ANJOS do sol. Dirigido por Rudi Lagemann. Brasil, 2006. 1DVD (92 min.) son: (leg.), col.,
padrão.
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Anjos do Sol é um filme que representa o drama da prostituição infantil no Brasil. Possui
grande elenco, formado por atores como: Antônio Calloni (Saraiva), Chico Diaz (Tadeu)
Otávio Augusto (Lourenço), Vera Holtz (Nazaré), Darlene Glória (Vera), Fernanda Carvalho
(Maria), Bianca Comparato (Inês), Mary Sheyla (Celeste), Caco Monteiro (Tonho), Antônio
Gonzalez (Piloto), Evelin Buchegguer (Mãe de Maria). Tem uma duração de 92 minutos e é
totalmente colorido.
Com cenas contagiantes e uma linguagem bastante popular entremeada de palavras de baixo
calão, Anjos do Sol, apresenta-se de forma didática, sem preocupar-se com efeitos especiais
ou cenas que tirassem o espectador da realidade que pretende demonstrar. Desse modo, seu
dirigente logra grande êxito em virtude da realidade que alcança através de suas imagens.
Anjos do Sol gira em torno da história de Maria uma menina de doze anos de idade que mora
no interior. O filme inicia com Tadeu (inescrupuloso traficante de menores) dirigindo-se ao
interior para comprar uma menina, que o pai vende - Maria. Ele a traz de barco para a cidade,
onde um caminhão o espera, Tadeu entra no caminhão e se dirige a uma casa donde se
encontram outras meninas, na faixa etária de 11 a 14 anos. As cenas querem demonstrar que
este tipo de crime é organizado, possui todos os mecanismos de um esquema bem montado.
Assim, demonstra que as meninas são trazidas para a Capital de forma clandestina. são
colocadas em caminhões com uma espécie de prisão (gaiola) encoberta de caixotes para que
ninguém as veja nas viagens.
Na sua continuidade o filme demonstra que as crianças já têm destino certo. Isso
porque após a viagem chegam à casa de uma cafetina (Nazaré) que as recebe. Procurando
enfocar as astúcias de uma pessoa que sabe que comete delito, mas que trata com pessoas que
o desconhecem, a cafetina é apresentada nas cenas fingindo-se de pessoa amável e boa a fim
de conquistar a confiança de suas incautas vítimas. – nesse caso promete-lhes vestidos e
padrinhos – palavras que para pessoas ainda provincianas soa como protetores de boa índole,
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o que não é o caso, apenas mais um ardil de Nazaré. Na verdade esses padrinhos são homens
abastados, mas inescrupulosos, com taras de pedofilia.
O filme é muito feliz ao demonstrar claramente o comércio de crianças para a
prostituição infantil, no momento que a cafetina leiloa literalmente as meninas recém
chegadas, havendo uma delas que alcança R$ 5.000,00 (cinco mil reais) lance de um deputado
um representante da sociedade na Câmara. O personagem principal (Maria) e uma “amiga”
são arrematadas as duas por um valor só, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à maneira
de um lote.
Lourenço que as arremata, dá uma das meninas para o filho Edgar, como se ela fosse
um objeto de presente. Edgar não consegue dominar Maria. Lourenço a estupra na presença
do filho ensinando como fazer. O filme mostra uma das rotas da prostituição infantil: o
garimpo. Esse episódio é retratado pelas cenas em que Maria é levada de avião, com sua
companheira, a uma vila do garimpo local distante das cidades e das autoridades
governamentais. Essa vila possui um bordel sob o comando de Saraiva, um criminoso cruel
que vive exclusivamente da prostituição infantil. As cenas representam a recepção das
meninas de forma contundente. Também demonstra a conivência da sociedade machista
formada pelos garimpeiros que são coniventes com Saraiva.
As cenas da estadia de Maria e sua companheira neste bordel são marcadas por
momentos de dor e angústia psicologia, bem como degradação moral, crimes que ferem o
princípio da dignidade humana defendida pela Constituição Federal Brasileira de 1988.
Rudi Lagemann tenta ser o mais real possível em Anjos do Sol procurando repassar o
entendimento de que a fuga é quase que impossível. Isso é representado mediante as cenas
que mostram Maria fugindo com sua companheira e depois Saraiva e seus capangas em seu
encalço, mata a dentro. Também são visíveis as denúncias sociais feitas através do filme,
sobretudo no que se refere à questão da banalização da morte das meninas que são traficadas.
Essas cenas dramáticas se apresentam quando a companheira de Maria é arrastada em jipe até
a sua morte, para dar exemplo às demais, como intimidação para que não fujam.
Acena do castigo imposto a Maria, por sua fuga, procura aproximar a ficção da
realidade. Maria é acorrentada à cama e explorada sexualmente durante um mês com direito
apenas a se alimentar e ir ao banheiro. Rudi Lagemann ao procurar demonstrar porque
algumas adolescentes não se insurgem contra seus exploradores retrata o diálogo entre as
meninas do bordel de Saraiva, onde algumas delas dizem que estar ali é melhor que ser
doméstica, denotando que para as crianças e adolescentes de família pobre existem poucas
oportunidades sociais.

Rudi Lagemann também procura mostrar nesse filme que a convivência pega, já que
demonstra o personagem Maria, embora criança falando com austeridade e ar de confiança,
entre as demais. No entanto, o roteiro segue enfocando que essas crianças não estão ali por
opção, mas são vítimas de pessoas escrupulosas das quais querem se livrar, assim é Maria que
foge mais uma vez e consegue sua liberdade com muito, custo.
A cena de sua segunda fuga marca a transição do explorador de meninas para a cena
da rodovia, dos caminhoneiros, que são retratados no filme como sabedores e também
exploradores do sexo infantil. Assim é exposto quando Maria se encontra na cidade, após
manter contato com uma suposta amiga que também era uma cafetina disfarçada. Ao fugir
dessa mulher, Maria saí sem destino, já não pensa em voltar para casa, compreendeu o que
seu pai lhe fizera e quer tomar seu destino em suas mães, sem ter como seguir, pede carona na
estrada, o caminhoneiro que para pede um pagamento, a moeda era o sexo. Maria exita, mas
com olhar obstinado pega a mão do motorista e sobe seu destino: qualquer lugar longe dali.
Anjos do Sol, um filme sob a direção de Rudi Lagemann, é uma obra prima do cinema
brasileiro, as cenas de denuncia contra a prostituição infantil no Brasil possuem matizes
realísticas. O desdobramento representando a história e os detalhes do tráfico e da exploração
sexual infantil representam o sofrimento físico e psicológico pelo qual passam as crianças
vítimas desse ato ilícito, que campeia no pais, sendo mesmo uma chaga na sociedade. Daí que
essa obra seja mesmo digna de concorrer e quem sabe ganhar um prêmio de melhor filme
como o do Globo de Ouro ou o do Festival de Canes.
Desse modo, deve ser indicado a acadêmicos da área de Psicologia, Direito,
Psiquiatria, Sociologia e demais áreas do conhecimento. Sendo também indicadas a todas as
pessoas que se interessam e se preocupam com essa temática.

