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A performance aconteceu ao som mecânico da música Set me free,
da banda de rock cristã Casting Crowns. Enquanto a letra da música
dizia,  em  inglês:  “Nem  sempre  foi  assim/  Eu  lembro  de  dias
melhores/ Antes da escuridão/ Que roubou minha mente/ Amarrou
minha alma com correntes” era representada uma cena em que uma
jovem de camiseta amarela estava de joelhos enquanto um outro
jovem de camiseta azul escuro, que parecia mais velho, fazia gestos
expansivos de pé, como se estivesse brigando com ela. Em certos
momentos,  ambos  representavam uma disputa  em que  correntes
imaginárias que a amarravam eram puxadas por ele. Enquanto isso
cinco ou seis outros/as jovens estavam deitados/as na cena que era
cercada por um círculo de pessoas acocoradas ou sentadas com
camisetas verdes e dizeres contra a exploração sexual de crianças e
adolescentes. Quanto mais os movimentos do jovem que segura as
correntes  se  tornam bruscos,  mais  a  jovem que  está  de  joelhos
demonstra  sofrimento,  levando  as  mãos  ao  rosto  em  gesto  de
desespero.  Nesse  momento  as  pessoas  que  estão  deitadas
começam a se levantar.

A música continua: “Agora eu vivo entre os mortos/ Lutando
contra vozes na minha cabeça/ Esperando alguém ouvir meu choro
pela noite/ E me levar pra longe”. A cena vai se tornando cada vez

1 Esse artigo tem como base a pesquisa de doutoramento Desejo, “vulnerabilidade” e agência:  políticas
de enfrentamento a crimes sexuais e seus efeitos nos mercados do sexo em Fortaleza, orientada pela
Profa. Dra. Adriana Piscitelli e com apoio da CAPES e da Fapesp (Processo 2015/13332-7).
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mais tensa. Ao mesmo tempo a voz do locutor, que acompanhava de
maneira monótona os lances anteriores da partida de futebol exibida
no telão da Fan Fest, se torna cada vez mais rápida e vibrante, com
a iminência de um novo gol da Holanda.

Os gritos de gol irrompem na cena e as poucas pessoas que
assistem  à  performance  se  viram  para  olhar  o  telão  situado  em
direção  oposta  aos  atores  e  atrizes.  Eles,  porém,  continuam
inabalados seu teatro.  Ainda em meio a euforia do gol,  a música
entra  no  refrão  acompanhado  por  uma  guitarra:  “Me  liberte  das
correntes que me seguram/ Tem alguém ai fora me ouvindo?/ Me
liberte”. Neste momento a menina que está de joelhos se agita e as
atrizes  e  atores  coadjuvantes  que  começavam  a  despertar  a
envolvem, segurando-a enquanto ela faz menção de correr. O jovem
de  azul  escuro  agora  se  move  rapidamente  em  torno  dela,
gesticulando muito. 

Novamente ele inicia a puxar as correntes imaginarias, dessa
vez de forma mais violenta, ela se debate no chão, olhando ao redor
em desespero, enquanto a música diz: “A manhã traz um outro dia/
Me  encontra  chorando  na  chuva/  Estou  sozinho  com  meus
demônios/  Quem é este  homem que vem no meu caminho?/  Os
inimigos  gritam/  Eles  gritam  Seu  nome/  Este  é  Aquele  que  eles
disseram que libertaria os cativos?/ Jesus, me salve”.

Aparece  um  terceiro  jovem  na  cena,  vestido  com  uma
camiseta  branca  por  cima  de  outra  verde  com  dizeres  contra  a
exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele tem os cabelos
longos e uma barba. A jovem de amarelo, ainda de joelhos, gesticula
para  ele,  estendendo  seus  braços,  enquanto  que  ele,  de  pé,  a
chama,  também  fazendo  muitos  gestos  com  os  braços,  mas
mantendo certa distância.

A música: “E quando o homem de Deus passou por mim/ Ele
olhou diretamente através de meus olhos/ E a escuridão não podia
se esconder”.  Ela  tenta se  libertar  novamente,  mas novamente  é
envolta  pelos  coadjuvantes  e  o  jovem de  azul  escuro  que  ainda
gesticula muito. O jovem de branco faz ares de desespero, olha ao
redor,  parecendo  também  impotente  naquele  momento.  Agora  a
jovem de amarelo está de pé. Ela é jogada de um lado para o outro
pelos coadjuvantes. A música retorna ao seu refrão, o cantor grita
“me liberte” acompanhado da guitarra. O jovem de branco faz muitos
gestos que indicam desespero, chamando-a. 

Ela  tenta  correr  mas é segurada.  A música:  “Você quer  ser
livre? Quebre suas correntes/ Eu tenho a chave/ Todo o poder dos
Céus  e  da  Terra  pertencem  a  mim”.  Novamente   o  refrão.  Ele
estende o braço com veemência, ela se estica, cai. Atrás dela muitos
puxam correntes imaginárias, na frente dela,  o homem de branco
estende o  braço e  agora  imagina  também uma corrente  que  ele
mesmo começa a puxar em sua direção. Ela está na tensão entre
essas  duas  forças.  Finalmente,  o  homem de  branco  ganha esse
cabo-de-guerra e abraça a jovem. Nesse momento percebemos o
quão mais alto e corpulento que ela ele é, fazendo-a minúscula. A
música termina: “Você está livre”.

Poucas  pessoas  batem  palma.  Um  jovem  negro  pega  um
microfone e explica, em português, que essa peça tinha sido feita



pra  mostrar  que  “Jesus  veio  para  nos  libertar”.   Ele  explica  que
temos vários desejos, por várias coisas que esse mundo oferece,
mas  que  isso  não  traz  a  verdadeira  alegria,  isso  não  traz  o
verdadeiro amor. O único que poderia trazer alegria é Jesus, como
teria sido visto na peça. “Estamos aqui para falar sobre o amor de
Jesus, sobre a libertação de Jesus, sobre o que Jesus pode fazer
por nós”.2

Essa cena aconteceu no início da Copa do Mundo FIFA 2014, no dia 13 de junho,

por volta das 16 horas, em frente à FIFA Fan Fest, que estava localizada no Aterro da

Praia de Iracema, em uma área nobre de Fortaleza. Ela foi realizada pelo grupo Jovens

Com Uma Missão,  que  faz  intercâmbios  missionários  com jovens  diversas  partes  do

mundo em contextos de “grandes eventos” para prevenir o tráfico de pessoas com fins de

exploração sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Reunidas no emaranhado de prevenção a crimes sexuais3 articulado pelo Núcleo

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) do Ceará durante a Copa, as redes

missionárias  Rede  Um Grito  Pela  Vida  e  Jovens  Com Uma Missão  (JOCUM)  foram

consideradas  fundamentais  na  capilarização  desse  debate  pela  coordenadora  núcleo

(LUNA SALES, no prelo).

A centralidade  recente  das  performances  e  rituais  acionados  por  essas  redes

missionárias no enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil  chama atenção para o

caráter  afetivo  operante  nessas  políticas,  ainda  que  não  seja  inaugurado  por  elas.

Proponho neste artigo analisar as especificidades das abordagens missionárias na gestão

de políticas de enfrentamento a crimes sexuais e como elas modificaram as formas de

capilarização desse debate antes e durante a Copa em Fortaleza.

Através do trabalho de campo que tenho realizado desde a Copa com as redes

missionárias  Rede,  JOCUM  e  Missão  Iris  percebi  o  lugar  fundamental  que  as

performances  e  os  rituais  ocupam  nas  campanhas  de  sensibilização  e  capacitações

articuladas por esses grupos no enfrentamento ao tráfico de pessoas e exploração sexual

de crianças e adolescentes. Busco, então perceber como se dá a intersecção entre a

temática dos crimes sexuais nas práticas rituais religiosas, transnacionalização das redes

missionárias e importância das emoções em suas ações.

Pesquisas  feitas  em  diferentes  partes  do  mundo  apontam  que  políticas  de

enfrentamento a crimes sexuais têm na gestão das emoções um importante elemento de

2  Descrição a partir de vídeo gravado por mim.
3  A categoria  “crimes  sexuais”  é  utilizada  aqui  para  reunir  um  conjunto  de  categorias  centrais  na

articulação  das  redes  de  proteção,  tais  como  tráfico  de  pessoas  com  fins  de  exploração  sexual,
exploração sexual de crianças e adolescentes, abuso sexual e turismo sexual. Pode-se notar que outros
possíveis crimes sexuais não estão aí inclusos assim como o “turismo sexual” não se configura em um
tipo penal. 



sua construção (WHITTIER, 2001; ANDRIJASEVIC, 2007; PISCITELLI,  2012; CHENG,

2013;  LOWENKRON,  2015).  Seguindo  as  pistas  assinaladas  por  essas  autoras,

argumento  aqui  que,  a  partir  das  preocupações com a  Copa em Fortaleza as  redes

transnacionais  missionárias  se  encontraram  em  um  grande  emaranhado  de

enfrentamento  a  crimes  sexuais  articulado  pelo  NETP no  qual  foi  visível  seu  caráter

transnacional em articulações pautadas na fé e a importância de performances e rituais

nas ações por elas realizadas.

Desenvolvo este texto através da apresentação do contexto de enfrentamento a

crimes sexuais  em Fortaleza e da importância  das redes missionárias  nesse quadro,

seguido pela análise do trabalho emocional presente em diferentes performances e rituais

inseridos  em  ações  anti-tráfico  missionárias,  relacionando-o  com  os  objetivos  de

capilarização  da  categoria  tráfico  de  pessoas  propostos  em  esferas  missionárias  e

estatais e, finalmente questionando os ganhos em combinar análises sobre regulações e

afetos com estudos sobre rituais.

Fortaleza no enfrentamento a crimes sexuais

Fortaleza, desde o início dos anos 1990, foi percebida como uma cidade onde se

destacavam a “prostituição infantil” e o “turismo sexual”, configurando-se em um cenário

central  nas conceitualizações sobre essas problemáticas, assim como nas práticas de

enfrentamento  implementadas  por  redes  governamentais (DIÓGENES,  2008).  Nesta

cidade, as organizações especializadas no enfrentamento à violência contra crianças e

adolescentes  se  articularam  rapidamente  em  Conselhos  de  Defesa  de  Direitos,

compostos  de  modo  paritário  por  “ONGs  e  organismos  governamentais,  sendo

caracterizado como uma entidade desvinculada do Estado” responsável pela definição de

uma “política oficial para o setor” (LEAL, 1998, p. 134).

Fortaleza foi  a primeira capital  brasileira  a criar  seu Conselho de
Direitos [da Criança e do Adolescente], em novembro de 1990, por
meio da lei municipal no 6.792, através de uma ampla mobilização
social, traço característico da cidade que quase sempre é precursora
de  movimentos  sociais  no  âmbito   da  criança  e  do  adolescente.
(DIÓGENES, 2008, p. 229-230)

Marcos como a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Prostituição Infantil,

instalada  na  Câmara  Municipal  de  Fortaleza,  em  1993,  seguida  por  mais  duas

investigações  de  teor  semelhante  da  mesma  casa  (Turismo  Sexual,  em  2002,  e

Exploração  Sexual,  em  2012),  e  a  implantação  de  um  dos  primeiros  Escritórios  de



Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos (ETSH), em 2004, reforçam a preocupação,

em diferentes  esferas  de   governamentabilidade,  em gerir  os  aspectos  considerados

criminosos dos mercados do sexo neste contexto.

As rápidas transformações decorrentes do desenvolvimento do potencial turístico

do Ceará nos anos 1990 foram aspectos centrais nas justificativas para implementação de

políticas  de  enfrentamento  ao  sexo  comercial,  com  destaque  nesta  década  para  a

articulação da categoria  prostituição infantil,  posteriormente suplantada pela noção de

exploração  sexual  comercial  de  crianças  e  adolescentes,  num  contexto  de  turismo

internacional (LEAL, 1998).

A problematização  deste  tema  na  esfera  nacional  se  materializa  no  Programa

Sentinela,  implantado  em  Fortaleza  em  2000,  que  no  quadro  do  Plano  Nacional  de

Enfrentamento  à  Violência  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes  “estabelece  um

conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnico-política e financeira

para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes” (BRASIL, 2001,

p. 1). Posteriormente, este programa foi criticado por não concentrar-se na exploração

sexual de crianças e adolescentes, que foi considerada a problemática principal pela ação

nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), enfrentada pelo Programa ViraVida, “que

nasceu exatamente na Praia do Futuro, em Fortaleza, frequentada por turistas do mundo

inteiro.” (SESI. DEPARTAMENTO NACIONAL, 2010, p. 13)

A imagem  de  crianças  e  adolescentes  envolvidas  nos  mercados  do  sexo  de

consumo estrangeiro tem operado como uma importante forma de sensibilizar a opinião

pública4 e possibilitado as primeiras regulações brasileiras de cunho humanitário sobre

alguns  setores  dos  mercados  do  sexo5.  Nos  primeiros  anos  2000,  parte  da  rede

mobilizada em torno da  exploração sexual  de  crianças  e  adolescentes,  engaja-se  de

maneira contígua nos temas do turismo sexual e do tráfico de pessoas, nos quais as

vítimas seriam também mulheres adultas (LEAL e LEAL, 2002; CÂMARA MUNICIPAL DE

FORTALEZA, 2002). 

Pode  ser  observada  uma relativa  continuidade  entre  as  categorias  em estudo,

assim como entre os contextos nos quais elas são problematizadas. A PESTRAF (LEAL e

LEAL,  2002),  enquanto  primeiro  grande  diagnóstico  do  tráfico  de  pessoas  no  Brasil,

centrado em mulheres,  crianças e adolescentes,  apesar de não identificar indícios de

4  Como propõe Lowenkron “(…) a infância tem seu lugar sacralizado fortalecido e essencializado e a
crítica à violência contra esses sujeitos ganha força, transformando o crime cometido contra a criança
no principal modelo de atrocidade.” (2012, p. 29)

5  Estas imagens de crianças exploradas sexualmente se tornam paradigmáticas no enfrentamento ao
turismo sexual, como o descrito por Sébastien Roux sobre o incêndio no bordel de Phuket, na Tailândia
(2011).



tráfico internacional no Ceará6 considera que há uma “inter-relação entre turismo sexual e

tráfico” (LEAL e LEAL, 2002, p. 82).

Essa pesquisa se constituiu à época de sua aparição como uma das principais

fontes sobre a temática do tráfico de pessoas no Brasil.  Desde então, muitas críticas

foram  feitas  tanto  à  precisão  de  seus  dados  quanto  aos  efeitos  políticos  gerados

(BLANCHETTE  e  SILVA,  2012),  apreendendo  enfim  que  esta  pesquisa  parte  da

perspectiva  que  mulheres  consideradas  vulneráveis  “[careceriam]  da  independência  e

autonomia necessárias para fazer escolhas.” (PISCITELLI, 2004, p. 295)

Em seguida, o I diagnóstico sobre o tráfico de seres humanos: São Paulo, Rio de

Janeiro, Goiás e Ceará (COLARES, 2004), que se centra na problemática do tráfico de

pessoas com pessoas adultas, elege o Ceará, dentre os quatro estados investigados, por

conta do forte turismo internacional que aconteceria neste contexto. 

A indicação  do  Ceará  explica-se  pelo  crescimento  do  turismo no
estado  nas  últimas  duas  décadas  (...).  Entretanto,  os  órgão  de
segurança  têm  detectado  importante  movimento  de  turistas
envolvidos  em  exploração  sexual  e,  especificamente,  a  Polícia
Federal  tem  recebido  relatos  de  pessoas  mantidas  em  cárcere
privado  e  sendo  obrigadas  a  se  prostituírem fora  do  Brasil  após
terem deixado o estado, aparentemente, por causa de propostas de
trabalho. (17-18)

Já no final dos anos 2000, o grande número de denúncias através do Disque 1007,

no qual   Fortaleza seria “campeã nas denúncias” (DIÓGENES, 2008, p.  22),  torna-se

justificativa de ações que abordam as categorias em estudo no Ceará. Este aumento, por

sua  vez,  é  lido  por  agentes  governamentais  como efeito  positivo  das  campanhas de

sensibilização  e  mobilização  implementadas  dentro  dos  Planos  Nacionais  de

Enfrentamento  à  Violência  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes  e  ao  Tráfico  de

Pessoas.

Deste modo, pode-se perceber que, ainda que as políticas voltadas para crianças e

adolescentes e aquelas para pessoas adultas nos mercados do sexo constituam esferas

diferenciadas, seus mecanismos e argumentos se cruzam com frequência, tornando-se

importante observá-las em conjunto para perceber seus efeitos sobre mercados do sexo,

quando estes se encontram no limite da legalidade.

6 Este  dado é  logo  em seguida  contraposto,  pois  haveriam “inquéritos  e  processos  que  informam a
existência de tráfico de mulheres para a Europa” (LEAL & LEAL, 2002, p. 82).

7  Entre  as redes de enfrentamento a crimes sexuais  o Disque 100 é compreendido como canal  de
denúncia de crimes cujas vítimas são crianças e adolescentes em contrapartida ao Disque 180, voltado
para vítimas que são mulheres adultas.



Missões no enfrentamento a crimes sexuais em Fortaleza

Desde de o início dos anos 1990 as iniciativas missionárias compuseram esse

quadro,  sendo  importantes  parceiras  na  denúncia  dessas  questões,  assim como nas

iniciativas preventivas e assistenciais. O formato e a relação com aparelhos do estado,

porém, apresentou significativas mudanças nesse período.  Se num momento inicial  a

preocupação  com  a  defesa  de  crianças  e  adolescentes  reuniu  diferentes  agentes

governamentais,  católicos  e  evangélicos,  esse  período  foi  seguido  por  uma

autonomização dessas redes que notavelmente se reuniram novamente em torno das

preocupações com a Copa.  Neste  tópico  buscarei  detalhar  a  trajetória  das  principais

redes abordadas.

Nos anos 1990, a Sociedade da Redenção, composta por freiras italianas, assumiu

um papel importante tanto na prevenção quanto na atenção das vítimas de exploração

sexual  de  crianças  e  adolescentes,  estabelecendo-se  como  uma  das  principais

referencias  desse  trabalho  em  Fortaleza.  Posteriormente,  em  2007,  algumas  irmãs

ligadas a essa iniciativa fundaram a Rede Um Grito Pela Vida do Ceará.

A Rede Um Grito Pela Vida é uma rede católica inter-congregacional formada por

mais de 150 religiosas/os,  atuante no Brasil  desde 2005 de forma “descentralizada e

articulada” com entidades eclesiásticas e civis, fazendo parte, no âmbito transnacional, da

Talitha Kum – Rede Internacional da Vida Religiosa Consagrada (OLIVEIRA). Talitha Kum,

por sua vez, foi criada em 2004 no seio da União Internacional das Superioras Gerais, em

parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), financiamento dos

EUA e sede na Itália. Ambas se dedicam ao enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Sobre a articulação inicial  de enfrentamento à exploração sexual  de crianças e

adolescentes em Fortaleza, Ir. Isabela explica:

Em 1990,  quando ela  chegou a  Fortaleza,  havia  muitas  meninas
sendo exploradas na Beira-mar. Não tinha como não ver, ela explica.
Suas histórias eram muito parecidas e muitas moravam no Pirambu,
por isso as irmãs compraram sua casa (uma casinha velha) lá. As
histórias:  meninas  do  interior  que  vinham  para  a  cidade  como
domésticas  e  engravidavam,  as  vezes  na  própria  casa  onde
trabalhavam,  e  então  eram  postas  para  fora.  Nessa  época,  ela
explica que o estado ainda não tinha tomado conhecimento e elas
ficavam sendo exploradas na Beira-mar.  Então se organizou uma
luta partindo da sociedade: associações e ONGs se juntaram e um
dos  resultados  dessa  parceria  foi  o  ECA.  Ela  pontua  que  nesse
período havia muita  ajuda,  tanto  financeira,  que vinha da Itália  e
também do Brasil, quanto em recursos humanos. Ela pontua que a



última ajuda se deu em 2003. Desde então a prefeitura meio que
assumiu,  “entre  aspas”.  Junto  com  isso  elaborou  uma  série  de
“exigências muito exigentes” técnicas para as casas de acolhimento
que  a  Ir.  Isabela  considerou  fantasiosas,  pois  não havia  dinheiro
para  aquilo.  Era  exigido,  por  exemplo,  o  acompanhamento  de
diversos profissionais, o que era muito difícil pois as pessoas eram
voluntárias durante uma hora de seu dia,  mas não o podiam ser
integralmente.8

Desde o início de 2015 a casa de abrigamento de jovens grávidas está fechada por

falta de verbas e pessoal. Atualmente a Sociedade da Redenção mantém seu trabalho em

comunidade oferecendo cursos de informática, inglês e costura no Pirambu. As ações

diretamente voltadas ao enfrentamento a crimes sexuais foram assumidas pela Rede, que

realiza  conscientizações  em  escolas  ou  comunidades,  formações  das  religiosas  e

capacitações com multiplicadores.

Agentes missionários evangélicos iniciaram seu trabalho também nesse período,

porém ainda não se destacavam como redes parceiras. Como pontuam John Smith e

Daniel,  líderes missionários evangélicos, no início dos anos 2000 o principal interesse

dessas redes evangélicas em construção centrava-se no atendimento às crianças de rua.

Os dois líderes concordam porém que abordar as crianças de rua e oferecer abrigo era

insuficiente para resolver a situação. 

Jovens  Com  Uma  Missão  é  uma  organização  evangélica  inter-denominacional

transnacional  com sede nos EUA que forma jovens missionários/as desde 1960. Está

presente no Brasil desde 1975, e no Ceará desde 1994. John, seu líder desde do início da

atuação  nesse  estado,  explicou  que  era  realizado  um trabalho  de  abrigamento  para

crianças  e  adolescentes  “com  problemas”.  Contudo,  ele  acredita  que  isso  não  era

suficiente, pois elas dificilmente se recuperavam e os custos eram muito altos. Atualmente

ele busca centrar as ações desse grupo em comunidades pobres das “651 favelas de

Fortaleza” onde seriam reforçados os valores familiares seguindo os valores da bíblia.

Através do seu trabalho, John busca mudar não somente o comportamento, mas também

o coração das pessoas através da fé.

Daniel iniciou seu trabalho missionário em Fortaleza no início dos anos 2000 junto

ao JOCUM. Ele tampouco se sentia satisfeito somente com o atendimento das crianças

de rua, no qual eram oferecidos banhos, roupas, alimentos e comidas. Ele viu que tais

crianças  não  paravam  de  aparecer  e  entendeu  ser  necessário  um  trabalho  nas

comunidades pobres que as mantivesse longe das drogas,  do crime e da exploração

sexual. Com isso em mente, direcionou as ações da Missão Iris para o Oitão Preto, uma

8  Diário de campo, 22 de julho de 2015.



comunidade  marcada  pelo  uso  abusivo  do  crack,  pela  pobreza  e,  segundo

missionários/as  católicos/as  e  evangélicos/as,  pela  exploração  sexual.  Atualmente  a

Missão Iris tem duas casas alugadas nesse local, situadas precisamente nos becos onde

se encontram os/as usuários/as de crack e que, paradoxalmente, possui uma bela vista

para o mar.9

Daniel disse ainda que a realidade mudou, dado que hoje em dia
não é mais tão visível gringos velhos com crianças na Beira-Mar. Ele
concorda com a visão de Ir.  Isabela. Diz que quando chegou, no
início  dos  anos  2000,  havia  muitos  gringos  velhos  e  gordos
segurando  a  mão  de  meninas.  Fala  que  houve  uma  grande
mobilização,  com  órgãos  no  governo,  que  faziam  passeatas  e
batiam panelas, mas ele não sabia a efetividade disso. Para ele o
que pode ser percebido era que importava muito mudar o coração
das pessoas e isso se dava somente através da fé. Que há tempos
colocou cursos de computação junto ao SENAC em uma casa perto
da pracinha. Houve filas para as inscrições, mas passadas quatro
semanas, não havia mais interesse, as crianças queriam somente
brincar. Então ele conclui que o ser humano é ruim por natureza e
que é  o  amor  (de  Jesus)  que faz  com que haja  coisas boas no
mundo apesar disso.10

Em paralelo a essa ação, a missionária Sharon Minuti, em Fortaleza desde 2010,

se tornou uma das líderes da Missão Iris ao iniciar intervenções semanais na chamada

“zona vermelha”, a área de bares e boates voltados para o consumo estrangeiro na Praia

de  Iracema,  com  o  intuito  de  combater  o  sex  trafficking.  Essas  intervenções  são

compostas por momentos de oração e abordagem e normalmente acontecem as sextas-

feiras das 22 h às 2 h da manhã.

Sex  trafficking é  uma  categoria  anglófona.  Tal  como  é  entendida  pelos/as

integrantes do JOCUM e da Missão Iris, inclui qualquer forma de “exploração sexual” –

que, no seu entendimento, é determinada pelo agenciamento ou consumo de serviços

sexuais – seja de crianças e adolescentes ou pessoas adultas, sem que haja necessidade

de  deslocamento.  Trata-se  de  uma  categoria  criminal  nos  EUA bastante  articulada

pelas/os missionárias/os deste país e apropriada pela parte brasileira da Missão que a

traduz como “tráfico sexual”.

A Missão Iris é guiada tanto pela palavra de deus, contida na bíblia, quanto pelas

9  Em  uma  publicação  no  Facebook,  ela  era  descrita  da  seguinte  maneira:  “essa  casa  está
estrategicamente situada no centro das drogas, no topo de um morro sobrevendo as ruelas da favela de
um lado e a beleza do oceano atlântico do outro.  A casa foi  originalmente construída por  um dos
maiores traficantes de drogas e era usada anteriormente como um QG de comanda (sic) para os (sic)
tráfico mas agora nós a transformamos numa fortaleza para Deus e um altar de adoração e oração que
é levantada (sic)  para o nosso Deus.  Cremos que o céu descerá e mudará a realidade ao redor.”
(Página do Facebook Iris Fortaleza, 10 de setembro de 2015.)

10  Diário de campo, 7 de outubro de 2015.



visões  dos/as  missionários/as  proporcionadas  por  deus.  É  um  grupo  formado  quase

exclusivamente por jovens cujos principais líderes vêm dos EUA e da Inglaterra. Na sede

de Fortaleza há missionários/as de diversas partes do Brasil, a maioria vem das classes

populares, mas graças a internacionalização do grupo a maioria tem muita fluência no

inglês e muitas/os realizam viagens para o exterior nas quais EUA, Inglaterra, França,

Nepal, Jordânia, Turquia, Líbano e mesmo Coréia do Norte são alguns destinos. 

Em alguns pontos, a Missão Iris se aproxima dos “novos evangélicos” apontados 

por Elizabeth Bernstein, mas o caso brasileiro aponta importantes diferenças com o 

contexto dos EUA descrito pela autora:

Um novo  grupo  de jovens  evangélicos  com educação  superior  e
relativamente  ricos  que  frequentemente  se  descrevem  como
membros da “geração da justiça” elaborou algumas das mais ativas
e  apaixonadas  campanhas  em  torno  da  escravidão  sexual  e  do
tráfico de pessoas. Em contraste com seus predecessores da Direita
cristã  [dos  EUA],  os  jovens  evangélicos  que  foram  pioneiros  no
engajamento cristão no movimento contemporâneo antitráfico não
somente assumem as linguagens dos direitos das mulheres e da
justiça  social,  mas  ativamente  tentam distinguir  seu  trabalho  das
políticas sexuais de outros cristãos conservadores. Ainda que muitos
desses  evangélicos  permaneçam  contra  tanto  casamento  gay
quanto aborto, eles não dão a esses assuntos a mesma prioridade
política  que  seus  pares  conservadores.  [Tradução  livre]
(BERNSTEIN, 2010, p. 60)

No Brasil, a Missão Iris e, em menor medida, o JOCUM assumem a linguagem dos

direitos  das  mulheres,  o  que  distingue  esses  grupos  dos  políticos  que  compõem  a

chamada  “bancada  evangélica”  no  Congresso  Nacional  brasileiro,  marcada  pelo

conservadorismo. Contudo, não havia um “vazio de abordagens cristãs” como pode ser

percebido  pela  presença  histórica  e  atuante  das  associações  católicas  no  tema  da

sexualidade. Deste modo, abordagens evangélicas se construíram de modo a diferenciar-

se das propostas católicas ainda que os objetivos sejam os mesmos. Com o período da

Copa as especificidades desse movimento composto quase que totalmente por pessoas

jovens e a impressionante internacionalização que lhe é característica se tornam visíveis

em ações como aquela em frente à Fan Fest descrita no início desse texto.

A presença importante das mulheres em ambas as redes é marcada por muitas

diferenças nas quais a geração se sobressai: enquanto que as católicas são em maioria

de meia idade ou idosas, as evangélicas são extremamente jovens, as idades variando

entre 19 e 30 anos. Em ambos os grupos estão presentes membros de países do Norte e

do Sul global, sendo que na Rede se destacam as italianas enquanto que na Missão Iris

anglófonas  são  maioria.  Em  ambos  os  grupos  as  viagens  e  mesmo  um  desejo  de



aventura são exaltadas, indo ao encontro do que propõe Bernstein: “sob argumentos de

moralidade e resgate de prostitutas, as mulheres em particular têm novas oportunidades

de participar de uma cultura sexualmente explícita, de viagens internacionais e das zonas

anteriormente proibidas das cidades.” [Tradução livre] (BERNSTEIN, 2010, p. 60). 

A autora faz essas observações a partir da perspectiva de jovens que estão ou

partem dos EUA para lugares pobres do mundo. No trabalho etnográfico realizado em

Fortaleza,  apreendo  “novas  evangélicas”  de  outro  ponto  de  vista  e  em  relação  com

católicas. Entendo que é necessário notar que as diferenças de nacionalidade, raça e

classe  presentes  na  sede  da  Missão  Iris  entre  missionárias  do  Norte  global  e  suas

colegas  brasileiras  colocam tanto  os  limites  dessas  “oportunidades”  quanto  as  novas

possibilidades acessíveis a jovens brasileiras de classes populares. Por outro lado, as

diferenças geracionais e de estrutura desses grupos, onde a sede da Missão Iris em

Fortaleza  é  mista  enquanto  que  as  casas  das  congregações  são  exclusivamente

femininas  e  formadas  por  idosas,  dão  diferentes  sentidos  à  “vida  em  comunidade”

experimentada por umas e outras.

A partir dessas considerações, ainda iniciais, sobre a organização e trajetória das

redes de enfrentamento a crimes sexuais no Ceará podemos perceber que o momento de

articulação que reuniu agentes e grupos missionários católicos e evangélicos a outras

organizações sem cunho religioso, ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000, foi

sucedido por um período de autonomização de redes em torno da fé, por um lado, e das

ações estatais no sentido de ordenar essa multiplicidade de iniciativas, por outro.

Seja porque o estado “assumiu entre aspas” as funções desempenhadas pelas

muitas organizações religiosas que até então não se entendiam como rede, seja porque

seus líderes  perceberam a necessidade de colocar  a  fé  como elemento  central  suas

intervenções sociais para alcançar seus objetivos, esse emaranhado foi enfraquecido em

detrimento das ações individuais de cada um de seus membros.

O período de meados dos anos 2000 até 2013 parece representar  quase uma

década  de  desenvolvimento  mais  ou  menos  independente  de  ações  missionárias  de

enfrentamento a crimes sexuais em relação ao estado, ao mesmo tempo em que tais

grupos se articulavam com outras iniciativas missionárias por todo mundo, marcando sua

internacionalização.  Este  movimento  de  articulação  em  redes  globais  relacionadas

através da fé e distanciamento do estado é interrompido com a proximidade da Copa do

mundo. 

Considerada por representantes do estado e missionários/as como um momento

de grande perigo de recrudescimento dos crimes sexuais em Fortaleza, a Copa motivou



uma nova articulação entre redes internacionais missionárias com base em Fortaleza e

braços  do  estado  em  um  grande  emaranhado  de  enfrentamento  a  crimes  sexuais.

Contudo, se algumas das iniciativas e agentes atuantes desde o início dos anos 1990 se

reencontraram nessa emaranhado, suas posições mudaram significativamente: fazendo

parte  de  redes  transnacionais  esses  agentes  se  reposicionaram  na  cena  do

enfrentamento, sendo notável a importância adquirida pelos grupos evangélicos em suas

novas abordagens.

 Esse emaranhado em torno da Copa foi articulado em torno da categoria tráfico de

pessoas,  contudo,  ao  acompanhar  o  trabalho  das  redes,  diferentes  categorias  eram

acionadas – abuso sexual, turismo sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes

– em diferentes espaços de atuação – comunidade do Oitão Preto, periferias do Pirambu

e Barra do Ceará, “zona vermelha” da Praia de Iracema. (LUNA SALES, no prelo).

Assim, neste artigo procuro enfatizar as novas formas de enfrentamento a crimes

sexuais  desenvolvidas através  do fortalecimento  de redes transnacionais  missionárias

com  base  em  Fortaleza  ao  longo  de  uma  década  de  atuação,  as  quais  se  tornam

passíveis de comparações através do emaranhado de enfrentamento a crimes sexuais

articulado pelo NETP. Proponho que nessas ações desenvolvidas durante a Copa pode

ser observada a centralidade do trabalho emocional no enfrentamento a crimes sexuais.

Emoções e crimes sexuais

A respeito  do  movimento  de  ativistas  contra  o  abuso  sexual  nos  EUA,  Nancy

Whittier  propõe  que  os  processos  emocionais  observados  em  diferentes  contextos

políticos de ações contra esse crime não são importantes somente na construção de

sentimentos  de  oposição nos  participantes,  mas  também  constituem  um  trabalho

emocional  porque encorajam respostas  emocionais  politizadas  nas  pessoas (2001,  p.

240).

Partindo  dessas  elaborações  proponho  perceber  como  performances  e  rituais

realizados  por  redes  missionárias  em  contextos  de  enfrentamento  a  crimes  sexuais

podem produzir emoções tanto nas pessoas envolvidas quanto naquelas que as assistem.

A eficácia  produtiva  das performances (rituais  ou não)  dependerá então tanto de seu

contexto quanto de sua forma.

Na performance descrita no começo desse texto alguns desses elementos podem

ser percebidos. Se os membros do JOCUM que participavam daquela cena pareciam

plenamente engajados/as emocionalmente na temática, o público transnacional da Copa,



que  era  o  alvo  daquela  ação,  estava  completamente  alheio  à  cena.  Isso  não  indica,

contudo, a falta de eficácia. Como argumentarei ao longo desse tópico, em muitas das

ações missionárias anti-tráfico, as mais importantes relações e emoções produzidas são

entre as/os missionárias/os, quando o tráfico de pessoas condensa significados de um

problema moral, social e místico que reforça a atuação da rede e o sentido da missão.

Após  a  Copa,  o  líder  do  JOCUM no  Ceará  explicou  que  a  organização  tinha

estratégias para chamar a atenção do público, dentre as quais essas performances, e que

se uma só pessoa parasse para “se abrir” eles se consideravam bem sucedidos. Foram

preparadas  apresentações  especiais  para  a  Copa  nas  quais  eram  usadas  músicas

populares e temas “de quebra da fábrica social”. A mímica a tornaria inteligível para todas

as nações. Contudo, mesmo com essas estratégias, a Copa não foi considerada uma boa

experiência  para  quem  queria  “ajudar”.  Ainda  assim,  um  grande  esquema  de  ações

missionárias está sendo proposto para as Olimpíadas Rio 201611.

Em outro contexto e formato, os rituais inseridos em ações de enfrentamento a

crimes sexuais articuladas pela Missão Iris permitiram perceber de maneira mais clara os

efeitos dessas mobilizações. A Missão Iris realiza suas as ações de intervenção na “zona

vermelha” desde 2010 às sextas-feiras, das 22 às 2 horas da manhã, na área de bares e

boates da Praia de Iracema. Elas consistem em um momento de oração, que costuma

acontecer na sede da Missão e, em seguida, na abordagem das “meninas”. Acompanhei o

I Seminário Luz nas Ruas, realizado de 5 a 8 de novembro de 2014. Seu objetivo era

capacitar membros da igreja para “levar o evangelho às zonas de prostituição”. Segundo

Sharon  Minuti,  líder  e  idealizadora  dessas  abordagens,  trata-se  de  algo  novo  em

Fortaleza. Ela busca promover a temática em igrejas evangélicas para que sejam criadas

outras iniciativas na cidade, contudo ressalva que é um grande desafio, pois mesmo nas

igrejas, a “sensualidade” tipicamente brasileira poderia atrapalhar o combate ao tráfico de

pessoas.

Neste texto gostaria de retomar os diários de campo que se referem ao seminário,

relatando tanto seus momentos teóricos, que aconteceram na sede da Missão, quanto

práticos, na Praia de Iracema. O primeiro dia teve duas horas de programação, das 19 as

21 horas, na qual a primeira hora inteira foi dedicada ao louvor. A forma com a qual esse

momento foi  conduzido me chamou atenção, pois  ao invés de um culto  marcado por

performances bem delimitadas, a forma desse ritual  era aberta e fluida.  Desde as 19

horas havia um jovem com um violão no altar improvisado com um crucifixo construído a

partir de material reciclado e luzes de natal. A própria música que ele cantava parecia

11  Mais informações em: http://jlukasse.wix.com/jocum-rio-2016 (Acesso em 07 de setembro de 2015).

http://jlukasse.wix.com/jocum-rio-2016


improvisada em alguns momentos, e não era sempre possível perceber quando acabava

uma e começava outra.

Interrompemos  a  conversa  porque  começam  as  músicas  e  nos
pedem para ficar de pé (o que já estávamos) chamando a nossa
atenção. Lembro que Sharon pedira que não houvesse distrações
por  conta  da  minha  pesquisa  na  reunião  e  vou  logo  para  uma
cadeira, com medo que mesmo a minha escrita distraísse alguém.
Acho interessante que as músicas podiam ser as da rádio, populares
e de amor,  mas as pessoas falam de Deus em algum momento.
Tinha frases mesmo como “minhas tardes de domingo não são mais
vazias”. Falam de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Depois entendi
que isto faz todo o sentido na leitura da bíblia feita pelo grupo. Há de
se ver se isso acontece em todos...

As pessoas entram no clima, mas ainda há duas mulheres que
conversam mais afastadas.  Sharon está no canto da primeira fila
sentada  e  mexendo  no  Ipad.  Eu  fico  em  pé  durante  a  primeira
música, que quase não termina, na verdade não sei se chegou a
terminar ou se era só um continuum de músicas bem parecidas, e
sentei.

O público é majoritariamente jovem e feminino. Não consegui
perceber se havia pessoas de outras igrejas. Contando com todos
os presentes havia 16 pessoas, que parecia um bom número para a
estrutura disponível.
(...)

Sharon começa a falar as 20 h. Na primeira hora de música e
uns chamados para Deus o povo ficou todo muito compenetrado, se
balançando,  uma  mulher  falava  em línguas  e  chorava  na  minha
frente.

Sharon apresenta o 1o Seminário Como Trazer a Luz Para as
Ruas  e  diz  que  espera  que  hajam  outros.  Fala  de  uma  zona
vermelha de prostituição referindo-se a Praia de Iracema. O foco
deste primeiro dia é falar sobre a Visão Mundial de Jesus sobre o
Tráfico Sexual.12

No segundo dia de seminário esse esquema se repete. Um jovem me explica que o

louvor é um momento voltado para sentir a presença de Deus. Pelo que percebi nesse e

em  outros  dias,  essa  presença  chega  em  momentos  diferentes  para  cada  uma  das

pessoas, mas não falha em chegar, sendo que na última meia-hora as pessoas já estão

todas muito envolvidas, denotando isso através de movimentos corporais como a dança,

o cair de joelhos em adoração, o choro e a gargalhada.

Como aprendi através de diversos membros da Missão, o trabalho de interseção,

ou seja, os momentos de louvor nos quais fazem suas preces, são considerados muito

importantes no enfrentamento a crimes sexuais. É através do louvor que se torna possível

a “capacitação pelo espírito santo”,  as visões missionárias que indicam o formato das

ações na Praia de Iracema e a é única forma de libertar as pessoas desses crimes.

12  Diário de campo, 05 de outubro de 2014.



[Depois do culto, que foi das 19:30 às 22 h] Todas as pessoas se
colocam em círculo, neste momento inicial há somente mulheres, no
número de 9.  É o momento da interseção que,  segundo Sharon,
representa 50% de seu trabalho contra o tráfico de pessoas. Elas  o
fazem para entrar num tempo de louvor, para chegar na zona cheios
de Deus, da alegria de Deus, e seu trabalho de abordagem ser mais
eficaz.  Ela  explica  que  quando  estão  cansados  (o  que  todos
estavam visivelmente, mas Sharon de maneira especial) as pessoas
percebem e quando estão animados as pessoas vêm a eles. Este
momento nem sempre acontece, mas hoje Sharon achou que era
necessário.  Passamos aproximadamente  1  h  em circulo,  ouvindo
músicas  no  Ipad  de  Sharon,  músicas  de  louvor  em  inglês,  que
depois ela me explicou serem de seus amigos.

O  momento  é  utilizado  também para  falar  com Deus  e  ter
visões que vão direcionar o trabalho naquele dia,  para que Deus
mostre o que ele quer que aconteça e as missionárias fazerem uma
“caça ao tesouro”. Então depois do momento da reza ela pergunta
se alguém sentiu algo, teve alguma visão. Júlio, líder do grupo da
interseção, fala que teve a visão da onda que arrasaria Fortaleza.
Ele fala que sente que deve fazer a interseção em vários lugares
neste  dia  e  não  ficar  somente  parado  em  um  deles.  Alguém
menciona um relógio de ouro e uma oração de cura. Sharon fala que
sentiu  Deus  pedir  para  que  ela  levasse  um  cobertor.  Tudo  é
traduzido  simultaneamente  à  voz  baixa  para  Loren,  que  não fala
português. Sharon explica que há café na cozinha e descemos para
sair. Eu que já tinha tomado mais cedo pego mais um pouco, alguém
me  empresta  um  cardigã,  pois  faz  um  pouco  de  frio.  Há  uma
organização  com  as  rosas  que  serão  distribuídas  e  pergunta-se
quem quer ficar em que grupo. Fazem-se 2 grupos de abordagem,
cada um com 4 pessoas, sem homens em nenhum deles e 1 de
interseção, com 5 pessoas.13

Durante as abordagens foram feitas orações em pequenos grupos, de duas ou três

missionárias, com pessoas encontradas na noite. A diferença do grupo de interseção era

que  nesse  caso,  os  louvores  eram  feitos  acompanhados  de  um  violão  sem

direcionamento para nenhuma pessoa específica. Algumas vezes era muito alto, gritando

mesmo, algo que teria sido iniciado também a partir  de uma visão e que, para as/os

missionárias/os, teria muita eficácia.

A eficácia dessas performances tem diferentes significados para essas pessoas.

Enquanto que elas reconhecem que é muito difícil resgatar alguém que está perdido na

“zona vermelha”, esse tipo de ação parece inspirar cada vez mais o engajamento das/dos

próprios missionárias/os e de outros membros das igrejas no enfrentamento a esse crime.

Sobre isso,  as considerações feitas por Sharon e outros/as missionários/as sobre um

culto que foi realizado em maio de 2015 numa das maiores boates da Praia de Iracema a

partir das 2 h da manhã da sexta-feira, quando as pessoas já estão se dirigindo para outra

13  Diário de campo, 08 de outubro de 2014.



boate, são elucidativas:

A missão Iris teve apensas três semanas entre o primeiro contato e
culto,  e  uma  semana  somente  foi  usada  para  prepará-lo.  Essas
pessoas vinham de diferentes igrejas, pelo menos 4. Dentre elas a
Bola de Neve, de onde veio o maior público, por volta de 7 pessoas,
segundo me explicou um de seus membros, a Dove, a Casa do Pai
e a “Igreja do Alex”, uma igreja de um padre gringo que faz cultos
num círculo de pedra perto  de um espigão na Praia de Iracema.
Quando eu pergunto a Sharon qual é a sua igreja ela sorri e diz que
é complicado. Explica que vai a esse culto na Praia de Iracema aos
domingos,  quando  pode,  porém  as  vezes  fica  tão  imersa  nas
atividades missionárias que deixa de ir.

Ela comentou que uma das coisas mais bonitas do culto na
boate – além de ver Jesus levar luz às trevas e operar um milagre
fazendo  o  gerente  permitir  isso,  claro  –  foi  ver  todas  as  igrejas
juntas. Ela critica o controle que certas igrejas querem exercer sobre
seus  fieis.  Ao  mesmo  tempo,  propõe  que  quer  fazer  um  novo
seminário para passar seu conhecimento e experiência para líderes
de outras igrejas (eu chamo de capacitação e ela repete a palavra),
de modo que outros grupos desenvolvessem seus próprios trabalhos
independentes. Ela não quer difundir um “jeito Iris” de fazer missões
na “zona vermelha”,  mas passar o que sabe para que os grupos
desenvolvam sua própria metodologia.

Sharon contou que somente uma “menina” ficou na boate, bem
na frente,  no  local  de  oração,  onde permaneceu a noite  toda.  O
brasileiro contou ainda que convidaram um vendedor ambulante de
bebidas, que aceitou. Eles deram um jeito para guardar seu carrinho
e ele participou do culto na madrugada. O gerente foi outro que ficou
a noite toda. Cada um desses detalhes era uma vitória. Ela conta
ainda  que  tinha  uma mulher  lá  fora  pedindo  socorro  e  que  elas
tentaram ajudá-la a levantar e a levar para a boate, onde haveria o
culto, mas não conseguiram. Nesse momento comentou que o diabo
não estava contente com o que estava acontecendo.
(...)

As portas ficaram fechadas. Missionárias/os tomaram conta do
som, da porta e de outros detalhes. Os garçons e garçonetes foram
embora por conta do horário, apesar dos missionários terem insistido
bastante para que ficassem. Sharon contou que muitas/os eram da
Universal e não sabiam como aquilo estava acontecendo ali. 

Comentavam como fizeram sucesso seus vídeos no Facebook,
um teve 1000 visualizações, o outro 900. Eles comentaram ainda
que um segurança utilizou as imagens de circuito interno, nas quais
aparecia o culto, para exibir em sua igreja, a Universal, e que fez
muito sucesso.14

Já aconteceram dois cultos nessa boate, ambos duraram a madrugada, nos finais

de  semana,  a  partir  das  2  da  manhã,  e  reuniram  muitas  pessoas  de  várias  igrejas

evangélicas.  Como se  pode  perceber  no  trecho  do  diário  de  campo acima,  além da

eficácia entre as pessoas que já estão engajadas no projeto missionário de “levar luz às

14  Diário de campo, 27 de maio de 2015.



ruas”,  muitos  fiéis  de  igrejas  que  não  participam  desse  tipo  de  ação  se  mostraram

sensíveis à temática, sendo a figura do gerente que convida missionários/as a fazerem o

culto na boate um caso emblemático.

Entre membros da igreja católica, as ações parecem se dar de modo diferente.

Desde finais de 2014 tenho procurado contatar as freiras que fazem parte da Rede Um

Grito Pela Vida no Ceará através da indicação da coordenadora do NETP. Usando de

contatos pessoais e contando com a sorte,  cheguei a três freiras que se engajam de

maneiras  diferentes  na  Rede  e  na  luta  anti-tráfico  em  Fortaleza.  Centro  esta  curta

narrativa nas entrevistas com Ir. Odete, que é membro ativo da Rede e da Congregação

do Bom Pastor, cujo foco histórico é ajudar mulheres em “situação de vulnerabilidade”. A

Rede  do  Ceará  se  mostrou,  de  maneira  geral,  menos  acessível  que  os  grupos

evangélicos apresentado acima. Os eventos pareciam ser mais exclusivos, os contatos

eram mais fugidios e os materiais menos acessíveis.15

Ir. Odete tem me permitido acessar aos poucos as ações da Rede. Ela mencionou

desde  maio  até  agosto  de  2015  eventos  nos  quais  a  Rede  participou.  Eles  se

configuraram nas reuniões mensais da própria Rede, nas capacitações organizados pelas

pastorais Operária, do Povo de Rua e do Migrante e, principalmente, no II Nordestão –

Análise sociológica da realidade do tráfico de pessoas a nível nacional e internacional,

organizado pela Rede no Ceará. Minha participação nesses eventos sempre era algo a se

confirmar que contudo, nunca se concretizava. Deste modo recorro aqui às conversas

com Ir. Odete sobre eles para apresentar parte das ações anti-tráfico da Rede.

Por um lado, ela coloca que nesses eventos é enfatizada a formação da visão de

mundo da Rede a partir de demandas das religiosas que estão junto às “comunidades”,

mas também de outros movimentos sociais e de pesquisadoras/es, comentando que a

sociedade não é feita somente de religiosas, de modo que a Rede também não poderia

ser. Fortemente inspirada na teologia de libertação, Ir. Odete entende que, independente

das doutrinas, o trabalho junto à comunidade, de amor ao próximo, seria a verdadeira

missão tanto de membros da igreja quanto de pessoas leigas. Enfatizando esse trabalho

social e em oposição à abordagens carismáticas, ela propõe que “Deus não precisa do

meu louvor”16. A despeito disso, ao me relatar as programações dos eventos percebo uma

grande ênfase nas místicas e evangelizações que são realizadas como parte da formação

no enfrentamento ao tráfico de pessoas.

15  Felizmente esse quadro se reverteu e atualmente tenho contato com todas as religiosas membro da
rede, acompanhando diversas ações que não poderão ser incluídas nesse texto por impossibilidade de
análise desses dados a tempo para este artigo.

16  Entrevista, 24 de agosto de 2015.



Por outro lado, também a partir desses eventos, é confirmado o grande objetivo da

Rede  de  mudar  a  consciência  popular,  trabalhando  junto  à  comunidade  para  formar

multiplicadores na luta anti-tráfico que finalmente pressionem o estado por novas políticas

públicas  no  enfrentamento  a  este  crime.  Como  propõe  Ir.  Odete:  “todo  trabalho  de

consciência é um trabalho revolucionário, pois nós estamos na contra-mão do sistema”17.

A partir  desses  relatos  e  baseada  em  minha  própria  dificuldade  em  participar

desses eventos, entendo que, se a Rede não é exclusiva de religiosas, ela busca em seus

membros aliadas/os através da fé católica. As místicas – momentos de oração e contato

com a espiritualidade – , apesar de ocuparem um lugar menor nos discursos de Ir. Odete

em relação aos de Sharon,  parecem tão presentes na prática  quanto entre  as redes

evangélicas.

Entendo que  através  deles  são  criadas novas  relações  entre  membros dessas

igrejas nas quais o tráfico de pessoas se torna uma categoria que condensa uma série de

preocupações morais, sociais e místicas atualizando o sentido das missões. O caráter

missionário do JOCUM, Missão Iris e Rede as situa junto às comunidades consideradas

mais “vulneráveis” ao tráfico de pessoas em Fortaleza, como nos bairros periféricos do

Pirambu, Barra do Ceará e Oitão Preto, ou mesmo em mercados transnacionais do sexo,

como na Praia de Iracema, promovendo a capilarização do debate em relação a esses

contextos. Mas através de que relações se dá essa capilarização? 

Capilarização da categoria tráfico de pessoas entre estado e missão

Os investimentos estatais na construção de um emaranhado de enfrentamento ao

tráfico  de  pessoas  operam  uma  tentativa  de  coordenar  ações  implementadas  por

diferentes  redes,  partindo  de  articulações  já  existentes  para  promover  novas

capilarizações da categoria. 

Tal  como elaborada por  Michel  Foucault,  essa categoria  remete  à  proposta  de

“captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações, lá onde ele se torna

capilar; captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais” (1979, p.

182). Pesquisadores/as das políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas observaram

a  capilarização  da  categoria  na  criação  de  comitês,  realização  de  capacitações  e

campanhas de sensibilização (PISCITELLI, 2011).

Explicitando os  motivos  de uso  do  termo,  a  coordenadora  do NETP do Ceará

reforçou as noções de difusão e descentramento na conceitualização da categoria, ao

17  Entrevista, 24 de agosto de 2015.



mesmo tempo em que exprimiu a vitalidade da capilarização do tráfico de pessoas para o

corpo social, inspirada na importância dos vasos capilares para o corpo humano18.

Através dos diários de campo analisados e de pesquisas anteriores, pude perceber

que  a  categoria  tráfico  de  pessoas  se  capilariza  através  de  diferentes  contextos

considerados  “vulneráveis”  ao  tráfico  de  pessoas,  que  são  localizados  tanto  em

“comunidades” quanto em determinados setores dos mercados do sexo (LUNA SALES,

no prelo),  mas não necessariamente  entre  as  pessoas consideradas “vulneráveis”  ao

tráfico  de  pessoas  em  representações  míticas  da  questão (BLANCHETTE,  SILVA e

BENTO, 2013). 

As  performances  e  rituais  religiosos  articulados  em ações  de  enfrentamento  a

crimes sexuais faz com que membros de comunidade religiosas se mobilizem em torno

dessa questão, estabelecendo novas relações centradas no enfrentamento ao tráfico de

pessoas  e  à  exploração  sexual  de  crianças  e  adolescentes.  Parece  tratar-se  de  um

processo circular onde a importância do trabalho emocional missionário é crescente na

construção de relações entre religiosas/os que se tornam também ativistas na luta anti-

tráfico.

Em outras palavras, entendo que as performances e rituais realizados em ações

missionárias anti-tráfico atuam como um “dispositivo  de sensibilização particularmente

eficaz”  (LOWENKRON,  2015,  p.  147) entre  pessoas  que  já  fazem  parte  de  redes

religiosas.  Especialmente,  esses  rituais  produziriam,  então,  emoções  que  engajariam

essas religiosas enquanto ativistas anti-tráfico. Ao mesmo tempo, as supostas vítimas,

objetos  de  intervenção  dessas  ações,  principalmente  as  mulheres  que  circulam  nos

mercados  do  sexo,  são,  em  última  instância,  deslocadas  desses  espaços  para  a

realização de um ritual fortemente difundido entre redes religiosas. 

Como propõe Sealing Cheng sobre sua pesquisa entre redes anti-tráfico na Coréia 
do Sul:

O  engajamento  apaixonado  de  mulheres  ativistas  no  movimento
anti-prostituição pode dizer menos sobre o estado da prostituição na
Coréia  do  Sul  que  sobre  a  subjetividade  das  ativistas  enquanto
sujeitos  históricos  e  globais.  (...)  A vitimização  das  mulheres  sul-
coreanas  prostituídas  fornece  uma  passagem  para  mulheres
ativistas  participarem e  circularem de  modo  efetivo  na  economia
afetiva das campanhas globais para combater o tráfico de mulheres.
(2013, p. 24)

Compreendendo por  um lado que,  para o NETP do Ceará,  enquanto braço do

estado,  a  principal  virtude  das  redes  missionárias  nas  políticas  anti-tráfico  é  sua

capacidade de capilarização da categoria e, por outro, que essa capilarização proporciona

18  Entrevista, 29 de janeiro de 2015.



o  avivamento  de  comunidades  religiosas  em  torno  de  um  símbolo  que  condensa

preocupações morais, sociais e místicas dessas redes, pergunto-me quais são os efeitos

da nova e impactante importância das missões nas políticas de enfrentamento a crimes

sexuais e nos mercados do sexo a partir da Copa.

Proposta teórica: entre emoções e rituais

Acredito que para compreender essas ações e seus efeitos, é necessário analisar

suas especificidades,  as quais  apreendi  sobretudo na importância de performances e

rituais  em  contextos  de  luta  anti-tráfico.  Busco,  então,  nesse  tópico,  fazer  algumas

considerações iniciais sobre a produção ritual de emoções e relações.

A produção ritual de emoções e de relações tem feito parte de meus interesses

desde as primeiras pesquisas. Retomo aqui uma intuição inicial, quando propus que as

ritualizações (metafóricas) do programa permitiam construir disposições emocionais de

distância nas relações entre trabalhadoras do sexo e seus clientes em uma praça de

Fortaleza (LUNA SALES, 2013), para tentar perceber como os rituais religiosos realizados

por  redes  missionárias  no  enfrentamento  ao  tráfico  de  pessoas  podem,  de  maneira

extremamente eficaz, produzir determinadas emoções. Indo mais adiante, busco neste

texto  analisar  como  essas  emoções  constroem os  contornos  de  corpos  individuais  e

coletivos (AHMED, 2004) que fundamentam políticas governamentais de enfrentamento

ao tráfico de pessoas que realizam intervenções violentas em nas margens do estado,

aqui assimiladas à categoria “vulnerabilidade”.

Essa  ideia  parte  de  alguns  pressupostos  apreendidos  a  partir  das  teorias  das

emoções e dos rituais. O primeiro ponto que gostaria de destacar é a multiplicidade das

performances que mobilizam emoções presentes nas políticas anti-tráfico, percebidas não

somente  entre  redes  missionárias,  mas  também  em  ações  organizadas  pelo  estado

(PISCITELLI, 2012). Centro meu olhar sobre as missões pois percebo que nessas redes,

além das performances, os rituais, como forma semelhante, mas de efeitos específicos

(RAPPAPORT, 1999) têm importância fundamental e declarada. 

A abordagem relacional dos rituais aparece, então, como uma proposta analítica

que  permite  perceber  como,  em  diferentes  performances  executadas  por  redes

missionárias,  os  rituais  partem de  relações  já  existentes  –  nos  casos  estudados,  de

pessoas engajadas na comunidade religiosa – para elaborar novas relações – de cunho

missionário e de intervenção em torno do tráfico de pessoas. Essas performances são

marcados por um “trabalho simbólico” no qual as emoções têm um papel fundamental na



construção dessas novas formas relacionais (HOUSEMAN e SEVERI, 2009).

Sobre a eficácia ritual em configurar relações, Michael Houseman desenvolve:

Eu entendo a eficácia ritual em referência à produção – subsequente
e para além da performance ritual em si – de itens do discurso e do
comportamento que pressupõem as relações atuadas no curso da
execução do ritual. (2004, p. 79)

As “condensações rituais” entre diferentes identidades, relações e símbolos que

são atuadas se estenderiam para além das performances,  implicando novas relações

sociais. Ao mesmo tempo, o autor enfatiza que o que importa nesses rituais para que haja

eficácia é que ele seja investido de emoções – características dos louvores, por exemplo

– não importa quais sejam. “Os participantes ficam pessoalmente engajados em ações

corporais prescritas e emocionalmente carregadas cujo exato significado permanece, não

obstante, obscuro.” (2004, p. 81)

A partir dessa teoria relacional dos rituais depreendem-se dois pontos importantes:

os rituais produzem relações, essa produção tem eficácia para além dos rituais porque é

emocionalmente carregada. Através dessas emoções avivadas ritualmente, se daria então

a produção de corpos individuais e coletivos cujos efeitos políticos são percebidos nas

intervenções  missionárias  sobre  determinados  corpos  e  espaços.  Esses  elementos

parecem úteis  para  compreender  a  importância  das  missões  nas  políticas  anti-tráfico

contemporâneas no Ceará. 

O papel importante das formas de governo missionário nas políticas anti-tráfico no

Ceará desde os preparativos para a Copa pode ser compreendido, então, através dos

efeitos  das  performances  e  rituais  presentes  em suas  ações,  produzindo  emoções  e

“comunidades de sentido” que capilarizam o debate do tráfico de pessoas e se localizam

no centro da racionalidade política do estado (STOLER, 2004).

Considerações finais

Busquei ao longo desse texto materializar algumas ideias para a abordagem das

redes missionárias que, apesar de apresentarem distinções entre si,  as quais abordei

apenas superficialmente, têm nos rituais um ponto em comum de ação política. Entendo

que, através da assimilação do debate do enfrentamento do tráfico de pessoas por líderes

dessas igrejas, uma série de traduções são operadas e, através dessa linguagem mística

que propõe “governar a vida cotidiana de toda humanidade para levá-la à vida eterna”

(FOUCAULT, 2008, p. 196), o tráfico de pessoas, se torna para além de um problema

criminal,  uma  questão  social,  moral  e  mística  que  une  comunidades  religiosas  em

propostas de intervenções missionárias.
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