino sobrevivendo de sua condição de 

exploração sexual em Foz do Iguaçu: 

 

Entrevistado/Informante. Estas meninas vêm se oferecer todas as 
noites pra nós, aí a gente faz o quê? No primeiro dia fora de casa, 
longe de tudo, dos filhos e da mulher da gente é uma coisa que a 
gente vai suportando. Depois o tempo vai passando, passando aí a 
gente vai ficando com vontade, a senhora sabe, a gente é homem. Aí 
a menina todo dia se oferecendo. A menina fica rondando a gente, 
faz pose, se exibe, desfila com roupa provocante. Tem menina que 
pede para a gente pagar a janta delas. É tão pobre que come uma 
parte da janta, pede para guardar o resto que sobra e levar para casa 
para os irmãos. A gente vê que elas precisam ganhar alguma coisa. 

 

Em seguida ele completa a narrativa dizendo que: 

 

Sabe que dá pena a situação dessas meninas? Eu fico com peso na 
consciência. Fico entre a cruz e a espada. Aí „os colega‟ da gente 
tudo vai com elas, né? Eu juro que eu não sei mais o que fazer. Me 
lembro da minha filha e fico pensando que futuro vão ter essas 
meninas que vivem disso. Olha, professora, tem vez que fico mais de 
mês fora de casa, aí é muito ruim. É uma vida de cão sem dono. A 
solidão é grande.                 

 

Na região da Ponte da Amizade, que liga Brasil e Paraguai, circulam em torno 

de 10 mil crianças e adolescentes por dia. Foz do Iguaçu se apresenta ao turista 

como uma cidade “cara de paisagem”, em harmonia e em equilíbrio social, porém, 

quando se adentra nos “buracos da Foz”, percebe-se a situação de extrema 

vulnerabilidade de crianças e de adolescentes sobrevivendo em circunstâncias 

favoráveis à violência, ao risco social, à exploração e a processos de criminalização.  

Sprandel (2005), com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), coordenando ampla pesquisa sobre o panorama da infância e da 

adolescência nessa região trinacional, nos apresenta a seguinte reflexão: 

 

Las áreas de Frontera, em las que es grande la circulación de 
personas, acostubran ser escenario de vulnerabilidad para niños, 
niñas y adolescentes. En la  Triple Frontera, a situación es 
semejante. A pesar de todo el esfuerzo de los gobiernos y de la 
sociedad civil, muchas son las situaciones de violación  de derechos 
de niños, niñas e adolescentes en Argentina, Brasil e Paraguay. 
Gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales se unen 



 
 

64 

esperando dar mejores condiciones de vida a esta población; 
algunos de los cuales unen esfuerzos para enfrentar problemas 
asociados a la falta de acceso a servicios sociales basicos de calidad 
y a mecanismos de protección integrales. (SPRANDEL, 2005, p. 11). 

 

O Projeto Juventude e Prevenção da Violência, gerenciado pelo Ministério da 

Justiça, elaborou uma pesquisa sobre a vulnerabilidade de jovens entre 12 a 24 

anos de idade, considerando as seguintes dimensões: violência entre os jovens; 

frequência à escola e situação de emprego entre os jovens; pobreza e desigualdade 

no município; indicador de mortalidade por homicídio; indicador de mortalidade por 

acidente de trânsito divulgado em publicação (BRASIL, 2009f).  Analisadas todas as 

variáveis, Foz do Iguaçu foi classificada como o terceiro município brasileiro de 

maior vulnerabilidade. No indicador mortalidade por homicídio destaca-se em 

primeira colocação. (BRASIL, 2009f). 

 

 

1.3.3  As misérias correm soltas pelos buracos da Foz do Iguaçu 

 

 

Criado em 1914, sob a denominação de Vila Iguassu, em 1918 o município 

recebe a designação de Foz do Iguaçu. Em 1970 tínhamos 30 mil habitantes; em 

1977 já havia 100 mil. Em 2010 são 258 mil, mas as estimativas apontavam para 

311 mil. A cidade perdeu 55 mil pessoas. Essa elevação abrupta da população entre 

1970 e 1977, em sua maioria composta por migrantes de todas as regiões do Brasil, 

segundo Catta (2009, p. 242), empurrou os desempregados ou subempregados para 

sobreviverem em precárias condições sociais, o que, nas palavras do autor, significa 

dizer que: 

 

Especialmente ao longo das barrancas do Rio Paraná, a população 
pobre que não tinha dinheiro para adquirir um lote de terra, nem 
recursos para pagar aluguel, desmatou e ocupou as áreas 
ribeirinhas, formando núcleos de residências subnormais ou favelas 
que abrigavam um enorme contingente de pessoas que chegavam 
continuamente à cidade e não tinham onde morar. Essa população, 
em sua ampla maioria, não foi levada em consideração quando da 
construção de novas áreas habitacionais na periferia da cidade, tanto 
pela administração pública quanto pela iniciativa privada. (CATTA, 
2009, p. 242 e 243). 
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Sobre a situação de gente humana sobrevivendo em situação de miséria, 

copio as palavras do líder comunitário que me apresentou aos “buracos da Foz”:   

Fiquei um tempo ali parado sem ter pra onde ir. 

 Eu cheguei aqui ainda rapaz procurando uma vida melhor em 1979, dia 31 de 

dezembro. Tinha um tio meu que já tinha vindo e trabalhava na usina. Aí eu pensei 

em também me mudar pra cá. Mandei uma carta pra ele, mas ele nunca recebeu. Se 

hoje ainda tem muita rua aqui que o número da casa ninguém acha, imagina a 

senhora como não era naquele tempo. Pois bem, aí eu vim. Logo na rodoviária vi um 

monte de gente pedindo esmola. Tinha mulher, criança, homem novo, homem velho. 

Aí eu já fiquei com um pé atrás e o outro pensando em voltar pra trás de volta. Mas 

é uma coisa que acontece que eu não queria voltar pra casa. É que eu tinha vindo 

contra o gosto de todo mundo: minha mãe, meu pai, minha avó, meu avó. A senhora 

sabe, rapaz novo quer mostrar valentia, quer mostrar que pode mais que tudo no 

mundo. Voltar pra trás era uma grande humilhação, um fracasso. Fiquei um tempo 

ali parado. Perguntei a uma moça como ia lá na usina. Aí a moça perguntou se eu 

tava procurando emprego lá. Aí ela disse que a situação tava muito difícil de alguém 

conseguir um emprego lá e que o pai dela tava há mais de mês tentando. E eles 

queriam que a pessoa tivesse experiência. Aí eu já fiquei quase com medo, mas 

voltar eu não podia. Meu Deus, me ajude! Aí eu fiquei dando volta na rodoviária sem 

saber o que fazer. Se tivesse pensado mais um pouco não tinha vindo. Que burrice 

a minha. Lá eu tinha casa, tinha comida, feijão, arroz, banana, farinha, rapadura. E 

até uma carninha dia de domingo. Tinha uma galinha no terreiro, um frango 

cantando no puleiro. A gente não era rico, mas para o sustento dava bem. E aí, se 

num dia não tinha muita coisa, chegava meu avó com um punhado de farinha, um 

pedacinho de toucinho pra temperar o feijão. Fome não se passava. Pescava-se no 

rio. Uma caça de algum bicho, um tatu, um preá, tudo ajudava no almoço. Aí a gente 

dividia a comida com todos. O que era pouco, com união, virava em muito. Tinha a 

quem recorrer. Tinha a quem pedir ajuda. Nossa senhora, que loucura a minha. 

Bateu uma tristeza, um cansaço. Olha, professora, foi ficando triste a situação. Dia 

31 era uma sexta. Aí veio sábado e depois domingo. Segunda fui lá na usina. Que 

coisa mais difícil. Pediam o endereço. Era uma sala bem grande cheia de homem 

procurando emprego. E aí os empregado da usina ia chamando a gente. Quando 

perguntavam: O que você sabe fazer? Sei cuidar das vaquinha, dos cabrito, das 

galinha.  Sei limpar de enxada, plantar feijão, plantar milho. Sei fazer uma 
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cerquinha. Sei fazer essas coisinhas. E aí perguntam: Seu endereço!. Meu 

endereço? Sim, senhor, o seu endereço para eu fazer sua ficha para quando tiver 

uma vaga a gente chamar o senhor. Eu não tenho endereço. Aí eu disse que tinha 

um tio meu que trabalhava lá. Ela me disse que não dava pra saber, não, pois era 

muita gente trabalhando. Voltei com as mãos abanando. A fome chegando. E o 

coração foi apertando. A esperança se acabando. Saí lá da usina, mas não tinha 

para onde ir. Entrei no ônibus de volta ao mesmo lugar da chegada. Sento num 

banco. O que passei não tenho como dizer, pois se for dizer vou reviver. Eu podia 

ter voltado, mas eu era assim um cara metido a valente, que não tinha medo de 

nada. Mas eu tava com medo, sim, sabe? Aí depois eu soube, muitos anos depois, 

que era orgulho aquilo que eu tinha. Foi por causa desse orgulho que eu não voltei. 

Sofri o pão que o diabo amassou. Mas fui dando um jeito de ir me virando. Pedi 

esmola na rua. Foi uma coisa que me doeu muito eu ter saído de casa brigado com 

meu pai, com minha mãe. Ainda me lembro dela dizer: Meu filho, aqui a gente tá 

tudo junto. Se um adoece a gente tem a quem pedir ajuda. Não vá embora, não, fica 

aqui com a gente, filho! Não gosto nem de me lembrar do dia que saí de lá para 

nunca mais voltar. Fui morar na barranca do Paranazão. Desmatei, junto com uns 

companheiros que conheci, as barranca do Paranazão para fazer um rancho pra 

gente ficar debaixo. A gente primeiro construiu uma barraco pra todo mundo. Depois 

foi fazendo um pra cada um. Aí era uma vida pior que de animal no meio do mato. 

Olha, faz muito tempo, mas eu não esqueço.  Fui fazer um curso lá na usina para 

aprender a montar umas tirinhas de ferro bem grandes que eles diziam que era para 

botar não sei em quê lá. Mas eu nunca soube pra que aquilo servia. Passei pouco 

tempo trabalhando lá. Começaram a mandar o povo embora, pois a usina tava 

terminando. E se servia para alguma coisa mesmo os ferrinhos eu até hoje não sei. 

Mas isso só consegui porque um companheiro meu arranjou com o chefe dele. 

Diante de tanta necessidade, de não ter o que comer, de ter que revirar lixo para 

achar um pedaçinho de carne podre, ou um pedaço de pão sujo de lama, fui 

aprendendo, de tanto sofrer, que o tal do orgulho só serve mesmo pra fazer a gente 

sofrer bem mais do que precisa. Sofrer muito, mas muito mais do que precisa. E o 

frio no inverno? Meu Deus do céu! Não sei como não morri. Aí, em um acidente 

levantando um barraco com um companheiro [...]. Quebrei a perna direita em três 

cantos. Foi o fim de um tempo que eu disse para mim: Se eu não morrer dessa 

desgraça, eu vou voltar para minha terra, pra casa do meu pai e da minha mãe. 
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Quebrei o tal do orgulho não em três, mas em cem pedaço e prometi pra mim: Aqui 

não fico mais, decidi. Passei quase três meses na Santa Casa. Não, espere eu 

pensar, eu acho que foi quase cinco. No quarto que eu tava tinha um cara já bem 

idoso com o braço quebrado. Todo dia, todo dia mesmo uma filha dele vinha visitar 

ele. Ela contava que era professora da prefeitura. Trazia coisa para ele comer. Aí ela 

me oferecia um pouco, um pedacinho de bolo ou outra coisinha. Ninguém vinha pra 

me visitar, nenhuma viva alma aparecia lá. Aí o velhinho teve alta. Aí no último dia 

quando ela veio buscar o pai dela me disse: Amanhã eu venho ver você, posso? 

Não é que veio mesmo, a moça. Mas só veio esse dia e nunca mais aparecia. Eu 

ficava esperando que ela chegasse, mas ela não chegava.  Aí ela sumiu de vez 

mesmo [...]. Passou bem uns quinze dias sem aparecer. Eu senti a falta dela, mas 

quem não ia sentir? Aí um dia ela chegou. Era um domingo e eu via pela janela um 

céu muito azul que me ajudava a passar o tempo. Ela entrou na hora da visita e 

disse: Eu vim ver se tá tudo bem com você. Nossa mãe do céu, que alegria eu senti. 

Ela trazia um bolo bem fofinho todo para mim. Aí ela disse que seu pai morreu três 

dias depois que saiu dali. Foi por isso que ela não pode aparecer mais. Agora, 

depois da missa de sétimo dia, ela podia ficar vindo. Eu disse que não se 

incomodasse muito comigo, não, que não fizesse sacrifício por mim. Que quando eu 

saísse dali eu ia voltar pra Minas Gerais, pra casa dos meus pais. Aí eu vi como faz 

falta a gente ter uma família. Aqui não fico mais, nem mesmo morto. Mas eu não 

morri [...]. Tive alta. Não voltei. Casei. Aqui fiquei. Casamos com o padre na igreja. 

E o sofrimento? O sofrimento fui esquecendo. Eu ganhei um presente do céu. Por 

mais de ano eu andava de muleta. A perna doía. O coração sofria. A cabeça ardia. 

Mas eu sabia que a maior alegria era saber que algum dia eu ia poder dizer que eu 

tive uma mulher de verdade na minha vida. Tivemos seis filhos. Aprendi a ler e 

escrever com ela. Fazia continha de somar também. Com os tios dela aprendi a ser 

pedreiro e carpinteiro e, durante muito tempo, fui mestre de obra. Que família de 

gente boa era eles. Me tratavam tão bem que eu ficava com vergonha. Criamos os 

filho com dificuldade, mas tá tudo bem empregado. Têm casa boa, os piá.  E as 

duas meninas casaram com gaúcho, mas quando vêm por aqui se vê que vivem 

bem. Aprendi a tocar obra grande, a construir prédio. Ano passado me aposentei. 

Mandei uma carta pra meu povo dizendo que tinha me casado com uma professora. 

Nunca mais voltei.  
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2 AS VEIAS ABERTAS DA EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA O SER  

CRIANÇA/ADOLESCENTE FEMININAS  

      

 

“A vagina continua sendo constituída como fetiche e tratada como 
sagrada, segredo e tabu, que o comércio do sexo continua a ser 
estigmatizado, tanto na consciência comum quanto no Direito, e 
literalmente exclui que as mulheres possam escolher dedicar-se à 
prostituição como a um trabalho. Ao fazer intervir o dinheiro, certo 
erotismo masculino associa a busca do gozo ao exercício brutal do 
poder sobre os corpos reduzidos ao estado de objetos e ao sacrifício, 
que consiste em transgredir a lei segundo a qual o corpo (como o 
sangue) não pode ser senão doado, em um ato de oferta 
inteiramente gratuito, que supõe a suspensão da violência.” 
                                                                                     Pierre Bourdieu  

 

 

A pesquisa sobre a temática guarda, em sua essência, grande complexidade 

por relacionar-se diretamente com medo, tabu, pudor, vergonha, culpa, redes 

criminosas muito bem organizadas, sexualidade, machismo, pobreza, dominação, 

submissão, subordinação, tráfico de seres humanos, comercialização de sexo, 

trabalho ilegal, perigoso e proibido para crianças e para adolescentes.  

A infância e a adolescência das classes sociais menos favorecidas são fases 

de extrema vulnerabilidade à exploração sexual, por despertar nos aliciadores a 

cobiça por crianças e por adolescentes como objeto de prazer sexual para ser 

vendido e servir aos homens.    

A exploração sexual de crianças e de adolescentes no Brasil e no mundo foi 

se expandindo de maneira muito velada, comandada por redes muito bem 

organizadas e criminosas. A partir de 1970, segundo dados sobre o tráfico de 

pessoas para fins de exploração sexual (BRASIL, 2008b), esse crescimento se 

tornou mais acentuado e foi ganhando notoriedade dos meios de comunicação, mas 

somente a partir de 1990 é que o mundo registra e divulga, perplexo e assustado, 

elevado número de crianças e de adolescentes sobrevivendo em situação de 

exploração sexual. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente  ECA (Lei Federal nº 8.069/1990) 

garante que as políticas públicas de proteção integral a crianças e a adolescentes 

sejam implantadas. Conforme o ECA: 
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É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nenhuma 
criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punindo 
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. (BRASL, 1990, p. 13). 

 

As publicações: Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

Infanto-Juvenil (BRASIL, 2008a); Diagnóstico sobre os Sistemas de Proteção e de 

Responsabilização Criminal de Autores de Crimes Sexuais Cometidos contra 

Crianças e Adolescentes, especialmente os de tráfico para fins de exploração 

sexual, relativos aos processos de atendimento, de investigação e de julgamento, 

nos municípios de Fortaleza, São Paulo e Foz do Iguaçu (BRASIL, 2009b); a Lei 

Federal nº 12.015, de 7 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009c); cooperação e 

coordenação policial no MERCOSUL e Chile para o enfrentamento ao tráfico de 

pessoas (BRASIL, 2009a); e ainda a Organização Internacional do Trabalho, 

Organização das Nações Unidas e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

fornecem algumas informações sobre a exploração sexual de crianças e de 

adolescentes no mundo e no Brasil,  informações em destaque a seguir. 

No mundo a situação é esta: 4 milhões de crianças, adolescentes e 

mulheres traficadas por ano para fins de exploração sexual, segundo dados da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT); 53 milhões de adolescentes e de 

crianças submetidas à exploração sexual; 10 milhões de crianças trabalham; 31 

bilhões de dólares é o lucro anual produzido pelo tráfico de seres humanos, sendo 

na América Latina o montante de 1 bilhão de dólares, segundo dados da 

Organização das Nações Unidas (ONU); 8.000 traficantes de seres humanos foram 

levados à Justiça em 2003, mas apenas 2.800 foram condenados, segundo dados 

da ONU; 3 congressos mundiais foram realizados sobre exploração sexual, 

ocorridos em Estocolmo (1996), em Yokohama (2001) e no Brasil (2008), contando 

com representantes de 153 países e 3.000 participantes. 

O Brasil é considerado como o maior exportador do mundo de mulheres para 

fins de exploração sexual; 100 mil denúncias de exploração sexual contra crianças e 

adolescentes foram recebidas pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República, sendo 4.629 do Estado do Paraná, no período de 2003 a 
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2009; foram detectados 1.819 pontos de vulnerabilidade para a exploração sexual 

de crianças e de adolescentes nas rodovias federais, sendo 183 no Estado do 

Paraná; a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) em 

2003 recebeu 832 denúncias e requereu o indiciamento de 250 pessoas; 25 a 40 mil 

pessoas são traficadas para trabalho forçado, segundo dados da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT); 5 milhões de crianças e de adolescentes trabalham, 

sendo 800 mil em serviços domésticos; 680 mil adolescentes são mães a cada ano 

e 55 mil são mães e chefes de família; registraram-se 131 rotas internacionais e 110 

nacionais para tráfico de pessoas para fins de exploração sexual por vias aéreas, 

pluviais, marítimas e terrestres; 700 mil caminhoneiros no país; 31% foi o aumento 

da taxa de homicídios juvenis de 1996 a 2006 e meio milhão de homicídios de 1996 

a 2006. 

As modalidades de exploração sexual que elegemos para análise nesta 

pesquisa podem, dependendo da situação, ser consideradas, perante as legislações 

nacionais e internacionais, violências sexuais.  

As pesquisas sobre as violências sexuais contra crianças e adolescentes são 

ainda um campo de estudo teórico-prático muito recente, em construção e em 

constituição, que, para serem sistematizadas, necessitam de amplas e profundas 

investigações, debates e discussões entre incontáveis vertentes do conhecimento 

científico, do conhecimento gerado pelo senso comum, pela sociedade e, acima de 

tudo, pelos protagonistas que vivenciam a problemática. É violência, é abuso ou é 

exploração sexual? Ou pode ser violência, abuso e exploração sexual?  

           Há ainda enormes indefinições e imprecisões terminológicas em relação aos 

conceitos de violência sexual, abuso sexual e exploração sexual, conforme nos 

clarificam Faleiros & Campos:  

 

O fenômeno abuso sexual é designado por diferentes termos, tais 
como: violência sexual, agressão sexual, vitimização sexual, 
exploração sexual, maus tratos, sevícia sexual, ultraje sexual, injúria 
sexual, crime sexual. O uso sexual de crianças e adolescentes com 
fins lucrativos é designado ora como abuso sexual, ora como 
exploração sexual comercial. O mesmo termo pode designar distintas 
realidades, como, por exemplo, o termo exploração sexual é utilizado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para designar situações 
de abuso sexual, enquanto muitos autores o utilizam referindo-se 
apenas à exploração sexual comercial. (FALEIROS & CAMPOS, 
2000, p. 4) 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a violência sexual contra 

crianças e adolescentes como um problema social e também de saúde pública, por 

entender que se trata de agravo à condição de saúde. Está devidamente incluída na 

Classificação Internacional de Doenças (CID) sob a denominação de Causas 

Externas. A professora Moneda Oliveira Ribeiro (2009) organizou uma pesquisa 

buscando compreender como a exploração sexual de crianças e adolescentes está 

sendo explicada pelos pesquisadores, utilizando um extenso levantamento 

bibliográfico de vinte artigos científicos nacionais e internacionais. Em Ribeiro & Dias 

encontramos a seguinte definição de violência sexual, segundo a OMS:  

 

Qualquer ato sexual ou tentativa de ato sexual não desejado, ou atos 
para traficar a sexualidade de uma pessoa, utilizando coerção, 
ameaça ou força física, praticados por qualquer pessoa, 
independentemente de suas relações com a vítima, em qualquer 
cenário, incluindo, mas não limitado ao do lar ou do trabalho. 
(RIBEIRO & DIAS, 2009, p. 466). 

 

As violências sexuais contra crianças e adolescentes são consideradas e 

caracterizadas como crimes sexuais, conforme constam no Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) elaborado pela Associação Psiquiátrica 

Americana, que define os comportamentos sexuais criminais como parafílicos. 

(Etimologicamente parafilia significa para = desvio; filia = aquilo que atrai a pessoa). 

No DSM IV (1995, p. 497 e 295 apud Faleiros & Campos, 2000, p. 12) consta: 

 

Fantasias, comportamentos ou objetos são parafílicos quando levam 
sofrimento ou prejuízos clinicamente significativos (por exemplo) são 
obrigatórios, acarretam disfunção sexual, exigem a participação de 
pessoas sem consentimento, trazem complicações legais, interferem 
nos relacionamentos sociais. A característica essencial da parafilia é 
a atuação de um impulso sexual intenso, recorrente e fantasias que 
despertam excitação sexual geralmente envolvendo crianças ou 
outras pessoas sem o seu consentimento, sofrimento ou humilhação 
de si mesmo ou do parceiro e até objetos não humanos.  

 

Arblaster (1996, p. 803) na obra Dicionário do pensamento social do Século 

XX nos alerta que “[...] não existe uma definição consensual ou incontroversa de 

violência. O termo é potente demais para que isso seja possível. A moderna 

violência está mecanizada e industrializada”  Nos oferece a seguinte reflexão: 
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A violência classifica  qualquer agressão física contra seres humanos 
cometida com a intenção de lhes causar dano, dor ou sofrimento. O 
Oxford English Dictionary define violência como “o uso ilegítimo da 
força”. É sobretudo sabido que algumas das mais requintadas formas 
de tortura moderna, as quais produzem uma completa desorientação 
dos sentidos  e podem causar danos duradouros na mente e no 
cérebro, não envolvem qualquer agressão física direta às vítimas. Se 
a violência não envolve necessariamente uma agressão física no 
confronto direto de algumas pessoas com outras, então a distinção 
entre violência e outras formas coercitivas de infligir danos, morte e 
dor fica enevoada. ( ARBLASTER, 1996, p. 803 e 8040). 

           

A convenção interamericana adotada pela Assembleia Geral da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) em 1994 para prevenir, punir, erradicar a violência 

contra a mulher ocorrida em Belém do Pará, Brasil, e que depois foi sancionada pela 

Presidência da República como Lei n.º 10.778/2003 do art. 1.º: 

 

§ 1.º Para os efeitos desta convenção deve-se entender por violência 
contra a mulher qualquer ação ou conduta baseada no gênero que 
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, ou psicológico à 
mulher, tanto no âmbito público como no privado.  
§ 2.º Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência 
física, sexual e psicológica. (BRASIL, 2003). 

 

Para o psiquiatra e psicanalista Cláudio Cohen (1996, p. 249), os crimes 

sexuais parafílicos ”[...] são a imposição de seus desejos ao outro sem que este 

entenda o que está acontecendo e possa não permitir o ato parafílico”. 

Segundo Faleiros e Campos (2000, p. 9-12), a violência sexual, por seu 

caráter íntimo e relacional, é peculiar e se reveste de uma extrema gravidade. Em se 

tratando de violência sexual perpetrada por adultos contra crianças ou adolescentes, 

ela adquire particularidades que a tornam muito mais complexa e grave, pois é 

“organizadora” de estruturas psíquicas e sociais, principalmente nos abusos sexuais 

de longa duração e na exploração sexual comercial. Conceituar a violência sexual 

contra crianças e adolescentes implica compreender a natureza do processo que 

seu caráter sexual confere a esse tipo de violência, ou seja, que a mesma pode:  

 deturpar as relações socioafetivas e culturais entre adultos e 

crianças/adolescentes ao transformá-las em relações genitalizadas, 

erotizadas, comerciais, violentas e criminosas; 

 confundir, nas crianças e adolescentes violentados, a representação 

social dos papéis dos adultos, descaracterizando as representações 
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sociais de pai, irmão, avô, tio, professor, religioso, profissional, 

empregador, quando violentadores sexuais; o que implica a perda de 

legitimidade e da autoridade do adulto e de seus papéis e funções sociais; 

 inverter a natureza das relações adulto/criança e adolescentes definidas 

socialmente, tornando-as desumanas em lugar de humanas; 

desprotetoras em lugar de protetoras; agressivas em lugar de afetivas; 

individualistas e narcisistas em lugar de solidárias; dominadoras em lugar 

de democráticas, dependentes em lugar de libertadoras, perversas em 

lugar de amorosas, desestruturadoras em lugar de socializadoras; 

 confundir os limites intergeracionais; 

 ser a expressão de fantasias, desejos e pulsões incontroláveis e 

compulsivas do violentador, que impõe seus desejos à vítima; 

 ser a atuação de impulso sexual envolvendo crianças e adolescentes; 

 exigir a participação de pessoas, em desenvolvimento, sem seu 

consentimento; 

 provocar danos físicos, psicológicos e sociais às vítimas, com graves 

sequelas por toda vida;  

 ocorrerem num contexto de dominação, no qual o violentado encontra-se 

subjugado ao violentador, sem condição de opor-se; 

 acarretarem complicações legais. 

 

Em matéria jornalística publicada na Revista Veja e também noticiada nos 

telejornais das principais redes de televisão, não parece haver dúvida de que pode 

ter havido violência, abuso e exploração sexual de uma pessoa feminina de 14 anos. 

Diz a reportagem: 

 

A MENINA E OS ANIMAIS 

Por três dias, em setembro de 2011, detentos estupraram uma 

criança em um presídio no Pará. A menina de 14 anos, 1,50 de altura 

e pesando menos de 50 quilos é apenas uma criança. Ela foi 

submetida a uma sequência de horrores difícil de ser descrito. Por 

três dias foi mantida em cativeiro em uma colônia penal agrícola 

encravada no interior do Pará, no município de Santa Izabel, a 52 

quilômetros de Belém. Lá, seu corpo mirrado passou pelas mãos de 
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uma dezena de detentos, bêbados e drogados, que a violentaram 

seguidamente, sem que nenhum agente prisioneiro sequer se 

manifestasse. No Primeiro dia, a menina se lembra de ter sido 

estuprada por quatro homens. Depois, diz ter perdido a conta. 

Durante todo esse tempo, relatou, os presos a fizeram beber 

cachaça, vodca e uísque. Ela também diz ter sido forçada a usar 

maconha, cocaína e óxi, uma versão mais impura do crack. Só 

conseguiu escapar desse inferno porque os presos, entorpecidos 

pelo álcool e pelas drogas, deixaram de vigiá-la para discutir quem 

seria o próximo a atacá-la. 

Depois de fugir, a menina pediu ajuda a um guarda e acabou no 

conselho tutelar. Contou que foi para a colônia levada por uma 

mulher que se apresentou como “Ane”. Tomaram uma van em Belém 

e desembarcaram em Santa Izabel. Caminharam por uma trilha na 

mata até chegar aos fundos do presídio, perto de um igarapé. Lá, a 

menina diz ter dormido com um detento conhecido como Faísca. De 

manhã recebeu dele 20 reais e voltou para Belém. Um dia depois, 

Ane a procurou novamente e as duas retornaram ao local. Faísca, 

dessa vez, decidiu “dividir” a menina com os colegas. Foi quando 

começou a série de estupros. A tal colônia existe desde os anos 80. 

Abriga 326 detentos, que dormem em antigos estábulos, separados 

grosseiramente pelas baias feitas para abrigar cavalos. Há quem 

durma nos banheiros. Alguns capinam roças improvisadas em troca 

de salários pagos pelo Estado, mas a maioria passa o dia bebendo e 

usando drogas – que, assim como as prostitutas, entram livremente 

no local. É comum que presos andem pelas redondezas armados 

com facões e revólveres. Há apenas 15 guardas por turno. 

Quando o caso veio à tona, o governador do Pará, Simão Jatene, 

exonerou o diretor do presídio e duas dezenas de guardas. A menina 

violentada está agora em um abrigo para menores. Ao conselho 

tutelar, disse que não quer voltar a viver com a família. O motivo é 

tão chocante quanto o crime bestial do qual foi vítima. Ela explicou 

que fugiu de casa porque havia sido seguidamente violentada. 

Segundo o seu relato, o algoz era seu avô. (NISTAL, 2011, p. 76).  
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2.1 O QUE É EXPLORAÇÃO SEXUAL 

 

 

Exploração sexual comercial, tráfico para fins de exploração sexual e abuso 

sexual são as formas de exploração sexual estudadas nesta pesquisa. 

O Primeiro Congresso Internacional de Estocolmo, ocorrido em 1996, sobre 

exploração sexual de crianças e de adolescentes, é marco internacional ao buscar 

compreender o fenômeno em relação aos fatores sociais, históricos, culturais e 

econômicos. Durante o evento, conforme consta em Santos et al, foi aprovada pelos 

participantes a seguinte definição:  

 

A exploração sexual comercial é uma violação fundamental dos 
direitos da criança. Esta compreende o abuso sexual por adultos e a 
remuneração em espécie ao menino ou à menina e a uma terceira 
pessoa ou várias. A criança é tratada como um objeto sexual e uma 
mercadoria. A exploração sexual comercial de crianças constitui uma 
forma de coerção e violência contra crianças que pode implicar o 
trabalho forçado e formas contemporâneas de escravidão. (SANTOS 
et al, 2004, p. 89) 

 

Segundo Faleiros (2007), “exploração sexual de crianças e de adolescentes” 

é a terminologia mais adequada entre as agências internacionais de cooperação, 

organizações não governamentais, conselhos de direitos e governos, por haver 

unanimidade de entendimento de que essa situação não se trata de prostituição de 

crianças e de adolescentes. O termo prostituição é mais adequado para designar 

pessoas acima de 18 anos que comercializam sexo.  

Segundo pesquisas de Santos (2007, p. 23), muitas pessoas envolvidas na 

prática do comércio do sexo evitam assumir a denominação de prostituta em razão 

da conotação pejorativa e já estigmatizada. Preferem ser garotas de programa.  

A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à 

Adolescência  ABRAPIA (2002) também considera inadequada à expressão 

prostituição infantil, por entender que crianças e adolescentes não se prostituem por 

não serem sujeitos ativos em tais situações. Tratar a criança ou a adolescente como 

um ser sexualmente explorado significa, para Ribeiro & Dias (2009, p. 468), a 

possibilidade de:  
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Se remeter à ideia de violação dos direitos da criança e do 
adolescente, respeitando a condição peculiar da criança como um 
ser em desenvolvimento, não estando apta a tomar iniciativas que 
transcendam seu nível de compreensão da situação na qual é 
envolvida. 

 

Conforme Taquette (2007), o explorado sexualmente menor de 18 anos, de 

acordo com as leis brasileiras, é sempre e em todas as situações classificado e 

considerado como vítima, mesmo que aconteça, por parte do explorado, total 

consentimento para a prática da exploração. Ao explorador cabe a classificação de 

criminoso. Em suma, aquele que compra sexo de menor de 18 anos comete crime 

de natureza pública. 

Para Ribeiro & Dias (2009, p. 468), “A exploração sexual comercial de 

crianças constitui uma forma de coerção e violência que resulta num tipo de trabalho 

forçado e uma forma camuflada de escravidão”. 

 Para Leal (2002), a exploração sexual de crianças e de adolescentes é todo 

tipo de atividade em que redes, usuários e pessoas usam o corpo da criança ou do 

adolescente para tirar vantagem ou proveito de caráter sexual com base numa 

relação desigual de exploração e poder entre os agentes sociais.         

Somente a partir da publicação do ECA em 1990 é que o que era considerado 

como prostituição passa a receber a denominação de exploração sexual de crianças 

ou de adolescentes. Essa definição decorre da força das leis que proíbem e tornam 

crime a compra de sexo de qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos. Perante 

as leis, é proibido prostituir-se, mas, não se conseguindo, por proibição, liquidar 

com a situação, a prostituição ganhou o apelido de exploração. A prostituição, sob a 

alcunha de exploração, corre livre e solta pelos campos onde, perante a legislação, 

crianças e adolescentes deveriam estar a brincar, a sorrir e a cantar, mas onde 

estará o decreto que as proíbe de trabalhar? Podem as leis modificar o modo de ser 

das sociedades?  

Engels (2010), no livro "A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra", nos 

traz o seguinte relato sobre o trabalho infantil a partir da visão de um empresário. Ao 

ler a descrição que se segue abaixo, percebe-se, com muita clareza, como pode ser 

possível ao ser humano patrão interpretar, como algo favorável à infância, à 

sociedade e à vida, a cena visualizada por ele: 
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Visitei várias fábricas em Manchester e em seus arredores e jamais 
vi crianças maltratadas, submetidas a castigos corporais ou mesmo 
que estivessem de mau humor. Pareciam todas alegres e despertas, 
tendo prazer em empregar seus músculos sem fadiga e dando livre 
vazão à vivacidade própria da infância. O espetáculo do trabalho na 
fábrica, longe de despertar-me pensamento triste, foi, para mim, 
sempre desconfortante. Era delicioso observar a agilidade com que 
reuniam os fios rompidos em cada recuo do carreto da mula e vê-las, 
depois de segundos de atividade com seus dedinhos delicados, 
divertirem-se muito a descansar nas posições que lhes davam 
prazer, até que a atividade recomeçasse. O trabalho desses elfos 
velozes parecia um jogo, que executavam com a encantadora 
destreza que um longo treinamento lhes conferia. Conscientes de 
sua própria habilidade, compraziam-se em mostrá-la a qualquer 
visitante. Nenhum sinal de cansaço: à saída da fábrica, 
imediatamente se punham a brincar num espaço livre vizinho com o 
mesmo ardor de crianças que saem da escola. (ENGELS, 2010, p. 
204). 

 

Como poderá a criança não trabalhar se sua família não tem sequer onde 

morar? Se para sobreviver ela precisa se vender. Quem poderá lhe dizer que ela 

não deve ceder aos encantos do patrão que lhe fornece teto e alimentação? 

Crianças e adolescentes exercendo atividades de serviços domésticos, segundo as 

agências de cooperação internacional, como a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), podem ser consideradas vulneráveis à exploração sexual. Há, no 

Brasil, 5 milhões de crianças e adolescentes trabalhando (BRASIL, 2009c). Recorro 

a um adágio popular muito conhecido no Ceará que diz: Mudou-se o cabaré, mas as 

putas continuam as mesmas. A situação de compra e venda de sexo de gente 

“pequena” por parte de adultos, a que as leis das últimas décadas impõem, 

energicamente, seu veto, continua e permanece a mesma. Muita falação e pouca 

ação. O que mudou, então?  Proíbe-se a prostituição, mas o que se vai fazer com a 

exploração? Passou-se da prostituição à exploração sob a bênção da legislação?  

Muda-se a alcunha para quê? Para simular-se um “proteger”? Ou para dizer que 

ninguém, menor de dezoito anos, pode mais se vender? Mas como se vai sobreviver 

se não se aprendeu a viver sem se vender? 
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2.1.1 Exploração sexual comercial 

 

 

Leal (2002) define exploração sexual comercial como: 

 

Uma violência contra crianças e adolescentes que se contextualiza 
em função da cultura, do padrão ético e legal, do trabalho e do 
mercado. Do ponto de vista empírico, o fenômeno se apresenta em 
múltiplas e variadas situações que permitem observar a presença de 
determinadas relações sociais e dimensões que as contextualizaram. 
Trata-se, fundamentalmente, de uma relação de poder e 
sexualidade, mercantilizada, que visa à obtenção de proveitos por 
adultos, que causar danos bio-psico-sociais aos explorados, que são 
pessoas em desenvolvimento. Implica o envolvimento de crianças e 
adolescentes em práticas sexuais, através do comércio de seus 
corpos, por meios coercitivos ou persuasivos, o que configura uma 
transgressão legal e a violação de direitos e liberdades individuais da 
população infanto-juvenil. (LEAL, 2002, p. 10). 

 

Para Ribeiro & Dias (2009, p. 468), “A exploração sexual comercial de 

crianças constitui uma forma de coerção e violência que resulta num tipo de trabalho 

forçado e uma forma camuflada de escravidão”. 

O que mais caracteriza esse tipo de exploração sexual é a compra de sexo de 

crianças ou de adolescentes por outra pessoa, por pessoa adulta. 

 

 

2.1.2 Tráfico para fins de exploração sexual      

 

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 

relativa ao Combate e ao Tráfico de Migrantes por via Terrestre, Marítima e Aérea, 

ocorrida em novembro de 2000 em Nova Iorque, aprovada durante a XXX 

Assembleia Geral, é mais conhecida como Protocolo de Palermo. Trata-se de 

documento relativo à prevenção, à repressão e à punição do tráfico de pessoas, em 

especial mulheres e crianças, que, em seu artigo 3º, esclarece que: 

 

A expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou ao 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 
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exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração sexual  
de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas  similares à escravatura, à 
servidão ou à remoção de órgãos. O termo criança significa qualquer 
pessoa com idade inferior a dezoito anos. O consentimento dado 
pela vítima de tráfico de pessoas será considerado irrelevante se 
tiver sido utilizado qualquer um dos meios citados. (BRASIL, 2009e, 
p. 14 e 15). 

 

Os traficantes  procuram e recrutam adolescentes nas periferias das grandes 

cidades e também em pequenos municípios com baixo índice de desenvolvimento 

humano. As promessas de bons empregos com altos salários e muito longe de casa 

é a estratégia utilizada por traficantes para enganarem os traficados.  Recorrem à 

estratégia da mentira para enganar a pessoa sobre o trabalho que ela irá exercer ao 

deixar o país, Estado, região ou cidade de origem. Geralmente as adolescentes são 

mantidas em cárcere privado e obrigadas a praticarem sexo várias vezes ao dia. 

Contraem dívidas muito difíceis de serem quitadas, pois os traficantes cobram do 

traficado todas as despesas, como passagem, alimentação, moradia, assistência 

média, etc. A dívida é eterna e, portanto, impagável. 

          A Lei Federal nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, nos artigos 228 e 231, sobre 

o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, tipifica como crime a prática 

desse ato e prevê a condenação de dois a oito anos de reclusão para o condenado: 

 

Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração 
sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. 
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. 
(BRASIL, 2009c). 

             

 Classificado como crime contra o Estado e a sociedade, o tráfico de pessoas 

para fins de exploração sexual é considerado um negócio de baixo risco, extremante 

lucrativo, sendo superado apenas pelo tráfico de drogas e armas. 

            O Brasil é um país que, além de exportador, é também receptor de vítimas 

do tráfico para fins de exploração sexual, segundo dados de relatório da 

Organização Internacional do Trabalho, publicados em BRASIL (2008b), 

provenientes principalmente da Bolívia e do Peru. As vítimas migram para São Paulo 

com a finalidade de trabalharem em oficinas de costura. Como migrantes ilegais, 
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tornam-se vulneráveis à exploração sexual, ao trabalho ilegal e às precárias 

condições de trabalho oferecidas pelos patrões. 

Uma senhora conta que, quando tinha dezesseis anos, recebeu uma 

oferta de trabalho como modelo. Nesse tempo ela morava em Porto Alegre. 

Nos apresenta um depoimento sobre as tentativas que sofreu para ser 

cooptada para  e pelo  tráfico. 

Um dia eu tava no ponto do ônibus. Chegou uma mulher e começou a 

conversar comigo sobre coisas da vida, perguntando se eu trabalhava, se eu 

estudava, se eu morava com meu pai e minha mãe. Aí eu disse que eu somente 

estudava, mas eu queria arranjar um emprego. O ônibus chegou. Eu subi. Ela 

também subiu. Continuou a conversar. Perguntou se eu morava perto do colégio. Aí 

ela perguntou em que eu queria trabalhar. Aí eu disse que no que aparecesse eu 

queria. Eu queria ter dinheiro para comprar minhas roupas e andar bem 

arrumadinha. Aí ela pediu meu telefone. Ela desceu antes do terminal do centro, 

dizendo que ia me ligar logo que arranjasse meu emprego. Passou uma semana, eu 

acho que foi uma semana, aí ela foi lá no colégio me procurar. Me deu um 

chocolate. Perguntou se eu queria fazer umas fotos para ver se os caras das 

agências de modelo iam gostar. Aí disse: Sabe que você leva jeito para ser modelo? 

Desfilar nas passarelas com roupa bem bonita lhe agrada? Aí eu disse que meu 

sonho era ser modelo. Aí ela disse, então vamos fazer as fotos logo amanhã. A 

gente pode se encontrar no ponto do ônibus, tá bem assim? Olha, professora, aí eu 

me arrumei com a melhor roupa, mas ela disse que lá tinha as roupas, que era uma 

agência de modelo. Mas aí na hora que eu ia sair minha mãe me perguntou onde eu 

ia. Aí eu fiquei inventado que ia na casa da minha colega. Mas ela desconfiou que 

eu tava mentindo. Ela pensou que eu ia me encontrar com algum cara casado. Não 

deixou eu ir. Aí eu pedi para ir só no ponto avisar que eu não podia mais ir. Aí foi 

que ela descobriu tudo, que eu tava mentindo. Como eu não apareci, a mulher me 

liga perguntando se ainda vou.  

Eu quase fui traficada. Não é assim que fala na televisão? 

Passou um mês, eu acho, aí ela foi lá no colégio dizer que eu me preparasse 

para viajar com ela, pois eu já tava contratada, mas que eu não dissesse nada pra 

minha mãe. Que no dia ela me avisava e ia me buscar na escola. Ela ainda me disse 

que toda mãe é assim mesmo, que não quer que a filha seja modelo e tal. Mas que 

eu ficasse bem caladinha que ia dá tudo muito certo. Aí ela botou 50,00 na minha 
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mão e foi embora. Eu juro que eu ficava muito confusa. Eu não sabia se eu queria 

mesmo ir viajar com ela. Aí eu liguei para ela e devolvi o dinheiro. Aí um dia eu notei 

que parece que ela me seguia direto. Eu já tava ficando com medo, ficava nervosa 

por tudo. Aí um dia ela me disse que eu não podia perder essa chance na vida. Eu já 

tava quase indo na conversa bonita dela. Pelo que ela dizia, eu ia ficar rica da noite 

para o dia. Ia ter muitos namorados ricos e bonitos. Tudo mentira. Depois um policial 

me disse que é assim que eles laçam as meninas pobres. O que me salvou foi 

minha mãe e meu pai. Aí eu cheguei e disse: Mãe, eu preciso que a senhora não 

brigue comigo, que me ajude, mas tá acontecendo uma coisa comigo que tá me 

deixando com muito medo. Eu não sei mais o que fazer.  

Tem uma mulher me perseguindo. 

Aí eu comecei a chorar muito, muito mesmo. Era muito choro. Aí nessa hora 

meu pai vinha chegando do trabalho e os dois me abraçaram bem forte no sofá. Eu 

só chorava. Ele me disse: Filha, eu sou seu pai e ela é sua mãe. Abra seu coração e 

diga tudo, não esconda nada. Nós não vamos brigar com você. Não vamos bater em 

você. Fale, minha filha, o que está acontecendo? Pode falar tudo, não tenha medo. 

Mamãe me olhou e disse que concordava com ele. Foi a coisa mais bonita e 

importante que ouvi. Eu me senti querida, amada a segura nesse dia. Quando eu 

disse que tinha uma mulher me perseguindo, eles achavam que era uma sapatão 

que tava querendo namorar comigo. Aí eu disse: Não, pai, não é isso, não. É outra 

coisa bem pior. Ela tá dizendo que quer que eu viaje com ela para ir trabalhar de 

modelo numa cidade bem bonita, mas eu tô achando que é para essas coisas feias, 

o senhor sabe, né?  

O que me salvou da desgraça é que eu tinha uma família 

Os dois conversaram muito comigo e nesse dia eu soube que eu tenho um 

pai e uma mãe. Foi isso que me salvou da desgraça. Aí um amigo dele, policial, 

disse que sabia como resolver tudo para ela me deixar em paz. Mas eu digo com 

toda certeza: Se a menina não tem um pai e uma mãe para tá ali orientando, 

explicando, conversando com ela, a coisa mais fácil do mundo é cair na vida, se 

perder, virar mulher da vida. Hoje chamam garota de programa, mas é a mesma 

coisa ou pior. Hoje tem gente especialista em enganar essas moças pobres, 

morenas e bonitas. Tem gente que chega e oferece logo de cara um emprego de 

modelo. Toda menina pobre sonha em ser modelo. A menina tem que desconfiar 

dessas coisas, mas parece que eles (os traficantes) cegam a gente. Eu tive a 
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felicidade de não me deixar enganar, mas podia ter me dado muito mal. Eu tenho 

uma menina de onze anos, mas eu e o pai dela fica ali em cima dela direto, para 

saber tudo que ela faz. Quando chegar a hora de namorar, vai poder namorar, sim, 

mas vai ser aqui em casa, o rapaz vem namorar aqui. Se a gente que é mãe e pai 

não cuidar, os caras chegam e enganam. Levam dizendo que é pra trabalhar em 

uma coisa e, quando a menina chega lá, é pra ser escrava deles, sabe? Aí como vai 

poder voltar? E a vergonha que ela sente? Aí começa a desgraça: se correr o bicho 

pega e se ficar o bicho come. 

 

 

2.1.3 Abuso sexual 

 

 

Para Ribeiro & Dias: 

 

Há uma estreita relação entre o abuso sexual vivido pela criança no 
meio familiar e sua iniciação na prostituição. A criança que tem 
antecedentes de abuso sexual vivencia um processo de 
rebaixamento da autoestima que, associado a uma cumplicidade 
com o abusador e obediência a ele, a torna vulnerável à prostituição. 
(RIBEIRO & DIAS, 2009, p. 468). 

           

Onde começa o abuso sexual? Para enorme parcela da população atingida, é 

no lar, no seio das famílias, que se iniciam os abusos sexuais. Conforme pesquisas 

de Faleiros & Campos (2000), os maiores abusadores são pais, padrastos, tios, 

avós, cunhados, primos, que, aproveitando-se da confiança da criança e de sua 

família, conseguem se manter como “alguém acima de qualquer suspeita”. Também 

amigos ou pessoas conhecidas, por gozarem da confiança da criança, praticam atos 

de abuso. Estão em todos os lugares os abusadores. Agem rápido e 

silenciosamente. Em poucos minutos podem cometer um abuso e ninguém ver 

nada. Transcrevo o relato de uma professora da primeira série de uma escola 

pública de Foz do Iguaçu sobre um crime ocorrido há mais de dez anos: 

 

Eu entrei no banheiro e encontrei uma criança de sete anos deitada 
no chão com se estivesse desmaiada. Estava desacordada. 
Abaixando-me para ver de mais perto senti cheiro de esperma. 
Estava sem a blusa e tinha sobre seu tórax uma coisa meio branca 
que parecia esperma. Com o dedo, colhi um pouco do material e 
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cheirei. Pelo cheiro era esperma, sim. O que fazer? Eu não podia 
alarmar, mas precisava fazer alguma coisa. Chamei a diretora e 
disse: Vamos fechar a porta do banheiro para não causar muito 
alarido. Pegando a menina no colo, a coloquei em uma cadeira. 
Chamou-se a Guarda Municipal. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu 
nada. Foram poucos os minutos da hora que ela saiu para o intervalo 
até o momento que a vi caída. Colheram o esperma derramado em 
seu corpo para futuras provas. Delicadamente lhe perguntei se 
conseguia se lembrar o que aconteceu. Respondeu que estava no 
banheiro quando entrou um piá e lhe tampou a boca. Aí não sei o 
que aconteceu. O que aconteceu comigo? Perguntou. O que lhe 
responder eu não sabia. Foi uma aflição tão grande que me fez 
chorar por dentro, para ela não notar. Preferi, naquele momento, 
dizer que a encontrei caída no banheiro. Omiti grande parte dos fatos 
pensando em não assustar a menina. Não que eu tenha achado ser 
a melhor solução, mas porque eu não sabia como falar pra ela sobre 
o que aconteceu. Após colher o material, o guarda municipal 
aconselhou banhá-la bem banhada para tirar o cheiro. O guarda e eu 
fomos levá-la em casa. Aos pais, por decisão do guarda municipal, 
só dissemos que ela foi encontrada caída no banheiro, para não 
atrapalhar as investigações. Esses fatos me inquietavam muito. Eu 
perguntava todos os dias se tava tudo bem com ela. Pedi-lhe que me 
contasse tudo que sentisse, mas ela não falava nada. Será que não 
sentia nada? Será que não se lembrava de nada? Ela ficou bem mais 
calada do que antes. Será que Deus apagou da sua mente o que lhe 
aconteceu? Será que ela desmaiou para não sofrer? Para não poder 
ver? 

 

Essas inquietações da professora, no momento que a mim foram expressas, 

também produziram exagerado desassossego. Ela segue dizendo que: 

Eu escuto dizerem que os professores devem denunciar os casos de suspeita 

de abuso sexual. Mas num caso como este, o que se pode fazer?  E o pior mesmo é 

como explicar para uma criança pequena o que lhe aconteceu. E como explicar aos 

pais para não ficarem assustados? Para nós, professores, é um assunto muito 

delicado, que muitos preferimos nem mesmo falar. Aí é por isso que a gente, às 

vezes, reza para não ser verdade o que se está vendo. Mas a reza não resolve a 

situação. Eu não sei, sinceramente, como agir, pois, às vezes, se faz uma denúncia, 

aí a criança pode ficar rotulada como alguém que foi abusada. Aí, a partir daí, todo 

mundo acha que pode abusar dela também. Teve um caso aqui de um menino 

pequeno que foi abusado pelo avô, que todo mundo soube. Aí ele foi crescendo e 

passou a se prostituir por dinheiro. Ele mesmo dizia que não ia dar de graça para 

ninguém e cobrava dos caras que queriam ficar com ele. Com o dinheiro ele 

comprava roupa da moda, tênis, fazia o cabelo no salão. Comprou uma bicicleta 
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bem cara e saía se mostrando pra os outros.  Aqui na escola era a maior confusão 

dos outros meninos atrás dele durante o tempo que ele estudou aqui. 

           Concluindo seu depoimento, a educadora sugere que os professores 

recebam capacitações com bons profissionais de como agir em casos de suspeitas 

de abuso sexual, principalmente em relação às atitudes que devem tomar para 

conversar com as crianças, adolescentes e seus familiares.  

            Na obra: "Guia Escolar – método para identificação de sinais de abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes", Santos et al compartilham de 

semelhante pensamento, ao afirmarem que:  

 

A escola pode ser o centro articulador da rede de proteção à criança 
no bairro ou na região onde ela está localizada. A troca de 
experiências entre os vários atores institucionais pode, 
essencialmente, transformar-se em acúmulo de conhecimento para a 
disseminação de metodologias exitosas nas ações as mais remotas. 
(SANTOS et al, 2004, p. 86 e 87) 

 

Reforçando as reflexões anteriores sobre o valor das escolas e dos 

professores em relação ao abuso sexual, na publicação: "Refazendo Laços de 

Proteção – ações de prevenção ao abuso e à exploração sexual comercial de 

crianças e de adolescentes", Sayão (2006, p. 26 e 43) nos oferece a seguinte 

argumentação: 

 

O papel da escola e de outras instituições educativas é fundamental 
na prevenção do abuso sexual. É essencial que os educadores não 
se calem ante a evidência de violência; que não se sintam 
atemorizados pela situação ou pela reação dos pais e que tenham 
segurança para acompanhar processos de apuração de 
responsabilidade por violação dos direitos da criança ou adolescente. 
Os educadores devem ter acesso à informação inicial e continuada 
para conhecer o tema e desenvolver atitudes de abertura na 
discussão da sexualidade. 

 

Retornemos ao caso da menina encontrada no banheiro da escola. Meses e 

meses de investigação. Nada foi descoberto. Não foi registrada a entrada de 

ninguém na escola. Há no colégio vinte e quatro estudantes do sexo masculino com 

idade de doze anos. Foram todos exaustivamente interrogados e investigados. 

Segundo os policiais, não foi encontrada nenhuma suspeita ou indícios de que o 

crime possa ter sido praticado por algum deles. Referindo-se aos estudantes 

inquiridos expressou, que: “São muito inocentes para terem feito isso com a 
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menina”, concluíram os investigadores. As manchas de esperma derramadas sobre 

um corpo infantil são as provas vivas de um crime. Ninguém foi preso. Como estará 

a vida da menina?  

Para Meurer (2006, p. 31), em dissertação de mestrado sobre "Os 

Condicionantes Sociais Potencializadores do Risco da Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes no Município de Florianópolis", afirma que “[...] os dados a 

respeito do abuso sexual são incipientes e fragmentados, não possibilitando apontar 

sua abrangência e seu verdadeiro significado. Sabe-se também que os casos 

notificados são apenas a „ponta do iceberg‟ se comparados aos não notificados”. 

No dicionário Michaelis consta que: 

 

Abuso. sm (lat abusu) 1. Uso errado, excessivo ou injusto. Prática 
contrária às leis e aos bons usos e costumes. 2. Descomedimento, 
excesso. 3. Abusão, crendice. 4. Contravenção, irregularidade. 5. 
Defloramento, estupro. 6. Aborrecimento. 7. Canalhice. 8. Maçada. 9. 
Nojo. A. de autoridade ou A. de poder: não-observância ou exagero 
de poderes, por parte dos funcionários a quem a lei os confiou. A. de 
confiança: ato de prevalecer-se alguém, para fins diversos ou ilícitos, 
da confiança que lhe é dispensada. A. de religião: ato de fazer mau 
uso das crenças; idolatria; politeísmo. A. do direito, Dir: exercício 
irregular de um direito objetivamente legal, para ocasionar dano 
contra a moral e contra a sociedade.       

 

Na opinião de Gabel (1997 apud FALEIROS & CAMPOS, 2000, p. 6), 

etimologicamente, “abuso” indica afastamento do uso normal. O abuso é, ao mesmo, 

mau uso e uso excessivo. Trata-se de ultrapassagem de limites; trata-se de 

transgressão. Ravazzola (1997 apud FALEIROS & CAMPOS, 2000, p. 6) esclarece 

que:  

 

O abuso sempre é um abuso anti-social de algum poder a mais na 
relação afetada, de tal modo que coloca o abusado ou abusada na 
condição de objeto e não de sujeito. O abuso refere-se a um estilo, a 
um padrão, a uma forma de tratamento que uma pessoa exerce 
sobre outra, com a característica que não percebe que produz danos. 

 

O que mais caracteriza o abuso sexual contra crianças e adolescentes é o 

mau uso ou o uso excessivo, uma ultrapassagem de limites, onde as  experiências 

vão muito além do que eles podem consentir, permitir e viver, como indicam Faleiros 

e Campos: 
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Abuso sexual deve ser entendido como uma situação de 
ultrapassagem (além, excessiva) de limites de direitos humanos, 
legais, de poder, de papéis, do nível de desenvolvimento da vítima, 
do que esta pode, sabe e compreende; do que o abusado pode 
consentir, fazer e viver, de regras sociais e familiares e de tabus. 
(FALEIROS & CAMPOS, 2000, p. 7) 

 

Seguindo a mesma linha de interpretação, o psiquiatra/psicanalista Cláudio 

Cohen nos elucida que:  

 

Não é o toque, nem a violência física e nem a falta do consentimento  
que vão definir o abuso sexual, mas sim a sexualidade vinculada ao 
desrespeito ao indivíduo e aos seus limites, a troca de sua postura 
de sujeito a uma de objeto dos desejos do outro. O abuso sexual 
afeta, ao menos, a saúde física e mental  e o direito individual de 
dispor da própria sexualidade e privacidade. Pode acontecer sem 
deixar seqüelas visíveis, mas as seqüelas afetivas são as mais 
difíceis de identificar e não são, por este motivo, de menor gravidade. 
(COHEN, 2000, p. 13). 

 

Sobre a polêmica causada pelo consentimento dado por uma criança a um 

adulto, o mesmo autor afirma que: 

 

Uma criança pode consentir que um adulto a toque de uma forma 
sexual e esta relação não deixa de ser abusiva. O consentimento 
também não é o limite entre uma relação abusiva e não abusiva, pois 
em que situações podemos ter clareza de que o consentimento foi 
dado de forma consciente, ou seja, quando acreditamos que uma 
pessoa tem capacidade para discriminar e decidir sobre uma relação 
sexual? (COHEN, 2000, p. 3). 

 

Para a  ABRAPIA: 

   

Abuso sexual é a situação em que uma criança ou um adolescente é 
usado para gratificação de um adulto ou mesmo de um adolescente 
mais velho, baseado em uma relação de poder que pode incluir 
desde carícias, manipulação da genitália, mama ou ânus, exploração 
sexual, pornografia e exibicionismo, até o ato sexual, com ou sem 
penetração, com ou sem violência física. (ABRAPIA, 2002, p. 8) 

 

Pesquisas da ABRAPIA (2002) apontam que o uso do poder entre abusador e 

abusado é ingrediente essencial para as situações de abuso. Aproveitando-se da 

confiança que a criança e/ou a família depositam nele, o abusador é quase sempre 

um membro da família ou conhecido. A vítima é do sexo feminino em 80% dos 

casos, sendo que 49% têm entre 2 e 5 anos e 33% entre 6 e 10 anos. No Brasil, 
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estima-se que 165 crianças ou adolescentes sofrem abuso sexual por dia. A maioria 

dos casos não deixa sinal de qualquer vestígio físico, mas em apenas 30% dos 

casos há evidências físicas do abuso. 

Para Faleiros & Campos (2000, p. 61), o abuso sexual pode ser considerado 

mais social do que psicológico e ser tratado no contexto da violência social. A 

violência tem que ser pesquisada como uma forma de relação e de resolução de 

conflitos (psicológicos, familiares, culturais, sociais). O conceito de violência articula 

poder, cultura (valores, machismo) e direitos humanos:   

 

Com base na classificação dos crimes sexuais como parafílicos foi 
possível clarificar e compreender a natureza da relação que se 
estabelece nas situações denominadas de abuso sexual, ou seja, 
que se trata de um RELACIONAMENTO INTERPESSOAL SEXUAL 
PARAFÍLICO. (FALEIROS & CAMPOS, 2000, p. 12). 

 

A narrativa a seguir me foi concedida por uma senhora a quem chamarei de 

Salomé:  

Eu não tenho pai.  

Sou filha de mãe solteira. Minha mãe me teve aos quinze anos, solteira. Nem 

ela sabe quem é meu pai. Nunca vi meu pai. Ela me dizia que eu não tinha pai. Não 

sei nem o nome dele. Acho que nem ela sabe. Minha mãe, aos dezenove anos se 

casou. O marido dela é o cara que toda mulher sonhou na vida: bom emprego, carro 

novo, casa toda arrumada, branco, bonito, alto, estudado, educado. Eu só me 

lembro de como ele sempre me tratou muito bem. Eu queria muito bem a ele. Eu 

tinha tudo, tinha brinquedos, bonecas, roupas bonitas. Ele trabalhava à noite. 

Durante o dia fazia o almoço para nós duas e ele. Minha mãe me buscava na escola 

e quando a gente chegava tinha uma mesa bem bonita com toalha, os pratos com 

talheres, salada de alface e tomate, carne, arroz, feijão, sobremesa de doce, de 

sorvete, de pudim de leite moça. No inverno tinha sopa bem quentinha. Ele fazia 

chocolate quente também. Tinha tudo em casa. A gente almoçava junto. De tarde 

minha mãe voltava para o trabalho e a gente ficava brincando. Depois eu fazia as 

tarefas. Tomávamos banho nós dois juntos. Ele fazia um lanche bem gostoso, 

colocava na mesa com toalha. Era muito bom. A gente voltava a brincar de tudo, 

mas a que eu mais gostava era a brincadeira de João teimoso. Depois, professora, a 

senhora vai saber que brincadeira é esta. Tinha eu já uns sete, oito ou nove anos 

quando a gente brincava de ursinho, que era ele me dar muitos beijinhos no meu 
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pescoço para eu sentir arrepios. A idade eu não lembro direito com certeza. Eu 

pulava em cima dele e ele em cima de mim. Eu tinha que sentir muitos arrepios para 

poder dizer que estava bom, que eu estava gostando muito.  A gente rolava na cama 

brincando de brigar de ursinho e ele me dando muitos beijinhos no pescoço para eu 

me arrepiar. Quando eu já tinha uns dez anos descobri que quando minha mãe 

estava em casa no domingo não tinha brincadeira em cima da cama. Não tinha 

brincadeira nenhuma. Ele ficava mais triste e sozinho no quarto quando ela estava. 

Também fui vendo que, quando ela estava perto, ele era muito diferente. Fazia de 

conta que eu não existia. Teve um dia que eu perguntei pra ela se ela sabia que ele 

me dava banho, mas ela disse que não tinha nada demais ele me dá banho. Que ele 

era meu padrasto e que podia me dar banho, sim. Agora me lembro que um dia eu 

disse que podia tomar banho sozinha, mas aí ele disse que eu era a bonequinha 

dele [...] e que ele devia me banhar para eu ficar bem cheirosa. Eu não sei se é 

porque ela não tinha muito estudo de não ter visto o que acontecia, ou se era 

mesmo para acontecer comigo. Eu não sei bem, mas para mim ele não era como se 

fosse meu pai. Eu não sei dizer o que ele era, mas pai mesmo eu acho que não. E 

eu filha dele? Eu não sei, não. A gente era o quê um do outro? Se ele me dizia que 

eu era o amor da vida dele? Aí era como se ele também fosse o amor da minha vida 

. [...]  mas era uma coisa que era mas ao mesmo tempo não era, a senhora entende, 

né? É como se fosse, mas não fosse. Aí eu não entendia muito o que era aquilo. 

Quando fiquei maior, eu sabia que minha mãe não podia saber. Aí eu também já 

sabia que, ela não podendo saber, eu tinha que saber esconder. Aí eu nem falava 

com ele e nem ele comigo quando ela tava em casa. A gente fingia que era 

estranho. 

Brincando de João teimoso.  

A brincadeira do João teimoso era assim: eu ficava brincando com o João 

teimoso que tava escondido dentro da calça dele. Aí eu ficava procurando por ele. 

Abria a calça e encontrava o bichinho. Brincava muito tempo até o João teimoso 

cansar e cair para um lado. Eu gostava muito destas brincadeiras, gostava muito 

mesmo. Ver o João teimoso cair era muito bom. Mas o mais legal era ver ele se 

levantar outra vez e aí cair de novo, e de novo, e de novo, até cansar. Aí começou a 

nascer meus peitinhos. Ele colocava o João teimoso para alisar meus peitinhos que 

era para eles crescerem com saúde. Ele também dava beijinhos e passava a língua 

nos meus peitinhos. Era muito bom. O João teimoso derramava nos meus peitinhos 
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um leitinho que era para eles crescerem e ficarem bem bonitos. E eu continuava 

gostando muito da brincadeira do João teimoso. Era muito legal. Todo dia a gente 

brincava de João teimoso. Aí depois da brincadeira a gente ia tomar banho. Ele fazia 

o jantar. Quando tava perto da hora da mamãe chegar ele me colocava para assistir 

televisão e ia para a cozinha. Acabava tudo quando ela chegava. Aí a gente jantava 

e ele saia para trabalhar. Quando ele ia embora, eu ficava bem triste, sentia falta 

dele. Com minha mãe não tinha muita brincadeira, não. Eu e minha mãe nem 

parecia mãe e filha. A gente quase não conversava nada. Ele comprava vestido 

bonito todo colorido e me dava de presente e pedia para eu desfilar para ele me ver 

toda linda. Mandava eu calçar as botas altas no inverno e no verão mandava eu 

calçar as sandálias bem altas para ficar com jeito de moça. Ele dizia que eu era 

muito linda e cheirosa. Você é o amor da minha vida, dizia sempre. Ela só 

perguntava se fiz as tarefas e se tava tudo bem comigo. Mas era uma coisa muito 

fria, sabe como é, sem muito amor? 

A culpa é sua: você é uma puta, uma puta, um pauta, uma puta. 

Como, professora do céu, me diga pelo amor de Deus, eu ia saber que aquilo 

era errado? Desde novinha, bem pequeninha, era assim que ele brincava comigo, 

como eu podia saber que era feio? Foi quando minha mãe desconfiou dele, mas eu 

já tava grande, uns doze anos. Foi o fim do mundo: minha mãe gritando, chorando, 

fazendo o maior escândalo do mundo. Todo mundo soube. As vizinhas ficaram 

ouvindo os gritos dela. Ai! Que vergonha. Aí como a casa era dele, a gente foi 

embora. Nesse dia ele tava de folga e não foi trabalhar. Aí minha mãe pegou umas 

caixas, jogou nossas coisas dentro e a gente saiu em um táxi. Quando o cara 

perguntou para onde a gente ia, ela disse que não sabia. Era minha mãe me 

culpando e eu culpando minha mãe por tudo. Fomos para a casa de uma tia, mas 

não deu certo. Minha mãe faltou muito no trabalho e aí foi mandada embora. Eu fui 

para um lado e ela para outro. No outro ano fui para um abrigo, mas que desgraça é 

um abrigo, mulher! Com uma semana que eu tava lá todas na casa já sabiam do que 

tinha acontecido comigo. Um dia a psicóloga me disse que era melhor eu ficar 

isolada e não procurar ficar muito com as outras meninas. Eu era separada das 

outras meninas em um quarto sozinha, para não fazer mal ou influenciar as outras 

meninas.  Um dia eu vi a mulher que cuidava da gente dizendo pras outras meninas 

que eu era vagabunda, que eu tinha dado em cima do marido da minha mãe. Nunca 
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mais encontrei minha mãe. Ela nunca me procurou. Não soube mais nenhuma 

notícia dela. 

Ela me culpava e eu culpava ela por tudo que aconteceu.  

Ela dizia que eu tinha que saber que ele era o marido dela, que eu não podia 

ter deixado ele fazer tudo aquilo sem contar pra ela. Mas eu queria contar, 

professora. Eu tentei contar, mas nunca dava certo. Acho que eu ficava com medo, 

vergonha, não sei direito o que eu sentia, não. Quando ela tava arrumando as coisas 

pra gente sair, ela encontrou um monte de foto minha desfilando. Eram fotos que ele 

fazia e ela nunca tinha visto. E tinha umas da gente brincando de João teimoso. Aí 

ela gritou que eu era uma vagabunda, uma vadia. Você é uma puta, gritou bem alto. 

Roubou meu marido de mim. Um dia você vai me pagar, sua nojenta. Tenho muita 

vergonha de dizer, mas eu acho eu que eu queria ser mulher dele quando eu 

crescesse. Era muito bom, bom de verdade mesmo. Aí, como eu vou tomar o marido 

da minha mãe? Me diga, professora de Deus? Me ajude a entender isto? É assim 

com toda criança?  

Fugindo do inferno chamado abrigo, entrei em uma igreja, encontrei uns 

santos nas paredes. Dormi. Fui despertada por um anjo. 

           Um dia fui para o colégio decidida a nunca mais voltar e queria fugir de lá. 

Fugi mesmo. Andei pelas ruas sem rumo, sem saber para onde ir. Entrei em uma 

igreja. Olhei as figuras dos santos e das santas nas paredes. Sentei em um banco e 

comecei a chorar baixinho, bem baixinho para não incomodar ninguém ou não 

acordar os santos. A toda hora vem na minha lembrança nossas brincadeiras de 

João teimoso. É uma coisa que eu não posso esquecer. Deitei no banco e dormi. 

Acordo com uma voz me chamando. Pensei que fosse um anjo para me salvar 

daquele sofrimento, daquele horror. Era uma mulher bem gorda e loura me dizendo 

que eu preciso sair para ela poder fechar a igreja e ir almoçar. Eu não tenho para 

onde ir, mas, pelo amor de Deus, não me mande para um abrigo. Ela se sentou em 

outro banco na minha frente. Estava de costas para mim. Se virou para olhar para 

mim e falou com uma voz bem calminha: você vem comigo, minha filha. Você vai 

morar comigo. Até parece que já sabia da minha triste vida, da minha situação de 

miséria total. Vamos! Era como se fosse uma ordem, não um convite. Saímos da 

igreja com ela segurando em meu braço. Fui andando com ela pelas ruas. E se ela 

tivesse marido? Ou se ela tivesse filhos já grandes? Como ia ser, meu Deus! Eu ia 

com medo do que pudesse encontrar na casa dela. Para onde a gente tá indo? 
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Perguntei a ela. Ela respondeu que seu pai trabalha em um restaurante e que vamos 

almoçar, lá. Acho que eu quero voltar, falei. Vamos primeiro almoçar, não é? Aí 

depois você volta. Almoçamos lá. Era bem bom o almoço. Tinha frango assado, 

arroz, feijão, salada, suco, doce. Tinha tudo de bom o almoço. Ela disse que eu 

podia comer o que eu quisesse. Comi bastante. Respirei fundo uma, duas, três 

vezes. Olhei bem para ela, nos olhos mesmo e disse: A senhora não me conhece e 

eu não conheço a senhora, mas eu lhe peço, pelo amor de Deus, se for para eu 

sofrer, é melhor a gente se separar aqui, agora, já. A senhora vai querer me criar? 

Ela disse que queria, sim, me criar, que eu tava muito magrinha e muito triste. Aí ela 

disse também que eu merecia ser feliz, ter uma casa e não viver em um abrigo. A 

vida em um abrigo não é vida para você, disse ela segurando meu rosto com as 

duas mãos. Saímos caminhando pela rua até chegar na sua casa. 

Eu não agüento mais sofrer.  

Algum dia a senhora vai poder saber o que foi que aconteceu comigo. Fui 

morar com ela. Que alívio. Era ela sozinha. Nunca se casou. Ela não era rica, mas 

tinha uma casa arrumada com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e um quintal 

cheio de plantas. Dia de domingo, a gente limpava e lavava toda a casa. Eu ia com 

ela para todo lugar. Nas férias, eu ia com ela pra igreja e ajudava na limpeza, pois 

ficar em casa sozinha era uma morte. Tinha também um jardim pequeno com umas 

florzinhas vermelhas bem pequenininhas. Tinha dias que eu ficava olhando as 

florzinhas tão miudinhas e me lembrava do que me aconteceu. Eu era pequenininha 

como aquelas vivas florzinhas quando tudo começou.. Como foi que minha mãe 

nunca notou? Isso era em Santa Catarina, aí ela se aposentou e nós duas viemos 

morar em Foz do Iguaçu, onde ela tem muitos parentes. Os primeiros dias foram os 

piores do mundo. Eu tinha uma cama, um quarto, um roupeiro bem grande. E tinha 

ela pra cuidar de mim.  Eu não sabia o que fazer da minha vida. Era um segredo que 

eu guardava comigo. 

Eu tinha medo de tudo.  

Até da minha sombra. Hoje tenho 27 anos. Faço faculdade de Psicologia. 

Nunca namorei. Tenho muito medo de tudo. Medo de ficar sozinha em casa. Medo 

de ser estuprada. Medo de algum dia encontrar com aquela que foi minha mãe. Não 

tenho vontade de namorar, de sair para baladas, festas. Faço terapia há mais de 

cinco anos, mas o avanço é muito pouco. Isto me queima por dentro. É como se 

uma faca me cortasse por dentro toda hora para me lembrar que o que eu fiz foi 
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muito errado, que eu tinha que ter dito para ela o que acontecia. Mas eu pensava 

que era assim com toda criança. Eu cresci e me criei com ele me dizendo que me 

amava muito. Que eu era o amor da vida dele. Todo dia, toda hora. Me enchia de 

presentes lindos. É como se um monstro me ameaçasse a toda hora. O João 

teimoso eu vejo toda hora na minha frente. Não consigo apagar de dentro de mim o 

que vivi. Minha mãe me chamando de puta, puta, puta. 

         Em um consultório médico, aguardando atendimento, senta-se ao meu lado 

uma senhora elegantemente vestida, porte alto, cabelos claros. Leio um livro que 

traz na capa o seguinte título: A exploração sexual de crianças e adolescentes 

no Brasil. Ela me olha. Demonstrando querer comigo conversar, ela indaga: O livro 

é sobre criança  que sofreu abuso sexual de adulto? Exponho-lhe ser este o tema da 

minha pesquisa de mestrado. Ela pede para ver o livro. Pergunta se sou psicóloga. 

Podemos conversar sobre isso que a senhora tá estudando? Quando nos 

encontramos, sem eu nada perguntar, ela diz que quer me contar uma parte de sua 

vida; que pode ajudar a alguém falando sobre o que com ela se passou.  Seu relato 

é o acima descrito. 

       Furniss (2002) identifica como característica dos abusos sexuais repetitivos uma 

espécie de enfeitiçamento capaz de manter o vitimizado como se estivesse 

sequestrado e aprisionado em uma armadilha de que, para ele/ela, a porta da 

libertação não é facilmente encontrada. Estabelecem-se relações emocionais 

contraditórias de amor/ódio, sedução/ameaça entre os envolvidos na situação. É 

comum o abusador recorrer a situações que oscilam entre o carinho, como, por 

exemplo, “você é o amor da minha vida, mas ninguém pode saber disso a não ser 

nós dois. Promete que não conta pra ninguém este nosso segredo? Somente nós 

dois podemos saber do segredo para ele nunca se acabar” ou a ameaça, como, por 

exemplo, “se você contar para alguém que eu faço isto com você, eu mato você, sua 

mãe e seus irmãos. Aí você vai ser a culpada pela morte deles. Então é melhor você 

não dizer nada, pois ninguém vai acreditar em você mesmo”. As dificuldades para a 

pessoa abusada se desvencilhar da trama tecida pelo abusador residem no fato de 

que ela, geralmente, se encontra em situação de inferioridade.  

Abaixo transcrevo o relato de uma jovem senhora de trinta e um anos a quem 

chamarei de Francisca, corroborando exposto sobre o assunto: 

Ele fazia coisa feia comigo. Como meus pais permitiram que aquele 

monstro me usasse, me abusasse, me devorasse e me comesse viva? 
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            Eram seis casas: era tudo em um terreno bem grande do meu avó. Aí os 

filhos foram se casando e construindo as casas. Meu pai foi o último a se casar e, 

portanto, a última casa era a nossa. Era meu pai, minha mãe, meus dois irmãos e 

eu. Não tinha perigo nenhum, dizia sempre meu pai. Era tudo parente: avó, avó, tios, 

tias, primos, os maridos das tias, as esposas dos tios. Era muita gente mesmo. Eram 

mais de cem pessoas, todas da mesma família. Ninguém de nós ia para a creche, 

pois era mais seguro ficar ali com os parentes. A gente brincava muito de bola, de 

amarelinha. Brincava-se de tudo. Parecia o sítio do pica-pau-amarelo. Tinha um dos 

meus tios, irmão do meu pai, que ele tinha, lá no fundo da casa dele, um cantinho 

que ele acendia muitas velas de todas as cores: verdes, vermelhas, roxas, amarelas, 

pretas, brancas. E tinha também umas figuras dependuradas no teto que ele dizia 

que eram os pretos velhos. Estátuas em cima de uns banquinhos que eram para 

espantarem os maus espíritos e limpar o ambiente, como explicava meu tio. Às 

vezes a gente ia lá para ver as velas acesas e ele fazendo as rezas e orações para 

espantar o mau olhado e as coisas ruins de perto da gente. Depois eu soube que 

aquilo era um terreiro de macumba.  

Ele era um Deus. 

Mas este meu tio era o mais velho de todos. Os outros lhe pediam conselhos: 

se tinha uma discussão, ele era chamado; quando minha prima ficou grávida bem 

novinha, ele foi chamado para resolver. Era como se fosse um Deus. Tudo era com 

ele. Quando eu tinha mais ou menos uns sete ou oito anos, tive uma doença na pele 

que os médicos não acertavam com o remédio. Aí senti na pele viva o que era ser 

comida viva. Só piorava mais a cada dia. Aí ele, o Deus, disse que ia me tratar e 

garantiu me curar. Meu Deus do céu! Aí meu pai e minha mãe aceitaram ele fazer o 

tratamento. Ele disse que, durante trinta dias, de quatro às cinco horas da tarde, eu 

ia ficar lá no quartinho das velas com ele para ele fazer as curas. Me colocava 

deitada em uma pequena cama. Ele passava as mãos por todo o meu corpo bem de 

leve. Beijava meus dedos e minhas mãos, no começo.  

Aí foi avançando cada vez mais. 

Passava a mão em mim com força. Primeiro por cima da calcinha, depois 

enfiava a mão na calcinha e me machucava que doía. Aí eu dizia: "Tá doendo, pare 

com isso". Aí ele dizia que era o tratamento, que eu tivesse paciência que eu ia ficar 

boa. Eu não me lembro porque eu não disse logo para meu pai e minha mãe. Mas 

um dia eu disse que eu não queria mais ir pra lá, pois ele tinha metido a mão na 
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minha calcinha e tinha doído muito. Aí eles disseram que era coisa de criança, que 

eu tava doente e precisa me curar com ele. Que horror, professora! Eu chorava na 

hora de ir pra lá, mas o pior é que ninguém entendia. Pensei em fugir ou enfiar uma 

faca em mim, para me matar logo. Aí ele passou para o pior.   

Botava seu pênis em minha boca e mandava eu chupar e lamber.  

           Que horror! Que horror! Eu vomitava só de sentir aquele cheiro de podre, 

nojento, horroroso. Eu gritava por minha mãe, mas ele mandava eu me calar. Teve 

um dia que eu gritei e chorei e aí ele tampou minha boca para ninguém ouvir. Fiquei 

curada do problema na pele, mas fiquei morta por dentro. Tinha tanta raiva dele, do 

meu pai, da minha mãe. Tinha raiva deles não perceberem como eu chorava e me 

desesperava quando tava chegando a hora de ir pra lá. Tinha raiva, muita raiva, eu 

gritava dizendo que não queria ir, que ele tava fazendo coisa feia comigo. Nada 

adiantava. De noite eu, dormindo, gritava com muito medo. Era uma vida que não 

era vida. Como os pais ficam surdos e não querem ouvir os filhos. Eu fico pensando 

porque aconteceu isso comigo? Será que ele pegou outras meninas também ou só 

eu?  Eu não sei nem como estou viva. 

Fugi com uma mulher. 

Com quatorze anos fugi de lá e fui morar bem longe com uma mulher de trinta 

e cinco que eu me apaixonei por ela e ela por mim. Quando houve a cura, aí ele 

virou um Deus ainda mais respeitado e poderoso. Quando eles me procuraram para 

me levar de volta pra casa eu gritei bem alto: Eu só volto se for morta. Aí eu já tava 

morando com a mulher. Eu tinha alguém que me amava mesmo de verdade. Aí eu 

me senti segura para me vingar deles. Pra gritar bem alto: Fora daqui os dois! Olha, 

professora, ouvir minha mãe me chamar de filhinha e que me amava muito naquele 

dia foi até ridículo. Senti nojo dela. Tinha ódio deles, muita raiva mesmo. Nunca mais 

voltei pra casa. Nunca mais. Aí eles, meu pai e minha mãe, voltaram pra trás. Aí nós 

duas, a meu pedido, foi morar bem longe, em Foz do Iguaçu, para onde ela 

transferiu o emprego dela. Aí um dia eu contei tudo pra ela. Nesse dia eu vi como 

ela me amava de verdade mesmo, pois ela me abraçou bem forte, chorou junto 

comigo e disse que me protegeria pelo resto de sua vida. Que ninguém nesse 

mundo ia me fazer mal. Era um domingo de sol bem bonito e saímos pra passear de 

mãos dadas como mãe e filha. O bom era que todo mundo pensava que a gente era 

mãe e filha de verdade. Eu abraçava ela e ela me abraça sem problemas e ninguém 

desconfiava que a gente era um casal. Aí nessas horas a gente se olhava e fazia um 



 
 

95 

leve sorriso confirmando o nosso segredo. Uma vez num avião um casalzinho de 

idoso trocou de lugar pra gente ficar junta por que pensavam que ela era minha 

mãe. Fiz anos de terapia. Mas aí ela teve uma doença e morreu há um ano. Ela se 

foi, mas eu posso dizer que ela me amava mesmo de verdade. Tem vez que eu 

penso que ela era minha mãe, a mãe que eu não tive. Fiquei bem triste e muito 

abalada mesmo com a sua morte. Hoje vivo sozinha. Mas ela, antes de morrer, sem 

eu saber de nada, contratou uma boa advogada amiga dela do trabalho e passou 

para mim tudo que era dela. Por mais que eu tente, ainda não consegui entender 

como meu pai e minha mãe permitiram que aquele monstro me usasse, me 

abusasse e me comesse viva. 

             As consequências do abuso, segundo a Associação Brasileira 

Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência - ABRAPIA (2002, p. 44 e 

45), podem ser: sentimento de culpa e vergonha; sentimento de ser má, suja e de 

pouco valor; perda da confiança em outras pessoas; medo constante de sofrer novo 

abuso; dificuldade de relacionamento afetivo e social; tendência ao suicídio e à 

depressão. Mudanças repentinas no comportamento podem deixar em alerta 

professores ao observarem que a criança apresenta: altos níveis de ansiedade; 

imagem corporal distorcida; baixa autoestima; sentimento de menos-valia; 

sonolência; comportamento muito agressivo, apático ou isolado; comportamento 

extremamente tenso, em estado de alerta; tristeza profunda; masturbação visível; 

brincadeiras sexuais; exibição dos órgãos genitais; pouca participação nas 

atividades escolares; faltas frequentes à escola; relutância em voltar para casa; 

ideias e/ou tentativas de suicídio; autoflagelação; fugas de casa; choro sem causa 

aparente; rebeldia.  

O abuso tem o poder de produzir marcas, manchas, nódoas, máculas. Se 

pudessem, se quisessem ou se soubessem fazer rimas, as crianças e adolescentes 

sexualmente abusadas poderiam dizer: 

 

Se o abuso avisasse  

A hora que vai chegar 

Era mais fácil prever 

Prevenir e evitar. 

 

Mas ele chega mansinho 

Dizendo que quer carinho 

E com a gente brincar. 
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E a gente vai brincando 

O brinquedo se armando  

Para gente poder gostar. 

 

E o brinquedo vai crescendo 

A mãe da gente vai vendo 

Mas ela não quer olhar.  

 

Mas a gente vai crescendo  

E o brinquedo querendo 

O que a gente não quer dar. 

 

E o tempo vai passando  

A mãe da gente negando  

E a barriga mostrando 

Que a menina sofreu 

Um abuso do brinquedo. 

 

É um brinquedo felino 

Que sabe brincar ferindo 

Para quem o feminino 

É um brinquedo tão lindo. 

 

E onde o brinquedo está 

Para poder consertar 

A barriga da menina? 

 

A minha mãe escondeu  

Debaixo do lençol dela  

Para, em noite de escuro, 

Ele pular a janela. 

E, encontrando a menina, 

Mostrar o brinquedo a ela. 

 

A triangulação violência, abuso e exploração, de maneira didática, pode ser 

dividida, mas as ocorrências da vida cotidiana assinalam muitos obstáculos para se 

afirmar, com certeza, em que categoria ou modalidade o fato se insere. O mais 

corriqueiro são as várias modalidades se somarem e, ao se juntarem, conseguem se 

avolumar e se multiplicar para aniquilar a sobrevivente, que, sobre isso, somente ela 

sabe dizer o que sente. Pode ser abusada, explorada e violentada simultaneamente.  
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3 AS AUSCULTAS   

 

 

Ao pensar sobre as entrevistas que estão sendo realizadas para obter 

informações sobre as sujeitas da pesquisa, percebo a necessidade de assumir a 

postura mental de uma auscultadora cautelosa, evitando preconceitos, apriorismos, 

precipitações, julgamentos, deduções, induções e, sobretudo, conclusões, 

considerando aquilo sobre o que nos alerta Albuquerque (2010, p. 30), para quem 

“[...] ser pesquisador do social é enfrentar a todo instante um campo de disputas de 

interesses e de visões de mundo. Os meus entrevistados estavam imbuídos de 

valores, interesses e expectativas variadas”. Buscarei sempre e em todas as 

situações uma análise detalhada, minuciosa, atenta e, sobretudo, muito respeitosa 

em relação aos sujeitos pesquisados/entrevistados. As nuances, os gestos, os 

olhares, as vestimentas, a expressão facial, a maneira de falar, o sorriso, o não 

sorriso, a cara fechada, o não falado, serão demorada e detalhadamente 

auscultados pela pesquisadora, para que se preservem, com a máxima integridade 

possível, os fios condutores transportadores das informações; para que a teia se 

conserve e se evitem os rompimentos; para que a apreensão do real e do verdadeiro 

possam ser pelo menos tangenciados e nos fornecendo as pistas mais essenciais à 

compreensão das sujeitas pesquisadas; para que os objetivos da pesquisa sejam 

atingidos e guardando a mais fiel aproximação à realidade estudada e auscultada, 

objetivando atingir “[...] o conhecimento das coisas com o conhecimento do 

conhecimento das coisas, isto é, com o conhecimento de nós próprios” 

(Santos,1995, p. 30).  

Sobre os significados de auscultar e de auscultador, Ferreira (1986, p. 201) 

afirma: 

 

Auscultar. [Do lat. auscultare.]  V.t.d. 1. Aplicar o ouvido a (o tórax, o 
abdome, etc.) para conhecer os ruídos que se produzem dentro do 
organismo. 2. Procurar conhecer; examinar com atenção, inquirir, 
sondar: auscutar a opinião de alguém.  
Auscultador. [Do lat. auscultatore.] Adj. 1. Que ausculta. 2. S.m. 
Aquele que ausculta, que examina com atenção. (FERREIRA, 1986, 
p. 201). 

 

Auscultar, auscultar, auscultar,  verbo que guarda incontáveis segredos e que 

nos permite ouvir o não falado e deixar falar a voz do silêncio, do subentendido, do 
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comunicado através dos gestos, do que é expresso essencialmente pelos olhares. 

Quanta grandeza se esconde nesse verbo auscultar: parece ser muito mais do que 

apenas escutar, observar, examinar com atenção, etc. Quando juntamos todos os 

atributos desse significado, percebemos ser a ausculta uma técnica que se multiplica 

e se amplia para apreender as mais singelas informações. Como descrever as 

lágrimas que inundam os olhos de alguém durante uma entrevista? Ou como narrar 

a alegria de uma criança quando nos fala pausadamente sobre seu reencontro com 

sua mãe que se encontrava presa e foi libertada após cumprir pena por tráfico de 

drogas? As palavras me parecem exageradamente paupérrimas para relatar a 

grandiosidade das cenas que marcam e remarcam a vida do ser social 

criança/adolescente sexualmente explorada. Há momentos em que precisamos 

parar; parar e calar, para permitir que o coração fale ou, como escreve Certeau 

(2008, p. 81): “A história está nisso, ainda que não seja senão isto: o lugar 

privilegiado onde o olhar se inquieta”. É, porém, a partir da inquietação do meu 

olhar, que não se aquieta sem antes compreender os sustentáculos da exploração 

sexual de crianças e de adolescentes em Foz do Iguaçu, que parto rumo aos 

campos onde possamos nos encontrar, eu e as sujeitas que me abrirão as cortinas 

de acesso aos seus mundos, aos seus modos de viver e de sobreviver,  de pensar e 

de sentir e, se possível, aos seus modos de sonhar. Nas palavras do médico 

argentino Ernesto Che Guevara, que, de navio, subia as correntezas do Rio Paraná, 

de Buenos Aires até Posadas, em busca de “melhores ares” para seus pulmões 

acometidos por asma desde a infância, auscultar ganha singelos significados. Deixa-

nos um legado ao pronunciar que: “Para se auscultar o coração de um homem não 

precisamos de estetoscópio. Basta ter um coração”. 

Auscultar é colher histórias de vida, da vida de pessoas que (na nossa 

pesquisa), pela delicadeza do assunto, podem se sentir constrangidas em nos 

relataram suas vidas, seus mundos e suas vidas reais. É preciso ir tateando o 

entrevistado para não avançar o sinal. É o que Bourdieu (1996), no livro "Razões 

Práticas", no capítulo “Por uma ciência das obras”, no apêndice I, denomina de “a 

ilusão biográfica”. O autor nos oferece a seguinte reflexão: 

 

A história de vida é uma dessas noções do senso comum que 
entraram de contrabando no universo do saber; primeiro, sem alarde, 
entre os etnólogos, depois, mais recentemente, e não sem ruído, 
entre os sociólogos. Falar de história de vida é pelo menos 
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pressupor, e é muito, que a vida é uma história e que uma vida é 
inseparavelmente o conjunto de acontecimentos de uma existência 
individual, concebida como uma história e a narrativa dessa história. 
É o que diz o senso comum, isto é, a linguagem cotidiana, que 
descreve a vida como um caminho, um percurso, uma estrada, com 
suas encruzilhadas (Hércules entre o vício e a virtude), ou como uma 
caminhada, isto é, um trajeto, uma corrida, um cursus, uma 
passagem, uma viagem, um percurso orientado, um desdobramento 
linear, unidirecional (a “mobilidade”), que comportam um começo 
(“um início de vida”), etapas, e um fim no sentido duplo, de termo e 
objetivo (“ele fará seu caminho”, significa: ele terá sucesso, ele fará 
uma bela carreira, um fim da história. É aceitar tacitamente a filosofia 
da história com o sentido de sucessão de eventos históricos, implícita 
em uma filosofia da história com o sentido da narrativa histórica, em 
resumo, uma teoria da narrativa, narrativa de historiador ou de 
romancista, dessas perspectivas indistinguíveis, especialmente a 
biografia ou a autobiografia. (BOURDIEU, 1996, p. 74). 

 

Minhas primeiras auscultas oficiais, após o início das pesquisas como 

discente do Mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras ocorreram de maneira 

sem nenhum planejamento, a partir de um convite de uma amiga para visitarmos 

uma amiga dela no bairro chamado Três Lagoas, localizado a 13 km do centro do 

município e “Zona de Prostituição”. Durante o trajeto, perguntei-lhe se outro dia 

poderíamos visitar alguma boate ou algo parecido. Ainda durante a viagem relatei 

que estou realizando uma pesquisa sobre exploração sexual de crianças e de 

adolescentes femininas em Foz do Iguaçu. Ela permaneceu alguns instantes em 

silêncio, para, em seguida, falar com segurança: Podemos ir logo, hoje, agora! Vire 

para a direita e siga em frente. Obedeci às ordens sem nada perguntar sobre a visita 

que faríamos à sua amiga. Percorremos mais uns cinco mil metros para chegarmos 

ao estabelecimento. Paramos em frente. Dois carros estacionados. As portas 

abertas.  

Assumindo a postura mental de ser uma auscultadora atenta aos mais 

desprezíveis detalhes, puxei da bolsa o caderno de campo para descrever a fachada 

do estabelecimento. Essa primeira visita me permitiu identificar as garotas das 

boates. Ao navegar pelas águas da exploração sexual, foram surgindo tantos e tão 

variados tipos de garotas que seriam necessárias centenas de páginas para 

descrevê-las. Nossa pesquisa auscultou as garotas das boates, as garotas 

binacionais, as garotas dos postos, as da Ponte, as dos sacoleiros, as dos buracos 

da Foz, as das ruas e não posso excluir as garotas das luas [...] mas ouvi também 
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que existem as garotas dos cafés, as das esquinas, as das escolas, as das praças, 

as dos bordéis, as dos bares, as dos hotéis, as dos motéis. 

 

 

3.1 GAROTAS DAS BOATES   

 

 

As boates são estabelecimentos muito especiais e que podem funcionar como  

pontos de encontro entre quem compra e quem vende. O que me foi possível e 

permitido auscultar registro na sequência: 

O estabelecimento. Domingo, 28 de agosto de 2011, às 16 horas,  

chegamos à boate, minha amiga e eu. Rua de calçamento. Ao lado direito uma 

residência; no esquerdo uma esquina. Existe um portãozinho neste lado do muro. 

Depois me informaram que se trata da “saída de emergência”. A apresentação 

externa do local me pareceu muito simples: fachada vermelha, o nome da boate lá 

no alto, várias mesas brancas na calçada de cor clara, estacionamento, duas portas  

largas e brancas contrastantes com o vermelho vivo das paredes. Chegamos sem 

avisar antes. Entramos. Minha amiga tinha conhecimento com a gerente da casa 

(como ela prefere denominar o estabelecimento).  

Saudando minha amiga com satisfação, perguntou com pressa os motivos da 

visita. Explicamos que se tratava de uma pesquisa para a universidade onde estudo. 

Convidou-nos para um café ali mesmo no salão onde recebe os clientes.    

Perguntou se estávamos sozinhas. Dirigindo-se até a calçada, a gerente varreu com 

o olhar as redondezas: olhou por todos os lados.  Sem pronunciar uma única 

palavra, ela intencionava conferir se ninguém nos acompanhava. Desculpando-se 

pelas desconfianças, convida-nos para sentar. Mirando meu olhar, ela, 

delicadamente, procura se justificar: 

A senhora sabe, né? Às vezes tem alguém por perto e é sempre mais seguro 

a gente dar uma espiada na rua pra ver se tá tudo em ordem. Afinal, matos têm 

olhos e paredes têm ouvidos, não é mesmo? Eu sempre dou uma conferida pra ver 

se tá tudo em ordem.  É que tem vezes que ficam umas pessoas que a gente não 

conhece aqui por perto, então todo cuidado é pouco. Vamos conversar? 

A gerente.  Uma senhora aparentando 50 anos, porte alto, nem branca, nem 

preta, nem mulata: morena clara. Se fosse perguntada sobre sua cor, o que 
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responderia? Dentes alvos, sorriso farto emoldurado por batom vermelho nos lábios, 

bem vestida, maquiada, cabelos com chapinha, brincos, anéis, pulseiras, colares 

multicoloridos sobre uma blusa clara. No início da conversa, demonstrava um certo 

constrangimento. Pensei em algo para quebrar o gelo e perguntei: A senhora é 

paranaense? Nasci em Santa Catarina, de pai branco com mãe filha de gente com 

raça de índio, respondeu ela. Calou-se. Como quem espera outra pergunta, evitando 

falar demais ou algo que não foi perguntado. Mulher experiente, pensei. O que faço 

agora? Pergunto logo o que interessa ou conversamos amenidades? Passaram-se 

uns 40 minutos e eu ali sem coragem de perguntar nada sobre o que realmente me 

interessa. Olhando em seus olhos e com a cautela de quem pisa em campo minado, 

ousei perguntar-lhe: A senhora tem moças aqui que fazem programas?  Tenho, sim, 

mas todas maiores de idade e com documentação em dia, respondeu ela. Depois eu 

soube que a documentação pode ser “fria”. Eu posso marcar um dia para conversar 

com elas? Perguntei. Podemos marcar, sim, respondeu ela. Tomamos um café, 

conversamos mais amenidades, agradecemos, nos despedimos com dois beijinhos.   

Ela nos acompanha até o carro. Aí vem a grande e agradável surpresa: a 

mulher começa a falar sobre sua vida e nos convida para voltarmos ao salão. Nesse 

momento, senti na pele que se romperam as fronteiras entre nós duas: a “outra” 

deixou de existir ou, para ser mais assertiva: as “outras” deixaram de existir. Sabem 

por quê? A sensação que me invadia o pensamento é de que havia “eu" e a “outra” 

ou a “outra” e o “eu”. Eram duas “outras” com um limite no meio. Foram os dois 

beijinhos que, por minha iniciativa, foram trocados entre “as outras” que abriram as 

portas das fronteiras? Voltamos e nos sentamos. E como foi recompensadora essa 

nossa volta! Sem eu nada perguntar, ela inicia o diálogo e me lança uma pergunta. 

Assumi a postura de uma auscultadora atenta. Olhando em meus olhos, com voz 

firme, ela pergunta: 

 

Entrevistada/Informante. Lembra que falei para você que sou filha 
de pai branco? E sou mesmo. De homem de posse. Fazendeiro de 
terra grande. Minha mãe era filha de um casal que trabalhava e 
morava nas terras dele. Daí minha mãe, com nove anos foi trabalhar 
dentro da casa grande para fazer tudo dentro da casa (cozinhar, 
limpar a casa, lavar roupa, passar roupa) onde vivia o patrão, a 
patroa e os filhos deles. Com uns doze anos minha mãe viu que sua 
barriga começou a crescer. A patroa desconfiou que ela tava 
“barriguda”. Daí foi lá na casa do pai dela e deixou ela lá. A barriga 
começou a crescer. Daí a mãe dela viu que era uma criança que ia 
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nascer. Era eu. Aí eu nasci assim. Eu tinha pai, mas era um pai que 
não podia ser meu pai porque ele tinha a família dele. 
Entrevistadora/Pesquisadora. Falou sem interrupção. Percebi 
satisfação em afirmar ser filha de pai banco. Permaneço em silêncio 
sem saber o que perguntar, que dizer, o que falar. Aguardo uns 
instantes.  

 

Agora entra em ação a parte mais delicada da situação: O que perguntar? 

Como perguntar para não ferir ou invadir a pessoa entrevistada? Perguntar sobre a 

mãe dela? Sobre ela? Sobre a vida? Sobre o trabalho? É como se ela aguardasse 

outra pergunta. Permaneço em silêncio. Ela toma a iniciativa de falar com voz bem 

baixinha e olhando para o solo, evitando olhar em meus olhos.  Relata o seguinte: 

 

Entrevistada/Informante. Sabe qual foi o destino da minha mãe? 
Pensa que ela se casou? Teve marido? Não. Ela virou mulher da 
vida. Sabe aquele meu pai? Ele ia lá procurar ela. Um dia ele deu um 
retrato dele para minha mãe. Um retrato bem grande. Ela guardou o 
retrato e me dizia: Este homem é seu pai. Conheci meu pai por foto. 
Nunca vi ele. Mas eu não sei se é vivo ou morto. Não sei, mas eu 
queria saber se ele sabia que eu era sua filha. Eu tinha vontade de 
procurar ele, sim. Tinha vontade de ver ele. Como eu posso dizer, 
mulher? Eu não sei não, mas é como se alguma coisa me faltasse 
por dentro. Pelo menos eu sei que tive um pai [...] 
Entrevistadora/Pesquisadora. E sua mãe teve outros filhos? 
Entrevistada/Informante. Sim. Teve mas deu todos. Ela era mulher 
da vida. Como ia poder cuidar dos filhos? Teve uma vez, eu me 
lembro vagamente, que ela teve uma menina que era mais 
branquinha. Aí eu disse que a gente podia criar a menina, aí ela 
disse: Como a gente vai criar essa menina? Mas ela dizia que a 
menina foi ser criada por um casal de médicos que não podia ter 
filhos, então estava muito bem, com certeza. Mas eu não sei notícia 
deles. Eu ela não deu. Me criou. Ela tinha cuidado comigo. Ela queria 
uma vida melhor pra mim, eu sei. Me levava para onde ela ia. De 
canto em canto pelo Brasil, pelos garimpos e por todo canto até 
morrer. A gente rodava muito. Passava perigo. Passava frio 
esperando carona. 
Entrevistadora/Pesquisadora. E sua mãe? 
Entrevistada/informante. Minha mãe já se foi desta vida. Muito 
sofrimento. Ficou doente. Naquele tempo não é como hoje que tem 
remédio, que tem posto de saúde. Como uma mulher da vida podia 
procurar um médico? Era muito difícil ter um posto de saúde, um 
lugar que atendesse. Era tudo muito difícil. A vida de mulher da vida 
não é tão fácil.  
 Entrevistadora/Pesquisadora. Nesse momento enxergo uma 
brecha para lhe perguntar como foi sua entrada na vida de mulher da 
vida. Com jeito, muito jeito mesmo eu pergunto: 
 
 

Esse jeito de como perguntar sem abusar para não violentar a auscultada é, 

para a minha pessoa, o mais valioso aprendizado que as pesquisas me 



 
 

103 

proporcionaram. E o jeito qual é? Sabia que o jeito muda conforme o assunto? Para 

se ter o jeito precisa-se  saber como é o jeito da sujeita, pois o jeito da sujeita pode 

não ser do meu jeito. E aí? Qual é o jeito? Não tem jeito, para aprender o jeito, 

precisa-se tatear isso que se chama jeito. O assunto é que dita o jeito: tem assunto 

que arranca risos e sorrisos; tem assunto que pesa e pega pesado no coração da 

gente.  Aí o jeito é mudar o jeito.  

       Como foi que a senhora começou?  

 À minha pergunta ela responde: 

       Fui criada no meio das prostitutas. Aprendi, sem saber que tava 

aprendendo, com elas.  

Foi assim, sabe? Como eu posso dizer? A senhora quer saber mesmo o quê? 

Se eu gostei? Quer saber como foi? Olha, minha mãe foi ficando velha e os caras 

gostam é de menina nova ou, como se diz nesse mundo: A carne nova é bem mais 

gostosa. Pois bem, professora, aí um dia a gente tava numa boate que minha mãe 

trabalhava lá. Aí eu já era mocinha e nesse dia foi dia de pagamento na obra que 

eles tavam construindo. Tinha muito movimento, muito homem lá com dinheiro no 

bolso. Aí a dona da boate me chamou pra ajudar a servir as mesas. Eu levava as 

bebidas pra os caras. A dona da boate tinha emprestado um dinheiro pra minha mãe 

pagar com serviço, mas nunca dava pra pagar, pois ela já ganhava muito pouco. 

Quando a gente tem quinze anos ganha um tanto. Com vinte ganha já menos. 

Quanto mais nova a gente ganha mais. Com o passar dos anos o ganho vai ficando 

cada vez pior. O ganho vai minguando até se acabar  ou a gente se acabar. 

 Minha mãe já tava muito acabada. 

 Mas ela dizia sempre que eu não devia me meter em ser mulher da vida, 

prostituta, que essa vida era muito, muito carregada de coisa ruim. Vamos voltar 

para história da minha vida. Aí nesse dia que eu fiquei servindo as mesa um cara me 

disse que eu levava jeito pra coisa. Eu fui criada no meio das prostitutas [...]. Então 

eu só podia mesmo levar jeito. Aí nesse dia eu sentei nas pernas de um cara e ele 

me deu um dinheiro. Mas eu só sentei e ele, olha mulher, o cara já tava nas últimas 

e ali mesmo ele já ficou satisfeito. Mas me pagou. Mas eu não disse nada pra minha 

mãe. Mas a dona da boate viu e disse que eu tinha que dar a metade pra ela. Aí 

fiquei com o quê? A regra da casa era ficar com a metade [...] que tristeza. A metade 

era uma miséria. Nem me lembro direito quanto ganhei, mas sei que não dava pra 

comprar muita coisa, não.  
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  A dona disse que eu já tava no ponto pra começar na vida. 

Minha mãe ganhando muito pouco e eu já no ponto pra começar, aí eu pensei 

assim: Tá na hora agora de eu ajudar também. Eu via ela só tossindo o dia todo. Eu 

via que ela não podia mais trabalhar. Ela até ficava no salão, mas os cara não 

chamavam ela pra mesa. Teve uma vez que um carinha chamou ela de velha feia. 

Aí aquilo me doeu muito. Mas um dia eu disse: Sabe mãe, eu quero começar a 

trabalhar pra ajudar a senhora. Aí ela disse que eu não podia dar esse desgosto pra 

ela, não, que, pelo amor de Deus, enquanto ela tivesse viva eu não fizesse isso na 

minha vida. Que droga!  O que fazer se o dinheiro dela não dava pra nada. Aí a 

dona da boate disse que ia mandar a gente embora, pois minha mãe não tava dando 

muito lucro, não. Aí eu pedi pra ficar trabalhando na limpeza da casa [...] mas só de 

mentirinha, sabe? Minha mãe pensava que o que eu ganhava era do trabalho na 

limpeza. 

 Vou começar escondido da minha mãe. 

Aí toda vez que tinha muito movimento na boate eu ia ajudar servindo as 

mesa. E minha mãe já quase não trabalhava mais, coitada. Como ela fumava muito, 

vivia com tosse e doença no pulmão. Aí a dona da boate me convidou pra ficar no 

lugar da minha mãe. Mas eu e minha mãe a gente tinha um trato de eu não fazer 

nada sem contar pra ela. Mas eu sabia que se eu fosse contar que a dona tinha dito 

que eu já tava no ponto pra começar na vida, minha mãe ia dizer que não. Ela não ia 

deixar, não. 

 Caindo na vida. 

 Aí eu caí na vida ainda bem novinha. Foi assim: A dona me disse que eu 

levava jeito. Que eu ia começar, pra perder o medo, servindo as mesas. Aí eu 

sentava no colo dos caras pra ir aprendendo, mas na hora de ir pro quarto era outra 

menina que ia. Isso foi só um tempo. Eu juro que eu já tava querendo mesmo 

experimentar a coisa. Eu ficava curiosa pra saber como era. Aí uma noite chegou 

um cara e disse pra dona da boate assim: 

 Eu quero uma menina virgem pra eu ser o primeiro. 

 Eu tava ouvindo tudo lá do meio do salão, mas eu fiz de conta que não ouvi 

nada. Aí eu pensei: Vai ser hoje com aquele cara. Me preparei toda, arrumei os 

cabelo. Eu já fiquei toda animada pensando que ela ia me chamar para atender o 

cara, mas aí eu não sei o que ela disse pra ele que ele foi com outra menina. Aí ela 

me disse que o cara ia voltar e ele ia pagar bem caro por uma menina virgem. E que 
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essa primeira vez o dinheiro era todo meu. Perguntou se eu topava, aí eu disse que 

tudo bem, que eu queria começar. Mas o cara não voltava [...]. Aí um dia ele chega. 

A casa tava quase vazia, pouco movimento. Nesse dia não tinha muita alegria, não. 

Quando a casa tá cheia é muito melhor. Aí o cara começou a beber na mesa. Aí eu 

fui lá servir ele. Sentei com ele na mesa, mas aí ele começou a falar umas coisa 

muito triste, que a filha dele tinha morrido com dez anos [...] minha Nossa Senhora, 

o que eu digo agora? Aí eu fiquei tentando consolar o cara. Aí ele disse que a 

mulher dele era doente e que fazia muitos anos que eles não transavam. Aí eu fiquei 

sem entender se era aquele cara que queria uma menina virgem pra ele descabaçar 

ou se ele queria uma menina pra ele criar no lugar da filha dele que morreu. O cara 

pagou a conta e se mandou. Nunca mais apareceu. Será que morreu? Mas aí 

chegou o dia certo mesmo pra eu começar. Era lá pelas quatro horas da tarde. Era 

um dia que eu tava bem feliz da vida. Eu tava varrendo a calçada agarrada no pau 

da vassoura quando chega um cara e pergunta se pode entrar. Claro que pode, meu 

tesouro! Vem comigo agora.  Você quer que eu apague seu fogo, quer? A gente 

foi direto pro quarto. Foi assim que comecei. 

 Trabalhei uns anos e logo me cansei. 

Eu vou dizer uma coisa pra senhora, professora, essa coisa de mulher da vida 

é muito cansativo. Quando eu tinha vinte e um anos eu já me sentia velha, cansada, 

acabada. É um trabalho pra menina nova. Hoje só cuido da boate. Meu corpo não 

aceita mais homem de jeito nenhum. Eu juro que é uma vida que não é muito fácil 

da gente levar, não. A gente passa perigo. Olha, se não for bem espertinha, gasta 

tudo que ganha e chega no fim do mês sem um real na bolsa. Eu sempre falo pra 

elas economizar uma parte do que ganha. Mas muitas delas compra muita besteira 

e não se lembra do dia de amanhã. A senhora sabia que esse estudo que a senhora 

tá fazendo é muito bom? Eu nunca pensei que isso fosse estudado na universidade. 

E como é que faz o estudo? É porque eu penso que pra entender mesmo de 

verdade essa coisa da pessoa se perder bem novinha é meio complicado, meio 

difícil da gente decifrar, sabe? Agora, professora, tem uma coisa que eu observo: Eu 

penso que a pessoa, na grande maioria, se perde com doze, treze, quatorze anos. 

Nessa fase a menina tá com todo fogo, aí ele pensa que vai ser mar de rosas, 

mas é mais fácil ser mar de lama. Ela pensa que vai ganhar muito dinheiro, pois 

eu também pensava assim. Tudo que se ganha já fica uma boa parte no caixa da 

boate. E aí pensa também que vai atender cada príncipe, mas vem cada sapo se 
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deitar em cima da gente que a gente sente é muito nojo. Uma vez recebi um cara 

tão imundo que sai correndo com medo. É um trabalho que maltrata muito o corpo 

da gente, sabe? Como é que eu posso falar pra senhora poder entender? Eu acho 

que quando a gente tem um trabalho de zeladora, de cozinheira, de vendedora ou 

de qualquer outra coisa, a menina não sente o corpo doer tanto. É como se o corpo 

sofresse muito mais nesse tipo de trabalho. O trabalho comum causa cansaço, mas 

este de ser garota de programa e receber muito homem na cama traz junto muita 

coisa ruim, muita doença. Eu digo uma coisa pra senhora: entregar o corpo da gente 

pra ser usado em troca de dinheiro é uma coisa que eu, hoje, não sei nem mesmo 

dizer se eu acho certo ou errado. Mas uma coisa eu sei dizer: o corpo cansa logo e 

não aguenta muito tempo, não.  

 Em "Lucíola", romance escrito por José de Alencar no século XIX, sobre uma 

relação entre um jovem intelectual e uma bela cortesã (mulheres que serviam aos 

homens da corte), lê-se o seguinte:  

 

É uma moça gasta para os prazeres. Ainda jovem no corpo, mas 
velha n‟alma. Quando se atira a esses excessos de depravação, é 
estimulada pela esperança vã de um gozo que lhe foge; atordoa-se, 
embriaga-se e esquece um momento; depois vem a reação, o nojo 
dos prazeres em que rojou, a irritabilidade de desejos que a devoram 
e que não pode satisfazer; nessas ocasiões tem suas veleidades de 
arrependimento; a consciência solta ainda um grito fraco; a cortesã 
revolta-se contra si mesma. Isso passa no dia seguinte. Eis o que é 
Lúcia; daqui a algum tempo o hábito fará dela o mesmo que tem feito 
das outras: envelhecerá o corpo, como já envelheceu a alma. 
(ALENCAR, 1971, p. 54).  

 

Sobre o funcionamento da casa, ela nos informa que procura manter as 

moças sem briga nem ciumeiras, mas às vezes tem confusão entre elas. Tem 

comida farta, com muita carne, feijão, arroz, verdura, fruta. Tem café da manhã, 

almoço, lanche da tarde com salgadinho e jantar. Quando chega uma moça mais 

nova e mais bonita, aí eu faço uma reunião com todas para evitar briga, mas às 

vezes ainda tem confusão. Pode ter até mesmo briga de tapa, murro e puxão de 

cabelo. Tem muita competição para ver quem ganha mais ou quem tem mais 

clientes.  

 

Entrevistadora/Pesquisadora. A senhora pode nos dizer como a 
boate funciona? 
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 Entrevistada/Informante. Aqui todo mundo ganha. É assim: o 
“cara” chega. Alguma moça vai receber na porta. Senta na mesa e 
começa a pedir bebida. Elas ganham um tanto sobre a bebida. Ele 
paga a “caixinha” de 20,00 para tirar a moça. O valor do programa 
ele acerta com ela. Aqui tem 12 quartos, mas quando tá cheio ele 
leva para um motel, mas paga a caixinha do mesmo jeito.  

 

Percebo que ela quer encerrar a conversa, pois a noite se aproxima e precisa 

organizar a casa para receber os clientes. Despedimo-nos com dois beijinhos. Ela 

nos convida para voltar outro dia e "quantas vezes quiser": A casa está à disposição 

de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui, afirmou a gerente, fornecendo o telefone. 

Segunda-feira é um dia bom para conversar sem pressa pois quase não tem gente 

aqui e são poucos os clientes, disse ela. 

Abriram-se as cortinas. No dia cinco de setembro de 2011, segunda-feira, 

às 14 horas retornamos à casa. A gerente nos recebe com simpatia. Percebo a 

disponibilidade da mulher em nos ajudar a descortinar os mistérios escondidos atrás 

do salão. As atitudes dela nos facilitaram a abertura das cortinas que nos permitiram 

auscultar, examinar, analisar, observar, etc., buscando compreender os segredos 

guardados pelas pessoas que sobrevivem de sua condição de exploração sexual. 

Percebo que preciso ouvir as/os informantes, suas opiniões e expressões. 

O salão. Com paredes em cores vivas, vários tons de lilás, roxo, rosa, 

vermelho. São cores “quentes”. Grandes quadros nas paredes com pinturas de 

mulheres despidas. Dois sofás, um vermelho e outro amarelo. Várias mesas com 

toalhas vermelhas. Um pequeno espaço para “shows de striptease”. Há um bar 

composto por um balcão circular pintado de um roxo-rosa muito vibrante com um 

tampo de vidro marrom escuro. Banquetas fixas rotatórias próximas ao balcão são 

locais onde os clientes se acomodam. Ao mesmo tempo em que degustam bebidas, 

ao girarem a cadeira para o salão podem visualizar as moças disponíveis no 

ambiente. Não havia nenhum cliente nem tampouco moças no local. Luzes azuis, 

vermelhas e amarelas penduradas ao teto preto iluminam precariamente o ambiente.  

A porta dos fundos do salão abre-se para um pátio com bancos, árvores e 

churrasqueira, mesas e cadeiras. Existem 12 quartos individuais com discreta e 

simples decoração: paredes claras, equipados, cada um, com cama de casal envolta 

em alva e limpa coberta. As moças que moram nesses quartos são as consideradas 

“fixas”. Peço, delicadamente, para conversar com alguma moça. Imediatamente a 

gerente chama uma moça e diz que eu gostaria de conversar com ela. A moça se 
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aproxima e convida para nos acomodarmos no salão, mas há no salão um moço 

alto, com idade em torno de 50 anos e bem aparentado, demonstrando 

conhecimento com a moça. Apenas com um olhar, ela é convida para saírem. Ele 

nada pronuncia. E ela, calada, o acompanha até seu carro. De dentro do carro, ela 

me olha e avisa que nossa conversa ficará para outra oportunidade. Sento-me no 

sofá e, agora, procuro auscultar a mim mesma. Quem são essas moças? De onde 

vêm? Como vêm? Como sabem que serão recebidas pelas boates? Como sabem se 

existe carência de mão de obra na cidade ou na boate? Aguardarei a próxima visita 

para conversar com alguma moça, mas, enquanto não chega a gerente para eu 

comunicar que a garota saiu, observo o ambiente. 

A vida das garotas das boates.  

Ela evita se referir às pessoas femininas que comercializam sexo como 

“meninas”, preferindo denominá-las de moças. Quais seriam os motivos? Pondero. 

Resolvo, então, perguntar o seguinte: 

 

Entrevistadora/Pesquisadora. As moças que “ficam” aqui vêm de 
onde?  
Entrevistada/Informante. Vêm de toda parte. De São Paulo, Goiás, 
Santa Catarina. Mas elas não são “meninas”. É tudo maior e com 
documento. Aqui não entra menina.  Aqui só trabalha gente grande, 
gente que eu vejo que já pode trabalhar. A maioria vem do Rio de 
Janeiro e da Bahia. Não é fácil administrar este tipo de negócio. Tem 
vezes que elas já chegam doentes, aí tem que procurar médico, 
comprar remédio, fazer o tratamento até ficar curada para depois 
começar a trabalhar. Aí, professora, eu tenho que ser psicóloga 
mesmo sem ter diploma, pois às vezes o bicho pega feio mesmo. É 
um trabalho bem cansativo o meu. E quando tem algum cara mais 
violento? A gente procura resolver sem ter que chamar a guarda 
municipal pra não chamar atenção, não fazer muito escândalo, mas 
não é nada fácil, não. Eu fico vinte e quatro horas ligada, para ver 
qualquer movimento suspeito. Aí a gente tem que ter o juízo bem no 
lugar pra não fazer muita besteira, sabe? Faz muito tempo, mas já 
teve até briga com tiro de revolver aqui dentro. 
Entrevistadora/Pesquisadora. E quando o bicho pega, o que a 
senhora faz para acalmar o bicho? Ela responde que o bicho pega 
quase todos os dias. Mas tem dias que a mordida é mais feroz. Diz o 
seguinte: 

 

 

Quando o bicho pega feio, morde com gosto até sair sangue. 

        Eu já tive vontade de deixar esse trabalho, pois quando a gente passa perigo, 

precisa ter coragem pra burro, sabe? A senhora quer que eu conte como foi uma vez 
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que quase mataram uma moça aqui dentro? Era final de mês. Dia de pagamento. 

Muito homem aqui dentro. Tinha mesa por todo canto e também na calçada. Era um 

verão muito quente, então já sabe, né? Casa muito cheia. Cerveja, muita cerveja. 

quando eu vejo esse tanto de homem eu já fico de orelha em pé. Aí, professora, 

chega uns caras num carrão já falando alto e querendo mandar. Nessas horas eu 

vou lá e peço, com um jeitinho que só mesmo puta velha sabe fazer, para eles 

respeitarem a casa. Mas eu não chego logo falando, não: eu sento na mesa com 

eles, tomo um trago, digo que quero que eles se sintam muito bem e que a casa é 

deles. Para manter a ordem, eu digo, é preciso que todos colaborem.  Sabe que isso 

funciona igual a Viagra? Ou até melhor? É que homem cheio de cachaça fica com a 

cabeça quente e quer se meter a valente, fazer briga, confusão. Nesse dia, quando 

eu notei, já foi a maior correria de moça gritando. Os caras começaram a atirar não 

se sabe nem por que. Aí chamar a polícia é a última coisa que se faz. Mas aí já tinha 

um cara do grupo deles num quarto com uma moça. Aí o cara botou o revolver na 

boca dela e queria atirar nela. E ela gritava muito. Aí eu só era uma pra resolver as 

duas brigas. Meu Deus do céu, o que fazer. Aí eu acho mesmo que nesse dia Deus 

me ajudou: subi numa mesa, respirei primeiro, professora, e falei bem alto, mas sem 

gritar: Meus queridos rapazes, eu peço pra vocês se comportarem como gente 

educada! Nossa mãe, não é que deu resultado o meu pedido? Fez-se um 

silêncio de morte no salão pra se ouvir somente os gritos da garota vindo lá do 

quarto. Aí eu disse, ainda em cima da mesa, que queria um macho que fosse amigo 

daquele que tava torturando a moça para ir lá comigo acalmar ele.  

Nesse momento ela chora. Cala-se por um longo tempo. Enxuga as 

lágrimas que lhe molham as faces, para continuar com voz bem mais fraca. Diz 

que: 

Na mesma hora o cara que eu acho que era o chefe ou amigo deles se 

aproxima da mesa onde estou ainda de pé, ajoelha-se no chão pertinho da mesa e 

fala com voz de embriagado, com a cabeça levantada olhando pra mim: aqui estou 

pra lhe servir, madame. Faça de mim seu criado. Nossa mãe, professora, foi palma 

de todo mundo dentro do salão. Foi como se as palma tivesse acalmado os tiros. 

Ainda em cima da mesa agradeci a todos. Ele se levanta, me estende 

respeitosamente a mão e me ajuda a descer da mesa. Vai comigo, com toda boa 

vontade, até o quarto onde seu colega ameaça atirar na moça. Do lado de fora se 

ouve o cara dizer: Eu vou te matar, puta nojenta! Ele e eu do lado de fora. Ele fala 
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bem alto pra seu colega poder ouvir: Amigo, abra a porta pra gente tomar um trago. 

O cara se cala e a moça também. Abre-se a porta. Aparecem os dois sem roupa. Ela 

sentada na cama e ele de pé junto da porta. Ele se veste e sai, pela saída de 

emergência, abraçado ao amigo. Eu sento na beirada da cama e vejo o rosto da 

moça todo roxo. O pescoço ferido e um pequeno corte na boca. Em prantos, ela se 

joga nos meus braços e pede que não diga nada pra ninguém. 

Chocante demais o relato. Silêncio entre nós. Peço, no bar, um refrigerante  

para refrescar a garganta e, se possível, a cabeça. 

 

 

 3.2 GAROTAS BINACIONAIS 

 

 

Quem são as garotas binacionais? São garotas brasileiras e/ou paraguaias 

que podem mudar de nacionalidade a qualquer momento, conforme o que para ela 

for mais conveniente ou adequado. Explicando melhor: a pessoa tem duas cédulas 

de identidade. Se a ocasião “pedir” a cédula P, ela usa a P; se for a B, ela usa a B. 

Para burlar possíveis fiscalizações policias, surgem, como que por mágica, as 

garotas binacionais. As brasileiras, ao trabalharem no Paraguai, podem usar a 

cédula de identidade de seu país. Já as paraguaias, ao trabalharem no Brasil, 

podem usar a outra identificação. Em solo brasileiro, ao ser abordada por um 

policial, ela pode usar a identidade paraguaia, pois, segundo relato de uma 

adolescente, “[...] o policial não enche o saco e não incomoda, deixando a gente 

trabalhar sem problemas”. Essas minas (significando informações) “caíram do céu 

por um buraco”  ou “minaram” do chão como uma nascente d‟água, nas palavras de 

uma pessoa do sexo feminino, se comunicando em espanhol, aqui no solo brasileiro. 

Nessas pesquisas, tomo um susto a cada segundo e, a cada minuto, ganho mil 

surpresas. Nas andanças em busca de informações, percebo quão emaranhados, 

movediços e mutáveis se constituem os campos onde se desenrolam as cenas onde 

se joga o jogo da exploração sexual. É gente que se movimenta, gente que vai, 

gente que vem, gente que sobe, gente que desce, gente brasileira no campo 

paraguaio e gente paraguaia no terreno brasileiro. Lembra-me um jogo de futebol de 

campo: exige estratégia, vivacidade, circulação, esperteza, destreza, habilidade e, 
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sobretudo, domínio da situação. A ela, a quem chamarei de Graziela, após duas 

horas de conversa, lancei a seguinte pergunta: 

 

Entrevistadora/Pesquisadora. Você é brasileira ou paraguaia? Para 
a  resposta  ela faz uma pergunta. 
Entrevistada/informante. O que tu quer que eu seja? 
Entrevistadora/Pesquisadora. Mas eu posso querer que você seja, 
por exemplo, brasileira? A surpresa chega agora. Ela se levanta, 
gesticula, sorri e pergunta se tenho um cliente para ela. 
Demonstrando satisfação, exibe as duas cédulas de identidade.  
Entrevistada/Informante. Depende da hora. Ela faz uma pausa 
como se aguardasse outra pergunta. Se eu vejo que é melhor ser do 
Paraguai, eu sou do Paraguai; se eu vejo que é melhor ser do Brasil, 
eu sou do Brasil. 
Entrevistadora/Pesquisadora. Você muda de identidade? Você diz 
que é brasileira ou paraguaia? 
Entrevistada/Informante. Não, tia, deixa de ser “burra”! Eu tenho 
duas carteiras de identidade: uma de lá e outra de cá. Tem cliente 
que quer um tipo. Tem cliente que quer outro tipo. Tem cliente que 
quer uma garota internacional para dizer aos amigos, sabe? Também 
a polícia não “enche” muito. Quando eu vejo o guarda, eu já sei que 
carteira mostrar. 
Entrevistadora/Pesquisadora. Posso fazer outra pergunta? Diante 
do consentimento para prosseguir, indago: Como você consegue os 
documentos? 
Entrevistada/Informante. Olha, professora, não é difícil, não. É só 
saber como fazer. E a idade? A senhora pensa que eu tenho quantos 
anos? Desde doze anos que eu faço programa por tudo que é canto 
do mundo. Como eu viajava? A senhora quer saber? Com a carteira 
da minha irmã, de dezoito. Quem pode dizer que não é você aquela 
da foto? Aí, quando eu voltava, eu dava dinheiro para ela que 
trabalhava na roça com minha mãe. Ela ficava no sol o dia todo 
quebrando milho, plantando feijão. Trabalhando duro na roça. O que 
ganhava em um mês eu tirava numa horinha. Mas ela não levava 
muito jeito, sabe, para ser garota de programa. Aí quando eu 
chegava que trazia roupa bonita pra elas era uma festa. Trazia 
sabonete, perfume, shampoo.  

 

A desenvoltura, a língua solta, o jeito alegre dela me incentivavam a querer 

saber mais e mais. Eu não quero atrapalhar você. Podemos conversar mais um 

pouco? Rapidamente ela responde: Claro que pode, mulher! 

Eu gosto mais de trabalhar no Brasil. 

O tanto que a senhora quiser, pois amanhã posso está bem longe. Hoje eu tô 

assim desocupada porque eu tô menstruada no primeiro dia, aí não dá pra fazer 

nada, sabe? Mas amanhã já dá tudo bem. Teve uma vez que o cara queria, mesmo 

eu não podendo, mas aí eu disse: Tá certo, eu vou, mas na hora eu só dei uma 

chupadinha nele, que ele gostou tanto que me pagou um monte de dinheiro por dez 
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minutinhos. Toda vez que ele vem pra Foz me liga e aí eu repito a mesma coisa e 

ele adora, geme de felicidade, diz que é melhor mil vezes do que o sexo. Aqui tem 

muito cara legal que paga melhor. Lá no Paraguai os caras são mais brutos e não 

querem pagar quase nada. Quando eu faço programa lá eu já acerto logo o dinheiro. 

Mas é sempre melhor quando o cara é de fora. Quando vem de longe. Tem uns 

caras que contratam a gente por uma semana. É cara cheio da nota, cara rico, que 

tem empresa. Tem cara que não tem problema de pagar bem. Eu gosto mais de 

trabalhar aqui no Brasil. Aqui é menos perigoso. Como é que eu posso explicar pra 

senhora, meu Deus? É assim, sabe, aqui não tem muito disso do cara querer obrigar 

ou forçar a gente a fazer com eles, mas lá no Paraguai tem muito. Tem cara lá que 

chega a bater de pau na menina. Eu uma vez já quase apanhei de um cara lá só 

porque ele me chamou para mesa dele e eu não fui. Era num bar. Era um cara todo 

sujo, mal encarado e mais parecia um bicho do que um homem. Parecia um 

bandido. 

Tinha uns caras aqui do Brasil que me salvaram.  

A primeira vez que fiz programa aqui foi eles que me trouxeram nesse dia, 

mas não foi à força, não. Eles disseram que só se eu quisesse ficar com eles no 

hotel eu ficava, mas quando eu quisesse voltar eu voltava. Aí eu passei quase uma 

semana com eles. Era três caras. A gente combinou que cada um, quando me 

quisesse, pagava por sua conta. Aí eu fazia com os três todo dia, mas não era assim 

tipo bacanal, não. Era um de cada vez. Aí eu tomava banho, passava um tempo pra 

depois ir com o outro. Ah! E eles só queriam com camisinha. E quando tinha uma 

chupadinha eles pagavam duas vezes. Aí quando eles foram embora, um cara do 

ponto do táxi disse que, se eu quisesse, ele tinha cliente pra mim logo ali na hora, 

com dez minutos. Eu topei e fiquei mais uns dias. Foi a primeira vez que fiquei tanto 

tempo fora de casa sem antes avisar a elas. Quando eu apareci de volta, elas 

disseram que tavam com medo que tinham me matado. Mas aí ficou tudo bem. Eu 

tinha levado pra elas roupa e outras coisinhas que elas gostavam. 

Você gosta do seu trabalho? 

Olha, para falar a verdade mesmo, tem vez que eu gosto. Quando o cara é 

legal, paga sem reclamar. Mas tem uns que é melhor nem falar, sabe? Mas eu sei 

que eu agora ainda tô nova, mas daqui uns anos eu não sei como vai ser, não. Eu 

nunca tive um namorado de verdade. As poucas vezes que eu fiz sem pagamento 

eu conto nos dedos. Mas eu digo que tem cada cara chato, todo sujo. Com o tempo 
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eu fui aprendendo a escolher melhor os clientes. Aí eu sento na mesa. Começo a 

conversar. Aí, se o cara me trata bem, pergunta o que eu quero tomar, eu já vejo 

que é bacana. Tem uns que perguntam se a gente tá bem. Quando vão pedir a 

comida, perguntam o que a gente quer comer. Quando eu encontro um cara bacana, 

eu gosto, sim. Uma vez ganhei muito bem só pra ficar conversando com o cara, 

sabe? Tem uns que querem contar a vida deles, falar da mulher, essas coisas, 

assim, mas, no geral, a gente trabalha para ganhar dinheiro, pra sustentar a casa. É 

como se a gente se acostumasse com essa vida e aí a gente vai levando como 

pode. Fica mais fácil para aguentar o sofrimento. 

Eu é porque sou esperta. 

Fui aprendendo a me defender, mas no começo eu sofri muito. Teve uma vez 

que peguei uma doença, sabe? Dessas que a gente pega quando transa. Aí eu 

aprendi uma coisa muito boa com uma doutora que me tratou. Um dia ela me disse: 

Se você não quer morrer de AIDS, sem falar nas outras doenças que se pega pelo 

sexo, feche suas pernas ou então só faça com camisinha. Olha professora, até hoje 

eu me lembro disso que ela me falou. Foi forte o que aquela médica me disse. Fiquei 

com medo de ter outra vez uma doença feia como aquela. E não é que serviu 

mesmo?  

Só faço com camisinha.  

Sem camisinha nem morta, pois eu quero ficar viva e bem viva sempre. Teve 

um dia que um cara queria pagar bem caro sem camisinha, mas aí eu disse que 

não. Sabe que aí a gente ficou só conversando no bar até o garçom fechar. Aí no 

outro dia eu vi ele. Fui sentar com ele na mesa depois que ele em chamou. Ele 

disse que tinha ficado com sede de mim. Aí não é que o cara puxa do bolso um 

pacotinho de camisinha e diz: Hoje você vai ser minha, pois se for com camisinha 

você se deita na caminha? Não é que o cara gostou mesmo? Eu botei a camisinha 

nele com a boca. É um jeito que eu inventei para o cara nem mesmo notar e quando 

vê a camisinha já tá colocada. Aí pronto. Até hoje nenhum nunca pediu para tirar. 

Sabe que, para viver nessa vida, é preciso ter um jeitinho bem, bem [...] como é que 

eu digo? É um jeitinho que não deixa o cara notar que é você quem tá querendo a 

camisinha, a senhora sabe como é? Pra viver nessa vida a menina precisa ser 

muito esperta. 

É como se a gente gostasse de aventura. 



 
 

114 

Esta vida não é para qualquer menina bobinha, menina fraca, menina 

medrosa. A gente tem que ser muito corajosa. Eu acho que é como se a gente 

gostasse de aventura, porque a gente vive cada loucura. E tem vez que é preciso 

apelar pra fuga. E correr? Tem que saber correr. Teve uma vez lá no Paraguai que 

teve uma confusão bem grande numa boate que teve tiro de revólver, gente morta, 

gente com bala na barriga. Nesse dia eu escapei porque corri logo pra fora e me 

mandei de lá. Mas, pra responder o que a senhora me pergunta, eu digo: 

Não é uma vida muito fácil, não, como tem gente que pensa, mas se eu não 

tenho outro jeito, vou vivendo desse jeito. 

           Existem as “garotas binacionais”, com dupla cédula de identidade, duplas 

possibilidades de atuarem nos dois territórios, jogarem nos dois campos e viverem 

duplas existências. Vivem em constante migração, em constante trânsito. São 

paraguaias e são brasileiras. Migram de lá pra cá e daqui pra lá para trabalharem. 

São imigrantes? Quando o trabalho é mais abundante lá, estão lá; se é melhor 

aqui, ficam aqui. Podemos caracterizar a situação sobre esse tipo de imigração 

recorrendo a Sayad (1998, p. 55): 

 

Foi o trabalho que fez “nascer” o imigrante, que o fez existir; é ele, 
quando termina, que faz “morrer” o imigrante, que decreta sua 
negação ou que o empurra para o não-ser. E esse trabalho, que 
condiciona toda a existência do imigrante, não é qualquer trabalho, 
não se encontra em qualquer lugar; ele é o trabalho que o “mercado 
de trabalho para imigrantes” lhe atribui e no lugar em que lhe é 
atribuído: trabalhos para imigrantes que requerem, pois, imigrantes; 
imigrantes para trabalho que se tornam, dessa forma, trabalhos para 
imigrantes. Como o trabalho (definido para imigrantes) é a própria 
justificativa do imigrante, essa justificativa, ou seja, em última 
instância, o próprio imigrante, desaparece no momento em que 
desaparece o trabalho que cria ambos. Afinal, um imigrante só tem 
razão de ser no modo do provisório e com a condição de que se 
conforme ao que se espera dele; ele só está aqui e só tem sua razão 
de ser pelo trabalho e no trabalho; porque se precisa dele, enquanto 
se precisa dele, para aquilo que se precisa dele e lá onde se precisa 
dele.  

 

Surpreendida pelas declarações da adolescente, procuro conectar os veios 

por onde correm os indícios que podem nos permitir visualizar pistas, pegadas, 

jogadas sobre o funcionamento do “esquema da exploração sexual” que se turvam e 

se tornam mais obscuros. Como esse esquema se mantém vivo? Existem as 
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“garotas binacionais”, com dupla cédula de identidade, duplas possibilidades de 

atuarem nos dois territórios, jogarem nos dois campos, viverem duplas existências.  

 

 

3.3  GAROTAS DOS BURACOS DA FOZ 

 

 

          Cheguei às garotas dos buracos da Foz graças à intermediação de uma 

liderança comunitária do sexo masculino entrevistada anteriormente. Deparei-me, 

pelos buracos da Foz, com uma mina viva de informações: uma senhora gerente de 

um bar-boate nas margens do rio Paraná, de vinte e nove anos, a quem chamarei de 

Madalena. Ao iniciar essa entrevista, o assunto principal girava em torno da “sujeira 

do dinheiro” ganho com as atividades. Ela falava como se não estivesse com muita 

disposição para colaborar. Após mais de duas horas de conversas ela vai se 

liberando, se soltando e se revelando uma pessoa amável. Mas, seguindo as trilhas 

para saber como se gasta o dinheiro, a mesma entrevistada saca da bainha, não 

uma faca, mas uma narrativa riquíssima, que, nos instantes das auscultas, me 

inundaram de lágrimas os olhos, me oprimiram o coração e me golpearam a região 

da garganta. A voz emudeceu. O coração palpitou. O olhar desvaneceu-se. A mulher 

parece e aparece como se fosse outra: solta as amarras das palavras curtas e 

poucas para me relatar, sem cortes, o que chamou de: 

 Um pedacinho da minha vida.  

 

Eu comecei nessa vida com quatorze anos. Foi uma tia minha que 
me arranjou o primeiro cara. Ela queria uma menina virgem para ele 
“descabaçar”. Aí ela me falou que ele ia pagar muito bem e que eu 
não me preocupasse com nada que ela ia receber o dinheiro e 
passar pra mim. Sabe quanto ganhei? Ela acertou tudo com o 
homem. No dia ela foi me buscar lá onde eu morava. Me levou de 
ônibus até um lugar. Era longe de casa. Aí a gente esperou o cara 
chegar. Quando chega, meu Deus! Que horror. Um cara de dar até 
medo, horrível mesmo. Mal encarado. Parecia mais um bicho, um 
bandido. Olhou pra mim com um jeito assim de cara mau. Parecia 
querer me comer viva. Chegou a pé. Roupa suja e com barba 
grande. Eu tinha imaginado um cara de carro, que me lavasse para 
jantar e depois para um lugar bem bacana. Naquela hora eu me 
arrependi. Chamei minha tia para um lado e disse que eu não queria 
mais ir. Que eu queria voltar pra casa. Eu não queria um cara 
daquele não. Eu tinha pensado que ia ser uma coisa bem bacana, 
assim em uma cama bem grande. Até já tinha pensado em como 
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seria. Eu ia fazer carinho nele. Essas coisas para ele gostar. Mas aí 
ela disse que já tava tudo acertado e eu tinha que ir e não tinha mais 
como fugir, não. A gente tava sentada em um bar que tinha umas 
mesas. Aí quando ela disse que eu não podia mais fugir, me deu no 
pensamento que eu devia era fugir mesmo. Mas como? Se eu não 
sabia onde tava? Tive vontade de ir no banheiro, mas só de 
mentirinha. Mas o dono do bar disse que não tinha banheiro ali. Só lá 
dentro da casa. Pedi para ir lá dentro da casa. Quando entro na casa 
vejo um monte de portinha vermelha. Em cada portinha tinha escrito 
um número. Aí eu contei que tinha 14 portinha. Aí eu pensei que era 
ali que ia ser “a coisa” que o cara ia fazer comigo. Eu com quatorze 
anos e ali tinha quatorze portinha. Entrei em um dos quarto para ir ao 
banheiro. Tava toda me tremendo de medo. Era tanto o medo que 
não sabia o que eu ia fazer. Fiquei ali um tempo. Acho que minha tia 
desconfiou de mim. Veio até o quarto e disse: já que você já tá aqui 
dentro mesmo, eu vou chamar ele. Aí eu disse, não tia, pelo amor de 
Deus não chama, não. Eu não quero mais. Eu quero ir embora. Ela 
me deu um murro e me jogou em cima da cama. Foi a maior briga do 
mundo. Ela me chamou de desgraçada e de um monte de coisa. 
Quando ela abriu a porta pra ir chamar o cara eu corri pela estrada 
para nunca mais voltar. Hoje tenho vinte e nove anos. O resto da 
minha vida, professora, a senhora ainda quer saber? A gente chegou 
nesse assunto mesmo não foi para saber por que a gente acha o 
dinheiro sujo?  
Entrevistadora/Pesquisadora. Eu quero, sim, saber o resto da sua 
vida. Se puder me relatar desde o dia da fuga, com apenas quatorze 
anos, até hoje, eu não tenho como lhe pagar, mas tenho como lhe 
agradecer. Muito obrigada pelo seu empenho e dedicação em me  
ajudar a compreender as estradas trilhadas por crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual. 

 

Nossa conversa continua após alguns dias. Ela me sugere que seja nas 

segundas-feiras por ser mais fraco o movimento. Estamos em final de primavera, já 

se aproximando o verão. Com voz alegre e quase radiante, ela fala sobre a alta 

temporada que se aproxima. Percebe-se euforia em suas palavras. 

É muito homem querendo pegar menina. 

Na alta temporada de verão isto aqui fica cheio de gente. É muito homem em 

busca de mulher. Aí a gente precisa trazer moça de fora para dar conta de tanto 

homem. Vem muito homem para a cidade e quando eles vêm sozinhos, querem sair 

de noite para “pegar menina”. É grande o movimento. Aí precisa de mais garçonete, 

de cozinheira, de zeladora para limpar depressa os quartos, pois faz fila, às vezes, 

ali no salão cheio de homem esperando desocupar um quarto. Depois eu aprendi 

que precisava ter sempre uns dois ou três seguranças, pois dá mais moral e os 

caras se estranha menos. Tem menos briga, menos confusão. A senhora sabe, 

muito homem com a cara cheia de bebida pode terminar em briga. Aí todo mundo 
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ganha, fica muita gente com dinheiro no bolso. Ao me despedir, agradeço-lhe 

novamente a demasiada disponibilidade.  

            São essas ricas palavras lançadas com exagerada naturalidade pela 

informante que me sinalizam quão valiosas são as conversas que emergem 

daqueles e daquelas que guardam experiências sobre a temática de exploração 

sexual de crianças e de adolescentes femininas em Foz do Iguaçu. É em Minayo, já 

antes referido, que encontramos a seguinte ponderação sobre como (e de forma 

espontânea) aparecem e transparecem as ideias de quem guarda as informações: 

 

A palavra na forma cotidiana é um instrumento privilegiado e 
revelador de condições estruturais, de sistema de valores, normas e 
símbolos (sendo ela mesma um deles) e, ao mesmo tempo, possui a 
magia, por meio de um porta-voz (o informante), representações 
diversas acerca dos grupos sociais, crenças, valores, atitudes, 
culturas, condições sócio-históricas. (MINAYO, 2008, p. 22).  

 

Alguns dias depois            

Volto a encontrá-la. É necessária uma conversa prévia tentando romper as 

arestas, captar algum sentimento da informante. Dirijo a primeira pergunta sem 

amplas pretensões de colher informações, mas visando descontraí-la. Estou com 

grande expectativa sobre seu relato. Espero que ela solte novamente a língua e fale 

sem parar, enriquecendo nossa pesquisa com suas histórias de vida. Procuro juntar 

os pedacinhos da sua vida. 

 

Entrevistadora/Pesquisadora. Em qual cidade a senhora morava 
quando fugiu aos quatorze anos? 
Entrevistada/Informante. Não era no Brasil, não. Era lá no 
Paraguai, professora! Pedro Juan Cabalero. Era um lugar bem pobre 
lá e eu morava com minha avó em uma vila que tinha muita gente 
aqui do Brasil que trabalhava lá nas roças de outros também do 
Brasil. 
Entrevistadora/Pesquisadora. Surpreendeu-me a resposta. Então a 
senhora é paraguaia? Ou brasileira? 
Entrevistada/Informante. Olha, eu acho que eu não sou nem 
brasileira nem paraguaia. É que eu nasci na Bolívia. Foi assim, sabe, 
professora? Minha mãe só me teve, mas nunca me criou. Eu não 
conheci minha mãe. Ela tinha 16 anos e deixou eu para minha avó 
me criar. Aí minha avó veio comigo para o Paraguai trabalhar numa 
terra que era de uns caras aqui do Brasil. Ela me conta que eu tinha 
5 para 6 anos quando a gente saiu da Bolívia, mas que eu ainda não 
tinha sido registrada como gente. Eu ia para a escola lá no Paraguai, 
mas era muito pouco o estudo. A escola era muito pobre, aí não tinha 
nem cadeira pra todo mundo. Eu ficava no chão ou em pé. Não tinha 
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um pedaço de papel nem um lápis. Eu não aprendia nada. Aí eu ia 
ajudar minha avó na plantação de milho, de feijão, de tomate. Era só 
eu e ela, mas ela dizia que eu só dava muito trabalho, que eu era 
muito teimosa. Aí ela batia muito em mim. Nesse tempo eu já 
pensava em fugir, pois eu via que ela não tinha muito amor por mim, 
como eu via com as outras meninas que tinham mãe. Eu não tinha 
mãe. Tinha só uma avó. Ela dizia que já tava no tempo de eu me 
virar sozinha. Aí eu pedi para o homem que a gente trabalhava para 
ele fazer meu registro, mas ele nunca fazia. Nunca tinha tempo. Aí 
ele me disse: Como vou fazer seu registro se você não tem nem 
mãe, se você não sabe nem o nome da sua mãe? Se você nem mãe 
tem, como pode ter um pai? Olha, professora, foi naquele dia que eu 
vi que eu não tinha mesmo nem pai, nem mãe, nem ninguém. 
Naquele dia eu soube que eu não era ninguém! 
Entrevistadora/Pesquisadora. Nesse momento ela faz uma longa 
pausa, como se aguardasse eu me pronunciar. Quantos anos a 
senhora tinha, nessa época? E aquela sua tia que te levou para o 
cara, de onde veio? 
Entrevistada/Informante. Já tinha uns doze ou treze. Eu já era 
moça. Eu sempre fui bem grande e forte. O povo sempre dizia que 
eu era bonita, que eu tinha o corpo bem feito. Mas eu já tinha tido um 
namorado, mas ele só queria fazer coisa feia, aí eu disse que eu não 
queria mais ele, não. Aquela minha tia? Era dali mesmo, mas tia é 
modo de falar. Não era tia mesmo, não. Era só conhecida. Ela não 
era muito direita, não.  

           

Eu sou brasileira de coração. 

Meu primeiro documento é verde e amarelo. O segundo é do Paraguai. Mas é 

como se eu não fosse nem uma coisa nem outra. Vou pra lá e volto pra cá. Já 

trabalhei até em Assunción quando era nova. Mas sabe que é aqui que eu me sinto 

mais gente, mas segura, mas feliz? Eu não sei dizer por que me sinto bem aqui, mas 

é como se eu tivesse nascido aqui, a senhora pode me entender? Aqui onde 

estamos todo mundo me respeita. Ninguém diz nada comigo. Os traficante, às 

vezes, vêm aqui, mas se comportam como gente educada. Eu sei que são eles, mas 

trato todos com muito jeito. Eles nunca mexeram comigo nem com as garotas daqui. 

Eles não dizem nada comigo e eu não mexo com eles. Eles ficam lá e eu fico aqui. 

Aí não tem confusão. E sabe que nunca houve nenhum acordo ou conversa entre 

nós? É como se a lei do silêncio falasse mais que as palavras [...] 

Procuro puxar a conversa para o lado do dia da sua fuga, aos quatorze anos, 

quando morava em Pedro Juan Cabalero, Paraguai. Com muita paciência e sem 

pressa ela fala, faz uma volta completa ao mundo evitando relatar e revelar sua vida. 

E eu, afastando-me da celeridade de quem quer colher logo e rapidamente o que 

interessa, procuro não atropelar seus discursos. Ela demora a destravar a língua e, 
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novamente, põe para galopar as histórias da sua vida, que, segundo ela mesma, foi 

uma vida bem vivida e bem sofrida, e que, ainda que não tenha sido muito colorida, 

valeu a pena ser vivida e revivida. É com palavras cheias de vida que ela fala sobre 

sua carreira de mulher da vida:  

Carreira de mulher da vida. 

Eu vejo que a senhora tá bem interessada é naquele dia da minha carreira 

pela estrada, não é? Pois vou falar, sim, daquele dia, mas se não der tempo tudo eu 

conto o resto outro dia. Minha carreira de mulher da vida começou com aquela 

carreira naquele dia e nunca mais pude tirar da minha cabeça aquilo que vivi e sofri. 

É como se tivesse uma gravação aqui dentro de mim que me lembrasse toda hora o 

que passei. Tudo começou ali, no dia da fuga, mas eu só me perdi mesmo com 

dezoito anos, quando eu consegui meu primeiro registro de nascimento. O cara que 

me deu o registro foi o primeiro que me usou. Aí eu paguei o documento fazendo 

com ele. Depois eu conto como foi a primeira fez. Foi assim: daquela carreira fui 

parar em um lugar que tinha uma casa na beira da estrada. Foi depois de correr, 

correr, correr muito. Corri até cansar. Até não poder mais correr. Cheguei em uma 

pequena casa perto da estrada. Parei na frente da casa e, após descansar um 

pouco, chamei por gente e veio uma moça nova. Não sabia o que eu devia dizer. 

Olhei pra ela. Ela me olhou. Abriu a porta sem dizer nada, muda. Eu em pé e ela me 

olhando. Olho a sala da casa. Tinha uma parede com uma porta que separava do 

resto da casa. Um banco grande e bem forte, de madeira. Madeira boa, pensei. 

Você está sozinha? Pergunto. Pensei que ela fosse muda, pela demora em 

responder que sua mãe foi para a cidade comprar remédio. Sentamos no banco 

grande de madeira ali na sala. Peço água. Ela entra pela porta e volta com um copo 

cheio de água. É pouco para a minha sede. Ela traz outro sem eu pedir. Ela calada e 

eu olhando por chão. Bebo tudo. Respiro fundo de cansaço. Ficou uma situação de 

vexame. Eu não sabia se dizia o que aconteceu ou se inventava uma história. Minha 

salvação é que ela nada perguntava. Sua mãe vai demorar? Ela diz que tem vez que 

demora, pois pode ser que o caminhão que leva o povo precise esperar por todo 

mundo que foi. Aí pode ser que demore, sim. Já era quase noite quando a mãe 

volta. Encontra nós duas ali calada.  

Mãe, ela tá precisando de trabalho.  

Aí a moça resolve dizer para sua mãe que eu cheguei ali porque eu tô 

precisando de trabalho. Mãe, a gente pode fiar com ela para ajudar nós a plantar os 
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milho lá na roça, né? E ela quer trabalhar com nós? O engraçado era que elas 

conversavam sobre eu, mas não me perguntavam nada, como se eu não estivesse 

presente ali na frente delas. Foi a moça que disse para sua mãe que eu precisava  

trabalhar, que tirou isso da sua cabeça, para pedir para ela deixar eu ficar. Fiquei ali 

com elas. Fizeram uma janta com milho, chá, leite. Não tinha luz e foi acesso um 

lampião no meio da sala. Fomos dormir. Era uma cama grande para elas duas antes 

de eu chegar. Agora a cama era para as três. Deitamos as três. Eu num canto da 

cama e as duas mais junto uma da outra. Mesmo muito cansada, o sono não 

chegava. O corpo doía muito. Eu tinha medo, muito medo. Ainda tava tonta com o 

que aconteceu.  

Como eu pude ir com aquela mulher para me vender pra um cara? 

Pensava em minha avó. Se ela tava preocupada com eu não ter aparecido. 

Tentava ficar parada sem me mexer para não acordar elas. Mas não dava para 

dormir, não. Me levantei e sentei no banco da sala. Passei um tempo ali sentada, 

sem saber o que seria de mim. Ficar ou voltar. Voltar para minha avó me xingar, me 

bater, me esmurrar? Para ela dizer que eu não presto pra nada? Será que minha 

avó tava preocupada comigo? Será que foi me procurar? Foi saber o que me 

aconteceu? Não sabia o que fazer. Ficar ali com aquelas duas que eu nunca vi na 

vida? Pensei numa música aqui do Brasil que a gente ouvia muito lá no Paraguai 

que era assim:  

 

Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correr o bicho 
pega, se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, menino eu sou 
é homem. E homem eu sou. Quando eu estava pra nascer, de vez 
em quando eu ouvia, eu ouvia a mãe dizer, aí meu Deus como eu 
queria, que este cabra fosse homem, cabra macho pra daná. Aí 
mamãe aqui tô eu. Sou homem com H. E homem eu sou. 

 

Dormindo na tora de madeira dura como pedra. 

Deitei no banco duro e dormi. Acordei com a decisão de ficar ali com elas, de 

não voltar mais, nunca mais até o dia que der certo. Passou uma noite e veio o outro 

dia. Se o sol quente do verão faz a pessoa levantar mais cedo da cama, você pode 

imaginar que, dormindo num banco, como levantei mais cedo. Elas falavam pouco.  

Não perguntaram onde dormi, como dormi e se dormi. Fizeram um chá com bolinho 

de milho. Chimarrão também. Eu não tinha uma roupa pra vestir. Como tomar um 

banho? E uma escova de dente, onde conseguir? Foi batendo um desespero, uma 
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vontade de sumir, de desaparecer, de fugir de novo. Fui para o pátio e chorei, 

chorei, chorei [...]. Chorei tudo que tinha pra chorar. Chorei de costas para a casa, 

para que elas não vissem meu choro. Era um choro de raiva, de revolta, de 

sofrimento. Decidi ficar com elas até quando desse. Entrei e pedi para tomar um 

banho. Banho só de lata d‟água. Sem um sabão, sem nada. Vestir a mesma roupa 

toda suja era o pior. Partimos para o trabalho na roça do milho. O dia todo no sol 

forte. As costas doidas. Os pés inchados. As pernas fracas, sem forças. Ainda bem 

que teve um almoço com arroz, feijão e carne de porco com bastante toucinho. Comi 

com muita fome, com vontade de matar a fome. Que vontade de poder esquecer 

minha vida. Que vontade de poder ter pelo menos uma mãe. Ter um pai já era pedir 

demais. Depois da comida me senti bem melhor. A mulher arranjou umas roupas 

velhas para eu trocar quando voltasse pra casa. No fim do dia, já quase de noite, 

voltamos. Elas, no caminho, perguntaram meu nome. Aí eu perguntei o nome delas. 

Mas era pouca a conversa. Fizemos a janta com chá, leite, bolinho e um ovo de 

galinha cozido para todo mundo. Me sentia melhor, mas o corpo quente de tanto sol 

o dia todo. Disse que era melhor eu dormir no banco da sala pra não incomodar 

elas. Mas não tinha uma coberta, um lençol para eu me cobrir. Com o corpo todo 

doendo, deitei na tora de madeira e dormi até o dia nascer. Outra vez a roça de 

milho, o chimarrão, o chá, os bolinho e nós três ali sem muita conversa. Me deixava 

sem jeito aquele silêncio. Na hora de partir para a roça, elas não me chamavam, 

mas só olhavam e aí eu ia atrás delas. 

  Esperava pelo almoço contando nos dedos.  

Feijão, arroz, carne de porco e caldo de feijão para matar a sede. O almoço já 

pagava o trabalho. Era um prato bem grande e cheio. Aí quando a moça não comia 

o dela todo, aí ela me dava para eu comer. Fome eu não passava. Passou uma 

semana. Eu tinha chegado lá numa terça e agora já era outra terça. Na volta, a 

moça me disse que sábado o homem dono da roça vinha para pagar a gente. Aí a 

gente ia na vila para comprar umas coisinhas pra mim. Eu perguntei se lá tinha 

escova de dente. Já um bom tempo escovando os dentes com os dedos. Lá na 

minha casa eu tinha escova e pasta de dente. A gente procura uma escova pra 

você. Eu ia me acostumando com aquela vida sem graça, sem um rádio para ouvir 

uma música, um passeio, uma festinha, uma diversão.  Era o dia todo na roça, no 

sol. À noite batia um cansaço de morte que me fazia dormir no banco duro. Eu ia 

levando a vida sem pensar na minha situação, sem saber como fazer e o que fazer. 
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Mas o pior era o isolamento do mundo. Não tinha com quem conversar. A gente era 

como estranhas. Eu me sentia muito sozinha. Eu me perguntava por que elas 

ficaram comigo sem ter nenhum conhecimento comigo, sem saber quem era eu, de 

onde vim. Chega o dia do pagamento. Um homem, com o dinheiro todo dividido em 

pacotinhos, chama a gente para receber. No outro lado da casa, pela janela da sala, 

vejo um cara que me fez se tremer toda de medo. Era aquele cara que eu fugi e não 

fui com ele. Meu Deus do céu, que desgraça a minha! Recebi o dinheiro e fui lá pra 

fora para ficar perto do povo. Não sei se ele me notou. Se ele se lembrou que eu sou 

eu. Não sei mesmo. Que aflição. 

Como eu queria ter nascido homem. Homem sofre menos. Ser mulher 

não é para qualquer pessoa, não.  

Na volta pra casa a moça me pergunta se quero ir amanhã pra vila comprar 

as coisas. Digo que quero, sim. De noite jantamos a mesma coisa de todos os dias. 

Mas não podia dormir com medo e pensando que ele podia chegar ali e me pegar. E 

se ele me notou e vem atrás de mim? De novo não sei mais o que fazer. Fugir de 

novo? Mas como, se eu não tinha pra onde ir? Volto para junto da minha avó? Não, 

não volto! Se não ficar aqui, vou para outros lugares. Fomos para a vila fazer as 

compras: com muito custo encontrei uma escova de dentes. Comprei outras 

coisinhas e um lençol. Fui levando a vida ali. Foi chegando o frio. E eu ainda 

dormindo no banco de madeira. Comprei um cobertor. Até hoje não sei explicar 

como estou viva. Acho que foi Deus que me deu força e coragem para me ajudar a 

viver, a não morrer antes do tempo. Atravessei todo o verão dormindo na tora dura 

de madeira. E como passar o inverno? O frio foi chegando e o desespero tomando 

conta de mim, invadindo meu corpo e minha alma. Passar todo o inverno dormindo 

no banco duro não é moleza. É duro como pedra. Não sei como aguentei. Pelo 

menos eu tinha um banco. 

Meu primeiro programa foi pagando meu registro de brasileira. 

Os pagamentos da roça de milho eram duas vezes ao mês. Aí a gente ia pra  

vila comprar as coisas. Com o tempo eu já ia sozinha, sem elas. Conheci um cara 

bem legal que era aqui do Brasil. Ele trabalhava em Pedro Juan Cabelero. Ficamos 

namorando uns tempos. Aí a gente se encontrava na vila todo domingo. Eu pedi 

para ele se sabia como eu fazer meu registro de nascimento. Ele disse que era 

melhor e mais fácil fazer no Brasil, em Foz do Iguaçu, onde ele tinha uma tia que 

podia ajudar a gente, sim. Ele disse para eu guardar tudo que ganhasse para pagar 
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o registro. Eu guardei o dinheiro, mas aí ele sumiu, desapareceu, passou um tempão 

sem aparecer na vila. E todo domingo eu ia na esperança dele voltar. Mas o tempo 

foi passando, passando e as esperanças se acabando. Meu Deus do céu! Acho que 

ele foi meu primeiro amor que se acabou do jeito que começou. Passou um tempo 

bem grande, aí eu desisti mesmo de uma vez. Não ia mais todo domingo pra vila. Aí 

um dia ele chegou aqui na casa de surpresa trazendo um registro para eu usar. Meu 

nome no documento era Maria de Jesus dos Santos. Meu nome de verdade era 

Carmem. Ele nada pediu, mas como eu não tinha mais o dinheiro, subi na garupa da 

sua moto e fugimos. Foi meu primeiro programa. Não me despedi delas, nem 

mesmo um adeus. Nunca mais voltei.  

Fugi para o Brasil. 

Chegamos em Foz do Iguaçu. Mas durou pouco, bem pouquinho mesmo. E 

se acabou do jeito que começou. Passei uns tempos trabalhando em casa de família 

como empregada. Aí conheci uma garota lá do Paraguai que trabalhava nesse bar 

aqui. Aí ela me chamou para trabalhar aqui com ela. Depois ela foi pra Espanha. Aí 

o dono me convidou para ficar aqui tomando conta. Ele disse que eu era de 

confiança. Estou até hoje. Eu gosto de trabalhar no Brasil. Aqui me sinto mais 

segura. Lá é mais perigoso, como eu posso dizer, é como se lá fosse não tivesse lei, 

ordem. Lá é mais bagunçado. Os caras respeitam menos do que aqui. Vivo um dia 

por dia. Sem pensar muito, sabe?Amanhã é outro dia. 

           Retornamos ao assunto inicial da entrevista sobre a pessoa gastar tudo ou 

quase tudo que consegue lucrar como garota de programa. Ela nos traz a seguinte 

reflexão:  

A sujeira do dinheiro. 

É que o dinheiro que se ganha com a venda do corpo é um dinheiro muito 

sujo, é como se fosse um dinheiro nojento. Se a gente ganha fácil, gasta-se muito 

fácil também. Elas querem comprar roupa, bota da moda, sandália alta, sapato 

bonito, meia-calça, maquiagem, perfume, sabonete, shampoo, creme. E o salão de 

beleza? Lá também se deixa muito do que se ganha. Fazer o cabelo, as unhas, as 

sobrancelhas não custa pouco. Elas, para trabalharem, precisam de roupa 

provocante, que destaca o corpo. Não pode ser de qualquer jeito, vestida de 

qualquer jeito. Compram essas coisas que são caras. Mas eu vejo também que é 

como se elas não quisessem guardar ou juntar o dinheiro, como se ficar com o 

dinheiro sujasse elas também. Então jogam o dinheiro fora comprando tudo o que 
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veem na frente. Parece que elas querem se ver livres do dinheiro. Tem garota que 

entra nessa vida pensando em ficar pouco tempo, em juntar um dinheirinho para 

poder colocar um pequeno comércio ou um salão de beleza ou qualquer outra coisa 

que traga renda, mas às vezes fica decepcionada por não conseguir guardar muito. 

Eu não sei se a senhora está me entendendo. A senhora que é professora, o que 

acha disso?  Agora eu passo a ser a entrevistada. Ela me dirige uma pergunta que 

eu também não sei lhe responder. À sua pergunta, respondo:   

 

Entrevistadora/Pesquisadora. Se a senhora não sabe, como posso 
eu saber? Aqui estou garimpando respostas para as perguntas que 
me inquietam o juízo, que me motivam a não sossegar sem antes 
entender como isto funciona, como gira a roda da exploração sexual 
de crianças e adolescentes aqui. A senhora pode me falar um pouco 
mais sobre a sujeira do dinheiro? Parece ser uma pista, sim? 
Informante/Entrevistada. Pelo que eu vejo, professora, é como se a 
gente achasse que não merece ganhar tendo que vender o corpo. 
Vender o corpo para uma pessoa que nunca se viu na vida é uma 
coisa que me parece que não seja muito certa. Para os maridos ou 
namorados ou outros que a gente “fica” não ocorre com pagamento, 
com troca por dinheiro. Então quando a gente vende não é dado, 
mas sim é vendido. Eu não sei dizer bem direito, não, mas uma coisa 
eu sei dizer: não se guarda muito, não. Eu já ganhei até bem, tava 
juntando para comprar um terreno, mas gastei tudo para livrar meu 
filho da cadeia, gastei tudo com um advogado. É que ele se meteu 
fazendo umas coisas que não devia. Aí eu voltei a não ter nada outra 
vez. Mas eu não podia deixar o moleque ir em cana, né? Aí eu disse 
pra ele: se você aprontar outra vez vai morrer preso que eu não 
gasto um real para lhe soltar, você ouviu bem o que eu falei? Não é 
que deu certo o corretivo que dei nele? O piá aprendeu e até já 
tomou jeito de gente, foi fazer um curso de montar computador e já tá 
trabalhando. Tá até noivo e já fala em se casar. É assim a vida da 
gente. Cada qual com seu sofrimento. 

 

Há momentos que precisamos andar bem devagar para poder nos auscultar a 

nós mesmos. Para ouvir o nosso coração falar, é preciso parar e se calar.  E o mais 

delicado é abrir o caminho para deixar a narrativa rolar e revelar a pessoa que quer 

falar, o que, nas palavras de Bourdieu (1996), significa dizer que: 

 

A narrativa, seja biográfica ou autobiográfica, como a do entrevistado 
que “se entrega” a um entrevistador, propõe eventos que, apesar de 
não se desenrolarem todos, sempre, na sua estrita sucessão 
cronológica (quem quer que tenha recolhido história de vidas sabe 
que os entrevistados constantemente perdem o fio da estrita 
sucessão cronológica), tendem a, ou pretendem, organizar-se em 
sequências ordenadas e de acordo com relações inteligíveis. O 
sujeito e o objeto da biografia (o entrevistador e o entrevistado) têm 
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de certo modo o mesmo interesse em aceitar o postulado do sentido 
da existência contada (e, implicitamente, de qualquer existência). 
(BOURDIEU, 1996, p. 75).  

 

 

3.4 GAROTAS DAS LUAS 

 

 

Como quem faz um programa  

Eu caminho pela rua  

Mas eu não faço programa 

Eu apenas fico nua. 

Eu só me deito na cama 

Pra quem me quiser olhar 

E quem sabe me ofertar 

Um pedacinho da lua. 

Como quem faz um programa 

Eu caminho pela rua 

Mas eu não faço programa 

Eu apenas fico nua. 

Eu só busco quem me ama 

Ligeiro pra não chorar. 

Mas o que quero é a grana 

Para poder sustentar 

A luz deste meu olhar. 

Como quem faz um programa 

Eu caminho pela rua 

Mas eu não faço programa 

Eu apenas fico nua. 

Mas eu queria era a lua  

Se curvando pra banhar 

De dourado a minha rua 

Pra gente poder brincar. 
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As garotas das luas são as representantes das outras garotas que não me foi 

possível aqui relatar. Vivem no mundo da lua, pois seu mundo é construído bem 

perto da fantasia. Sonham com um mundo bem lindo, alegre e bem colorido. Elas 

fogem do seu mundo para ganharem o mundo da lua.  Vivem no mundo da lua! 

 

 

3.5 COMO VOCÊ COMEÇOU COMO GAROTA DE PROGRAMA? 

 

 

Esta pergunta foi feita a quatro adolescentes entre os dias 29 de dezembro de 

2011 e 23 de janeiro de 2012.  Os nomes são invenções para manter no anonimato 

as entrevistadas. 

Ametista, 17 anos, região do centro da cidade, proximidades da Avenida 

Brasil. 

Comigo foi maravilhoso, com um senhor de 70 anos.  

         Eu tinha um vizinho que era taxista. Aí ele sempre me dizia que, quando eu 

quisesse ganhar um dinheirinho extra, era só dizer pra ele que ele arranjava os 

clientes. Que eu era do tipo que agradava muito aos homens. Mas eu nem pensava 

muito que um dia fosse acontecer mesmo. Aí eu tinha uma colega no colégio que ela 

já fazia programa quando aparecia algum cara. Um dia meu vizinho me disse que 

um cliente dele de São Paulo tinha pedido para ele conseguir uma menina que não 

fosse muito rodada para ficar uma semana acompanhando ele. E que fosse bonita 

e bem novinha. Aí ele pensou que talvez eu quisesse ir. Isto era tipo dez horas da 

manhã de uma sexta-feira. Eu fiquei com vontade de ir. Mas o que eu ia dizer para 

minha mãe? Com sua mãe eu me entendo. Vá se arrumar e vamos esperar o 

homem no aeroporto. Eu topei, sim. E fui. Mas se eu não gostar do cara? Você vai 

gostar do cara, menina! Fique calma. Ele vai buscar o cara e eu fico no táxi 

esperando. Quando chega, é cara bem velho, de uns 70 anos ou mais. Meu amigo 

diz que eu sou a menina que vai ficar com ele uma semana. Ele não fala muito e 

seguimos para o hotel. Foi bem difícil o primeiro dia. Entramos no quarto. Eu ali com 

um estranho que eu nunca vi na vida. Ele falou: Se você quiser ficar comigo uma 

semana você vai ganhar mil reais. Você quer? É pra ficar direto, sem ir em casa 

nenhuma vez? Não, você pode ir quando quiser, mas quando for de noite você 

precisa está aqui para gente “se curtir”, tá bem assim? Eu disse que sim, mas eu 
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não sabia se eu ia querer aquilo, não. O hotel era de luxo e ele pediu um almoço  

que veio para o apartamento. Depois do almoço tomamos banho de piscina. 

Passeamos um pouco. Jantamos em um restaurante. Fomos ao shopping. Ele disse 

que queria comprar umas roupinhas para mim. Disse que eu podia escolher o que 

eu quisesse. Comprou sandália, vestido, blusa, calça, saia, camisola provocante, 

calcinha e sutiã.  A gente começou a passear no shopping de mão dada, como se 

fosse namorado mesmo. Gostei de passear com aquele homem elegante, educado 

e cheiroso. E comprou também um biquine bem caro e bem bonito para os banhos 

na piscina. Eu já tava começando a gostar de verdade daquela vida de passeio. 

Voltamos ao hotel. Chegamos ao quarto.  

Deitou na cama e dormiu. 

Tomei banho, vesti a camisola provocante esperando que ele me procurasse 

para fazer sexo, pra gente “se curtir”, como ele tinha pedido. Sentei na cama 

fazendo pose como fazem as mulheres das novelas. Ele, sentado em uma cadeira, 

começo a conversar. Pegou uma bebida e bebeu devagar. Perguntou sobre minha 

vida. Disse que eu era linda, que minha pele era muito bonita. Quando eu pensei 

que a coisa fosse acontecer, não aconteceu nada. Deitou na cama e dormiu. Mas 

ele queria uma moça para quê? Fiquei sem saber o que fazer. Se fazia alguma coisa 

pra ele acordar. Acho que vou dormir também. Deitei na cama macia e dormi. Fomos 

passear nas Cataratas de mãos dadas e, às vezes, abraçados. Almoçamos lá. À 

noite saímos para um restaurante. Voltamos já bem tarde. Tomei banho. Vesti a 

camisola provocante, fiz pose na cama e nada do homem reagir. Deitou e dormiu. 

Deitei e dormi. No outro dia outro passeio de mãos dadas como namorados. À noite 

tomei banho, vesti a camisola, sentei na cama fazendo pose. Ele deitou e dormiu. 

Deitei e dormi. Foi assim todos os dias. Passeio de mãos dadas, banho na piscina, 

jantar em um restaurante. Deitar e dormir. Para ele seria isso “se curtir”? Na 

despedida, ele me disse que eu merecia ganhar muito mais. Me deu dois mil reais. 

Disse que quando voltasse a Foz gostaria de me ter por companhia.  

Na despedia me deu um beijaço na boca. 

Disse que eu era bem comportada e muito discreta. Que eu era do jeitinho 

que ele gosta. No aeroporto, me abraçou com força, segurou meu rosto com as duas 

mãos e me deu um superbeijo na boca. Como beijo de novela. Pena que foi só um. 

Partiu e me deixou com saudade. Nunca mais voltou. E, se voltou, não mais me 

procurou. Perdi o medo e me tornei garota de programa. 
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Florentina, 16 anos, região da rodoviária, Avenida Costa e Silva. 

Comecei a trabalhar com sete anos e ganhava dez por dia. 

Eu comecei ajudando minha tia numa banquinha que ela tinha lá na Ponte. Eu 

tinha uns sete anos, por aí. Acordava cedo, ajudava minha mãe a fazer o almoço. 

Depois ia trabalhar na venda. Voltava umas doze horas ou mais. Almoçava e ia pra 

escola. Nas férias ficava lá o dia todo. Aí o almoço era salgadinho de pacote e 

refrigerante. Eu tava ficando fraca. Teve um dia que passei mal lá. Aí passei uns 

tempo sem ir. Mas aí não tinha dinheiro prá comprar as coisas em casa. Todo dia 

em ganhava dez ou quinze reais. Aí fazia falta. Minha mãe disse pra eu voltar a 

trabalhar com minha tia na venda. Voltei. Aí eu já tinha uns doze quando apareceu 

um trabalho melhor que era só dia de sexta e sábado. Tinha um cara vizinho da 

gente que tinha uma venda de flores nos restaurantes. Era assim: ele pagava a 

gente aqui e levava para vender as flores nos restaurantes. Era umas dez meninas. 

Aí a gente entrava nos restaurantes e vendia as flores. No fim da noite ele levava 

nós pra casa e pagava dez reais pra gente. Aí depois ele comprava cachorro-quente 

e refrigerante e dava pra gente comer. Dava muito dinheiro a venda das flores. Tinha 

dia que eu vendia muito, acho que uns vinte pacotes. As flores eram vermelhas e 

brancas. Se o cara não gostava da vermelha aí eu mostrava a branca. Então ele 

comprava uma ou outra. Eu era a que mais vendia, dizia meu patrão. O tempo foi 

passando, minha mãe me cobrando para eu ganhar mais. Mas eu não sabia como 

ganhar mais. Eu vivia morta de cansada. O rosto queimado de tanto levar sol na 

banquinha da minha tia. De noite vendia flores. De dia vendia as coisas na venda 

dela. Eu dava o dinheiro todo pra minha mãe, mas ela dizia que era pouco. E cada 

vez eu precisava trabalhar mais. E o dinheiro não dava pra nada. Faltava tudo em 

casa. 

A menina que vendia flores na rua foi deflorada pelo patrão. 

Aí um dia minha mãe disse pra meu patrão que ele devia me pagar mais. Que 

era pouco o que eu ganhava. Aí teve um dia que ele me perguntou se eu queria 

fazer com ele que aí ele me dava mais vinte reais. Aí eu fiz na hora. Mas doeu 

muito. Fiquei toda lascada. Quanto mais eu gritava de dor mais ele fazia.  Eu pensei 

que era melhor [...] mas ele queria de novo, aí eu disse que tava doendo muito. Aí 

ele disse que puta tinha que aguentar muito pau e que eu ficasse boa logo pra poder 

fazer com ele de novo. Olha, mulher! Eu não queria mais fazer com ele, não. Aí ele 
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ficava perguntando se já tinha passado as dores. Enrolei ele uma semana. Aí eu 

disse que eu não queria mais não fazer com ele. Aí, meu Deus do céu! Eu comecei 

a vomitar e enjoar tudo que comia. Aí minha mãe disse: Você tá é de barriga. Minha 

Nossa Senhora, eu de barriga? Fiquei louca da vida, perdida sem saber o que dizer 

ou fazer. Aí eu disse a ele que minha mãe achava que eu estava de barriga. Aí ele 

disse: a culpa é toda sua. O filho é seu. Aí mais uma boca pra comer [...] E eu? O 

que posso fazer? Nasceu uma menina, coitada! Que já nasce marcada pela 

desgraça da vida.  

Ela me informa que quinze dias após o parto já foi trabalhar, passando 

mercadoria do Paraguai. Não amamentou a criança, que ficava com uma vizinha, 

que não cuidava muito direito da menina. Aí ela vivia muito doente. A mulher deixava 

ela no chão. Só dava água com açúcar para ela tomar. Quando voltava para casa à 

noite encontrava a criança muito suja e fraca. Com quatro meses, a menina não 

resistiu e morreu. Ela prossegue dizendo que: 

Peguei a menina morta e [...] 

Embrulhei ela em um paninho branco que tinha umas florzinhas coloridas, 

coloquei dentro de uma caixinha de sapato, cavei um buraquinho no quintal e 

enterrei ela lá. Joguei em cima do buraco um pouco de terra. Rezei uma Ave-Maria e 

um Pai Nosso que está no céu. Se vivesse ia só sofrer, então foi melhor morrer.  Um 

dia ainda vou colocar uma cruz lá para não esquecer que tive uma filha e eu poder 

me lembrar da menina morta. A cruz vai quer dizer que a gente tá sentido a morte da 

menina. Pelo menos ela vai ter uma cruz para cuidar dela. 

Esmeralda, 21 anos, região da Vila C 

Meu primeiro programa foi com onze anos. 

Com sete anos eu fui trabalhar na casa de uma conhecida da minha mãe. 

Tinham matado meu pai. Eu era a filha mais velha e precisava ganhar dinheiro para 

ajudar em casa. Minha mãe tinha cinco filhos. Eu fazia tudo na casa. Lavava e 

passava roupa.  Limpava a casa. Lavava os banheiros. Todo sábado eu ia pra casa 

para levar o que eu ganhava, mas era muito pouco. Quando eu via minha mãe e 

meus irmãos naquela situação, sem nada. Um dia, eu já tinha dez anos e meu irmão 

ficou muito doente. Ficou internado no hospital e aí eu tive que dizer pra minha 

patroa que eu não podia ir trabalhar porque meu irmão tava internado e eu precisava 

ficar como os outros. Aí ela disse que se demorasse muito ela ia arranjar outra, pois 

não podia ficar sem empregada. A doença foi grave e aí ela arranjou outra. No 
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tempo que minha mãe ficou no hospital com meu irmão eu saia para pedir comida 

pelas casas. Um dia entrei em uma oficina que consertava carros e lá só tinha 

homem. Eu pedi se algum podia me dar um dinheirinho para eu comprar comida. Eu 

contava a história da morte do meu pai e da doença do meu irmão. Aí um cara me 

deu dez reais, mas se eu desse uma “chupadinha no piru dele”. Eu disse que tudo 

bem. Ali mesmo, na frente de todo mundo, ele baixou a calça e eu fiz o que ele 

pediu. Ganhei o dinheiro e sai correndo de alegria. Comprei comida. Foi meu 

primeiro programa, com onze anos. Depois meu irmão morreu. Aí eu sempre ia lá na 

oficina, porque tinha muito homem lá. Aí eu conheci uma menina que ela já fazia 

programa. Aí eu fui com ela. Com quase treze anos foi minha primeira vez que fiz 

completo mesmo. Passei a fazer ponto aqui faz pouco tempo. Mas todo dia eu volto 

para casa para levar o dinheiro. Minha mãe não se importa de eu fazer programa. 

Não ganho muito, mas o que ganhar já serve. É muita pobreza lá em casa. É até 

triste da gente ver faltando tudo. Não ter um feijão, um arroz, uma carne para botar 

no fogo. Quando alguém paga meu almoço, eu como com tristeza de saber que 

minha mãe e meus irmãos não têm nada em casa. 

Escola? Que escola? Meu lugar é na rua. 

Só sei mesmo fazer meu nome. Para pegar um ônibus tenho que perguntar 

para alguém, mas tem vez que tenho vergonha e fico esperando no ponto até ver 

alguém legal para saber qual ônibus tá vindo. Mas já aprendi a “ler‟ quando é o meu 

de sempre: minha amiga me ensinou, mas quando é outro eu ainda não sei não. 

Estudar? Mas eu tinha vontade de aprender a ler, pra ler o nome do ônibus e não 

ficar perguntando. 

Carmelita, 19 anos, região da Ponte Internacional da Amizade. 

Meu irmão ganhou cinco e eu ganhei dez reais.  

Na escola que eu e meu irmão a gente estuda lá todo mundo chamava meu 

irmão de veado. Eu não sabia bem direito o que era ser veado, não. Aí ele parou de 

estudar e foi trabalhar na Ponte guardando carro lá. Todo dia tinha um cara que 

passava de carro para o Paraguai e olhava pra ele e ele olhava também pra o cara. 

Aí um dia o cara parou e perguntou se ele queria ir com ele. Meu irmão foi. Aí ele 

parou num cantinho e começou a alisar meu irmão. Aí o cara comprou um picolé e 

começou a chupar. E dava o picolé pra ele chupar também. Aí o cara pediu para 

meu irmão dá uma chupadinha no pinto dele. O cara deu 50,00 pra ele. Aí meu 

irmão, nesse dia, nem precisou mais ficar na Ponte guardando carro. Quando ele 
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chegou, disse que tinha ganhado aquilo tudo de um cara bem legal. Só depois ele 

me contou tudo como foi. Aí disse que eu também queria ganhar dinheiro de um 

cara bem legal. Ele tinha doze anos e eu quase quatorze. Aí o cara sempre pedia 

para ele fazer aquilo e dava 50,00. A gente comprava roupa, tênis, perfume, 

sabonete. E também Danone, biscoito e refrigerante. Era muito bom quando ele 

ganhava o dinheiro. Nos outros dias ele tinha que ficar o dia todo e só trazia 10,00 

ou 20,00. Eu ainda ia para escola, mas eu aprendia pouco e as menina não gostava 

de mim, não. Aí um dia meu irmão disse que tinha uma irmã e se ele não conhecia 

um cara bem legal que quisesse ficar comigo. Ele disse que ia arranjar o cara pra 

mim. Aí um dia eu fui pra Ponte junto com meu irmão pra saber quando ele ia 

arranjar o cara pra ficar comigo. Mas aí o cara do meu irmão sumiu, não vinha mais. 

Passou um tempão sem aparecer. E aí cadê o dinheiro? Aí eu fui guardar carro na 

Ponte também. Aí a gente descobriu um bar lá mais longe, que, quando ficava mais 

escuro, tinha um monte de homem lá que comprava coisa no Paraguai. Aí a gente ia 

pra lá. Aí a gente ficava por ali, olhando pros caras. Quando foi um dia um cara 

convidou meu irmão para ficar com ele. Nesse mesmo dia eu fiz meu primeiro 

programa por 10,00. A meu irmão, o cara dele só deu 5,00. Eu pensava que eu ia 

ganhar 50,00. Só 10,00 não dá pra nada. Fiquei triste e sentindo uma dor em mim.  

No primeiro programa peguei duas doenças: sífilis e gonorreia 

Vi que tava ficando inchada e saindo um pus de dentro de mim. Fui ao posto 

de saúde, mas não disse, por vergonha, que tinha feito com um cara. Ainda bem que 

a enfermeira era bem legal. Conversou muito comigo. Disse que eu não tivesse 

medo que ela ia só ver e podia ser que um mosquito tivesse me picado. Fiquei 

achando que ela ia me tratar bem, não ia brigar comigo, essas coisas que a gente 

escuta dizer do povo que atende no posto de saúde. Deixei ela olhar. Ela me 

colocou na cama, me cobriu com um pano branco e me olhou. Perguntou se quando 

ela tocava eu sentia dor. E que dor forte! Que moça bacana ela era. Ela era bem 

delicada. Disse que precisava fazer um exame de sangue para poder dar o remédio 

certo. Perguntou se eu permitia que ela chamasse o médico só pra ele dar uma 

olhadinha bem de longe. Eu disse que podia, sim. Ele olhou. Falou para ela umas 

coisas lá [...]. Quando veio o exame, aí a agente de saúde me chamou lá no posto. A 

enfermeira passou um tempão me explicando que eu precisava fazer um tratamento 

bem sério. E tomar todos os remédios na hora certa. Ela mostrou no livro dela uma 

figura de uma pessoa que pegou a mesma doença que a minha.  
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Que coisa mais feia. Era uma ferida cheia de pus.  

       Aí eu juro que fiquei com muito medo mesmo. Mas aí ela disse que eu ficava 

boa, sim, mas precisava se cuidar. Ela disse que eu tinha pegado duas doenças: 

sífilis e gonorreia. E aí ela falou que ia cuidar de mim pra eu ficar curada, mas eu 

tinha que tomar todos os remédios bem direitinho. E disse que eu tinha que levar o 

cara para ele se tratar também pra não espalhar a doença pra outras pessoas. Aí eu 

disse: Moça, me desculpe, mas eu não posso trazer ele, não. Eu nunca mais vou ver 

o cara na vida. Não sei nem quem é ele, eu juro. Ele é sacoleiro. 

Lúcia, a cortesã. Personagem de um romance. Viveu no Rio de Janeiro 

na época do Segundo Império.  

Descrevo, a seguir, um pequeno fragmento extraído do livro "Lucíola", de 

José de Alencar, sobre a vida de Lúcia, a personagem principal  do romance, que 

nos fala em primeira pessoa: 

 

Eis a minha vida. O que se passava em mim é difícil de compreender 
e mais difícil de confessar. Eu tinha-me vendido a todos os caprichos 
e extravagâncias; deixara-me arrastar ao mais profundo abismo da 
depravação; contudo, quando entrava em mim, na solidão de minha 
vida íntima, sentia que eu não era uma cortesã como aquelas que 
me cercavam. Os homens que se chamavam meus amantes valiam 
menos para mim do que um animal; às vezes tinha-lhes asco e nojo. 
Ficaram gravados no meu coração certos germes de virtudes [...] 
Essa palavra é uma profanação nos meus lábios, mas não sei outra. 
Havia no meu coração germes de virtude que eu não podia arrancar, 
e que ainda nos excessos do vício não me deixaram cometer uma 
ação vil. Vendia-me, mas francamente e de boa-fé; aceitava 
prodigalidade do rico; nunca a ruína e a miséria de uma família. 
Aquele esquecimento profundo, aquela aleação absoluta do espírito, 
que eu sentira da primeira vez, continuou sempre. Era a tal ponto 
que depois não me lembrava de coisa alguma; fazia-se como que 
uma interrupção, um vácuo na minha vida. No momento em que uma 
palavra me chamava ao meu papel, insensivelmente, pela força do 
hábito, eu me esquivava, separava-me de mim mesma, e fugia 
deixando no meu lugar outra mulher, a cortesã sem pudor e sem 
consciência, que eu desprezava, como uma coisa sórdida e abjeta. 
Mas horrível era quando nos braços de um homem este corpo sem 
alma despertava pelos sentidos. Oh! Ninguém pode imaginar! Queria 
resistir e não podia! Queria matar-me trucidando a carne rebelde! 
Tinha instintos de fera! Era uma raiva e desespero, que me davam 
ímpetos de estrangular o meu algoz. Passado esse suplício, restava 
uma vaga sensação de dor e um rancor profundo pelo ente miserável 
que me arrancava o prazer das entranhas convulsas! (ALENCAR, 
1971, p. 111). 
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O autor, no prefácio da obra, ao se referir à cortesã, comenta que: “Como 

Lúcia poderá livrar-se do passado, agora que descobriu o verdadeiro amor? Sobre 

ela pesa a terrível marca da prostituição”.  

 Assim como Lúcia, personagem do romance de José de Alencar, todas as 

meninas descritas acima têm a marca da prostituição disfarçada de exploração. 

Ambas tiveram em suas vidas uma história de descaso de sua família, que por 

necessidade, pela miséria não se preocuparam com a vida de seus filhos. A eles 

não importa onde os filhos conseguem dinheiro. O que importa é o dinheiro, que irá 

ajudá-lo na subsistência básica de todos os dias. 

 História trágica contada por cada uma das personagens, que iniciaram muito 

cedo, que deixaram suas infâncias para traz e buscaram conforto em saber que 

estavam apenas buscando dinheiro para a família sobreviver. 

           Auscultei mais de uma centena de pessoas de várias idades: crianças, 

adolescentes, mulheres e homens. Andei muito pelos buracos da Foz.  Às vezes, 

para alcançar a “pessoa alvo” (a que guardava as informações), era longa a estrada 

percorrida: uma amiga de uma amiga que tinha um amiga que talvez pudesse saber 

a quem recorrer para poder dizer onde mora a pessoa. Algumas auscultadas nos 

relataram suas histórias de vida aos 27, 40 ou 50 anos. Outras ainda crianças ou 

adolescentes, mas o mais valioso é que são as vidas de quem vive a vida de 

meninas, moça ou mulher da vida. Aí volto ao começo: “Quem vive sabe. Mesmo, 

mesmo sem saber que sabe”. 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

134 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Almejava começar pelo começo. Não encontrando o começo, comecei sem o 

começo. Encontrei, ao auscultar as primeiras sujeitas, as mais valiosas pistas e 

pegadas que me guiaram rumo aos campos onde se joga o jogo da exploração 

sexual de crianças e de adolescentes em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Levei uma 

entrevista semiestruturada que, felizmente, não me serviu para nada. Procurando 

jogar fora as ideias preconcebidas e os apriorismos, comecei a auscultá-las com 

muita paciência, muita calma, muito respeito, muita dedicação e muita compreensão 

buscando chegar a alguma conclusão. 

Intencionava somar 1+1 e ter por resultado 2. Simples, sim? Muitíssimo sim? 

Mas onde estavam guardados os detalhes, as coisinhas miúdas, as minúcias 

escondidas na vida cotidiana das sujeitas pesquisadas? Permanecer na imensidão 

dos mares do macro não me permitia mergulhar para atingir o micro nas 

profundezas dessas águas. Lembro-me de uma brincadeira que meu pai, dia de 

domingo, ao reunir os filhos e as filhas, fazia conosco. Ele trazia várias espigas de 

milho e perguntava: Quantas espigas temos? Duas, era muito clara, fácil e tava na 

cara a resposta. A gente via as espigas, tocava as espigas. Aí depois ele, do alto de 

sua genialidade, perguntava: Quantos caroços de milho há em cada espiga? Sob a 

sombra dos cajueiros, onde aconteciam as brincadeiras, instalava-se um inquietante 

silêncio. Ele repetia a pergunta: Quantos grãos tem esta espiga? Surgiam as 

respostas: para saber é preciso contar. Outra criança completava: para poder contar 

é preciso primeiro debulhar a espiga e contar um por um todos os caroços. Aí ele 

nos mostrava algumas espigas de tamanhos e diâmetros diferentes: espigas 

médias, espigas grandes e espigas pequenas. Em qual espiga vocês acham que 

existem mais grãos? Na grande! A gente respondia em coro, todos juntos. E menos 

grãos? Na pequena, claro! Mas para saber quantos grãos é preciso o quê? Debulhar 

as espigas. As crianças rapidamente arrancavam das espigas os caroços e 

contavam. Aí ele começava a complicar mais e perguntava: os caroços são todos 

iguais? São todos do mesmo tamanho? São todos da mesma forma? São todos da 

mesma cor? 

 Diante de tantos questionamentos, de tantas interrogações, a pesquisa a qual 

mergulhei neste período me deixou um grande aprendizado sobre este universo 
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paralelo e que muitos de nós não temos ideia da problemática enfrentada pela 

sociedade e pelas crianças e adolescentes que são forçadas a entrar neste mundo 

da exploração sexual. 

 Pesquisar este tema foi instigante ao mesmo tempo angustiante, visto que ao 

auscultar a história de cada ser, vemos que o quanto o mundo é injusto, frágil e 

desigual e quantas crianças e adolescentes que deveriam ser protegidas, são 

levadas a um caminho sem volta e com marcas doloridas para o resto de suas vidas. 

 Imaginamos que estes seres deveriam ser protegidos, por serem indefesos, 

mas a realidade encontrada complexa, visto que em geral são vítimas de seus 

próprios familiares.  

 Todas as histórias obtidas são de pessoas que foram abusadas, que foram 

levadas ao sexo, seja por uma pessoa próxima, que abusa fisicamente, seja pela 

força da necessidade, pois a única forma encontrada para ter dinheiro era vender o 

corpo. As dores  e os horrores  dos abusos sexuais se fazem presentes em vários 

relatos. 

 O caso da menina que não imaginava que era abusada pelo padrasto todos 

os dias, nas brincadeiras do “João teimoso” foi bem marcante, visto que este 

episódio lhe deixou marcas e que ainda hoje são vivenciadas pela pessoa. 

Carregará para sempre a dor pelo descaso de sua mãe, que não foi capaz de 

perceber que o homem que estava dentro de casa estava abusando sexualmente de 

sua filha. Dor maior ainda foi ser acusada pela mãe e depois abandonada a própria 

sorte.  

 São várias histórias registradas por esta pesquisadora, meses de incursão a 

este mundo, auscultando, conhecendo de perto a realidade vivenciada por muitas 

crianças, adolescentes, homens, mulheres, todos envolvidos nesta teia da rede de 

abuso e  exploração sexual. 

 Das observações, entrevistas e visitas verifiquei que são muitas as pessoas 

envolvidas, conforme o relato do taxista, a qual diz que todos ganham com a oferta 

de meninas para a venda de sexo. Se todos ganham, será que aquela criança, que 

deveria estar na escola, estudando, buscando um futuro melhor ganha algo com a 

exploração sexual? Momentaneamente pode ganhar sim, pois o dinheiro irá ajudá-la 

a sobreviver, mas, no futuro, qual será a sua perspectiva? Qual o seu fim? 

 Uma “prostituta” relata sua história, desde o início, a partir da sua mãe, que 

era ”prostituta” e morreu prostituta e sua vida em casas noturnas.  
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 Verificamos um círculo vicioso, a qual, sem perspectivas, meninas, jovens são 

empurradas pela forma rápida de ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, também 

conhecemos histórias de pessoas que conseguiram mudar suas vidas e que hoje 

levam uma vida honesta de trabalho, como o caso da senhora, que foi persuadida a 

ser modelo e se viu perseguida pela pessoa a qual lhe ofereceu trabalho. Segundo 

seu relato, se não fosse seus pais, teria se perdido na vida. 

 O trabalho sugere vários pontos que colaboram com os índices de exploração 

sexual em crianças e adolescentes, visto ser a cidade de Foz do Iguaçu fronteira 

com a Argentina e o Paraguai, miséria social, turismo, comércio aduaneiro, comércio 

da zona franca no Paraguai, cultura, dentre outros. 

 Diante de tantas evidências e dados, pode-se dizer que famílias em 

condições econômicas menos favoráveis estão mais vulneráveis à exploração 

sexual. Também evidenciamos um problema de saúde pública diante dos números 

que encontramos de crianças vítimas da exploração sexual.  

 Qual o papel da sociedade diante de tantos números, de tantas histórias, visto 

que este trabalho retrata uma parte mínima do que existe na realidade por traz de 

uma cidade como Foz do Iguaçu, e diante de todo o país? 

 Em entrevista com uma professora que relata uma experiência na escola com 

uma criança que fora abusada no banheiro da escola, verificou-se que a escola é a 

primeira a fazer denúncias diante de suspeitas de abuso. Para isso, necessita-se de 

orientações a todos os profissionais e assim, evitar a perpetuação de tais atos.  

 São ações de esclarecimento destinadas a toda sociedade sobre abuso, 

exploração sexual que poderão contribuir para a diminuição dos índices tão 

alarmantes e assustadores que hoje temos. Exemplos de ações, de estudo de 

pesquisas realizadas por vários órgãos e entidades conforme citadas no decorrer 

deste trabalho são formas de compreender e contribuir com a temática. 

 Pesquisas acadêmicas também contribuem para a compreensão e indicativos 

de números e dados para que órgãos governamentais possam encontrar formas e 

saídas para diminuir os dados. Por isso, penso em muitas pesquisas, muitos 

caminhos que podem contribuir para descortinar as fronteiras da Foz.  Dessa forma 

a partir de tantos dados, de tantas histórias, é possível encontrar outros objetivos e 

continuar a pesquisar, a auscultar as pessoas que querem contar um pouco de suas 

histórias de vida, cheias de vida.  
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