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Resumo: Nas últimas décadas, a partir de denúncias, movimentos sociais em favor dos

direitos  humanos,  mudanças  políticas  e  legais  como  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente - (ECA) e o enquadramento de vários tipos de contato de cunho sexual com

crianças  e  adolescentes  como:  toques,  voyeurismo  e  pornografia  e  o  ato  sexual

propriamente dito, enquadrados na modalidade de estupro de vulnerável, são fatores que

tem  estimulado  a  emergência  de  uma  série  de  discursos  que  lutam  pela  causa  de

crianças e adolescentes em situação de abuso e exploração sexual. Ao mesmo tempo, se

buscam nesse meio, conhecimentos, mecanismos para apreender melhor essa realidade

e combatê-la. Apesar destes fatores, as denuncias sobre esse fenômeno tem aumentado

em  grande  escala,  em  todos  os  lugares  do  Brasil.  Estes  fatos  evidenciam  que  a

exploração  sexual  se  caracteriza  também  como  um  desafio  da  contemporaneidade,

principalmente  porque o  caminho situacional  das crianças,  adolescentes  e  jovens em

situação de exploração sexual aponta para uma associação de violações vivenciadas por

estes sujeitos desde a sua infância, seja no contexto da família, da comunidade, da rua,
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do mercado e das instituições. A partir deste enfoque, este estudo se propõe a levantar o

histórico da exploração sexual na Cidade de Manaus a partir  da visibilidade de casos

emblemáticos que ocorreram em municípios do Estado do Amazonas, discutindo como a

as idéias de protagonismo de crianças e adolescentes e de como a rede de proteção

necessita se apropriar de mecanismos mais efetivos para o enfrentamento e prevenção

deste tipo de violência.

Palavras  chave:  Exploração  sexual,  adolescentes,  menor,  sujeito  de  direito,

protagonismo.

Introdução
No Brasil, os casos de violência sexual ganharam repercussão nos últimos anos. E

essa repercussão tem se tornado cada vez mais impactante. Em determinadas regiões do

País,  esses casos tem aparecido com uma freqüência significativa.  No Amazonas,  os

casos  de  exploração  sexual,  surgem  na  mídia  e  já  existem  processos  legais,  deste

estado,  fora do Brasil.  Este artigo  descreve alguns casos considerados emblemáticos

ocorridos em Municípios do Amazonas, bem como, algumas das possíveis causas desta

repercussão. Essas discussões fazem parte de uma pesquisa de Doutorado do Curso de

Antropologia da Universidade federal do Amazonas que tem como tema Central a idéia de

“Limites  e  possibilidades:  Uma  aproximação  com  a  realidade  de  adolescentes  em

situação de exploração sexual na cidade de Manaus”, em que se levanta a hipótese de

comparar as lógicas de funcionamento da rede de proteção e da rede de exploração e de

demonstrar como a rede de exploração tem desenvolvido estratégias mais próximas das

realidades das jovens.
O interesse por este tema surgiu a partir de meu ingresso para trabalhar como psicóloga

na rede de proteção da criança e do adolescente da cidade de  Manaus no primeiro

CREAS –  Cento de Referência Especializado de Assistência Social  e em um SAVVIS -

Serviço de Atendimento a Vítimas de violência Sexual  Manaus. O que estimulou a busca

de  conhecer  melhor  o  tema  que  se  apresentava  na  rotina  de  atendimento  como

desafiador, pois as pessoas que passavam pela experiência apresentavam dificuldades

para  lidar  com  a  situação,  por  entendê-la  como  impactante  e  desconfortável  e/ou

traumática. O atendimento a adolescentes de exploração, era um desafio a parte, pois,

exigia estratégias diferenciadas de inclusão na escola e nos atendimentos e na rede de

proteção,  pois  as  jovens  apresentavam  dificuldades  de  adaptação  rotinas,  horários,

normas, regras e acordos, que eram negociados e/ou estabelecidos por esta rede.  A

forma como essas jovens eram encaradas, pela sociedade me causava, incômodo, por



muitas vezes, eram responsabilizadas por estarem nessa condição como se as mesmas

tivessem procurado para si estas experiências.
O objetivo principal deste artigo então, é o de trabalhar com algumas análise de

lógica de funcionamento das redes, destacando fatos importantes da historia da violência

sexual no Amazonas e  descrever alguns conceitos sobre violência, abuso e exploração

sexual.  Como  objetivos  específicos  procura-se  analisar  como  as  mudanças  legais

ocorridas no âmbito das políticas públicas, a exemplo da transição do código de menores

para  o  estatuto  da  criança  e  do  adolescente,  no  Brasil,  interferem  e  influenciam

gradualmente nas lógicas de funcionamento  das representações sociais que as pessoas

têm sobre violência e mais especificamente, sobre  casos de exploração sexual. Busca-se

também trazer reflexões baseadas nos estudos da Antropóloga Laura Lowenkron (2010),

que  chama  a  atenção  sobre   as  condições  de  mudanças  históricas  que  permitem

compreender a emergência desse tema enquanto fenômeno social específico.  
A  partir  de  fragmentos  históricos  de  como  esse  fenômeno  ganha  visibilidade,

sobretudo,  com os casos emblemáticos,  tenta-se descrever  essa transição,  permeada

pelo  paradigma  contemporâneo  da  concepção  sobre  violência  sexual  de  crianças  e

adolescentes que muda consideravelmente a partir da transição código de menores para

o estatuto da criança e do adolescente, bem como de outras mudanças legais.
O presente artigo apresenta uma discussão inicial a partir da última atualização do

Plano Nacional  de  Enfretamento  á  Violência  Sexual  de  Crianças e  adolescentes,  em

fevereiro de 2015, que define a violência como um conceito mais amplo dividido em abuso

e exploração sexual. A partir desta perspectiva  discute alguns conceitos no decorrer das

décadas de 90, destacando algumas diferenças que são enfatizadas em conceituações

mais atuais. Posteriormente aborda mudanças decorrentes do período de transição entre

Código Mello Mattos – Decreto nº 17.943-A, de 1927 – (código de Menores) e a lei 8.069

( Estatuto da Criança e do Adolescente) de 1990. 
Discute  em  seguida  algumas  questões  legais  trazidas  a  partir  dos  estudos  da

pesquisadora  e  antropóloga  Laura  Lowenkron  (2010),  e  enfatiza  algumas  situações

históricas e casos emblemáticos ocorridos na Região Amazônica com o intuito de fazer

um comparativo entre o presente, e de como o assunto era visto em épocas anteriores.

Para  finalizar  discute  a  partir  destes  fatos,  como  a  sociedade  tem  elaborado  suas

representações  sociais  sobre  o  tema  e  sua  visibilidade,  destacando  contradições,

obstáculos e mudanças que envolvem a idéia de protagonismo juvenil e de como a rede

proteção se apropria do tema neste processo.

1.Linha tênue: Semelhanças e diferenças em transição.
De acordo com a última atualização do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência



Sexual  no  Brasil,  revisado  em  fevereiro  2015,  a  violência  sexual  envolve  duas

expressões: O abuso sexual e a exploração sexual. Essa diretriz foi adotada a partir do III

Congresso Mundial de Enfretamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Além de destacar características importantes de cada tipo de violência para impactar no

campo das políticas públicas e dar visibilidade a este tema. Esta visibilidade no campo

dos conceitos é demonstrada, neste artigo, a partir do interesse de vários estudiosos em

conceituar violência, abuso e exploração sexual e das modificações desses conceitos no

decorrer do tempo. 

Azevedo (1993) considera a violência sexual todo ato ou jogo sexual, relação hetero

ou  homosexual,  entre  um ou mais  adultos  e  uma criança  ou  adolescente,  tendo por

finalidade estimular  sexualmente esta criança ou adolescente  ou utilizá-los para obter

uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa. 
Para Faleiros & Campos (2000), há clareza de que o abuso intra e extrafamiliar são

uma violência sexual,  nem sempre a exploração sexual  comercial  é identificada como

violência  sexual.  De  acordo  com  a  OMS  (2000)  o  termo  pode  designar  distintas

realidades,  como,  por  exemplo,  situações  de  abuso  sexual  intra  e  extrafamiliar  e

prostituição.
Os conceitos mostram mudanças quanto a organização da conceituação do tema.

Num primeiro momento, Azevedo (1993),  considera a  violência como sinônimo de abuso.

Em 1996 o termo exploração foi discutido no primeiro congresso mundial sobre violência,

não havia ainda um consenso sobre esse termo.  Já a violência é utilizado pela OMS para

designar situações de abuso sexual intra e extrafamiliar e prostituição. Essas mudanças

ocorrem a partir da discussão do assunto em vários cenários e eventos pelo Brasil inteiro

com o objetivo de criar uma padronização na forma de se conceituar a violência para

encontrar  formas  de  combatê-la.  Surge  o  termo  exploração  sexual   e  começam  a

aparecer muitos estudiosos e especialistas que buscam se apropriar do tema. Importa

ressaltar que o abuso e a exploração sexual têm muitas coisas em comum, o que faz com

que a linha entre ambos, seja freqüentemente tênue. Uma menina que aos nove anos é

abusada e ganha doces, biscoitos ou material escolar,  vivencia  que tipo de violência?

Esta situação traz algumas dúvidas aos profissionais mais experientes. Alguns respondem

que é abuso, outros exploração e podemos pensar também que o caso se inclui nos dois

tipos de violência. Isso é claro, segundo o ponto de vista da rede de proteção.
Christoffel e Cols (1992) classificam o abuso sexual como violência,  subcategoria de

maus tratos físicos.  Segundo Batista  (2003) o abuso sexual infantil corresponde a toda

situação em que um adulto utiliza-se de uma criança ou adolescente para satisfazer seu

prazer sexual, através de carícias, manipulação de genitália, mama ou ânus, exploração



sexual, voyeurismo, pornografia, exibicionismo, até o ato sexual, com ou sem penetração.
O Abuso  sexual,  é  todo  o  relacionamento  interpessoal  no  qual  a  sexualidade  é

veiculada sem o consentimento válido de uma das pessoas envolvidas. (Azulilás, 2014)

Quando se verifica a presença de violência física, o reconhecimento do abuso pode ser

mais claro, pela objetividade dos fatos que indicam que o abusador fez uso da força para

vencer a resistência imposta pela vítima. (Azulilás, 2014) 
Cristoffel e Cols, (1992) classificam o abuso nessa época como uma subcategoria de

maus tratos, Batista (2003) descreve várias atos considerados como abuso, o  Azulilás

(2014)  traz como um ponto importante a idéia  de  consentimento.  É possível  ver  nas

definições dos estudiosos, mudanças de foco de concepção sobre o tema com o passar

dos anos, o que mostra que os conceitos vão ganhando também novas organizações,

contextualizações de acordo com a época e novos significados.
No  que  diz  respeito  à  exploração  sexual  no  I  Congresso  Mundial  Contra  a

Exploração Sexual Comercial de Crianças, UNICEF (1996)  a exploração sexual é uma

prática  que envolve  troca de dinheiro  com/ou favores  entre usuário,  um intermediário

(agente, aliciador) e outro que obtém lucro com a compra e venda do uso do corpo das

crianças e dos adolescentes, como se fossem mercadorias, através de meios coercitivos

ou persuasivos”.  

Para  o  Azulilás  (2014),  é  a  “Indução,  coerção  ou  utilização  da  criança  ou  do

adolescente  no  trabalho  ilegal  ou  em  outras  atividades  sexuais  ilegais,  prostituição,

práticas de pornografia ou uso de materiais pornográficos, mediante pagamento ou para

finalidades comerciais, criando dependência e submissão ao poder econômico ou como

alternativas de sobrevivência e dominância.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF  (1996) destaca a idéia de

mercadoria, mais recentemente  o Azulilás (2014) enfatiza a concepção de dependência e

submissão ao poder econômico ou como alternativas de sobrevivência e dominância.  
No  período  em  que  esses  conceitos  vão  se  modificando,  eles  não  estão

desvinculados das práticas de cada época. De 88 até década de 90, as concepções de

garantia de direto, ganham visibilidade, não somente no campo teórico dos conceitos,

mas de várias ações dos movimentos sociais, estado e da sociedade com a exposição de

casos que eram anteriormente naturalizados. Estes casos chamam atenção, através da

mídia, redes sociais e demais veículos de comunicação, e demonstram  como a violência

sexual vai ganhando foco como um fenômeno a ser encarado de maneira diferente de

tempos passados.

2.  A transição e seus reflexos: Do menor desvalido ao sujeito de direito. 
Para  compreensão  desse  processo,  se  faz  importante  neste  artigo,  uma

contextualização histórica de como a visão de infância e adolescência da sociedade se



modifica,  no  decorrer  dos  anos,  e  de  como  na  concepção  da  antropóloga  Laura

Lowenkron,  os  casos  de  violência  sexual  migram  do  silêncio  para  uma  visibilidade

ruidosa. 
Para iniciar essa discussão se faz importante descrever mais detalhadamente essas

transições. 
No final do século XIX e início século XX, o higienismo1 praticado na Europa foi

trazido ao Brasil e aplicado à infância e adolescência através do o Código Mello Mattos –

Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, que durou muitos anos e passou apenas

por pequenos ajustes na legislação que o embasava, sempre buscando a maior eficiência

no procedimento de classificação, separação e tratamento dos sujeitos. A proposta era

purificar  a  sociedade  de  suas  enfermidades,  ou  disfunções.  Como  a  quantidade  de

menores era significativa, no Brasil,  se tornava necessário, algum tipo de intervenção.

Essa lei foi apontada no Brasil, principalmente, a partir da doutrina jurídica da Situação

Irregular, em que toda pessoa com idade inferior a  18 anos, que não estivesse de acordo

com o padrão hegemônico receberia a alcunha de menor e passaria a ser objeto da ação

do Estado.
 Tinha-se  nessa  época  a  concepção  de  “desvalidos”   que  se  entendia  aquelas

crianças e adolescentes desqualificados,  por viverem longe de suas famílias, seja pela

morte dos pais, seja por abandono, especialmente aqueles nascidos fora do casamento,

ou  porque  tinham  praticado  alguma  forma  de  delito.  Os  desvalidos  eram  dignos  de

piedade,  e  o  atendimento  era  feito  basicamente  por  religiosos  a  partir  da  idéia  de

caridade. ( Brasil, 2014 ) 
As  outras  crianças  e  adolescentes  que  viviam  com  suas  famílias  não  eram

contemplados pelo código de menores, não havia uma lei para proteção de crianças e

adolescentes, nesta época. O código de menores existia para proteger a sociedade dos

males que esta população em situação irregular poderia oferecer a sociedade. As demais

crianças e adolescentes estavam submetidos apenas ao pátrio poder, isto é, o poder do

pai, que poderia ser exercido pela mãe somente na ausência dele.
Como  parte  do  menorismo,  a  legislação  da  época  classificava  as  situações

irregulares  entre  menores  carentes  e  menores  delinqüentes.  Depois  de  classificados

pelos serviços de triagem, os menores eram levados para instituições especializadas com

a finalidade de “tratá-los”, para que um dia fossem devolvidos à sociedade como cidadãos

ordeiros e úteis. (Brasil, 2014  )
Os desvalidos do código de menores equivalem hoje as crianças e adolescentes em

situação de risco social no ECA, que fazem  uso de álcool e outras  droga, estão em

1  Doutrina científico jurídica baseada no afastamento dos sujeitos “anormais” que representariam perigo
para  a  sociedade.  Atinge  especialmente  os  pacientes  psiquiátricos,  adolescentes  autores  de  atos
infracionais, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua.



situação de exploração sexual ou cometem atos infracionais, dentre outros atos.
Desta forma os reflexos das concepções do código de menores ainda possuem

interferências nas representações sociais de como a sociedade pensa e se comporta em

relação a crianças e adolescentes. Segue exemplos de  manchetes de jornais e de como

essa  rotulação  deixa  resquícios  até  os  dias  atuais,  especialmente  a  situação  de

exploração sexual. 
“Menores indígenas eram exploradas sexualmente” Reportagem Amazonas - 247 de

23 de maio de 2013 às 13:56.
“Garantimos  que  a  identidade  do  menor  será  sempre  preservada”  Reportagem

Amazonas - Jornal  A crítica de 10 de outubro de 2015.
“A menor disse que foi à casa de João cinco vezes só neste ano após ser convidada

por ele. A cada vez, ele pagava R$ 50 reais à garota”. Reportagem Amazonas - Portal do

Holanda de  14 de março de 2015.
“Pelo menos duas menores estariam acompanhadas de homens e não portavam

nenhum documento de identidade”. Minas Gerais  R7 notícias de 10 de outubro de 2015.
Os dicionários trazem o sinônimo da expressão “menor” com a idéia  de pequeno,

inferior,  em  segundo  grau,  em  segundo  plano  é  uma  condição  hierárquica  de

subordinação.
É  importante demarcar que na concepção do Antigo Código de Menores, a doutrina

da  situação  irregular,  considerava  que  o  problema estava  limitado exclusivamente  na

conduta das próprias crianças ou adolescentes,  e  não no contexto  social  no qual  se

desenvolveram. 
A falência desse modelo foi denunciada inúmeras vezes, até mesmo porque não se

conseguia construir  instituições suficientes para receber tantos menores. Em 1976, foi

criada inclusive uma CPI do Menor no Congresso Nacional, justamente para estudar uma

saída para a situação insustentável desse problema. Apesar de tudo isso, não se tinha um

quadro político-institucional que viabilizasse a superação da doutrina da situação irregular.

Importante lembrar que o Brasil  sofrera um golpe militar  e que o autoritarismo estava

presente em diversas esferas da vida social. (Brasil, 2014)
Somente na década de 80 com o abrandamento da ditadura, essa situação começou

a se alterar.  Uma série de debates entre especialistas em todo o país assinalavam a

necessidade de uma nova legislação e um novo modelo de atendimento. Outros países

também  estavam  fazendo  essa  mesma  discussão  nessa  época,  inclusive  diversas

autoridades, intelectuais e militantes brasileiros contribuíram para a construção de um

modelo alternativo para todo o mundo.
Assim surgiu a doutrina jurídica da proteção integral à criança e ao adolescente.

Nessa  nova  visão,  o  ponto  de  partida  é  a  garantia  dos  direitos  para  o  pleno

desenvolvimento. Não se desconsideram os problemas sociais que afetam as crianças e



adolescentes,  mas  o  foco  era  de  construir  políticas  públicas  para  todos  ao  invés  de

centrar  somente  nas  situações  de  violação.  Deveria  ser  construída  uma  política  que

tratasse  então,  dos  direitos  e  deveres  de  crianças  e  adolescentes.  Nesta  mesma

perspectiva, a doutrina orienta o abandono da expressão “menor”, passando-se a adotar

apenas  “crianças  e  adolescentes”,  independentemente  de  suas  atitudes  ou  de  sua

condição  socioeconômica.  Também  é  importante  a  distinção  das  fases  do

desenvolvimento, isto é, do zero até os doze anos de infância e desta até os dezoito,

adolescência.
A Constituição Federal  de 1988, balizou a incorporação da doutrina da Proteção

Integral,  assumindo o princípio  de olhar  para crianças e adolescentes com prioridade

absoluta e a listagem dos direitos e deveres, como parâmetro para as leis da infância e

adolescência, que surgiriam depois.
Em 1990, entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a lei 8.069.

Com essa Lei, as crianças do país, passaram a ter direitos e deveres, independente de

raça, gênero e condição social. O estatuo também apresenta um marco que modifica as

relações entre pais e filhos, independente de serem legítimos ou adotados, pois crianças

e adolescentes passam a ter direitos amplamente respeitados independente do interesse

dos responsáveis. Crianças e o adolescentes também  são chamados a participar com

voz  ativa  na  própria  educação,  convocados  a  opinar  sobre  os  métodos  pedagógicos

aplicados, surge então as primeiras idéias de protagonismo. Esta lei também destaca um

controle ostensivo dos pais e educadores em geral, reprimindo principalmente o abuso de

poder.  Surge  a   prioridade  do  direito  à  convivência  familiar  e  comunitária  e,

conseqüentemente, o fim do abrigamento indiscriminado; a priorização das medidas de

proteção sobre as socioeducativas.
A  proteção  integral,  entretanto,  não  se  realiza  com  a  implantação  de  leis  e

regulamentos. Trata-se de uma concepção de mundo que passa pela maneira com que

lidar com as crianças e adolescentes, sendo o desafio lançado à sociedade que ainda

demonstra conflitos dessa transição. Construir uma nova realidade, baseada no respeito e

na convivência,  sem autoritarismo que tem sido uma das orientações dessa doutrina,

constantemente confrontada pelo discurso de que o estatuto da criança e do adolescente

é  uma  lei  que  trata  somente  de  direitos  e  não  trata  de  deveres  de  crianças  e

adolescentes. Muitas pessoas afirmam que: “ hoje não se pode mais tocar no adolescente

como antigamente...” ou “hoje em dia não pode mais bater que lá vem esse conselho

tutelar”. Nesse contexto, apesar destas contradições, essa doutrina, exige empenho da

sociedade para garantir a todos as condições plenas de desenvolvimento, ao invés de

pretender enquadrar as pessoas num modelo de sociedade considerado ideal. 



O estatuto da Criança e do Adolescente, diferente de outras tantas leis , foi resultado

de uma ampla discussão, em que participaram educadores, juristas, representantes dos

movimentos  sociais,  representantes  de  igrejas  e,  inclusive,  as  próprias  crianças  e

adolescentes,  articulados  por  algumas entidades  comprometidas  com o  protagonismo

infantojuvenil.  Todo  esse  processo  impactou  bastante  nas  construções  sociais  que  a

sociedade tem da infância e da adolescência.
Como  podemos  observar,  as  categorias  de  infância  e   adolescência,  são  hoje

compreendidas  como categorias  construídas  historicamente,  tendo,  portanto,  múltiplas

emergências.
 Além transição legal nas leis que envolvem a idéia de infância e adolescência, que

incide diretamente nas políticas públicas, surgiu neste período, outras mudanças legais. E

a  antropóloga  e  pesquisadora  Laura  Lowenkron,  traz  algumas  discussões  sobre  a

violência sexual, e de como o tema  passou a ser assunto debatido e um fenômeno a ser

combatido  coletivamente  com  esforço  repressivo  que  uniu  autoridades  públicas  e

sociedade civil. A antropóloga destaca também que a noção de violência, nesses casos

está diretamente relacionada a mudanças de padrões de acordo com a sensibilidade

histórica. Que como vimos no contexto Brasileiro, mudou  significativamente do Código de

menores para o Estatuto da criança e do adolescente. A pesquisadora  também explica

como algumas mudanças de concepção mudam o comportamento das pessoas diante do

fenômeno  da  violência  sexual.  Para  a  autora,  a  noção  de  violência  sexual  não  era

particularizada. Esta idéia é bastante visível, nas experiências ocorridas no Estado do

Amazonas.  No  período  do  código  de  menores,  até  recentemente,  situações  que

envolviam abuso e exploração sexual  não apareciam e quando eram percebidas não

eram credibilizadas.  Em alguns casos,  quando eram presenciadas,  eram evitadas ou

enfrentadas como uma ação digna de punição da criança ou do adolescente,  porque

criança  não  é  para  ter  contato  com  essas  experiências.  É  comum  na  Amazônia  a

expressão “enxerimento2” e muitas violências tiveram esse nome, durante muito tempo.

Muitas crianças que passavam pela experiência levavam surras para não praticarem tal

ato.   Nos abrigos, nas décadas de 1980 1990,  as meninas que viviam situações de

violência sexual, chegavam como crianças abandonadas pelos familiares ou por outros

motivos, este tema não ganhava o foco principal.  O que se discutia era a possibilidade de

um lar e uma possível adoção.  A expressão exploração sexual nem existia neste período,

o que havia era situação de prostituição infantil.

Segundo  Ribeiro  (2011)  dos  diversos  lugarejos  do  interior  do  Amazonas  muitas

2  Ousadia, audácia. Expressão regional, muito comum no Norte e Nordeste do país. Exemplo:-Não seja
enxerido, menino!



outras  mulheres  ainda  meninas,  por  aqui  chegavam  e  chegam  com  promessas  de

trabalho em casa de família. 
Estas eram negociadas no comercio de regatão, fatos que ainda acorrem hoje, em

menor escala em virtude das leis que protegem mulheres, crianças e adolescentes.
Era muito comum nas famílias, trazer crianças e adolescentes dos municípios do

Amazonas para a capital Manaus, para auxiliarem nos afazeres domésticos. Algumas sob

a responsabilidade de padrinhos com a promessa de meninas e meninos terem melhores

possibilidades de escolarização. Ocorreram situações onde essas jovens, foram aliciadas

pelos patrões ou padrinhos  e fugiam para ruas ficando expostas a diversos riscos e

situações de exploração sexual. Muitas jovens transitavam por várias casas e as que não

conseguiam  se  enquadrar,  eram  vistas  como  inadaptadas  e  responsabilizadas  pelo

insucesso do projeto de apadrinhamento.
Experiências como estas acontecem em outras regiões do Brasil. O filme  Anjos do

Sol (2006) do Diretor  Rudi Lage Mann, retrata em uma de suas cenas uma família em

situação social  de  miséria  no  Nordeste  Brasileiro,  vendendo a  filha  adolescente  mais

velha a um intermediador. A menina é obrigada a ingressar na exploração sexual e essa é

uma realidade muito comum no Nordeste Brasileiro.
 Lowenkron  (2010)  também discute a idéia sobre a passagem do antigo silêncio

para a visibilidade ruidosa que marca o tema nas últimas décadas: Em um primeiro ponto

a autora discute que o sentido das ofensas sexuais deslocou-se da ameaça á hora da

família ao atentado contra a liberdade sexual, onde a presença do consentimento que

somente é reconhecido no Brasil, para adolescentes com idade acima de 14 anos. Por

último,  a  autora  trata  de  como os  efeitos  das  ofensas  sexuais  foram deslocadas  da

vergonha para o sofrimento psíquico.

Na passagem do Código Penal  Brasileiro de 1890 ao de 1940, a
ênfase na definição das ofensas sexuais deslocou-se da ameaça à
honra das famílias ao atentado contra a liberdade sexual da pessoa,
dotada  de  interioridade  (No  Código  Penal  brasileiro  de  1890,  as
ofensas  sexuais  eram  reunidas  no  título  ‘dos  crimes  contra  a
segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje público
ao pudor’.  No Código Penal brasileiro de 1940, os delitos sexuais
passaram  a  ser  agrupados  sob  o  título  ‘dos  crimes  contra  os
costumes’ (alterado pala Lei  nº  12.015 de 2009 para “dos crimes
contra  a  dignidade  sexual”),  no  capítulo  ‘dos  crimes  contra  a
liberdade sexual’.)). Nesse contexto, a questão mais importante na
definição do delito desloca-se do status social da pessoa ofendida
(se  é  casada,  virgem,  honesta)  para  a  presença ou ausência  do
consentimento  que,  no  caso  de  menores  de  14  anos,  não  é
reconhecido legalmente. Essa transformação que pode ser situada
no plano legal  na  primeira  metade do século  XX ganha especial
força política e cultural a partir dos anos 1960, com a atuação do



movimento feminista. A ênfase em relação aos efeitos das ofensas
sexuais também foi deslocada: da vergonha ao sofrimento psíquico.
Esse  deslocamento  ajuda  a  entender  como  a  “violência  sexual
contra  crianças  e  adolescentes”7  tornou-se  particularmente
dramática,  na  medida  em  que  é  concebida  como  ameaça  ao
desenvolvimento sexual e psíquico do sujeito em fase de formação.
(Lowenkron, p.9,2010)

Estas mudanças, acarretaram na contemporaneidade, um comportamento  ambíguo

que por um lado, busca proteger as crianças e adolescentes dessa situações mas que ao

mesmo tempo atribui  a  responsabilidade  às  crianças e  adolescentes  em situação de

violência  pelo fato ocorrido. È comum ouvir as expressões: “ Nossa!! a pessoa que fez

isso tem que ser responsabilizada, mas porque ela não contou a ninguém?”  “Também...

Ela usa roupa muito curta, por isso a violência aconteceu”.
Ainda por está concepção, talvez  influenciada pelo código de menores, se atribui

que  o  problema  nesses  casos,  está  limitado  exclusivamente  a  conduta  das  próprias

crianças ou adolescentes e suas famílias nesta condição e não no contexto social no qual

se desenvolveram. 
Independente  destas  oposições  e  concepções,  surgem em vários  municípios  de

Manaus, varias redes de exploração sexual, mas também muitas denuncias e processos

legais  tramitando  na  justiça.  Para  ilustrar  essa  situação  se  faz  importante  descrever

alguns estudos de casos  históricos constatados em noticiários nos municípios do Estado

do  Amazonas  e  na capital  Manaus.  Busca-se  aqui  demonstrar  como os  reflexos  das

concepções iniciais aqui expostas refletem na forma como são tratadas as questões da

exploração sexual, no que diz respeito a sua visibilidade e maneira de encarar o tema de

acordo como o contexto e construído.

3.Fragmentos históricos e casos emblemáticos: Visibilidade como ponto de partida.
Em 18 de maio de 2014,  Dia Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

(SDH/PR) apresentou, em Brasília, o ‘Dossiê Amazonas, que relatava  casos de violência

sexual, registrados no Estado  que ganharam repercussão nacional.
De acordo com a SDH/PR, 13 (treze) meninas vítimas desses casos de exploração

sexual no Estado foram incluídas no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes

Ameaçados de Morte (PPCAAM). Elas foram morar  em outros Estados e ficaram longe

de  suas casas até  que tenham segurança  para  voltarem a Manaus e  municípios  de

origem, Coari e São Gabriel da Cachoeira. Ainda de acordo com dados dessa secretaria,

em 2013, das 4.995 denúncias do Amazonas realizadas ao Disque 100,  3.592 foram

referentes a crianças e adolescentes e, destas, 887 de violência sexual. Neste dossiê



existem  mais  de  40  denuncias  de  exploração  sexual,  com  casos  nos  municípios  de

Autazes, Barreirinha, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e São Paulo de Olivença.

Além desses foram identificados também, os municípios de Coari, Barcelos e Maués que

já eram alvo de investigação da CPI da Pedofilia. Três casos emblemáticos ganharam

destaques no ‘Dossiê Amazonas’. (D24. Acesso em 08.10.2105)
Na reportagem da folha de São Paulo, e o Globo, A operação Estocolmo, deflagrada

no dia 23 de novembro de 2012 pela Polícia Civil, com apoio da Policia Federal (PF) e o

Exército que cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão contra integrantes de uma

suposta  rede  de  exploração  sexual  que  atuava  em  Manaus.  Foram  expedidos  15

mandados de busca e apreensão nas casas de supostos clientes, 31 mandados de busca

e apreensão de vítimas,  entre  adolescentes  e  mulheres  adultas  e  oito  mandados de

prisão preventiva. Mais de 200 policiais participaram da ação: 198 civis e 30 federais.
A investigação apontou 20 suspeitos,  entre políticos e empresários influentes no

Estado e 32 meninas, a partir de 13 anos, como aliciadas. O  esquema de  veio a tona,

após denúncia de familiares de uma dessas adolescentes. Por determinação judicial, o

processo corre em segredo de Justiça.
O segundo caso também ocorrido em 2012, De acordo com reportagem na Folha de

São Paulo foi  denunciado pelo Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM), em

São Gabriel da Cachoeira em que 10 pessoas, estavam envolvidas em um esquema de

exploração de crianças e adolescentes indígenas. A Operação Cunhantã,  constatou que

meninas indígenas com idade entre 10 e 16 anos eram procuradas para a exploração

sexual por parte de políticos e empresários e militares. Segundo investigações da Polícia

Federal (PF), cerca de 30 meninas indígenas foram vítimas dos suspeitos no município de

São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros de Manaus, e na fronteira com a Colômbia.

Os aliciadores recebiam dinheiro de acordo com a idade da vítima e com o fato de serem

virgens ou não. Um total de 16 adolescentes e pré-adolescentes foi ouvida. As meninas

eram da etnia Tariana, Uanana, tucano (folha de São Paulo 2012) e a maioria da etnia

Baré.  Muitas  recebiam  comida,  doces,  brinquedos  e  bonecas  como  pagamento  dos

clientes”.Havia  casos em  que  os  próprios  pais  ofereciam  as  filhas  às  ‘agentes’

(aliciadoras), ou casos em que as próprias meninas iam às ruas para buscar clientes.  
O terceiro,  é o da rede de prostituição infantil  em Coari,  tendo como acusado o

prefeito afastado e preso, segundo a denúncia do Ministério Público do Amazonas (MP-

AM). Este caso ganhou visibilidade a partir de uma denuncia do Fantástico, programa da

rede globo, veiculado em rede nacional em todo Brasil. O Fantástico denunciou  um lugar

onde meninas de 9 a 15 anos sofriam  abusos sexuais por parte de um grupo de homens

influentes em um Município do Amazonas e que esse processo seria liderado pelo prefeito



deste  mesmo  município. Este  município  é  o  de  Coari,  que  fica  às  margens  do  Rio

Solimões, no interior do Amazonas,  na época da denuncia  possuía em torno  de 77 mil

habitantes.  Para a este município, é preciso enfrentar uma viagem de nove horas de

lancha.  Este lugar  é considerado como a segunda cidade com maior  arrecadação do

Amazonas. É também o segundo município com o maior PIB do estado. Uma empresa de

petróleo instalada nesta localidade, levou mais recursos para a região, mas boa parte da

população,  de acordo com a notícia,   não sente os reflexos positivo desta vantagem

financeira.
O último  caso é  o  citado por  Ribeiro  (2011)  através  da  reportagem do  jornal  À

Crítica, que relata que indígenas do Amazonas, entraram com uma denuncia nos Estados

Unidos de Exploração sexual na modalidade turismo sexual. A denúncia foi levada pela

empresa  Americana  Equality  Now  contra  outra  empresa  Americana  Wet-A-Line,  que

operava com a empresa Eco Fish Safari, com sede em Manaus. O jornal na época fez

entrevista com João Melo, indigenista da (FUNAI), onde este afirmou que as adolescentes

eram provenientes de Autazes, e que a prática já ocorria há alguns anos, juntamente com

a pesca esportiva em Barcelos e Borba e que posteriormente migrou para Autazes.
Estes casos são representativos para ilustrar muitas outras situações que ocorrem

em outros municípios e tem impactado em uma série de mudanças nas ações do Estado

por várias razões. A divulgação na mídia e o impacto dessas denúncias tratam hoje como

crime situações que antes eram tidas como naturais, embora estejam mais no campo da

visibilidade do que da responsabilização. 
As  mudanças  legais  que  influenciam  na  concepção  das  pessoas  mesmo  em

processo  de  transição  entre  a  idéia  de  menor  desvalido  e  sujeito  de  direito  tem  se

modificado nos últimos anos.
Aqui se faz importante destacar algumas ações dos movimentos sociais, sociedade

civil, estado para descrever como o tema foi construído historicamente, neste período, na

rede de proteção e de como essa construção de deu no  Estado do Amazonas.

Neste ínterim com o crescimento da população, implantação do pólo industrial de

Manaus, ampliação do comercio, grandes empresas na área de construção civil e novos

empreendimentos,  exploração de  petróleo e gás natural  na região, vão criando novas

possibilidades  de  ampliação  da  economia,  sem  um  investimento  em  melhoria  da

qualidade da população.  Antigos e novos problemas sociais se proliferam e os  casos e

abuso e mais especificamente de exploração sexual começam a ganhar foco e ações vão

surgindo dentro desse processo.
Com o crescimento populacional, novos pontos de prostituição e exploração sexual

surgem na cidade de Manaus.  De acordo com Ribeiro  em sua pesquisa denominada

“Uma Leitura Geográfica e Psicossocial da violência sexual infanto-juvenil na Área Urbana



de  Manaus”,  entre  os  locais,  apontados  como pontos  de  exploração  sexual  estão,  o

Passeio do Amarelinho, no bairro Educandos, Zona Sul, parte do bairro Mauazinho, na

Zona Leste - que registra casos principalmente por conta da proximidade com o Porto da

Ceasa -  além de balneários no Puraquequara e no lago do Aleixo,  na Zona Leste.  A

avenida Grande Circular, o passeio do bairro da Glória e as imediações das feiras da

Panair e do Produtor.
Demandas de atendimento á violência também crescem em Manaus,  e algumas

ações e aparelhos do estado e da sociedade civil, surgem para atender a esta demanda.

A seguir serão apresentadas algumas ações, descritas cronologicamente, de modo a dar

uma  visão  de  como  a  violência  sexual  e  os  casos  exploração  sexual  ganham  uma

atenção diferenciada e especializada e como a visibilidade vai crescendo, inclusive fora

do país. 

Neste  estudo,   as  primeiras  ações  são  situadas  a  partir  da  iniciativas  da  igreja

católica,  em  1986  com a  criação  da  instituição  Casa  Mamãe  Margarida  pelas  irmãs

Salesianas Dom Bosco, com proposta educativa e formativa para favorecer a cidadania  á

meninas, em situação de risco pessoal, através do protagonismo juvenil. Nestes riscos se

incluíam as  jovens  de  exploração  sexual.   No  decorrer  dos  anos  se  transformou no

principal abrigo do Estado do Amazonas a receber adolescentes em situação exploração.

Está instituição juntamente com o movimento de mulheres participou de várias ações no

Estado  pela  luta  de  melhores  condições  de  atendimento  as  jovens  em  situação  de

exploração sexual. 

No ano de 2001, é implantado o programa Sentinela com atendimento psicossocial

no  campo  da  Assistência  Social.  Surge  como  um  aparelho  do  estado  gerido  pela

prefeitura  de  Manaus  para  oferecer  procedimentos  técnicos  especializados  para

atendimento e proteção imediata às crianças e aos adolescentes vítimas de abuso ou

exploração sexual, bem como, seus familiares.
Posteriormente, começam a vir á tona, alguns casos de exploração mas sobretudo

um  caso  em  particular  chama  a  atenção.   Surgem  investigações  a  partir  de  uma

representação encaminhada pelo  MPF à  Polícia  Federal  em 2004,  que relatou  haver

irregularidades na execução de convênio firmado entre a prefeitura de Coari - município

de Manaus e a União, por meio do Ministério do Meio Ambiente, para a construção de um

aterro  sanitário  no  município.  Até  esse momento  da investigação não se  divulgava a

vinculação desse caso relacionado com situações de exploração sexual.

Em  2005 o programa Sentinela se transforma no  Centro de Referência Cynthia

Magalhães e recebe esse nome em função de um caso emblemático ocorrido com uma

criança  na  Zona  leste  de  Manaus.  Essa  instituição  modificou  varias  vezes  sua



nomenclatura  para  acompanhar  as  Diretrizes  e  mudanças  na  Política  Nacional  de

Assistência Social – PNAS.
No ano de 2006, é implantado no Campo da saúde - SUS, o Serviço de Atendimento

considerado referência em todo Brasil, o SAVVIS  - Serviço de Atendimento a Vítimas de

Violência Sexual da Maternidade Moura Tapajós, Sobre a Coordenação da Medica Zelia

Campos, Consultora do ministério da Saúde Este serviço surge com atendimento  24

horas.  Até 2011, já havia prestado atendimento  a 1.660 vítimas de violência sexual.
Surgem também muitos pesquisadores interessados pelo tema. A primeira tese de

Doutorado, no Amazonas, foi da Professora Cristiane Bonfim Fernandez (2008) intitulada

os  paradoxos  do  processo  de  formulação  e  implementação  da  políticas  públicas  de

enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil no estado do Amazonas no período de

1999 a 2006.
No  ano  2008,  a  representação  iniciada  em  2004  deu  início  a  operação  Vórax,

momento em que a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão preventiva e apreendeu,

entre  diversos  outros  materiais  e  equipamentos  eletrônicos,  quase  R$  7  milhões  em

dinheiro no forro de uma casa localizada em um conjunto habitacional construído pela

prefeitura, em Coari, que seriam apenas uma parte dos recursos públicos desviados pelo

grupo. E  descobriu-se  uma  rede  de  exploração  sexual  que  operava  com  recursos

públicos.

Fruto de 2 anos de investigações, referida Operação foi deflagrada
em maio  de  2008  e  desmontou  um esquema de  fraudes  em 178
licitações no Município de Coari,  ocorridas entre 2003 e 2004, que
geraram desfalques de dezenas de milhões de reais ao erário público,
incluindo o desvio de verbas federais.  Convém ter  presente que o
Município  de  Coari  possui  grande  quantidade  de  petróleo  e  gás
natural, situando-se no chamado Campo de Urucu. Por essa razão,
recebeu mais de 200 milhões de reais a título de royalties, entre 2002
e 2007. Portanto, trata-se de uma das cidades mais ricas da região
norte  do  Estado,  sendo  a  ponta  de  gasodutos  que  levam  gás  a
Manaus e a Porto Velho.

Tal rede aproveita-se da vulnerabilidade social
de adolescentes, como mostrou ser a preferência sexual  de Adail
Pinheiro.  Na maioria  das vezes,  os gastos com prostituição eram
pagos pelo erário da Prefeitura de Coari, como serviços prestados
sob a rubrica de “eventos sociais”. Como as ações de Adail Pinheiro
e  seu  grupo  tinham  como  vítimas  menores  de  idade,  a  CPI  –
Pedofilia  esteve  em  Manaus  em  duas  ocasiões  para  ouvir  os
envolvidos. A primeira, em 30 de junho de 2009; a  segunda, em 14
de julho do mesmo ano. (Relatório final da CPI da Pedofilia, 2011)

Em setembro de 2009,  o  programa Sentinela em Manaus-AM se transforma em

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, e passa a ampliar os



serviços em conformidade com a política de assistência social.
Ainda  em 2009  surge  o  PRODECA Observatório  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente para difundir, promover, defender, proteger e garantir os direitos da infância e

juventude em Manaus, sob a Gestão da Professora  Márcia Irene Pereira Andrade dentro

da Universidade Federal do Amazonas.  
O ECPAT Brasil, que se caracteriza como coalizão de organizações da sociedade

civil  que trabalha para a eliminação da exploração sexual de crianças e adolescentes,

através Tiana Maria Sento Fé, coordenadora e militante da infância e adolescência no

Brasil, chega em Manaus em 2010, com a proposta de acompanhar alguns dos casos

Emblemáticos citados neste artigo, principalmente junto a Justiça.  O  IACAS, que é uma

ONG, que surgiu da iniciativa da sociedade Civil  na comunidade de Santo Antônio, e

trabalha com  formação, promoção e assistência, sobretudo às crianças e adolescentes

em situação de risco social,  passa acompanhar  os casos,  sob a Gestão de Amanda

Cristina Gomes Ferreira uma das principais articuladoras da rede de proteção de crianças

e  adolescentes  do  Estado.  O  IACAS  em  parceria  com  o  ECPAT  Brasil  além  de

acompanhar  esses  casos,  passa  também  desenvolver  atividades  de  enfretamento  a

situações  de  exploração  sexual  com ações  de  articulação  e  mobilização  da  rede  de

proteção.
 Em 2011 Joaquim Hudson de Souza Ribeiro Psicólogo e Profissional da rede efetiva

sua Tese de doutorado sobre o Título: Uma Leitura Geográfica e Psicossocial da violência

sexual infanto-juvenil na área urbana de Manaus do período de 2006 a 2010.
Em 2012 chega a Manaus, por iniciativa do SESI o Programa Vira Vida com uma

perspectiva  de  inclusão  social,  melhoria  e  ampliação  da  escolaridade  de  jovens  em

situação  de  exploração  sexual,   com perspectiva  de  projeto  de  vida.  Através  de  um

acompanhamento psicoeducativo e cursos profissionalizantes.  
Ainda em 2012, surge o laboratório de pesquisa Azulilás, no Curso de Antropologia

na Universidade Federal no Amazonas, do qual também faço parte como Orientanda  da

professora  Raquel Wigers, coordenadora do Núcleo. O grupo  produz vários artigos e

materiais e inicia uma parceria no campo da mobilização, articulação e pesquisa com

diversos serviços de atendimento dentre eles o  SAVVIS SUL  e  CREAS. Dentre as

publicações  está  a  coletânea   Abuso  e  Exploração  Sexual:  Notas  para  um  debate

Multidisciplinar  (2014),  de  Raquel  Wiggers  e  Natã  Souza.  Outra  contribuição  deste

observatório foi a elaboração de relatório ao ministério público federal com o objetivo de

subsidiar ações de combate a esse crime. 
Outra profissional da rede de proteção que se inseriu na área de pesquisa foi  a

Psicóloga Patrícia Cavalcante Souza, que também deixa sua contribuição no campo da

pesquisa com a dissertação de mestrado uma  Análise das práticas psicológicas aplicadas



em serviço especializado da assistência social em 2013.
Ainda em 2013 foi Lançado o livro “Tráfico de Mulheres na Amazônia” que aborda

sobre uma pesquisa desenvolvida junto ao Ministério Público Federal do Amazonas sobre

o tráfico de mulheres. A obra tem como autoras, além da professora Iraildes Caldas, a

professora Márcia Maria de Oliveira. No evento de lançamento ocorre a exibição do filme

“Cinderelas, Lobos, Príncipes Encantados” do cineasta Joel Zito Araújo, que trata sobre o

turismo sexual  no  Brasil  e  no  mundo e  que traz  relatos  contundentes  de exploração

sexual em todo Brasil.
Neste mesmo ano, as ações da CPI da pedofilia se intensificam e o envolvimento de

políticos da região na causa também passa a ser reconhecido, dentre eles o Deputado

Estadual  Luis  Castro  que  tem  como  bandeira  de  seus  projetos  a  inclusão  social  e

cidadania. Ainda neste ingressei na área da saúde através de concurso público e auxiliei

na  ampliação  de  serviços  nessa  área,  com a  implantação  do  SAVVIS-  SUL,  para  o

oferecimento de serviços ambulatoriais com a proposta de atender casos de violência

sexual mais, principalmente, casos de exploração sexual.  

Considerações Finais
Este  artigo  mostra,  o  quanto  às  lógicas  de  funcionamento  de  uma determinada

época,  instituídas  na  sociedade,  interferem  significativamente  nas  concepções  das

pessoas sobre determinados fatos . A visibilidade dada a esses casos emblemáticos são o

exemplo de como a sociedade muda suas lógicas e trata fenômenos, de formas distintas,

em diferentes épocas. Uma amostra disso são as lógicas de funcionamento do código de

menores  e  do  estatuto  da  criança  e  do  adolescente  que  gradualmente  foram sendo

incorporadas pela sociedade,   que materializa em sua formas de conceber as idéias de

infância e de adolescência.
Uma forte marca deixada pelo código de menores é a idéia do termo menor como

uma condição hierárquica de subordinação. Portanto durante muito tempo, em muitos

lugares  do  Brasil,   crianças  e  o  adolescentes  eram  subordinados  aos  adultos,  e  os

contatos de conotação sexual com meninos e meninas eram naturalizado, embora não

fossem explícitos em sua grande maioria. Quando esses contatos eram explicitados, se

resolviam  comumente na esfera privada da família e da comunidade. Caso ocorressem

na igreja, o pastor e o padre resolviam a situação com aconselhamentos, penitências aos

adultos e a responsabilização da criança com castigos e punições severas. No ambiente

da  família  essa  lógica  também  era  seguida.  Casos  considerados  mais  graves  eram

resolvidos com crimes ou com decisões para lavar a de honra da família. Neste período

muitas mulheres foram obrigadas a casar com pessoas que eram consideradas por elas

como  autores  de  sua  violência  sexual.   Ainda  hoje  nos  serviços  e  pesquisas   que



participo,  ouço nas experiências das mulheres, essas historias .
Com o advento do ECA e as demais mudanças legais expostas neste artigo, a idéia

de protagonismo juvenil de crianças e adolescentes, mesmo com os resquícios do código

de  menores  e  com  a  expressão  menor  sendo  ainda  freqüentemente  utilizada  pela

sociedade, os adolescente  passam a ter vez e voz, e independente de suas idades, e são

hoje, legitimados sujeitos de direito, principalmente, se estão em condição de risco social.

Embora saibamos que pela quantidade de denuncias essa concretização de considerar o

adolescente como sujeito de direito ainda esteja em transição.
A visibilidade dos casos, sobretudo, os de exploração sexual, a CPI da pedofilia,

instaurada no estado do Amazonas e uma frente parlamentar instituída em 2015 pela

assembléia  legislativa,  demonstra  o  quanto  a  lei  atual  do  estatuto  da  criança  e  do

adolescente  tem  modificado  gradualmente  o  cenário.  Antes  desse  período,  não  se

reconhece  na  história  política  deste  estado,  legisladores  com  essa  preocupação

especializada e particularizada ao tema,  o que já é um indicativo de mudança. As ações

da rede de proteção também se intensificam através das ações descritas neste trabalho. 

O fato dos casos repercutirem em todo Brasil, também exemplificam esse processo

de mudança. Por outro lado, a forma como algumas pessoas lidam com essas jovens em

situações de exploração sexual é uma representação de como ainda pensam a infância e

adolescência  e de  como algumas práticas  de subordinação,  vem se reproduzindo na

história do estado desde o processo da colonização e dos coronéis da borracha3. Neste

processo as  categorias  de gênero,  poder,  sexualidade  e  violência,  podem auxiliar  na

mudança de lógica de funcionamento.  Repensar essas categorias como a exemplo de

Joan  Scott  (1990)  ,  dentro  das  teorias  feministas,  que  afirma  que  a  presença  das

mulheres  nas  lutas  sociais,  ancoradas  sobretudo  na  perspectiva  de  gênero,  tem

promovido um amplo conjunto de medidas no campo democrático-popular e produzido

ações coletivas para a emancipação dos direitos femininos. Essa autora mostra  que a

desigualdade  entre  homens  e  mulheres  é  uma  construção  social  e  cultural  das

sociedades  modernas,  nas  quais  o  destino  biológico  e  anatômico  subordinava  as

mulheres aos desígnios dos homens (Scott, 1990). Esse pensamento tem sido uma das

bases mais importantes de reflexão para discussões sobre violência de gênero, e tem

3  Primeiro período de 1879-1912 e segundo período de 1942-1945. O débito dos seringueiros dava a
esses senhores amplos poderes sobre eles, inclusive de caçá-los em fuga e recebê-los de volta com
auxílio do poder público. Como forma de reforçar seu status, os seringalistas obtinham, por meio de
relações políticas, a compra de patentes da Guarda Nacional. Em relação à comenda, a patente dos
coronéis era atribuída por força do hábito de se considerá-los homens importantes.  Exerciam força
moral, política e mesmo policial em seus domínios, estabelecendo vínculos de compadres e afilhados,
fazendo conchavos e acordos para apoiar candidatos às eleições municipais e estaduais, resolvendo
brigas, combatendo as invasões de seringais vizinhos, justiçando criminosos e exercendo poder para
prender e punir seringueiros que fugissem de seu seringal.



muita relação com a violência sexual de crianças e adolescentes. Deste modo, com estes

pontos de reflexão me situo neste grupo de estudo como psicóloga, participante da rede

de proteção e pesquisadora do tema e com esse emaranhado de atribuições que fazem

parte  de  minha  identidade,   busco  responder  de  forma ainda  cuidadosa  ao  principal

questionamento deste grupo.   Pode o subalterno falar? Pela perceptiva aqui  exposta,

acredita-se que a idéia de Protagonismo juvenil  e agencia de crianças e adolescente

como sujeito de direito, na contemporaneidade, abre um leque de possibilidades para que

esses atores sociais possam falar por si. Um exemplo ousado disso, seria o de efetivar

espaços  para  crianças  e  adolescentes  no  campo  da  pesquisa  e  em  eventos  dessa

extensão.
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