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RESUMO 

 
 
 
 
Constitui motivação do presente estudo o fato de o tráfico de seres humanos, nas suas 
diversas formas, ter conhecido significativo olhar midiático na última década, assumindo 
relevante importância na agenda política de governos e organizações internacionais. A 
publicação de diversos relatórios internacionais e a elaboração de pesquisas de 
dimensão regional, que anunciam o crescente número de pessoas afetadas pelo 
fenômeno e o aumento da sua abrangência territorial, desdobrando-se em 
manifestações diversas com recurso a múltiplas estratégias de atuação, vêm suscitando 
a atenção pública sobre uma realidade que envolve graves violações dos direitos 
humanos. Não sendo um fenômeno recente, o tráfico de seres humanos tem assumido 
dimensão transnacional de âmbito globalizado, emergindo como um negócio lucrativo 
que agrega procedimentos sofisticados e evasivos geridos por organizações criminosas, 
sendo anunciado como a terceira atividade ilícita mais rentável no mercado global. Essa 
recente, e rápida, expansão do fenômeno, decorre da carência de dispositivos 
adequados de controle e enfrentamento dessas atividades, aliadas à tolerância social 
instalada em face das estratégias de aliciamento utilizadas pelas redes de tráfico de 
seres humanos, que visam grupos sociais concretos, que constituem o contingente de 
população afetada pelas desigualdades sociais, pela estigmatização e discriminação, e 
pela instável capacidade de sustentação financeira, originadas pelas cíclicas crises do 
sistema capitalista que, por todo o mundo, vai criando nichos potenciais de pessoas 
passíveis de serem recrutadas e exploradas como força de trabalho rentável. Dentre 
essas diversas modalidades, o tráfico de mulheres, jovens e adultas, para o mercado 
sexual representa mais de três quartos das pessoas traficadas a cada ano, 
configurando-se, pela sua natureza e extensão, como um dos processos mais 
hediondos de violação de direitos e atentado à dignidade humana. Entendemos, em 
tese, que o conjunto de práticas concretas que configuram o processo de aliciamento, 
recrutamento, transporte e exploração de mulheres no âmbito do tráfico internacional, 
constitui uma forma renovada de escravidão, reproduzindo-se, sob a nova roupagem da 
lógica do mercado, esquemas de dominação, submissão e apropriação da vida de seres 
humanos que retomam, com contornos de agravada violência, práticas e 
representações sociais consideradas debeladas pelo processo civilizatório da 
modernidade. Pretendemos, com este estudo, analisar e compreender as circunstâncias 
e as motivações que suportam o recrudescimento dessa forma de exploração, 
procurando aferir os limites e as possibilidades que os dispositivos legais configurados 
no âmbito nacional e internacional, bem como as estratégias de combate ao fenômeno, 
possuem para enfrentar as dinâmicas de atuação e a capacidade de permanência do 
tráfico de seres humanos no âmbito das relações que permeiam a ordem política e 
social instituída. Este estudo pretende, portanto, desconstruir os limites conceituais, 
metodológicos e operativos que conformam os estudos sobre o tráfico internacional de 
mulheres, partindo de procedimentos de análise que coloquem de modo mais relacional, 
e menos determinístico, amplo conjunto de condicionantes, com o objetivo de fomentar 
o rompimento dos silêncios, cujo foco seja os sujeitos, agentes no processo, e o objeto, 
os contextos de produção daquelas formas de violência. 
  
Palavras-chave: Tráfico de Pessoas. Mulheres. Exploração Sexual. Vítimas. Direitos 
Humanos. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
The motivation of the present study lies in the fact that human trafficking, in its diverse 
forms, has known significant mediatic look in the last decade, assuming relevant 
importance on the political agenda of governments and of international organizations. 
The publication of various international reports as well as the development of regional 
dimension researches -- announcing the increasing number of people affected by the 
phenomenon and the increase of its territorial coverage, unfolding in several 
demonstrations using multiple action strategies -- have been raising public attention on a 
reality which involves serious human rights violations. The human trafficking, which is not 
a recent phenomenon, has assumed a transnational dimension, globalized in scope, 
emerging as a lucrative business that aggregates sophisticated and evasive procedures 
conducted by criminal organizations, being announced as the third most profitable illicit 
activity in the global market. This recent and rapid phenomenon expansion is a result of 
the lack of both adequate control devices and facing these activities, combined with the 
installed social tolerance in the face of allurement strategies used by the human 
trafficking networks targeting specific social groups which represent the population 
contingent affected by social inequalities, by stigmatization and discrimination, and by 
the unstable affordability  arising from cyclical crises of the capitalist system that creates 
potential niches of people that can be recruited and exploited throughout the world as a 
profitable workforce. Among these modalities manifold, the trafficking of women and girls 
for the sex trade represents more than three quarters of the people who are trafficked 
each year, depicting itself, due to its nature and extent, as one of the most hideous 
processes of human rights violations and attacking on human dignity. We understand, in 
theory, that the set of concrete practices that shape the process of allurement, 
recruitment, transportation and exploitation of women in the international trafficking 
context is a new slavery form, reproducing itself under the new guise of market logic, 
domination schemes, submission and appropriation of the life of human beings who 
retake, within an aggravated violence pattern, social representations and practices 
deemed eradicated by the modernity civilizing process. With this study, we aim at 
analyzing and understanding the circumstances and the motivations that endures the 
resurgence of this exploitation form, seeking at checking the limits and possibilities that 
the national and international regulations, as well as the phenomenon combating 
strategies, have for facing both the action dynamics and the permanence ability of 
human trafficking in the scope of relationships which permeate the established social and 
political order. Hence, this study intends to deconstruct the operational, methodological 
and conceptual boundaries that conform studies on women international trafficking. It 
departs from analysis procedures that place, in a more relational and less deterministic 
way, a wide set of constraints aiming at encouraging the breaking of silences whose 
focus are the subjects, actors in the process, and the object, the production contexts of  
those violence forms. 
  
Keywords: Human Trafficking. Women. Sexual Exploitation. Victims. Human Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Existe a percepção generalizada de que a conjuntura relacionada às políticas 

de desenvolvimento implementadas a partir dos anos de 1980, como resultado da 

crise financeira e dos programas de ajustamento estrutural das economias, levaram 

ao aumento do “tráfico de mulheres” 1 associado à inserção forçada de mulheres no 

mercado sexual2. Essa concepção emerge no âmbito das análises dos processos 

sociais ocorridos nos espaços econômicos dos países em crescimento do hemisfério 

sul e do extremo oriente – como a América do Sul e Latina ou a Índia e Tailândia –, 

ou nos espaços de crise de regime do leste europeu – como a Rússia, Ucrânia, 

Romênia e Bulgária. 

A lógica que suporta essa suposição é a de as mulheres, em determinados 

cenários de desenvolvimento econômico, carregarem o peso da busca de soluções 

para superar as consequências das reformas, tornando-se “presa fácil” para as 

redes de tráfico, apresentadas com promessas de emprego e remunerações 

compensadoras em locais distantes do seu meio, frequentemente em países 

longínquos.3 

                                                             
1 Faremos uso de “aspas” em termos ou palavras isolados no sentido de dar ênfase à relevância ou significado diferenciado 
e metafórico no contexto da reflexão, assinalando sentido ou interpretação distinto do senso comum. 

2 “[...] tráfico de mulheres, crianças e adolescentes [para exploração sexual comercial] reflete profundas contradições 
históricas da relação dos homens entre si, com a natureza, com a produção e a ética. Desmistifica, dentre outras coisas, 
que a crença em um projeto societário contemporâneo levou a um desenvolvimento e a um crescimento sustentável para 
todos. Ao contrário, este projeto fortaleceu a barbárie e o sofrimento de milhares de seres humanos no planeta, recriando, 
nestes tempos de globalização, formas tradicionais de exploração e sacrifício: trabalho forçado, trabalho escravo e o tráfico 
de seres humanos para fins sexuais, guerras, fome, desalento, abandono e falta de perspectiva.” (LEAL e LEAL, 2002:31) 

3 “Qual é realmente a causa do comércio de mulheres? Não apenas de mulheres brancas, mas também mulheres amarelas 
e negras! Exploração, é claro, o impiedoso Molloch do capitalismo que engorda com o trabalho mal pago, levando assim 
milhares de mulheres e garotas à prostituição. Como a senhora Warren, essas garotas pensam – “Por que desperdiçar sua 
vida trabalhando por alguns centavos por semana na lavagem de pratos e panelas, dezoito horas por dia?” Nossos 
reformadores, naturalmente, nada dizem a respeito dessa causa. Eles a conhecem bastante bem, mas não vale a pena 
dizer algo a respeito disso. É mais lucrativo bancar o fariseu, fingir uma moralidade ultrajada, do que ir à raiz das coisas. 
Existe, no entanto, uma exceção louvável entre os jovens escritores: Reginald Wright Kauffman, cujo trabalho The House of 
Bondage (A Casa da Servidão) é a primeira tentativa séria de tratar do mal social – e não de uma perspectiva sentimental 
filistina. Um jornalista com ampla experiência, o senhor Kauffman prova que nosso sistema industrial não oferece para a 
maioria das mulheres qualquer alternativa a não ser a prostituição. As mulheres retratadas em The House of Bondage 
pertencem à classe trabalhadora. Se o autor tivesse retratado a vida de mulheres em outras esferas, ele teria encontrado o 
mesmo tipo de situação. Em nenhum lugar a mulher é tratada de acordo com o mérito de seu trabalho, mas apenas como 
sexo. Portanto, é quase inevitável que ela deva pagar por seu direito a existir, a manter uma posição seja onde for, com 
favores sexuais. Assim, é apenas uma questão de grau se ela vende a si mesma a apenas um homem, dentro ou fora do 
matrimônio, ou a vários homens. Quer os nossos reformadores o admitam ou não, a inferioridade econômica e social da 
mulher é a responsável pela prostituição.”(GOLDMAN, 2011:248-249) 
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Ao mesmo tempo, as políticas são acusadas, no âmbito daqueles 

ajustamentos estruturais, de perseguir caminhos de empobrecimento das camadas 

média e baixa da população, que levam as famílias em dificuldade a vender seus 

filhos, sobretudo meninas, para o mercado da prostituição, quando as mães, em 

muitos dos casos, não decidem, por elas, a optar por esse expediente. 

Em muitas circunstâncias, as políticas de determinados países são, ainda, 

acusadas de incentivar o turismo sexual: nesses espaços socioeconômicos, 

mulheres e crianças pobres oferecem-se ao mercado rico, ocidental, branco, 

masculino e de turistas, que, por sua vez, desenvolve certo gosto por sexualidades 

exóticas, abrindo caminho ao tráfico de mulheres para o mundo desenvolvido. 

Existe, assim, em diversas análises e estudos – Sousa Santos (2009) ou Leal 

e Leal (2002) –, estreita associação entre a configuração socioeconômica do mundo 

pós-Estado Providência – de onde emergem as soluções neoliberais da nova ordem 

econômica dos Estados e dos mercados4 – e o repentino aparecimento de rotas de 

tráfico de mulheres, crianças e adolescentes, que cruzam o globo anunciando uma 

                                                             
4 Sobre a transição entre o Estado Providência e o universo socioeconômico neoliberal, Evaldo Amaro Vieira observa: 
“Assim, na história do capitalismo, a atuação estatal desmembra-se em setores onde o Estado se afirma e em setores onde 
ele se nega, ocupando maiores ou menores espaços. Aí o Estado se encontra diante da necessidade de criar condições 
para o aumento da taxa média de lucro, alimentando a acumulação do capital, ou então diante de pressões de uma 
sociedade mais ou menos organizada, capaz de possuir classes sociais com recursos para encaminhar e para impor seus 
reclamos ao poder político. Por isto, de um lado surgem a doutrina do que se tem denominado de ‘Estado restrito’ ou de 
Estado mínimo’ (que prefiro chamar de ‘Estado diminuto’) e até mesmo a doutrina de ‘Sociedade sem Estado’; de outro lado 
aparece a doutrina do intitulado ‘Estado providencial’ ou ‘Estado-Providência’. [...] A industrialização da Inglaterra [a partir do 
século XVIII] altera a natureza dos problemas governamentais. Por força das pressões dos empresários ou dos 
trabalhadores, o Estado, por exemplo, se obriga a expandir serviços sanitários, a ampliar as atividades educacionais etc. O 
operário deve ler e escrever, enquanto os técnicos carecem de conhecimentos de ciência aplicada. Resta ao Estado arcar 
com estes e outros serviços com estas e outras atividades, intervindo em diversos setores da sociedade, até em sua 
ordenação econômica. [...] A eclosão da Segunda Guerra Mundial e suas terríveis consequências para as sociedades 
industrializadas não somente realçam diversos aspectos do ‘Estado providencial’ como também multiplicam as demandas 
sociais por sua completa instalação. Se a expressão ‘Estado-Providência’ aparece na língua francesa em torno de 1860 e a 
expressão ’Estado social’ em língua alemã nos anos de 1880, a expressão inglesa Welfare Sate (‘Estado de Bem-Estar’) é 
bem mais atual, remontando à década de 1940. Deve ser lembrado, por outro lado, que desde o começo do século XX se 
fala em Welfare Policy (‘Política de Bem-Estar’). [...] A década de 1970 revela graves e progressivos empecilhos à 
continuidade e à dilatação das atividades estatais, sugerindo o que se tem impropriamente denominado de ‘falência do 
Estado’. [...] Em obra de 1981, com o título A crise do Estado-Providência, Pierre Rosanvallon escreve: ‘É preciso tirar das 
nossas cabeças a idéia de que serviço coletivo = Estado = não mercantil = igualdade, e de que o serviço privado = mercado 
= lucro = desigualdade. O futuro do Estado-Providência passa pela definição de nova combinatória destes diferentes 
elementos (...) a única maneira de reduzir de forma não regressiva a procura de Estado consiste em favorecer a 
multiplicação destes auto-serviços coletivos ou serviços públicos pontuais de iniciativa local (...) não há outra via possível 
senão aproximar a sociedade de si mesma.’ [...] Porém a ‘crise do Estado’ tem sido enfrentada também por aqueles que 
desejam pelo menos extraordinária diminuição das atividades estatais, quando não desejam seu próprio desaparecimento 
no universo capitalista. [...] A ‘sociedade capitalista sem Estado’ vai-se edificando com a gradual perda da visibilidade social, 
com o progressivo abrandamento da solidariedade social, substituídas uma e outra por desmedido individualismo e pela 
desigualdade transformada em ideal superior. [...] Na democracia liberal, portanto, a política social toma como alvo a 
igualdade de cidadania para homens pertencentes à sociedade orientada pelo mercado e caracterizada pela desigualdade 
econômica. [...] Mas na democracia liberal [e mais acentuadamente no neoliberalismo] ela se circunscreve dentro da lei e 
conserva a desigualdade, ainda que sem aprovar as condições desiguais das pessoas.” (VIEIRA, 2007:196-215) 



3 
 

dimensão, até então desconhecida, de um mercado sexual de largo espectro e de 

significativa importância enquanto negócio. 

Se o contexto em que ocorrem as recentes práticas de tráfico de mulheres 

para fins sexuais parece agregar formas, métodos, dimensões e articulações 

segundo novos padrões, o fenômeno, no entanto, não é novo. A base das 

campanhas realizadas nas últimas duas décadas não diverge, na substância, dos 

valores e das preocupações que lhe são inerentes, daquelas que aconteceram na 

virada do século XIX para o XX. Poderá, mesmo, alegar-se que, naquela época, se 

assistia a rotas inversas das contemporâneas (mulheres europeias eram conduzidas 

para consumidores não ocidentais do universo não desenvolvido), mas o que está 

subjacente às denúncias era a então denominada “escravidão branca”. Ou seja, 

ainda que os lugares geográficos sejam distintos e os sujeitos envolvidos 

diferenciados, permanece, em muitas circunstâncias, idêntica retórica – jovens e 

ingênuas mulheres são atraídas ou forçadas por traficantes para uma vida sórdida, 

indigna e violenta, da qual a fuga é quase impossível.5 

O caráter mítico do paradigma da “escravidão branca”, que perpassa as 

narrativas do senso comum, bem como o discurso institucional associado à 

configuração estereotipada da “vítima do tráfico”, tende a conformar o fenômeno a 

partir dos seus fragmentos, que, por sua vez, levam a tornarem-se inseparáveis no 

âmbito de qualquer abordagem. 

Do mesmo modo, o estereótipo da “vítima inocente”, ainda que esta esteja, na 

maioria dos casos, ciente de que o prometido nem sempre corresponde às 

                                                             
5 Emma Goldman, em 1909, comentava: “Nossos reformadores de repente fizeram uma grande descoberta – o tráfico de 
escravas brancas. Os jornais estão repletos dessa ”condição de que nunca se ouviu falar” e os legisladores já estão 
planejando uma nova batelada de leis para conter o horror. É interessante que quando se quer afastar o interesse público 
de algum problema social importante, se inaugure uma cruzada contra a indecência, o jogo, os bares, etc. E o que resulta 
de tais cruzadas? O jogo está crescendo, os bares estão ampliando seu negócio por baixo do pano, a prostituição está em 
alta, e o sistema de gigolôs só está aumentando. Como é que uma instituição, conhecida por qualquer criança, teria sido 
descoberta assim tão de repente? Como é que esse mal, sabido por todos os sociólogos, torna-se agora uma questão tão 
interessante? Supor que as pesquisas recentes sobre o tráfico de escravas brancas (e, diga-se de passagem, pesquisas 
muito superficiais) tenham descoberto algo de novo, é, para dizer o mínimo, fútil. A prostituição tem sido, e é, um mal 
bastante espalhado, e, não obstante, os humanos têm continuado a seguir adiante, inteiramente indiferentes aos 
sofrimentos e aflições das vítimas da prostituição. De fato, tão indiferente quanto os humanos têm sido em relação ao nosso 
sistema industrial, ou em relação à prostituição econômica. Somente quando os sofrimentos humanos se tornam brinquedos 
de cores brilhantes é que o povo-bebê se interessa – pelo menos por algum tempo. O povo é um bebê muito instável, que 
precisa de brinquedos novos todos os dias. Esse grito “correto” contra o tráfico de escravas brancas é um desses 
brinquedos que serve para divertir o povo por um tempo curto, e que vai ajudar a criar mais alguns gordos trabalhos 
políticos – parasitas que perambulam empertigados pelo mundo como inspetores, investigadores, detetives e assim por 
diante.” (GOLDMAN, 2011:247) 
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condições que encontrará, domina a imagem das campanhas antitráfico e 

configuração das políticas e dos programas de enfrentamento6. 

Paradoxalmente, na construção dessas representações, convivem as noções 

de mulher “vítima” involuntária e da mulher prostituta “culpada”, que determinam 

posturas de inocentamento ou de culpabilização, estabelecendo-se sobre a mulher, 

que vive uma única condição, um conjunto de critérios morais e ético-políticos com 

base em distintos padrões. 

Acreditamos que aquela ambiguidade valorativa sobre as circunstâncias em 

que ocorre o fenômeno, e sobre os seus sujeitos, constitui um dos relevantes 

obstáculos quer para o seu estudo e compreensão, quer para a constituição de 

estratégias claras e coerentes de enfrentamento. A esse fato, não é irrelevante a luta 

dos movimentos feministas, que, ao mesmo tempo em que reivindicam para a 

mulher condição livre de qualquer forma de exploração, submissão e opressão que 

atentem contra a sua dignidade, e, também, a constituição de crescentes patamares 

de emancipação e autodeterminação de seus destinos, como sujeitos individuais e 

plenamente inseridos nos processos sociais, políticos e culturais. 

Nessas circunstâncias, as condições de desigualdade econômica, de 

inferioridade na hierarquia das relações de poder e de continuada violação de 

direitos civis e sociais, transforma, por exemplo, a mulher brasileira, mexicana ou 

tailandesa, em “vítima” inocente do tráfico, enquanto a mulher ariana, prostituta 

cooptada pelas redes de tráfico, de formação universitária, da Ucrânia ou da 

Bulgária, ou a esclarecida holandesa e alemã, apenas age de acordo com um 

projeto emancipatório, e como dona de seu próprio corpo, ou escolhe 

“voluntariamente” um projeto de vida condenável, à luz de certo olhar do senso 

comum moralista. 

E não falamos, aqui, deste ou daquele ambiente cultural, supostamente 

tolerante, que admite certas manifestações da alegada “vontade” das mulheres, 

como na Alemanha, Holanda, Suécia ou Dinamarca, mas falamos do efetivo tráfico 

de mulheres que, na contemporaneidade, não discrimina a origem dos sujeitos, 

oferecendo às diversas configurações da “procura”, idêntica diversidade de “oferta” 

de mercadorias que, em muitos casos, não se resume ao consumo do sexo, mas 

                                                             
6  Ver Anexo A 
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agrega, também, o consumo de drogas, as atividades de diversão pública e 

programas complementares da indústria turística. Ou seja, não se trata de mulheres 

diferentes (as vítimas e as emancipadas) como mercadorias, mas de valorações 

diferenciadas quanto ao seu estatuto social, político e jurídico, em função das 

diversas abordagens dos processos. 

Nessa perspectiva, “escravidão branca” e “tráfico de mulheres” apresentam-

se, para o nosso estudo, como mitos culturais em torno de concepções particulares 

do fenômeno mais amplo da imigração para a indústria do sexo. Importa, assim, 

desconstruir aquelas narrativas no sentido de desvendar as suas articulações e os 

mecanismos de construção das representações que operam na formulação das 

noções e dos conceitos. 

O discurso da “escravidão branca” emergia em contexto de regulação da 

sexualidade feminina sob o pretexto de proteger as mulheres em cenário de 

crescimento da mobilidade de indivíduos entre o campo e a cidade, em um primeiro 

momento da industrialização, entre as metrópoles ocidentais e os territórios 

coloniais, no momento da mundialização do comércio, e, também, em contexto de 

crescente necessidade de expressão de autonomia e de reivindicação de direitos 

pelas mulheres. 

Ainda que sob distinta conformação social, política e, mesmo, territorial, não 

são muito distintos os mitos, os medos e as ansiedades que se encontram presentes 

nas narrativas sobre o “tráfico de mulheres” de nossos dias. 

Nesse sentido, sustentamos, enquanto tese, que o tráfico de mulheres para 

fins sexuais pode ser visto como releitura da escravidão segundo novos parâmetros. 

Ou, se quisermos, que o tráfico internacional de mulheres pode configurar nova 

forma de escravidão. 

No entanto, não se trata de dedução, ou associação de termos, que se possa 

estabelecer de forma precipitada, tomando a hegemonia discursiva, as evidências 

estatísticas ou os organogramas e os fluxos da organização do tráfico, como 

imagens definitivas das quais discorrem, frequentemente, propostas explicativas que 

têm tanto de verdade como de contraditório quando confrontadas com a realidade. 

Em primeiro lugar, há que esclarecer que um fenômeno eminentemente 

clandestino e ilegal, como o tráfico de seres humanos – ainda que conceituado de 
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formas distintas e, por vezes, vagas e conflitantes, pelos diversos Estados –, não é 

passível de ser observado, analisado e compreendido a partir de reportagens 

jornalísticas ou de processos jurídicos e judiciais avulsos, ou, ainda, de estatísticas 

divulgadas por organismos humanitários, autoridades policiais, departamentos 

governamentais e eventuais estudos científicos que se cruzam, tomando-se, 

frequentemente, o empírico observável, o visível, como realidade posta. 

Recorrentemente, aquelas metodologias colocam, no mesmo campo de 

análise, distintos processos, como a imigração ilegal, o tráfico de mão de obra 

barata, o recrutamento de jovens e adultos para a indústria do sexo, o turismo 

sexual interno e a prática cotidiana da prostituição, atribuindo-lhes não apenas o 

mesmo valor analítico, mas, também, categorias explicativas uniformes que tendem 

a homogeneizar os atributos dos diversos fenômenos. 

Em segundo lugar, há que registrar o sentido alarmista com que se veiculam 

os estudos, as notícias e, não raramente, os projetos políticos de enfrentamento do 

tráfico de pessoas, introduzindo uma carga emocional, frequentemente com 

contornos moralistas, sobre fatos aparentemente distintos, mas que, de forma 

inusitada, apresentam-se como conexos e, supostamente, interdependentes. Ou 

seja, a imprecisão conceitual e analítica sobre os fenômenos, as representações e 

os valores agregados às suas manifestações concretas nos diversos cenários 

sociais e culturais, tem conduzido a nexos circunstanciais e causais que se fixam em 

paradigmas explicativos segundo categorias prévias. 

Em terceiro lugar, aquele desconhecimento estrutural, inerente ao caráter 

ilegal e invisível do fenômeno, bem como o trânsito dos quadros explicativos que se 

deslocam entre distintas categorias e campos analíticos, tem induzido, 

recorrentemente, à formação de mitos que não apenas se fixam no imaginário do 

senso comum, como também percorrem muitos dos estudos realizados e, de forma 

decorrente, influenciam as estratégias e as práticas de enfrentamento e erradicação 

do fenômeno. 

Entendemos que a carga mítica que envolve, por exemplo, o tráfico de 

mulheres, não implica, necessariamente, que as abordagens realizadas tenham 

falseado as circunstâncias, mas que existe uma crença coletiva que tende a 

simplificar e a reduzir a realidade a padrões comportamentais dos sujeitos e dos 

agentes, a instituir marcos analíticos nos quais as manifestações do fenômeno se 
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inscrevem. Aliás, sempre que se procede à abordagem mais estruturada e 

consistente revela-se, frequentemente, a natureza complexa do problema, 

recomendando-se a reconfiguração e aprofundamento de conceitos, categorias e 

processos analíticos. 

Mas o universo dos mitos não condiciona apenas o campo estrutural da 

análise e da explicação: ele tende a fixar certos atributos dos sujeitos, nem sempre 

homogêneos e compatíveis – a mulher “vítima” das redes de aliciamento convive 

com a mesma mulher “acusada” de prática de prostituição – e que mudam em 

função do olhar dos agentes sociais; movimentos feministas e organizações 

humanitárias (nem sempre de acordo) tendem a fixar como objeto a relação de 

causa e efeito baseada nas relações assimétricas de poder que se consubstanciam 

na submissão e dominação violentas da mulher; e as estruturas jurídicas e judiciais 

buscam fixar-se sobre os limites da ilegalidade das práticas. 

Quer a perspectiva humanista, quer a perspectiva legalista sobre a ocorrência 

das práticas que afetam a dignidade e os direitos dos indivíduos que se encontram 

em processos migratórios, legais ou ilegais, não é, historicamente, nova. E não nos 

referimos, sequer, aos processos de submissão violenta e ao comércio (literalmente 

considerado de compra e venda) de grupos de indivíduos na decorrência de lutas, 

guerras ou projetos expansionistas de dominação, desde que as sociedades 

humanas configuraram mecanismos de fixação e posse territorial. Ou seja, 

excluímos da nossa análise, sem, no entanto, esquecer, todos os processos – 

econômicos, políticos e sociais – que, até ao período das Luzes7, configuraram, 

ainda que de formas diversas, as relações entre indivíduos no âmbito das 

respectivas estruturas de organização social. 

Importa, assim, para o nosso estudo, considerar as formas de relação e os 

valores que se identificam a construção de sociedades compostas por sujeitos, 

formal e juridicamente, livres, inseridos em projeto de organização social que se 

reconhece em princípios de dignidade, de liberdade e amplos (e igualitários) direitos 

civis, políticos e sociais; enfim, os valores instituídos e veiculados pela modernidade. 

                                                             
7 O “Século das Luzes”, ou Iluminismo, identifica o período de debate filosófico e político, iniciado em finais do século XVII,  e 
que percorre todo o século XVIII até ao início das “Invasões Francesas” napoleônicas, que, sinteticamente, marca a 
libertação dos seres humanos da tutela de outros seres humanos por mecanismos de servidão, abrindo espaços de 
emancipação e afirmação da individualidade dos sujeitos, com base no uso da razão e do conhecimento como dispositivos 
para melhorar a sociedade e a governação. 
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Pretendemos, com esse recorte, evitar a confusão epistemológica em que a 

nomenclatura, a semântica e os mitos abafam a construção histórica das práticas 

sociais – tráfico negreiro não é o mesmo que tráfico de mulheres para fins sexuais, 

escravidão não significa o mesmo quando os sujeitos apresentam-se formalmente 

livres, e a prostituição não é, em todas as circunstâncias, profissão, a “mais velha do 

mundo”. 

Em face desse campo de sobreposição, acrítica, de conceitos, categorias 

analíticas e significação, importa clarificar não apenas os limites do campo em 

termos cronológicos, mas, também, fazer uma aproximação mais precisa no âmbito 

conceitual e metodológico no sentido de situar os espaços de debate no locus 

concreto onde eles, preferencialmente, ocorrem. 

Para tanto, entendemos necessária a desconstrução dos nexos tomados 

como óbvios na determinação da relação entre causas e efeitos; não que eles se 

apresentem como definitivamente falsos, mas porque se situam, recorrentemente, 

contraditórios quando observados a partir de diversas fontes de produção do 

conhecimento. 

Essa busca de esclarecimento torna-se relevante na medida em que o 

conjunto de práticas institucionais recentes, no âmbito do enfrentamento de tráfico 

de seres humanos, em sentido amplo, revela, e agrega, nas formas de intervenção, 

um ambiente de preocupação e alarmismo social, fundadas em efeitos visíveis que 

violam direitos fundamentais dos indivíduos tomados como vítimas do fenômeno; 

ainda que se trate, em muitos momentos, de pânico moral que decorre da afetação 

de valores coletivos estabelecidos. 

Entretanto, tal contexto não é inédito: recordemos que o Acordo Internacional 

para a Repressão do Tráfico de Escravos Brancos, de 1904, e a Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico de Escravos Brancos, de 1910, não 

diferem, na substância humanista e nas inquietações, da Convenção de Palermo, de 

20008. Naquela época, tal como agora, constituía-se como preocupação o conjunto 

de condições em que se processava o deslocamento de grandes contingentes de 

indivíduos, inseridos no trânsito dos movimentos migratórios locais e internacionais, 

e que, ao serem aliciados, e mesmo forçados, por estruturas organizadas, 

                                                             
8 Ver Anexo B 
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submetiam-nos a mecanismos de relação que, de algum modo, se assemelhavam 

aos antigos, e supostamente extintos, dispositivos da escravidão. Também, naquele 

período, tal como hoje, o instrumento condenatório não distinguia entre o 

recrutamento violento de homens e mulheres oriundos do mundo rural da Irlanda e 

da Itália, rumo ao “Novo Mundo” americano, e o trânsito de contingentes de 

mulheres, jovens e adultas, para os bordéis das cidades industriais inglesas, ou, 

mesmo, para as emergentes cidades dos Estados Unidos. 

Ainda, naquela época, tal como hoje, não era inequívoco o propósito dos 

dispositivos normativos legais, nem o sentido das campanhas institucionais, nem a 

atuação das organizações da sociedade civil. Recordemos, por exemplo, o debate 

entre “regulacionistas” e “abolicionistas”, no período pós-vitoriano, na Inglaterra, em 

torno das normas que objetivavam regular a atividade da prostituição, tendo como 

pretexto uma atuação sanitarista no controle da propagação de certas doenças, mas 

que buscavam, de fato, instituir o sanitarismo social. Como podemos, também, citar 

os episódios recentes das “Mães de Bragança”9, em Portugal, ou as tradicionais 

ações-relâmpago das polícias com a detenção das mulheres (temporária e 

episódica), mas sem cancelar o “negócio”10. 

Do mesmo modo, são questionáveis os discursos que quantificam 

fenômenos, atividades e práticas imensuráveis: não raramente se afirma que o 

Brasil lidera a “exportação” de mulheres para fins sexuais, ou que, por Portugal e 

Espanha, passam de 30% a 40% desse tráfico, ou que as redes russa e brasileira 

funcionam em estreita ligação e que a esse trânsito estão associados outros tipos de 

tráfico, como drogas e armas. 

Não pretendemos negar essas eventuais ligações, nem tampouco minimizar a 

realidade e efeitos do fenômeno, mas entendemos que a natureza dos processos e 

das práticas instaladas nos permite advertir para a dificuldade, mesmo estatística, de 

configurá-las com tanta certeza e precisão. Recordemos que, por envolver um 

conjunto de práticas ilegais – como a falsificação de documentos e identidades, 

                                                             
9 Ver nota 35. 

10 Muitas das ações antitráfico, que vêm sendo divulgadas pela mídia, a partir de ações policiais esporádicas visam as 
mulheres que exercem a atividade do mercado sexual em estabelecimentos ou locais recorrentemente assinalados, 
algumas vezes os seus “clientes”, mas, raramente, levam à interdição desses locais, à detenção dos proprietários ou 
exploradores do “negócio” e, frequentemente, os detidos são libertados em poucas horas, após identificação. Leia-se mais 
em GRUPO DAVIDA. Prostitutas, “traficadas” e pânicos morais: uma análise da produção de fatos em pesquisas sobre o 
“tráfico de seres humanos” in Cadernos Pagu (25), julho-dezembro de 2005, pp.153-184. 
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lavagem de dinheiro, disfarce e ocultamento de atividades – não são passíveis de 

mensuração, mas apenas podem ser estimadas a partir do registro das 

irregularidades detectadas ou denunciadas. 

Essa prudência analítica, que no nosso estudo se assume como advertência 

metodológica, resulta de um conjunto de inquietações e questionamentos em torno 

da relação entre o objeto e os sujeitos: em que dimensão se deve colocar a 

ilegalidade e os delitos? Ou seja, que valores ético-morais são ofendidos e que 

direitos individuais (ou coletivos) são usurpados e violados? Quem são os ofensores 

e as vítimas? Quem são os autores e os réus? Quem são os culpados e os 

inocentes? Entretanto, uma aproximação a eventuais respostas não significa que se 

estabeleça abordagem segundo perspectiva dicotômica ou por oposição entre os 

que estão de um lado ou do outro, ou entre o bem e o mal. 

Tal como pretendemos esclarecer neste estudo, o tráfico não distingue, por 

exemplo, as mulheres que, supostamente, “optam” ou dão continuidade à sua 

atividade no mercado do sexo daquelas que são forçadas quando coagidas por 

ameaça ou chantagem; do mesmo modo que o senso comum só atribui a figura de 

vítima quando a prostituta atravessa a fronteira. Ou seja, o processo histórico de 

construção da realidade concreta não determina, de forma clara e inequívoca, os 

limites que a moral sociopolítica ou a norma jurídica pretendem, muitas vezes, 

desenhar. 

Nesse sentido, poderemos introduzir, no nosso debate, um segundo conjunto 

de indagações. Como a sociedade vê, e se revê, nos atributos dos sujeitos 

envolvidos no tráfico? Como a sociedade vê as suas vítimas? Como a vítima se vê 

no processo? A mulher é, enfim, vítima ou vilã? Que efetiva relevância social o 

fenômeno tem para que se possa deduzir dele certo alarmismo político e 

institucional que leva ao empenhamento no seu enfrentamento e erradicação? 

Esse conjunto de questões decorre de um debate, já histórico, sobre os 

atributos da vítima, ou, se quisermos, dos papéis daqueles indivíduos que se 

encontram sob o jugo de relações de poder desiguais, de práticas sociais de 

dominação e submissão. Trata-se, enfim, de conhecer e compreender qual o olhar 

ou a representação que os sujeitos possuem sobre a sua própria condição, no 

sentido de desvendar as ambiguidades e os paradoxos que se constroem a partir 

dos olhares exteriores. Essas indagações tornam-se relevantes tanto quanto são 
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evidentes as contradições nos discursos e narrativas dentro da mesma estrutura 

social e cultural, e entre os distintos contextos dos diversos países, quando se 

pretende, por exemplo, caracterizar o estatuto e a condição da mulher vítima do 

tráfico para fins sexuais. 

Com esse, eventual, esclarecimento, não buscamos estabelecer, no entanto, 

retórica de verdade, mas, tão só, reunir contribuições para o debate em termos 

relacionais que alarguem o âmbito da reflexão. 

Aquilo que nos motiva não é a formulação de uma teoria explicativa totalitária, 

mas identificar, entre as formulações teóricas existentes, os aspectos conceituais, 

metodológicos ou estruturais que, isoladamente, não têm propiciado a conformação 

de políticas e programas de enfrentamento eficazes, sendo, reconhecidamente, 

insatisfatórios em face das sucessivas expectativas geradas. 

Pretendemos, assim, no primeiro capítulo, situar o processo histórico de 

construção da noção de tráfico de mulheres e o modo como se constitui em 

associação com o mercado do sexo, de forma ampla, e com a prostituição, de forma 

particular. Objetiva-se, com essa análise, desconstruir as prenoções que se 

agregaram, no tempo, sobre esse, aparentemente, incontornável nexo. Nesse 

sentido, procuraremos, por um lado, conhecer e analisar o desenvolvimento do 

fenômeno do tráfico de mulheres, quer a partir dos modos como foi sendo definido 

no quadro dos diversos momentos e contextos sociopolíticos, quer pelo modo como 

a sua noção foi sendo assimilada e interpretada pelos grupos sociais, no sentido de 

compreender os processos de construção das suas representações em distintos 

domínios culturais e pelos diversos atores sociais. Por outro lado, procuraremos 

caracterizar os mecanismos de funcionamento do tráfico, entendido como atividade 

eminentemente econômica, com o objetivo de conhecer e compreender os seus 

instrumentos de atuação, os seus recursos organizacionais e a sua articulação com 

os processos mais amplos de funcionamento dos mercados no âmbito das 

estratégias e políticas econômicas contemporâneas.  

Fundamentalmente, pretendemos, nesse primeiro capítulo, demonstrar a 

existência de contradições e paradoxos no campo das noções e dos conceitos 

quando confrontadas as abordagens com foco sociológico, ou de representação de 

valores éticos, humanistas ou ideológicos, com as abordagens baseadas em 

macroprocessos econômicos ou nas teorias das organizações. Segundo essa 
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proposta analítica, pretendemos estabelecer uma aproximação à noção de que as 

modalidades contemporâneas de tráfico de mulheres constituem o novo rosto das 

velhas formas de escravidão. 

No segundo capítulo, pretendemos analisar as características do fenômeno 

do tráfico de mulheres nas suas atuais configurações, quer em termos 

organizacionais e funcionais, quer no âmbito da sua incidência nas relações sociais 

e econômicas, no sentido de construir o quadro de referência sobre o qual se 

instituem e aplicam as políticas públicas e os programas de enfrentamento. Trata-se 

de identificar o campo empírico construído a partir da interpretação e formulação 

institucional, e com referência aos diversos produtores do conhecimento sobre o 

fenômeno, no sentido de compreender sobre que fatos ou realidades são 

estabelecidas as aproximações ao problema e as abordagens estratégicas. No 

essencial, pretendemos analisar, nesse capítulo, quais as metodologias utilizadas 

para conhecer e caracterizar o fenômeno do tráfico de mulheres, compreender os 

seus limites conceituais e operativos e o modo como eles condicionam a construção 

de políticas públicas de enfrentamento. 

No terceiro capítulo, pretendemos formular uma avaliação do quadro político 

que tutela o tráfico de pessoas, com base na análise dos instrumentos legais e 

dispositivos operacionais instituídos. Objetivamos, com essa análise circunstancial, 

avaliar os parâmetros que são reconhecidos, considerados, utilizados e trabalhados 

no momento da formulação das opções e estratégias de atuação nos diversos 

domínios de intervenção, bem como procuraremos evidenciar aqueles dados, fatos 

ou realidades que não foram considerados relevantes, ou foram mesmo ignorados, 

procurando esclarecer da sua influência nas limitações e condicionantes colocadas 

aos modelos eleitos e às estratégias implementadas. Trata-se, enfim, de 

compreender os mecanismos de enfrentamento e a sua aplicação através das 

instituições jurídicas e judiciais, tidas, no âmbito das recentes opções estratégicas, 

como meio privilegiado de combate ao tráfico de mulheres. Ao mesmo tempo, 

pretendemos desenvolver uma aproximação crítica à validade e à eficácia desses 

processos, e respectivos instrumentos, buscando evidenciar os seus limites 

operativos no quadro das ações de erradicação do fenômeno. 

No quarto capítulo, retomaremos o debate iniciado no primeiro capítulo, 

tendo como foco analítico os sujeitos: as mulheres inseridas no tráfico com fins 
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sexuais. Trata-se de abordagem que pretende retomar a noção expressa pela tese – 

que o tráfico de mulheres constitui nova forma de escravidão –, com base nas 

análises, reflexões e questionamentos estabelecidos nos segundo e terceiro 

capítulos. Pretendemos, assim, desconstruir os discursos e narrativas tomadas a 

partir de prenoções e preconceitos, abrindo espaço metodológico ao 

reconhecimento da expressão do sujeito, do qual pouco se conhece da sua postura, 

das suas opções, das suas expectativas e projetos de vida, no decorrer de todo o 

processo. Pretendemos, assim, não apenas compreender se existe um antes e um 

pós-processo, e como a mulher se vê nesse movimento, mas, também, como a 

sociedade a vê nesse trânsito e como a sociedade se revê nesse processo. Nessa 

perspectiva, pretendemos avaliar os mecanismos com que a sociedade, nos seus 

diversos domínios de atuação, participa em eventuais dispositivos de apoio, quer à 

resolução do problema, quer às suas próprias vítimas. 

A abordagem metodológica constitui-se como pesquisa exploratória a partir 

de fontes secundárias e documentais no sentido de identificar categorias analíticas, 

conceitos e noções que se cruzam em distintos registros dos discursos construídos 

no âmbito das instituições políticas, judiciais e sociais, da pesquisa acadêmica e da 

mídia. A partir de leitura dialética, busca-se identificar e compreender os campos de 

contradição inerentes à diversa posição dos agentes no âmbito do processo histórico 

do “tráfico de mulheres”, com o objetivo de verificar o modo como os sujeitos – as 

mulheres – são colocadas quer no âmbito das estratégias discursivas e das 

representações sociais, quer no espaço concreto das práticas de enfrentamento, 

articulando, sempre que possível, a sua própria narrativa, como expressão da sua 

experiência. 

Trata-se, portanto, no presente estudo, de ensaiar mudança de debate sobre 

o tráfico de mulheres, não no sentido de formular nova teoria explicativa, mas de 

estabelecer propostas de abordagem que superem os limites conceituais e 

metodológicos que conduzem, recorrentemente, à configuração de cenários 

divergentes, quando não opostos. 
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 CAPÍTULO  

AS NOVAS FACES DE UMA VELHA ESCRAVIDÃO 

 

 

Todas as mulheres estão presas ao seu corpo-
para-outros, procriador ou erótico, e ao seu ser-
de-outros, vivenciado como necessidade de 
estabelecer relações de dependência vital e de 
submissão ao poder e aos outros. Todas as 
mulheres, bem ou mal, são definidas pela norma e 
se tornam politicamente inferiores aos homens e 
entre si mesmas. Por seu ser-de e para-outros, 
são filosoficamente definidas, no mundo patriarcal, 
como entes incompletos, territórios dispostos a 
serem ocupados e dominados pelos outros. 

Marcela Lagarde
11

 

 

 

O processo de globalização e o distanciamento, cada vez mais acentuado, 

entre países ricos e países pobres tem propiciado a ocorrência de movimentos 

migratórios, instáveis no desenho dos seus fluxos, mas persistentes enquanto 

processo e enquanto fenômeno, ainda que, por todo o lado, surjam movimentos 

cívicos e políticas governamentais que, por motivos diversos, tentam controlar a 

dimensão e a incidência desse trânsito de indivíduos. 

Apesar de a experiência migratória ter estado, muitas vezes, associada ao 

masculino, a participação de mulheres nesse fenômeno aumentou ao ponto de ser 

incontornável abordar o tema sem considerar a perspectiva analítica de gênero. 

As mulheres representam quase metade da população que migra, em termos 

globais, chegando a superar a metade do fluxo migratório no ano 2000 nos países 

desenvolvidos (LAZO, 2006). Segundo o informe da Organização Internacional de 

Trabalho (OIT), de 1996, a “feminização das migrações” é um dos fenômenos 

sociais e econômicos mais impactantes dos últimos tempos. 

Um aspecto que caracteriza as migrações contemporâneas é a assim 
chamada feminização. De acordo com dados das Nações Unidas, o número 
de mulheres que migram aumentou nas últimas décadas, alcançando 49,6% 

                                                             
11 LAGARDE, Marcela. El cautiverio de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. México, DF: 
Universidad Autónoma de México, 1990, p.24. 
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do total, em 2005. A feminização das migrações é também sintoma de 
mudanças qualitativas da presença feminina no contexto da mobilidade 
humana. Hoje a mulher não migra apenas para acompanhar ou se reunir 
com os familiares, mas também para buscar emancipação, dignas 
condições de vida ou melhores salários para sustentar a família. Indica 
também uma nova perspectiva, uma nova abordagem do fenômeno 
migratório que busca visibilizar a presença da mulher em suas 
características específicas. Assim, o enfoque de gênero torna-se elemento 
essencial para uma reta compreensão das migrações contemporâneas. A 
migração, por vezes, pode ser um processo de emancipação para a mulher 
que, no novo contexto, pode se libertar de estereótipos patriarcais e 
machistas. No entanto, com freqüência, em contexto migratório, a mulher 
acaba tendo que enfrentar várias formas de descriminação, por ser mulher, 
estrangeira e indocumentada. A presença expressiva de mulheres nas 
migrações internacionais levanta novos desafios. O enfoque de gênero, nos 
últimos anos, ressalta a peculiaridade da migração feminina que nem 
sempre pode ser equiparada à migração masculina, tanto em termos de 
motivações e oportunidades, quanto em termos de consequências e 
vulnerabilidades. [...] a migração pode ser vista como um “processo 
seletivo”. Em geral, constata-se, as mulheres encontram mais obstáculos 
em migrar do que os homens, devido, sobretudo, aos estereótipos e 
estratificações de gênero que, em muitos lugares, impedem-lhes um real 
acesso aos recursos financeiros e às informações necessárias para a 
migração. Com frequência, encontram-se em situações de extrema 
vulnerabilidade, gerada pelas dinâmicas inerentes à jornada migratória, mas 
também pelo contexto patriarcal e machista de muitas regiões. Sofrem 
preconceitos tanto no lugar de saída quanto no lugar de chegada. São mais 
facilmente aliciadas em redes de tráfico para fins de exploração sexual. As 
trabalhadoras migrantes, sobretudo as envolvidas com trabalhos 
domésticos – incluindo também o cuidado de idosos e crianças – podem 
sofrer várias formas de violência. Segundo a OIT, “são tratadas, às vezes, 
como membros da família, porém em outros casos são exploradas, em 
condições que equivalem às de escravidão e trabalho forçado. 
Frequentemente a jornada de trabalho do pessoal de serviço doméstico é 
longa e excessiva (15 ou 16 horas por dia), sem dias de descanso nem 
compensação pelas horas extraordinárias; (...) são submetidas a assédio 
físico e sexual, à violência e abusos e, em alguns casos, são impedidas, 
física ou legalmente, de sair da casa do empregador, sob ameaça, 
violência, retenção dos salários ou dos documentos de identidade”. 
(BRASIL, 2008b:34-35) 

 

No entanto, as migrações femininas não constituem novidade: no século XIX, 

mulheres europeias emigraram, de forma massiva, para o continente americano, 

nomeadamente para os Estados Unidos e Argentina; e durante décadas do século 

XX, as mulheres emigraram em grande quantidade a partir de várias regiões do 

mundo como a Irlanda e o Caribe. 

O que torna, então, a migração no feminino tema de relevante preocupação e 

instigação para acesos debates? 
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1.1   A prostituição e o tráfico de mulheres 

 

 

Há que situar os processos migratórios enquanto processo histórico, que vai 

agregando motivações e articulações não estáticas no tempo, nem em relação aos 

sujeitos que envolvem, para não cairmos na armadilha de assimilarmos que os 

fenômenos são evolutivos segundo uma linha cronológica de fatos, que nas suas 

causas e efeitos, encontram-se relacionados de forma fixa e indissociável. 

Nessa perspectiva, há que refletir sobre os movimentos migratórios ocorridos 

na eclosão da industrialização na Europa central, na segunda metade do século XX, 

e que, de modo relevante, afetaram o cotidiano das mulheres, naquele contexto de 

transformações de decisiva influência na conformação das relações sociais na 

modernidade: referimo-nos ao fluxo de populações do mundo rural para as cidades 

industriais. Recordemos que não se tratou de mero deslocamento de grupos de 

indivíduos que, na ausência de rendimentos nas atividades agrícolas em 

reconversão, buscam nos centros industriais e urbanizados formas de trabalho para 

garantir a sua sobrevivência. Trata-se, como bem caracterizaram Karl Marx 12 , 

                                                             
12 Karl Marx, nos Escritos Econômico-Filosóficos, reflete: “Partiremos de um fato econômico contemporâneo. O trabalhador 
fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma 
mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. A desvalorização do mundo humano aumenta na razão direta 
do aumento de valor do mundo dos objetos. O trabalho não cria apenas objetos; ele também se produz a si mesmo e ao 
trabalhador como uma mercadoria, e, deveras, na mesma proporção em que produz bens. Esse fato simplesmente 
subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força 
independente do produtor. O produto do trabalho humano é trabalho incorporado em um objeto e convertido em coisa física; 
esse produto é uma objetificação do trabalho. A execução do trabalho é simultaneamente sua objetificação. A execução do 
trabalho aparece na esfera da Economia Política como uma perversão do trabalhador, a objetificação como uma perda e 
uma servidão ante o objeto, e a apropriação como alienação. [...] O trabalhador põe a sua vida no objeto, e sua vida, então, 
não mais lhe pertence, porém, ao objeto. Quanto maior for sua atividade, portanto, tanto menos ele possuirá. O que está 
incorporado ao produto de seu trabalho não mais é dele mesmo. Quanto maior for o produto de seu trabalho, por 
conseguinte, tanto mais ele minguará. A alienação do trabalhador em seu produto não significa apenas que o trabalho dele 
se converte em objeto, assumindo uma existência externa, mas ainda que existe independentemente, fora dele mesmo, e a 
ele estranho, e que com ele se defronta como uma força autônoma. [...]Sob os dois aspectos, portanto, o trabalhador se 
converte em escravo do objeto: primeiro, por receber um objeto de trabalho, isto é, receber trabalho, e em segundo lugar 
por receber meios de subsistência. Assim, o objeto o habilita a existir, primeiro como trabalhador e depois como sujeito 
físico. O apogeu dessa escravização é ele só poder se manter como sujeito físico na medida em que é um trabalhador, e de 
ele só como sujeito físico poder ser um trabalhador. [...] O trabalhador, portanto, só se sente à vontade em seu tempo de 
folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, porém imposto, é trabalho forçado. Ele não 
é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Seu caráter alienado é 
claramente atestado pelo fato, de logo que não haja compulsão física ou outra qualquer, ser evitado como uma praga. O 
trabalho exteriorizado, trabalho em que o homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. 
Por fim, o caráter exteriorizado do trabalho para o trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo mas 
trabalho para outrem, por no trabalho ele não se pertencer a si mesmo mas sim a outra pessoa. [...] Uma consequência 
direta da alienação do homem com relação ao produto de seu trabalho, à sua atividade vital e a sua vida como membro da 
espécie, é o homem ficar alienado dos outros homens. Quando o homem se defronta consigo mesmo, também está se 
defrontando com outros homens. [...] O ser estranho a quem pertencem o trabalho e o produto deste, a quem o trabalho é 
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Friederich Engels 13  e George Simmel 14 , de profundas transformações na 

significação, social e econômica, do que é o trabalho, na constituição da 

individualidade dos sujeitos, nos mecanismos de interação social, nos valores e nas 

representações sociais coletivas. 

Nesse processo, a mulher não transita incólume de um universo a outro, e vê 

reconfigurada a sua posição, adquirindo papel decisivo na reconfiguração da ordem 

social. Essa centralidade da mulher situa-se, em nosso entender, em duas 

dimensões: por um lado, a instituição familiar, cuja coesão dependia, no mundo 

rural, da agregação do esforço de todos os seus membros em torno de atividades 

que constituíam a base da sua sustentabilidade, tende, no mundo urbano, a 

fragmentar-se em função da divisão do trabalho, da venda da força de trabalho à 

empresa capitalista, desvinculando-se o esforço do grupo em torno do interesse 

comum. Nesse processo, como bem observa Christopher Lasch 15 , a mulher 

constitui, ainda, a garantia de manutenção desse projeto familiar, cabendo-lhe a 

tarefa de encontrar os mecanismos de coesão entre os seus membros. Por outro 

lado, cabia-lhe, ainda, participar no esforço de angariação de recursos financeiros, 

quer para complementar a renda familiar, quer para garantir, em muitos casos a 

única fonte de subsistência do grupo, e, desse modo, passa a participar no mercado 

de trabalho com a venda da sua força de trabalho. 

Segundo Emma Goldman, é, precisamente, o contexto instável do mercado 

de trabalho, com a sucessiva depreciação do valor da força de trabalho, com a 

precariedade temporal do regime de trabalho e com o excedente de oferta de mão 

                                                                                                                                                                                              
devotado, e para cuja fruição se destina o produto do trabalho, só pode ser o próprio homem. Se o produto do trabalho não 
pertence ao trabalhador, mas o enfrenta como uma força estranha, isso só pode acontecer porque pertence a um outro 
homem que não o trabalhador. Se sua atividade é para ele um tormento, ela deve ser uma fonte de satisfação e prazer para 
outro.” (MARX, 1983: 89-102) 

13 ENGELS, Frederich. A Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado (1884). 

14  Georg Simmel, refletindo sobre as relações sociais na modernidade, observa: “As correntes da cultura moderna 
deságuam em duas direções aparentemente opostas: por um lado, na nivelação e compensação, no estabelecimento de 
círculos sociais cada vez mais abrangentes por meio de ligações com o mais remoto sob condições iguais; por outro, no 
destaque do mais individual, na independência da pessoa, na autonomia da formação dela. E ambas as direções são 
transportadas pela economia do dinheiro que possibilita, por um lado, um interesse comum, um meio de relacionamento e 
de comunicação totalmente universal e efetivo no mesmo nível e em todos os lugares à personalidade, por outro lado, uma 
reserva maximizada, permitindo a individualização e a liberdade.” (SIMMEL, 1998, p.28- 29); e ainda, “Sendo o equivalente 
a todas as múltiplas coisas de uma e mesma forma, o dinheiro torna-se o mais assustador dos niveladores. Pois expressa 
todas as diferenças qualitativas das coisas em termos de ‘quanto?’. O dinheiro, com toda a ausência de cor e indiferença, 
torna-se o denominador comum de todos os valores; arranca irreparavelmente a essência das coisas, sua individualidade, 
seu valor específico e sua incomparabilidade.”  (SIMMEL, 1987, p.16) 

15 LASCH, Christopher. A mulher e a vida cotidiana; amor, casamento e feminismo. Trad. Heloísa Martins Costa. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 
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de obra, e, sobretudo, a necessidade de garantir a sua sobrevivência, e, em muitos 

casos, a da sua família, que leva a mulher a prostituir-se: 

No momento atual, nosso bom povo está chocado com a revelação de que, 
apenas na cidade de Nova York, uma entre cada dez mulheres trabalha 
numa fábrica, que a média do salário recebido pelas mulheres seja de seis 
dólares por semana, por 48 a 60 horas de trabalho, e que a maioria das 
trabalhadoras enfrentem vários meses de inatividade, o que faz com que a 
média salarial seja de 280 dólares por ano. Em vista desses horrores 
econômicos, é de se admirar que a prostituição e o tráfico de escravas 
brancas tenham se tornado fatores tão dominantes? Para que os números 
acima não pareçam exagerados, é bom examinar o que alguns 
especialistas sobre prostituição têm a dizer: “Uma causa fértil da 
depravação feminina pode ser encontrada em várias tabelas que mostram a 
descrição dos empregos buscados, e dos salários recebidos, pelas 
mulheres antes de sua queda, e é uma questão para os economistas 
políticos decidirem o quanto meras considerações de negócios devam ser 
uma desculpa – de parte dos empregadores - para uma redução de seus 
índices de remuneração, e se a economia de uma pequena porcentagem de 
salários não é mais do que contrabalançada pela enorme quantia de taxas 
impostas ao público mais amplo para compensar as despesas feitas graças 
a um sistema de vício que é, em muitos casos, o resultado direto de uma 
compensação insuficiente pelo trabalho honesto”. Nossos reformadores 
contemporâneos fariam bem em ler o livro do Dr. Sanger. Lá eles 
descobrirão que entre os dois mil casos observados por ele, apenas uns 
poucos se originaram da classe média, com condições estáveis, ou lares 
agradáveis. A ampla maioria era de garotas e mulheres trabalhadoras, 
algumas levadas à prostituição pela penúria, outras por causa de uma vida 
cruel e arruinada em casa, e mais outras ainda por causa de uma natureza 
física frustrada e aleijada (da qual falarei adiante). Seria bom também que 
vigilantes da pureza e da moralidade aprendessem que entre os dois mil 
casos, 490 eram de mulheres casadas, mulheres que viviam com seus 
maridos. Evidentemente, não havia muita garantia para sua “segurança e 
pureza” na santidade do casamento. O Dr. Alfred Blaschko, em Prostitution 
in the Nineteenth Century (A Prostituição no Século XIX), é ainda mais 
enfático na caracterização das condições econômicas como um dos fatores 
mais importantes da prostituição. “Embora a prostituição tenha existido em 
todas as épocas, foi no século 19 que ela se tornou uma instituição social 
gigantesca. O desenvolvimento da indústria, com vastas massas de 
pessoas no mercado competitivo, o crescimento e congestionamento das 
grandes cidades, a insegurança e incerteza do emprego, deram à 
prostituição um impulso nunca antes sonhado em nenhum período da 
história humana”. E Havelock Ellis, embora não tão definitivo ao tratar do 
fator econômico, é ainda assim levado a admitir que ele é, direta e 
indiretamente, sua causa principal. Ele descobriu assim que uma ampla 
porcentagem de prostitutas é recrutada na classe das empregadas 
domésticas, ainda que elas tenham menos problemas e maior segurança. 
Por outro lado, o senhor Ellis não nega que a rotina diária, o trabalho 
pesado, a monotonia da vida da moça empregada doméstica, e 
especialmente o fato de que ela poderá nunca ter o companheirismo e a 
alegria de um lar, não é um fator a ser negligenciado no impulso para que 
ela busque lazer e esquecimento na alegria e no brilho da prostituição. Em 
outras palavras, a empregada doméstica, sendo tratada como uma faz tudo, 
nunca tendo direito sobre si mesma, e esgotada pelos caprichos de sua 
patroa, pode encontrar uma saída, assim como a garota vendedora de loja, 
ou trabalhadora fabril, apenas na prostituição. (GOLDMAN, 2011:249-251) 
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 Existe, portanto, um conjunto de condições de base que potenciam fluxos 

migratórios em geral e o ingresso das mulheres na prostituição, mas, no entanto, 

não se poderá deduzir dessa circunstância a sua conexão imediata. 

Um cenário de extrema precariedade nas condições de sobrevivência e no 

acesso a recursos provenientes do trabalho levou homens e mulheres, em diversos 

contextos sociais e culturais, a deslocarem-se para locais onde, potencialmente, 

poderiam encontrar melhores oportunidades; de modo análogo, as mulheres 

buscaram na prostituição a oportunidade de obter melhores condições de 

sobrevivência. 

O processo em que ocorre essa busca de oportunidades apanha, 

recorrentemente, os indivíduos em situação de extrema fragilidade e com poucas 

possibilidades de negociar as condições em que vão trabalhar. Nessas 

circunstâncias, poder-se-ia afirmar que os sujeitos prescindem de algo e cedem, sob 

coação, para obter qualquer míngua renda; e esse algo, não raramente, é a sua 

dignidade. Em certo sentido, como alguns autores já afirmaram, o sistema 

econômico capitalista instituiu a prostituição de seus trabalhadores, pois estes, para 

além de venderem o seu corpo, pela força de trabalho, vendem, muitas vezes, a sua 

dignidade, os seus valores e princípios éticos e humanistas, quando não vendem, 

também, a sua condição de ser humano.16 

A mulher que se prostitui insere-se nessa escalada de perda e cedência. No 

entanto, no quadro dos processos econômicos, ela não é explorada no âmbito das 

forças produtivas, pois a sua força de trabalho é seu corpo, simultaneamente, a 

mercadoria que se apresenta ao mercado. Nesse sentido, ela não é aquele 

trabalhador anônimo que incorpora um valor que o consumidor desconhece: ela é 

trabalho, é valor e é mercadoria, de uma só vez17. De algum modo, podemos até 

                                                             
16 “Sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o ganho individual. A família, 
na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na ausência forçada da família entre os 
proletários e na prostituição pública. [...] Nossos burgueses, não contentes em ter à sua disposição as mulheres e as filhas 
dos proletários, sem falar da prostituição oficial, têm singular prazer em seduzir as esposas uns dos outros. [...] Os operários 
não têm pátria. Não se lhes pode tirar aquilo que não possuem.” (MARX e ENGELS, 2010:55-57)  
17 Na perspectiva marxista “o valor da mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção; da 
mesma forma, é o valor da força de trabalho, enquanto mercadoria. [...] a mercadoria é um objeto que tem duplo valor: valor 
de uso e valor de troca. No tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, o valor de uso da mercadoria se baseia na 
qualidade, na utilidade e na necessidade do consumidor e do próprio mercado, e neste caso, trata-se do prazer 
proporcionado por meio de serviços sexuais [...] Neste caso, é o que Marx chama de ‘trabalho improdutivo’, isto é um valor 
de troca imaterial, que no mundo do comércio do sexo torna-se concreto, porque é o produto de uma relação de exploração 
e escravidão, que se estabelece entre o intermediário, a trabalhadora do sexo e o consumidor, em troca de dinheiro.” (LEAL 
e PINHEIRO, 2007:18-19) 
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expressar que a mulher que se prostitui pode, em tese, prescindir da organização 

empresarial para exercer a sua atividade. 

O contexto da industrialização entre os finais do século XIX e o início do 

século XX originou, assim, um espaço para trabalhadores em situação de extrema 

vulnerabilidade que ficaram expostos a processos de recrutamento massivos que os 

conduziam a atividades que, por um lado, não exigiam qualificação técnica, e, por 

outro, desenvolviam-se em deficientes condições de segurança e salubridade, e em 

regimes de prolongado e excessivo esforço. Esses processos de angariação de 

força de trabalho não eram seletivos: homens, mulheres e crianças eram recrutados 

em regime de trabalhos forçados, muitas vezes sem salários, garantindo-lhes 

apenas a alimentação necessária para a reposição e manutenção do esforço 

continuado. 

Era esse o cenário que envolvia os primeiros fluxos migratórios internos da 

Europa industrializada e os primeiros processos de emigração para a América do 

Norte. Certamente que se trata de um quadro de atividades que operava na 

ilegalidade, recorrendo a fluxos clandestinos, e sujeito, portanto, à vigilância, 

controle e sanção das autoridades. 

É, portanto, o caráter invisível, ou pelo menos mais velado, da exploração da 

força de trabalho, associado ao abuso da condição precária dos trabalhadores e a 

sua exposição a condições precárias de subsistência em situação de submissão e 

coação, que transforma o processo migratório em sistema de tráfico. 

A extensão dessas práticas de recrutamento e exploração às mulheres que se 

prostituem acarreta duplo agravamento da sua condição: se a opção pela atividade 

da prostituição já decorre, por si, de uma situação de precariedade econômica e de 

ausência de expectativas estáveis, quando ela se insere em processo migratório 

forçado ou em situação de ilegalidade, culmina, não raramente, na deterioração da 

condição de sobrevivência e de dignidade do sujeito, que se encontra submetido a 

mecanismos de opressão e a práticas de violência física e psicológica. 

No entanto, aquilo que, à partida, poderia apresentar-se à análise das 

circunstâncias e aos mecanismos de vigilância, controle e sanção daquelas práticas, 

como um mesmo fenômeno, ainda que com incidências diversas, pois os grupos de 

migrantes não eram homogêneos nem se apresentavam todos sob a mesma origem 
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e referencial sociocultural, desde cedo se fragmentou e apresentou, 

institucionalmente e à sociedade, como temas distintos: um problema era a 

“escravidão branca”, outro problema era a prostituição. 

Não que os termos tenham estado sempre dissociados como categorias 

analíticas, mas o processo histórico do tráfico de mulheres colocou-os como campos 

de análise objeto de olhares diferenciados e, mesmo, como motivação para debates 

decisivos para a sua conceituação. 

O termo “escravidão branca”18 serviu, precisamente, para, nas décadas finais 

do século XIX, sustentar as campanhas de denúncia contra aquelas condições a que 

grupos de indivíduos encontravam-se sujeitos na sequência de processos 

migratórios da Europa para as Américas e, sobretudo, dentro dos Estados Unidos. 

Tratava-se de movimentos cívicos oriundos da classe média branca, cujas 

motivações em torno do termo “escravidão branca” não eram homogêneas, nem as 

suas estratégias coincidentes, mas que, genericamente, tinham como referência o 

processo de abolição da escravidão negra, ao qual comparam as condições geradas 

pelo capitalismo feroz e sem escrúpulos, que, desta vez, atingia os não negros. 

Note-se que aqueles processos espúrios também afetavam, nos Estados Unidos, os 

trabalhadores negros, mas tal fato não era, no entanto, motivo de significativa 

preocupação. 

Entretanto, a noção de “escravas brancas” encontra-se na sequência de 

outras nomenclaturas, como a de “mulheres perdidas” do período pré-vitoriano, ou a 

de “desviantes sexuais” do período vitoriano, e fazia parte de uma estratégia de 

regulação da prostituição, enquanto atividade. Alegavam as vozes regulacionistas, 

de mulheres e homens da classe média, que o trânsito de prostitutas entre o velho e 

o novo mundo estava a propiciar o aumento da quantidade de mulheres que se 

dedicavam à prostituição, e, com isso, o aumento da quantidade de homens que 

buscavam “fora de casa” novas experiências sexuais, ocasionando um cenário de 

promiscuidade generalizada e de propagação de doenças. Também, o termo 

“escravas brancas” associava-se à ideia repugnante de mulheres brancas que 

                                                             
18 Sobre o tema ver DOEZEMA, Joe. Loose Women or Lost Women? - The re-emergence of the myth of 'white slavery' in 
contemporary discourses of 'trafficking in women'. In: International Studies Convention Washington, DC, February 16 - 20, 
1999, Gender Issues, Vol. 18, no. 1, Winter 2000, pp. 23-50. 
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vendem seu corpo a homens não brancos naqueles locais distantes. (DOEZEMA, 

2000) 

Tratava-se, aliás, de problematizar a prostituição a partir de antigas posturas 

morais e religiosas que encontraram, no período higienista oitocentista, argumentos 

cientificamente sustentados para proceder à limpeza social. O pressuposto do 

regulacionismo é que a atividade da prostituição, sendo incontornável, deveria ser, 

no entanto, sanitariamente regulada e controlada, obrigando as mulheres prostitutas 

a submeterem-se a exames médicos que atestassem a sua aptidão sanitária, bem 

como deveria proceder-se à inspeção dos bordeis – práticas que se enquadram na 

lógica da “ciência da sexualidade” explicitada por Michel Foucault (1988). No 

entanto, não deixava de estar implícito, naquela perspectiva, o caráter culposo e 

desviante dos bons costumes que se associava às mulheres prostitutas, sempre de 

classe mais desfavorecida, o que fazia subentender uma campanha de pureza 

social. 

A campanha regulacionista culminou com a promulgação, na Inglaterra, dos 

Contagious Diseases Acts, em 1864, 1866, 1869, contra os quais se insurgiu a 

campanha “abolicionista”. Josephine Butler liderou, durante dezesseis anos, um 

movimento que, não apenas recusava os Acts, vendo neles mecanismo explícito de 

determinação e constrangimento da sexualidade feminina que abria espaço a formas 

mais amplas de controle violento sobre a mulher (uma vez que era exercido por 

instituições públicas), mas, também, argumentava que a prostituição resultava, tão 

só, da desenfreada luxúria dos homens, em um cenário de efetiva degradação de 

valores éticos e humanistas das instituições sociais. Também a campanha 

abolicionista reconhecia, naquelas normas reguladoras, a expressão oficial de uma 

sociedade com “duplo padrão” no olhar sobre o comportamento sexual de homens e 

mulheres: os agentes transmissores das doenças eram as mulheres prostituídas; 

todos os homens, bem como as “outras” mulheres, mantinham-se à margem dessa 

promiscuidade.19 

                                                             
19 Esther de Figueiredo Ferraz reflete: “A tese da ‘autonomia da vontade’, manifestação de um individualismo antiquado e de 
um comodismo burguês, é obrigada em nossos dias – até mesmo no Direito Civil – a se curvar ante a evidência de certas 
situações de patente desigualdade em que se defrontam fortes e fracos, ante a realidade de certas manifestações de 
vontade originariamente viciadas, pois que derivadas de uma imposição moral e econômica. Também no caso da 
prostituição, não se pode dizer que a mulher queira adotá-la como meio de vida: pois ninguém se torna escravo porque 
quer, e tôda escravidão se processa à revelia ou contra a vontade, expressa ou presumida, do vencido.” (FERRAZ, 1952:7-
8) 
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Também o termo “escravas brancas” foi utilizado, na sua semântica, de modo 

diferenciado pelos dois movimentos. A campanha regulacionista continha certo nível 

de discriminação, não só racial, mas, sobretudo, social, baseada na oposição 

puro/impuro: escravizar a branca era sujar o imaculado, a candura e a inocência 

natural da mulher. E, nesse sentido, as escravas seriam aquelas seduzidas ou 

forçadas a ir para o exterior, não aquelas que permaneciam à sua porta eram 

consideradas impuras. 

As vozes abolicionistas, entretanto, apegaram-se mais à noção de escravidão 

para argumentar a insistência da separação entre prostitutas “voluntárias” pecadoras 

e prostitutas “involuntárias” inocentes, interpretando a sua condição como de 

vítimas, assim, justificando a anulação das normas reguladoras.20 

O caráter de inocência da vítima constrói-se, desse modo, por meio da 

diversidade de dispositivos de retórica: ora enfatiza-se a juventude, a virgindade, a 

brancura e a falta de vontade da mulher em tornar-se prostituta; ora acentuava-se a 

figura do traficante, como desviante de virtudes, origem de todos os males, 

simplificando-se, dessa forma, complexas realidades, a partir de uma fórmula 

explicativa melodramática, em que contracenam a vítima e o vilão, papéis nem 

sempre desempenhados pelos mesmos sujeitos em função do olhar. 

Como suporte daquele aceso debate, algumas notícias, artigos e romances 

alimentaram o imaginário e o mito sobre a “escravidão branca”, com relatos de 

atrocidades, violações, raptos e cativeiros violentos: 

“Deceit, force and/or drugging featured heavily in the accounts of 'white 
slavery.' Some accounts reported women and girls kidnapped outright, 
others focused on 'deceit', with violence entering in after the 'victim' became 
aware of what was expected of her, to ensure compliance and prevent 
escape. This process was referred to as being ‘broken in’”.  

                                                             
20 Kamala Kempadoo observa: “Uma corrente feminista se origina nas pressões feministas ocidentais (Euro-Americanas) de 
classe média contra a prostituição em fins do século dezenove em torno do “Tráfico de Escravas Brancas”, que reapareceu 
no final da década de 1970 como “escravidão sexual feminina”. A partir de uma análise feminista radical das relações 
sociais que dá prioridade a relações de gênero, esta perspectiva liga o tráfico exclusivamente à prostituição, vista por sua 
vez como a pior forma de opressão patriarcal e a forma mais intensa de vitimização de mulheres. Sua premissa central é de 
que a prostituição é “assédio sexual, abuso sexual e violência sexual”, e as mulheres, coletivamente, vítimas da violência 
masculina. Considera-se assim que a indústria global do sexo força as mulheres à prostituição, as mantêm em escravidão 
sexual e viola seus direitos e integridade corporal. Supõe-se que as mulheres nunca entram livremente em relações sexuais 
fora do “amor” ou do desejo sexual autônomo. Ao contrário, considera-se que elas são sempre forçadas à prostituição – em 
suma, traficadas – através do poder e controle que os homens exercem sobre suas vidas e seus corpos. Desse ponto de 
vista, instituições patriarcais, como a família, o casamento e a prostituição, são definidas para as mulheres como violência, 
estupro e abuso, e acredita-se que as mulheres que participam dessas instituições são vítimas enganadas do poder e do 
privilégio masculino. Acredita-se que a liberação feminina, universalmente, só pode ser obtida através da abolição das 
instituições que sustentam o patriarcado.” (KEMPADOO, 2005:58-59) 
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The horror of the supposed trade in “white slaves” was magnified by 
stressing the youth of the victim. As Walkowitz […] points out, by the time 
the English abolitionists had seized on “white slavery” as an issue, the image 
of the “victim” was several years younger than in earlier decades. The two 
extremely emotive of issues of “white slavery” and “child prostitution” were 
linked, as exemplified in W.T. Stead's "The Maiden Tribute to Modern 
Babylon" published in the Pall Mall Gazette in 1885. In this fantastically 
sensational piece, he claimed to provide investigative evidence of hundreds 
of young English girls deceived, coerced and/or drugged into prostitution and 
accused of poor parents of selling their daughters to 'white slave traders'.  

In other countries, as well, the extreme youth of the victim was stressed in 
campaigns against 'white slavery'. According to Corbin, in French accounts,  

“the victim is always young- even very young, hardly past childhood-
considered a virgin even when her innocence is not self-evident”. 

In the US, the primary narrative motif was that of the 'innocent country girl' 
lured to the dangerous and corrupt city (Grittner), a theme with resonance in 
Europe as well.  

Linked to the youth of the victim was her 'purity' and virginity. The image of 
'innocence debauched' has a particularly strong and prurient content. As 
Corbin notes:  

“[it was] the martyrdom of virginity... not the fact of women being sold, but 
the idea of the virgin ravished that aroused its rather salacious disapproval”. 

The titles of books and newspaper articles attest to the fascination with the 
despoiling of youthful purity: Stead's "The Maiden Tribute to Modern 
Babylon" (see above) conjures up images of virgin sacrifice, as did constant 
comparisons in French newspapers to the myth of Greek girls sacrificed to 
the Minatour.  

Another reoccurring motif, related to the narrative devices of sacrifice, youth 
and virginity was that of disease, in particular syphilis, and death. As a 
member of the Argentinean Societe de Protection et de Secours aux 
Femmes expressed it:  

“And what is the end of their career? When their health is broken down, their 
bodies utterly ruined, their minds poisoned and dulled, they are thrust out 
into the streets to perish there, unless some hospital ward opens its door to 
them. What else could happen to them?” 

As Grittner remarks of this rhetorical repetition:  

“The emphasis on inevitability of disease, degradation, and death, and the 
totality of the slave experience, led to the inescapable conclusion that 
women were helpless victims”. (DOEZEMA,2000)

21
 

                                                             
21 "Engano, força e/ou drogas foram fortemente retratados por causa da “escravidão branca”. Alguns relatos mencionaram, 
de imediato, mulheres e meninas sequestradas; outros, centraram-se no 'engano', com a adesão da violência após a 'vítima' 
ter se tornado consciente do que se esperava dela, a fim de garantir submissão e evitar a fuga. Este processo foi referido 
como ‘forçado’. 

O horror do suposto comércio de “escravas brancas” foi intensificado pela ênfase dada à idade jovem da vítima. Conforme 
aponta Walkowitz, [...] no momento em que os abolicionistas ingleses consideraram a “escravidão branca” como uma 
questão em debate, a imagem da “vítima” era vários anos mais jovem do que a de décadas anteriores. Havia uma ligação 
entre as duas questões extremamente delicadas, a “escravidão branca” e a “prostituição infantil”, como exemplificado no 
The Maiden Tribute to Modern Babylon (“Tributo à Donzela da Babilônia Moderna”), de autoria do W.T Stead, publicado no 
Pall Mall Gazette, em 1885. Nessa notícia grotescamente sensacional, ele alegou fornecer provas de investigação de 
centenas de garotas inglesas que foram enganadas, coagidas e/ou drogadas para a prostituição e acusadas de terem pais 
pobres, que vendiam suas filhas para os ‘traficantes de escravos brancos’. 



26 
 

 

O impulso inicial emancipatório do movimento abolicionista, que pretendia 

desconstruir o mito da “escravidão branca”, não apenas tinha sido revertido pela 

instituição de dispositivos reguladores e controladores sobre as mulheres, como 

muitas de suas militantes passaram a apoiar a agenda do movimento da “pureza 

social”, que continha uma estrutura de valoração moral discriminando entre 

mulheres culpadas e inocentes, e iria dar ao Estado novos instrumentos repressivos 

sobre as mulheres. Aquela campanha conduziu, na Inglaterra, à aprovação do 

Criminal Law Amendment Bill de 1921 (a lei Slave With), que foi instrumentalizado 

contra prostitutas e mulheres trabalhadoras; nos Estados Unidos, à Mann Act, de 

1910, aproveitada pela polícia para prender, ao mesmo tempo, prostitutas e 

indivíduos que perseguissem negros; como, também, a Grécia, aprovou legislação, 

em 1912, proibindo mulheres menores de vinte e um anos de viajar para o exterior 

sem autorização especial. (DOEZEMA, 2000) 

Após 1914, com o início dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, os fluxos 

migratórios de trabalhadores foram significativamente reduzidos, e as campanhas 

antiescravidão perderam dinamismo e espaço político de implantação.  À exceção 

de fenômenos migratórios localizados e temporários, decorrentes dos conflitos que 

                                                                                                                                                                                              
Em outros países também, a idade muito jovem da vítima foi enfatizada em campanhas contra a ‘escravidão branca’. De 
acordo com Corbin, na opinião dos franceses “a vítima é sempre jovem - até mesmo muito jovem, que mal saiu da infância -
, considerada uma virgem, mesmo quando a sua inocência não é auto-evidente”. 

Nos Estados Unidos, o principal motivo da narrativa era o de uma ‘garota inocente, do interior’, atraída para a cidade 
perigosa e corrupta (Grittner), um tema que também tinha repercussão na Europa. 

‘Pureza’ e virgindade estavam ligadas à idade jovem da vítima. A imagem da ‘inocência devassa’ tem um conteúdo 
particularmente forte e lascivo. Conforme observado por Corbin: 

“[Era] o martírio da virgindade ... não o fato de as mulheres serem vendidas, mas sim a ideia da virgem violentada que 
despertou uma censura muito lasciva.” 

Os títulos de livros e as matérias jornalísticas comprovam a fascinação em relação ao despojamento da pureza juvenil: The 
Maiden Tribute to Modern Babylon (“Tributo à Donzela da Babilônia Moderna”), de autoria de Stead (veja acima), evoca 
imagens de sacrifício da virgem, da mesma forma como jornais franceses fizeram comparações constantes ao mito de 
garotas gregas sacrificadas para o Minotauro. 

Outro motivo recorrente, relacionado aos recursos narrativos de sacrifício, juventude e virgindade, foi o da doença, 
especialmente da sífilis, e da morte. Como expressou um membro da Societe de Protection et de Secours aux Femmes 
argentina (Sociedade Argentina para Proteção e Assistência à Mulher): 

“E qual é o fim da suas carreiras? Quando sua saúde já acabou, seus corpos já estão totalmente arruinados, suas mentes 
envenenadas e entorpecidas, elas são jogadas nas ruas para morrer, a menos que alguma ala de hospital abra suas portas 
para elas. O que mais poderia acontecer com elas?” 

Como observa Grittner sobre essa repetição retórica: 

“A ênfase dada à inevitabilidade da doença, à degradação e à morte e a totalidade da experiência escrava levaram à 
inevitável conclusão de que as mulheres eram vítimas indefesas.” (tradução nossa) 
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obrigaram ao trânsito de grandes grupos de população como refugiados, esse 

cenário permaneceu durante o período entre as duas guerras mundiais e até o final 

da fase de reconstrução da Europa e de recuperação e consolidação econômica dos 

países intervenientes, anos de 1970. 

Certamente que nem todos os fluxos migratórios de trabalhadores foram 

extintos, sobretudo nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, nem 

desapareceu o trânsito de mulheres conduzidas para fora de seus países para o 

mercado da prostituição. Recordemos, por exemplo, que pelo menos as ditaduras de 

Espanha e Portugal, bem como os processos de independência das colônias 

africanas da Bélgica e França, originaram importantes deslocamentos de 

trabalhadores através de redes organizadas de migração ilegal. No entanto, o tema 

da “escravidão branca”, ou fenômeno de tráfico que lhe é associado, só reaparece 

com certa relevância nos fóruns internacionais durante os anos de 1980. 

O tema da “escravidão branca” ressurge, então, com a denominação de 

“tráfico de mulheres”, agora inserido na agenda política dos movimentos feministas, 

das organizações de direitos humanos, grupos cívicos e religiosos, entre outros, com 

âmbitos de incidência em nível local, regional e internacional. 

Embora, inicialmente, tivesse associado à noção de “tráfego” – traffic –, com 

base no trânsito de prostitutas da América Latina e da Ásia para a Europa Ocidental, 

o fenômeno passa a assumir o caráter de “tráfico” – trafficking – a partir do 

significativo fluxo, organizado e sistemático, de contingentes de mulheres da Europa 

de Leste, nomeadamente da Rússia, Ucrânia e Romênia, com destino à Europa 

Ocidental, Estados Unidos e Ásia. Acentuam-se, também, os fluxos inter-regionais, 

como do Nepal para a Índia, da Birmânia para Taiwan, e o ressurgimento de 

deslocamentos locais, do espaço rural para as cidades, em países em 

desenvolvimento no continente asiático, na África e no Brasil. 

Ainda que o universo das mulheres inseridas nesses fluxos migratórios não se 

circunscreva, agora, às brancas europeias e americanas – daí que a “escravidão 

branca” deixasse de ter suporte sociopolítico –, os discursos iniciais não tinham 

abandonado as representações, ou os mitos, associados à inocência, à virgindade, à 

juventude usurpada, ao engano e à violência. 
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O documentário Trafficking Cinderella 22 , de 1999, retoma o discurso já 

anteriormente explorado dos sonhos desfeitos da juventude, das estratégias de 

ilusão e sedução, inserido em uma retórica de práticas de violência, estupro e 

humilhação. É possível reconhecer, naquelas narrativas, a recuperação de vários 

temas emblemáticos das campanhas da “escravidão branca” – a inocência, a 

juventude, a virgindade – como termos de um binômio que se opõe à promiscuidade, 

à devassidão e à perda de valores morais. 

Se as estratégias articuladas em torno das “escravas brancas” serviram, 

antes, de pretexto para instituir práticas de controle e repressão sobre as mulheres, 

principalmente as prostitutas, ou as potenciais prostitutas, como as mulheres 

expostas a condições precárias de trabalho e de subsistência, quais são as 

intenções que agregam as recentes campanhas contra o “tráfico de mulheres”? 

Não se trata de questionamento que pretenda, sob a suposição que existam 

propósitos menos esclarecidos nessas campanhas – o que não seria inédito –, 

transformar os fatos reais em falsas evidências, ou negar que proliferam de forma 

crescente os casos em que muitas mulheres, e também homens, encontram-se em 

condições de trabalho e submetidos a práticas de violência análogas à escravidão; 

apenas pretendemos compreender os processos que conduzem à construção 

daqueles cenários, imaginários e representações sociais que tendem a rotular o 

conjunto de fluxos migratórios de mulheres para o mercado sexual como “tráfico de 

mulheres”. 

Como primeira reflexão, podemos procurar entender se o caráter do trânsito 

de mulheres destinadas à atividade sexual corresponde ao estereótipo da jovem 

inocente, seduzida, raptada e, sistematicamente, violada e, finalmente, traficada 

para o comércio sexual. 

Por um lado, a evidência do tráfico baseia-se, recorrentemente, em fontes não 

reveladas, no anonimato, portanto, em indícios não confirmáveis. A Global Alliance 

Against Trafficking in Women23 – GAATW –, que realizou uma pesquisa de âmbito 

internacional sobre o tráfico de mulheres, a pedido do Relator Especial da ONU 

sobre a Violência Contra as Mulheres (Special Rapporteur On Violence Against 

                                                             
22 Trafficking Cinderella, Diretora Mira Niagolova, 2000. 
23 Aliança Global Contra o Tráfico de Mulheres 
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Women), realçou que, encontrar estatísticas confiáveis sobre a extensão do tráfico, 

era praticamente impossível devido à ausência de pesquisas sistemáticas e à falta 

de “definição precisa, coerente e inequívoca do fenômeno e da ilegalidade ou 

natureza criminal do tráfico e da prostituição” (WEIJERS e LAP-CHEW, 1997:15). 

No entanto, essas condicionantes metodológicas, operacionais e conceituais 

não impedem que os especialistas e jornalistas divulguem alarmantes, e 

sensacionais, dados quantitativos. Por exemplo, em artigo produzido pelo Working 

Group on Contemporary Forms of Slavery da ONU24, apresenta-se estimativa de um 

a dois milhões de mulheres traficadas a cada ano, mas sem referências, nem às 

fontes dos dados, nem à metodologia aplicada na pesquisa (IMADR, 1998:1). 

Por outro lado, segundo os relatores do GAATW, as estatísticas disponíveis 

referem-se, geralmente, à quantidade de “trabalhadoras do sexo” migrantes ou 

domésticas, o que não configura, necessariamente, situações de tráfico de pessoas, 

dado que algumas já poderiam exercer a atividade antes do fluxo migratório. Tal 

como as estatísticas sobre a “escravidão branca” para Buenos Aires baseava-se nas 

nacionalidades das prostitutas registradas, também agora, de modo análogo, o 

relatório da Global Survival Network25 – GSN –, de 1997, utiliza a quantidade de 

mulheres da Europa de Leste a exercer atividades ligadas ao sexo na Europa 

Ocidental e nos Estados Unidos como evidência e prova de tráfico. Mas mesmo 

esses números não são confiáveis: Kempadoo (1998:15) anota as variações nas 

estimativas da quantidade de prostitutas na Ásia – as estimativas para a cidade de 

Bombaim situam-se em uma faixa de 100.000 a 600.000. 

Também, e de forma significativa, existem indícios de que são as profissionais 

do sexo, em vez das inocentes coagidas, quem incorpora a maior parte do 

contingente desses fluxos. O relatório da GAATW é suportado, em grande parte, 

pelas informações fornecidas pelas organizações que trabalham diretamente com 

vítimas de tráfico, e anuncia que a maioria das mulheres sabe que estão sendo 

conduzidas para atividades com fins sexuais, mas, entretanto, é objeto de práticas 

de aliciação e mentira, quer quanto às condições em que vão trabalhar, quer em 

relação aos pagamentos que vão receber (WEIJERS e LAP-CHEW, 1997:99). Os 

indícios apontam, ainda, que o rapto, como procedimento de angariação de 

                                                             
24 Grupo de Trabalho da ONU sobre Formas Contemporâneas de Escravidão. 
25 Rede Global de Sobrevivência. 
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mulheres destinadas ao tráfico é muito raro (GSN, 1997). A pesquisa realizada pela 

Fundação para a Mulher na Tailândia constatou que, majoritariamente, as mulheres 

que migram do Norte da Tailândia para o Japão estavam cientes que iriam trabalhar 

em atividades sexuais (Skrobanek 1997). Outras pesquisas, como a de Brockett and 

Murray (1994), na Austrália; a de Anarfi (1998), em Gana; a de Kempadoo (1998), 

no Caribe; COIN (1998), na República Dominicana; e a da Salomon Alapitvany 

Foundation (1998), na Hungria, indicam que as mulheres que procuram migrar não 

são tão facilmente “enganadas” em relação ao tipo de trabalho que as aguarda, e  

estão conscientes sobre  a maioria dos empregos oferecidos estar relacionada com 

o mercado do sexo. (DOEZEMA, 2000) 

Observe-se que as imagens e os cenários construídos em torno do mito, e da 

sua negação, não resultam, apenas, da falta de consistência dos dados estatísticos 

e da dificuldade de se constituírem fontes confiáveis, e, a partir destas, configurar 

critérios e metodologias de análise mais adequadas: aquela dispersão de olhares e 

de quadros interpretativos decorre, para além dos diversos contextos sociais, 

econômicos e culturais em que se insere a mulher, e para o qual ela é destinada, do 

modo como os movimentos políticos, cívicos, e também religiosos, instituem as suas 

campanhas e constroem os seus filtros valorativos e as suas referências ideológicas 

sobre a mesma realidade concreta. 

Nessa perspectiva, ressaltamos a contribuição dos movimentos feministas, ou 

dos movimentos de mulheres, se quisermos abarcar o universo maior de tipo de 

militância em torno do debate sobre a condição da mulher, para a construção dessa 

dicotomia entre um olhar socialmente seletivo do problema e outro olhar globalizador 

das circunstâncias do fenômeno. Tal como já tinha ocorrido no debate sobre as 

“escravas brancas”, no século XIX, um dos lados é representado, agora, pelas 

neoabolicionistas, cuja figura emblemática é Kathleen Barry, sendo o seu texto de 

referência Female Sexual Slavery26 , de 1979. Nesse movimento, a organização 

fundada por Barry, a Coalition Against Trafficking in Women – CATW –, representa 

uma das vozes mais ativas e defende que a exploração sexual é uma condição 

política, a base da subordinação e discriminação da mulher e da perpetuação do 

patriarcado. Sobre os princípios orientadores daquele movimento, Sousa Santos 

oberva: 

                                                             
26 Escravidão Sexual Feminina. 
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[...] entende que a voluntariedade da mulher para a prostituição é construída 
política e socialmente a partir da pobreza, do abuso sexual e das 
obrigações familiares a cargo da mulher (1999: 180). Aqueles que 
sustentam esta posição não estabelecem uma distinção entre prostituição 
forçada e prostituição voluntária e consideram que qualquer cedência do 
Estado no sentido da sua legalização é, no fundo, uma cedência às 
constantes violações dos direitos humanos à dignidade e à autonomia 
sexual. Estando o tráfico intimamente ligado à prostituição, as feministas 
abolicionistas defendem que o primeiro se combate mais facilmente 
combatendo a prostituição e entendem que é perigoso o caminho seguido 
por vários Estados, entre eles a Holanda e a Alemanha, de estabelecer uma 
diferenciação entre tráfico e prostituição. Para esta corrente, ao legalizarem 
a prostituição a mensagem que os Estados transmitem às mulheres é que, 
num contexto de práticas patriarcais culturalmente aceites, quando todas as 
oportunidades se lhes esgotam a sociedade dá-lhes uma outra que não 
devem recusar: a da venda do seu corpo. (SOUSA SANTOS et al, 2009:78) 

 

Do outro lado do debate, à semelhança das regulacionistas do século XIX, 

situam-se os movimentos que pretendem ver reconhecida e institucionalizada a 

distinção, para efeitos legais e trabalhistas (entre outros), entre o tráfico de 

mulheres, que consubstancia a prostituição forçada e a prostituição voluntária. A 

organização que protagoniza esse movimento, a GAATW, entende que: 

O tráfico de pessoas e a prostituição forçada são manifestações de 
violência contra as mulheres e a rejeição destas práticas, que são uma 
violação à autodeterminação, deve incluir o respeito à autodeterminação 
das pessoas adultas que estão voluntariamente envolvidas na prostituição 
(GAATW, 1994). 

 

Trata-se de uma abordagem transnacional do fenômeno que, também, foi 

influenciada pelos movimentos das trabalhadoras do sexo, que encaram a 

prostituição não como atividade essencialmente degradante ou de extrema opressão 

sexual das mulheres, mas como atividade que se inscreve no direito das mulheres 

disporem de seu corpo, incluindo a prestação de serviços sexuais. Nesse sentido, 

defendem que a prostituição é uma atividade laboral que deve ser enquadrada 

legalmente de modo a que os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras sexuais, 

que não são apenas pessoas que praticam a prostituição, possam ser respeitados.27 

                                                             
27 Esther de Figueiredo Ferraz sugere outro olhar sobre a “regulamentação” da prostituição: “Dissemos que a prostituição é 
uma forma de escravatura feminina, e o é realmente pela natureza das causas que levam a mulher a se prostituir, gênero 
de vida que ela se vê obrigada a levar, pela exploração que, em torno dos seus lucros vultosos ou reduzidos, se organiza, 
quer no plano local, quer no cenário internacional. E essa escravatura atinge a sua fase aguda ou exacerbada quando o 
Estado, visando – ao que alega – proteger a saúde da população e salvaguardar a ordem pública, se decide regulamentá-
la. [...] E tudo isso, essa escravatura feminina organizada, por que e para quê? Para garantir – dizem cinicamente os 
regulamentaristas – a ordem pública, a moralidade das famílias, a saúde da população... A ordem pública... Mas a ordem 
pública não pode se manter à custa da oficialização do vício! Não pode cerrar os olhos à exploração da fraqueza e da 
infelicidade alheia! A moralidade das famílias... Mas essas mulheres que se quer transformar em ‘pára-raios’ da devassidão 
masculina, para evitar que os transbordamentos dessa devassidão venham molestar as criaturas honestas – senhoras 
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Entendem, assim, que a relação entre tráfico de mulheres e prostituição é invocada, 

não raras vezes, para obstar à legalização da prostituição e à consagração dos 

direitos das mulheres que a exercem. (SOUSA SANTOS et al, 2009:78) 

Naquelas posturas críticas, inserem-se, segundo Sousa Santos et al (2009), 

alguns autores e autoras como Kamala Kempadoo e Joe Doezema (1998), que têm 

estudado essas questões a partir de uma perspectiva do sul. De acordo com seu 

discurso, as feministas abolicionistas instituíram a imagem de uma mulher do sul 

como eterna submissa, ignorante, amarrada a concepções culturais tradicionais, 

vitimizada, emergindo, no contraponto, as mulheres ocidentais esclarecidas, 

civilizadas e suas salvadoras. 

Esse movimento crítico não nega, no entanto, que o tráfico sexual assume-se 

como forma de violência contra as mulheres, mas exige que o modo como se pensa 

o fenômeno tenha em conta perspectivas múltiplas, não podendo ser compreendido 

com base em uma leitura unidimensional assente na construção social do gênero e 

na opressão das mulheres pelo patriarcado, uma vez que a complexidade dos 

processos ligados à exploração comercial do sexo escapa a tal análise. Nesse 

sentido, entendem que o tráfico emerge de relações não apenas patriarcais, mas, 

também, capitalistas, imperialistas e raciais, pois todas confluem no mercado do 

sexo. Segundo Sousa Santos et al: 

Estas são, aliás, variáveis que têm obrigado os estudos feministas a entrar 
em diálogo com outras teorias. E assim que crescentemente vemos 
contempladas, por exemplo, nos estudos sobre a violência doméstica contra 
as mulheres, variáveis como a raça, a religião ou a orientação sexual. Para 
estas autoras, contudo, as análises sobre tráfico sexual insistem num 
diálogo fechado, condicionado por uma visão conservadora do que e a 
prostituição: uma forma de violência sobre as mulheres numa indústria – a 
do sexo – criada e gerida por homens na qual as mulheres não têm 
qualquer autonomia ou poder de acção. Se a capacidade de acção das 
mulheres e reconhecida noutras análises do patriarcado, porque não no 
tráfico sexual? Segundo estas opiniões, e fundamental ouvir a mulher 
naquilo que são as suas vontades e expectativas e perceber, não numa 
lógica de criminalização, em que aspectos e dinâmicas a mulher se vê como 
vitima e em quais ela se percepciona como agente. (SOUSA SANTOS et al, 
2009:79) 

 

No entanto, a simples ideia da possibilidade de a mulher, inserida no mercado 

sexual, apresentar-se não apenas na condição de vítima, mas de assumir o seu 

                                                                                                                                                                                              
virtuosas e virgens imaculadas – essas mulheres não nasceram na ‘zona’ nem desceram de Marte. Saíram, elas também, 
do sacrários dos lares. Lares pobres, talvez, mas lares povoados de eternas figuras familiares: pai, mãe e irmãos.” 
(FERRAZ, 1952:7,11) 
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próprio percurso de vida, associada à ideia de que muitas mulheres que entram no 

trânsito internacional têm consciência da atividade que vão exercer, por um lado, 

tem radicalizado as vozes e os argumentos, e, por outro, sido aproveitada para ora 

minimizar os efeitos e a extensão do fenômeno, ora instituir práticas de controle 

direto sobre as mulheres migrantes. 

Daí que, para além dos discursos abolicionistas, que entendem a prostituição, 

em si mesma, como violação à dignidade da mulher ao instituir-se em contextos de 

vulnerabilidade econômica e social, de relações de poder assimétricas e em 

condições de continuada opressão, independentemente de se entender o caráter 

forçado ou voluntário da opção tomada pela mulher, outros movimentos têm 

procurado lacunas no debate no sentido de sustentar regimes diferenciados do 

fenômeno. Em face de, nesses discursos, ser difícil aglutinar olhares homogêneos 

sobre o problema, pois defendem, precisamente, as perspectivas analíticas 

múltiplas, eles também tem levado algumas vozes a expressar teorias de vitimização 

em torno de grupos específicos. Ou seja, quando os discursos emancipatórios, que 

sustentam a autodeterminação e a liberdade de escolha, tornam difícil constituir o 

lugar da vítima no tráfico de mulheres para o mercado sexual, busca-se em outros 

grupos, nas crianças e nos adolescentes, os focos para o debate, desviando, 

aparentemente de forma não premeditada, as preocupações sobre o tráfico dos 

adultos, e que constituem, ainda, o cenário mais significativo do problema. 

Contudo, esse deslocamento de foco traz agregado, em nosso entender, 

vasto conjunto de posturas ideológicas, configurações conceituais e estratégias 

políticas tão diversas, que, paradoxalmente, se articulam aparentando formar um 

bloco de noções e de mobilizações homogêneas.28 

                                                             
28 Sobre as articulações que se formam em torno do tema, Kamala Kempadoo observa: “A perspectiva da ‘escravidão 
sexual feminina’ está historicamente ligada à Europa Ocidental e a América do Norte, e a movimentos reformistas de 
mulheres de classe média originários nessa parte do mundo. Emma Goldman, anarquista e firme defensora da autonomia 
sexual das mulheres, por exemplo, observou criticamente nas primeiras décadas do século vinte que a cruzada contra a 
escravidão branca, que se tornou sinônimo de uma campanha contra a prostituição, foi apoiada, quando não liderada por 
mulheres e movimentos reformistas da elite e da classe média da Europa Ocidental e dos EUA, que procuravam “salvar” 
suas irmãs ‘decaídas’ de maneira paternalista. Essa posição feminista contra a prostituição impõe uma lógica particular 
burguesa e imperialista às primeiras campanhas contra o tráfico, e pode ainda ser encontrada no movimento 
contemporâneo das mulheres dos EUA, algumas das quais se alinham com ideologias e agendas políticas cristãs 
conservadoras. Por exemplo, Donna Hughes – porta-voz da US Coalition Against Trafficking in Women (CATW)– 
escrevendo no Washington Post com Phyllis Chesler no começo de 2005, argumenta que “a esquerda” tem pouco a 
oferecer no debate sobre o tráfico, e que em seu lugar, ‘grupos baseados na fé’ (com exceção dos islamitas, observam) são 
os melhores aliados na questão do tráfico. Além disso, insiste ela num modo típico das feministas da segunda onda, o 
movimento norte-americano das mulheres e a liberdade das mulheres norte-americanas lideram as mulheres do resto do 
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Torna-se patente que existe a intenção de explorar, por vezes de modo 

sensacionalista, um conjunto de valores, como a juventude e a virgindade, no 

sentido de transformar a vítima em inocente do tráfico: 

Maya Tamang... was a victim of ignorance, poverty, and the greed of an 
unscrupulous relative who sold her to a brothel in Bombay...Her story is not 
much different from hundreds of similar horror stories surrounding once 
beautiful and innocent young Nepali girls (Peoples Review, 25-01-96: 7). 

It happens every single day... throughout the world, where selling naive and 
desperate young women into sexual bondage has become one of the 
fastest-growing criminal enterprises in the robust global economy (New York 
Times 11-01-98). (DOEZEMA, 2000)

29
 

 

Termos como inocente, ingênua e desesperada, instituem-se como códigos 

para “não prostituta”. A mobilização social e a formulação das políticas públicas de 

combate ao “tráfico” exigem que as suas vítimas sejam sexualmente inocentes: 

The day they were arrested, last fall, they were the darlings of the media and 
a favourite porn fantasy, all wrapped up in one righteous story of salvation: 
22 victims of "sex trafficking" liberated from their debasement in Toronto's 
suburbs by a carefully planned police raid. Everywhere... they were 
droolingly described as "sex slaves," conjuring up a vision of exotic but 
helpless beauties. A day or two later, police revealed that the 22 women, 
mostly Thai or Malaysian, had willingly come to Canada to ply their trade; 
wiretaps caught them boasting, long distance, about the amount of money 
they were earning. Public opinion did an instant about-face. Now the women 
were hardened delinquents, illegal immigrants, tawdry, dismissable, selling 
their bodies of their own free will. Phew! No need to fret about their fate 
(Toronto Star 19-04-98). (DOEZEMA, 2000)

30
 

 

                                                                                                                                                                                              
mundo na liberação (e assim, por implicação, podem continuar a liderar na questão do tráfico). De modo semelhante, Laura 
Lederer – mais conhecida por sua iniciativa de “reconquistar a noite” – tornou-se Conselheira Sênior Substituta sobre o 
Tráfico de Pessoas e trabalha em cooperação com a Interagency Task Force on Trafficking in Persons, no nível do gabinete 
da Presidência dos EUA, comitê dominado pelos neo-conservadores. Feministas radicais, como Hughes e Lederer, que 
hoje lideram as campanhas feministas contra o tráfico nos EUA, ilustram o que Lynne Chancer chama de ‘fenômeno das 
estranhas parcerias’, em que certas feministas trabalham com a direita radical. (KEMPADOO, 2005:59-60) 

29 Maya Tamang ... foi uma vítima da ignorância, da pobreza e da ganância de um parente inescrupuloso, que a vendeu 
para um bordel em Bombaim ... Sua história não é muito diferente de centenas de histórias de horror similares sobre outrora 
lindas e inocentes meninas nepalesas (Peoples Review, 25-01-96: 7). 

Acontece todos os dias ... em todas as partes do mundo, onde a venda de mulheres jovens, ingênuas e desesperadas, para 
a escravidão sexual tem se tornado um dos negócios criminosos que mais crescem na robusta economia global (New York 
Times, 11/01/98). (tradução nossa) 

30 No dia em que foram presas, no outono passado, elas eram as queridinhas da mídia e a fantasia pornô favorita, tudo 
envolto em uma história justa de salvação: 22 vítimas de “tráfico sexual” libertadas de sua degradação nos subúrbios de 
Toronto por uma batida policial cuidadosamente planejada. Em todos os lugares ... elas foram descritas tolamente como 
“escravas sexuais”, evocando uma visão de belezas exóticas, mas impotentes. Um ou dois dias depois, a polícia revelou 
que as 22 mulheres, originárias principalmente da Tailândia ou da Malásia, tinham ido voluntariamente para o Canadá a fim 
de fazer o seu trabalho habitual - escutas telefônicas interurbanas gravou-as vangloriando-se da quantidade de dinheiro que 
estavam ganhando. A opinião pública mudou imediatamente de posição. Agora, as mulheres eram delinquentes 
endurecidas, imigrantes ilegais, espalhafatosas, descartáveis, vendendo seus corpos por livre e espontânea vontade. Puxa! 
Não é necessário se preocupar com seu destino. (Toronto Star, 19/04/98). (tradução nossa) 
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O clamor público e as agendas políticas não estão, aparentemente, 

preocupados com a proteção das mulheres que integram o mercado sexual, mas em 

prevenir que as mulheres inocentes tornem-se prostitutas. A prostituta culpada não 

pode, pois, ser vítima de tráfico, como expressa uma delegada ao Seminário de 

Budapeste31 sobre tráfico: 

How can I distinguish an innocent victim from a sex worker? Thus women 
who knowingly migrate to work in the sex industry and may encounter 
exploitation and abuse, are not considered to have a legitimate claim to the 
same sorts of human rights protections demanded for “trafficking victims”.

32
 

 

Ao contrário do que as estratégias feministas emancipatórias visavam, a 

autodeterminação e a liberdade de escolha transformaram a mulher prostituta em 

delinquente, clandestina dentro da sua busca de reconhecimento, e, para todos os 

efeitos, a descoberto de qualquer tipo de proteção, mesmo que as condições em 

que exerce a sua atividade, os regimes de exploração e a submissão a práticas de 

violência sejam as mesmas das inocentes. 

A essa contradição não é alheio certo olhar “colonial” sobre a questão. As 

feministas ocidentais, que construíram o estereótipo da mulher do terceiro mundo 

como não emancipada, pobre, ingênua, não são catalogadas como incapazes de 

agir como donas de suas próprias vidas, ou de serem coagidas para trabalhar no 

mercado sexual. A “não ocidental” representa a mulher incapaz, criatura infantil, cuja 

imagem perpetua o que Chandra Mohanty identifica como o “olhar colonial” das 

feministas ocidentais: 

[…] third world women as a group or category are automatically and 
necessarily defined as: religious (read “not progressive”), family oriented 
(read “traditional”), legal minors (read “they-are-still-not-conscious-of-their-
rights”), illiterate (read “ignorant”), [and] domestic (read “backward”) (1988: 
22).

33
 

 

Essa perspectiva, apesar das distinções ideológicas e conceituais, também se 

vê reproduzida pelas vozes neoabolicionistas, como comenta Kempadoo (1998:11): 

                                                             
31 Transnational Training Seminar on Trafficking in Women, 20-24 de junho, 1998, Budapest, Hungria. 

32 Como posso distinguir uma vítima inocente de uma prostituta? Portanto, mulheres que, intencionalmente, migram para 
trabalhar na indústria do sexo e podem enfrentar exploração e abuso não são consideradas como tendo um direito legítimo 
ao mesmo tipo de proteção dos direitos humanos exigido para as “vítimas do tráfico”. (tradução nossa) 

33 [...] mulheres do terceiro mundo, como um grupo ou categoria, são definidas, automaticamente e necessariamente, como: 
religiosas (leia-se “não progressistas”), direcionadas à família (leia-se “tradicionais”), menores de idade (leia-se “elas-ainda-
não-estão-conscientes-de-seus-direitos”’), analfabetas (leia-se “ignorantes”), [e] domésticas (leia-se “atrasadas”). (tradução 
nossa) 
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She [Kathleen Barry] constructs a hierarchy of stages of patriarchal and 
economic development, situating the trafficking in women in the first stage 
that "prevails in pre-industrial and feudal societies that are primarily 
agricultural and where women are excluded from the public sphere" and 
where women, she states, are the exclusive property of men... At the other 
end of the scale she place the "post-industrial, developed societies" where 
"women achieve the potential for economic independence".

34
 

 Aquela estratégia separatista que diferencia e distancia as mulheres 

prostitutas “boas” das “más”, formatando a vítima, obriga à instituição de um 

vitimizador. Certamente que o Estado, pelas suas instituições políticas, jurídicas e 

sociais, já fez o seu papel ao isolar as prostitutas voluntárias, remetendo-as ao 

ostracismo, e, portanto, o vilão passa a ser encarnado por um sujeito – o abusador, 

o traficante. Com esse artifício, os contextos de pobreza, de degradação de valores 

morais e éticos, de vulnerabilidade individual, de ausência de democratização no 

acesso à educação, à saúde, à habitação, ao emprego e à proteção social e jurídica 

passam a ter um rosto concreto, um indivíduo ou uma rede – o traficante e o tráfico; 

ou seja, o tráfico de mulheres tende a deixar de ser fenômeno de âmbito 

essencialmente conjuntural para situar-se no plano das relações individuais – e as 

instituições, tal como em outros cenários de conflitos de interesses, emergem como 

entidades reguladoras e mediadoras. 

 Transformar interesses individuais em “problema público” e em agenda 

política nunca foi empreendimento fácil; daí que, ancorar um problema à linguagem 

simbólica e aos valores veiculados nas representações coletivas, pode, em muitas 

circunstâncias, ser mais bem sucedido. 

Entre esses apelos ao sentimento coletivo, podemos distinguir a convocação 

de sentimentos de pânico generalizado em função do anúncio de ameaças a valores 

e interesses tomados como de todo o grupo social, mobilizando, assim, a construção 

de imaginários e de ideários que, tão rapidamente, são enfatizados como são 

abandonados. Um desses apelos refere-se, precisamente, à associação de 

significados entre migração feminina e perigo sexual: essa conexão de termos 

desperta a sensação de que a migração de mulheres constitui-se eminentemente 

negativa, que inquina e contagia diversos planos da ordem social, política, 

                                                             
34 Ela [Kathleen Barry] constrói uma hierarquia de estágios de desenvolvimento patriarcal e econômico, situando o tráfico 
das mulheres no primeiro estágio, que “predomina nas sociedades essencialmente agrícolas pré-industriais e feudais, onde 
as mulheres são excluídas da esfera pública” e onde as mulheres, ela afirma, são propriedade exclusiva dos homens ... No 
outro extremo da escala, ela posiciona as “sociedades pós-industriais, desenvolvidas”, onde “as mulheres têm a 
possibilidade de alcançar a independência econômica”. (tradução nossa) 
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econômica e, mesmo, de segurança pública. Ainda que constitua espaço analítico, 

que desenvolveremos a seguir, salientamos, como apontamento, condutas de 

motivação tão diversa como as passeatas das “Mães de Bragança”35, em Portugal, 

as atitudes discriminatórias dos funcionários dos serviços de fronteira, em Portugal e 

Espanha, quando veem chegar uma jovem mulher brasileira, ou a associação das 

mulheres estrangeiras, que exercem atividades no mercado sexual, com a 

disseminação da AIDS. 

Entretanto, de modo ambíguo, e como aparente expiação de eventuais 

sentimentos de culpa, a sociedade elege, no conjunto daquelas mulheres migrantes, 

                                                             
35 “O movimento das Mães de Bragança eclodiu em protesto contra o surgimento de várias casas de alterne (assim 
chamadas por as mulheres irem alternando no contacto com os homens; bordéis disfarçados) na cidade. Pelo facto de uma 
grande parte das empregadas de alterne ter nacionalidade brasileira, foi grande a animosidade por parte das Mães de 
Bragança contra as brasileiras, muitas delas imigrantes em situação ilegal. Uma primeira consequência do movimento das 
Mães de Bragança foi o empolamento mediático do conflito, galgando fronteiras nacionais, nomeadamente por efeito de 
uma reportagem da Time em Outubro de 2003. Curiosos vindos de Espanha e de outros países europeus passaram a 
frequentar Bragança e a desfrutar dos prazeres de «alterne» numa cidade tradicional que passou a estar no mapa das rotas 
do turismo sexual, também por efeito da sua localização fronteiriça. Uma segunda consequência foi a contra-maré de 
protestos reactivos em defesa das brasileiras e de crítica à suposta incapacidade das ‘pudicas mães’ darem satisfação 
sexual aos seus maridos. Vejamos, com mais detalhe, o enredo dos acontecimentos, a partir de dois principais registos de 
observação: a consulta de fontes documentais, à cabeça das quais a imprensa jornalística que reportou amplamente o 
conflito; e as informações obtidas através de entrevistas informais a mães traídas, maridos traidores, prostitutas brasileiras, 
comerciantes, bruxas, padres, polícias e outras autoridades. O movimento das Mães de Bragança esboçou-se quando 
algumas delas, em desabafos do quotidiano, descobriram que padeciam de idênticas maleitas conjugais. Os maridos 
chegavam tarde à casa, com desculpas duvidosas. Nas roupas deles começaram a farejar vestígios de perfumes 
denunciadores de aventuras extra-conjugais. A desconfiança galopou quando a imprensa regional deu conta de cerca de 
uma centena de «brasileiras» residindo na cidade de Bragança, dispostas a converter em dinheiro seduções e préstimos 
sexuais. Na esquina das padarias ou do mercado, o movimento das mães alastrava e, sobretudo, consolidava-se. 
Trocavam-se conversas, suspeitas e lamentos. Espiavam-se as listas de contactos e de chamadas dos telemóveis 
[celulares] dos maridos, na convicção de que andavam em braços de outras. Na verdade, os que tinham posses ‘metiam 
apartamento para elas’ e as ‘facadas’ eram dadas, discretamente, durante o dia. A maior parte, contudo, esperava pela 
‘calada da noite’, depois da saída do trabalho. Chegando à casa ‘tarde e a más horas’, os desvairados maridos 
transformavam as suspeitas em certezas cada vez menos questionáveis. A vanguarda do movimento aprontou então um 
manifesto que foi entregue ao Governador Civil, ao Presidente da Câmara e ao Comandante da Polícia de Segurança 
Pública de Bragança. Nele se lia: Queremos evitar fazer justiça pelas nossas mãos, mas se a isso formos obrigadas, não 
nos esquivaremos, pois queremos, necessitamos, e merecemos ter paz nos nossos lares, nos nossos corações […]. Somos 
agora invadidas e fustigadas por dezenas de prostitutas aquarteladas em boites, mesmo durante o dia, em bairros 
residenciais, em todo o canto e esquina da nossa cidade. Como é possível permitir-se a continuada abertura de casas de 
alterne, onde o flagelo da droga e da prostituição é incrementado?! […] E nós filhas da Terra, aconchegamo-nos na tristeza 
e destruição dos nossos Lares, com o peso do sofrimento, porque elas vieram aliciar os nossos maridos com falinhas 
meigas, canas-de-açúcar e droga à mistura! O manifesto, segundo consta, com «centenas de assinaturas», foi fotocopiado 
e badalado, lido e relido. O Presidente da Câmara de Bragança tomou o manifesto como pretexto para equacionar a 
legalização da prostituição e solicitou um reforço de policiamento, temendo os ‘hooligans do sexo’ (corria o campeonato 
europeu de futebol). Em contrapartida, o bispo de Bragança reivindicou «esforços redobrados» para garantir ‘dignidade e 
santidade ao casamento cristão’. A polícia intensificou a cadência das rusgas sobre casas suspeitas de diversão nocturna. 
Uma autoridade local avançou com uma descoberta que originou um consenso inesperado: as casas de alterne não tinham 
‘livro de reclamação’: concordaram uns porque os serviços eram clandestinos; anuíram outros porque as ‘meninas’ faziam 
um ‘trabalho impecável’. Algumas dessas casas tinham sistemas sofisticados de vigilância. Quando os proprietários 
pressentiam as rondas da polícia, escondiam a maior parte das ‘meninas’. [...] O levantamento das «mães» desencadeou 
fervorosos debates sobre a problemática da legalização da prostituição. Uns revelavam-se a favor: ‘Não castrem as 
vontades dos seres humanos… legalizem tudo e dêem condições de trabalho a todos’. Os do contra avançavam medidas 
radicais: ‘Coloquem as mulheres em trabalhos honestos e os bandalhos dos chulos [cafetões] na cadeia’.” (PAIS, 2010:10-
11 ) 
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as suas vítimas, que, curiosamente, são também prostitutas, mas não todas: apenas 

aquelas jovens, se possível crianças e adolescentes – para as quais ainda não se 

atribuiu o direito legal de livre escolha. Mas, ainda que as vítimas possam ser 

mulheres adultas, elas têm origem bem definida – provenientes de países 

subdesenvolvidos, ou do espaço rural, ou das periferias empobrecidas –, tal como 

têm, frequentemente, seus destinos traçados – a devolução à origem. Trata-se, 

assim, de sucessivas práticas seletivas, discriminatórias e de exclusão explícita, 

quando se trata de olhar a mulher migrante, mas os homens inseridos, muitas vezes, 

nos mesmos fluxos migratórios são rotulados como sujeitos ativos, fortes, 

aventureiros e empreendedores, ainda que sobre eles recaiam, por outros (ou 

idênticos) motivos, outras (ou as mesmas) práticas de discriminação e exclusão. 

No espaço onde se situam aqueles registros discursivos e práticas 

institucionalizadas que fixam o olhar sobre a mulher migrante, ainda se sobrepõem 

as tentativas de desconstrução das rotulagens e dos mitos. Autores associados à 

GAATW, como Kempadoo, por exemplo, observam que, mesmo na migração de 

destinada ao mercado sexual, provenientes da Tailândia, do Gana ou do Caribe, 

essas mulheres buscam, conscientemente, essas atividades, não como último 

recurso para fugir a condições de extrema pobreza, mas para criar condições que 

propiciem independência econômica, autonomia e, não raras vezes, angariar 

poupanças para melhorar a sua situação de vida quando do retorno à origem e ali 

construir a sua própria casa ou estabelecer-se como comerciante ou empresária; ou 

seja, as atividades ligadas ao mercado sexual nada mais são que fontes de 

consolidação econômica. 

Assim, do mesmo modo que o tráfico de mulheres situa-se em um campo de 

nexos causais de múltipla determinação, também não se consubstancia em um 

único problema: aliás, cada perspectiva analítica estruturada sobre o fenômeno 

constrói os seus próprios problemas, que, raramente, consideram, de forma ativa e 

substancial, a voz dos sujeitos intervenientes, as mulheres. 

Esse silenciamento dos sujeitos, no que ele significa como resultado de 

dispositivos de cerceamento da liberdade e da autonomia das mulheres, conduz-nos 

ao problema da invisibilidade do fenômeno. 
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1.2   Da (in)visibilidade do fenômeno ao cinismo social 

 

 

Desde o período da “escravidão branca”, tal como Kamala Kempadoo (2005) 

observa, em que as mulheres envolvidas em processos migratórios e sujeitas a 

mecanismos ilegais de transporte de pessoas para a realização de trabalhos em 

regimes de grande precariedade, análogos aos processos de escravidão, que a voz 

escutada é a de suas salvadoras da classe média europeia e norte-americana. 

Naqueles discursos, a partir do final do século XIX, o sujeito não era a mulher que 

vivia aquelas circunstâncias, nem a mulher que, para superar as suas condições de 

existência, buscava em outros lugares o espaço para a realização das suas 

escolhas e de outro patamar para a sua existência; a mulher que estava presente 

nesses discursos era aquela que se pretendia manter prisioneira de atributos 

funcionais e valores morais e religiosos que, supostamente, configuravam a ordem 

social. 

Nessa perspectiva, a prostituição servia como indutor dos medos coletivos; o 

destino do qual se deveria defender a mulher; portanto, tornava-se necessário limitar 

o livre fluxo de mulheres para prevenir a tentação ou abdução para as entranhas dos 

fantasiosos processos de rapto de jovens brancas conduzidas a cativeiros sexuais 

em lugares longínquos e desconhecidos36. Desse modo, a liberdade de escolha das 

mulheres trabalhadoras, ainda que forçada por uma conjuntura que se perpetua, 

como observa Lasch (1999), constituía afronta (e, ao mesmo tempo,  tentação) à 

pseudoaristocrática domesticidade das mulheres da classe média burguesa37. 

                                                             
36 Naqueles países longínquos, segundo Margareth Rago: “A atração pela ‘polaca’, seja ela associada às polonesas, 
austríacas, russas ou judias, fundou-se na constituição de um imaginário voltado para a idealização das regiões distantes, 
povoadas por raças diferentes, onde ocorriam histórias fantásticas de nobres, num país onde até então grande parte das 
prostitutas provinha dos contingentes de escravas, ex-escravas negras, principalmente no Rio de Janeiro. Mulheres loiras, 
ruivas, claras, delicadas, de olhos verdes e azuis tornavam-se misteriosas e inatingíveis para uma clientela masculina 
seduzida pelos mistérios fantásticos da vida moderna e impulsionada pelo desejo de desvendar física e simbolicamente os 
labirintos. Como nunca, o burguês da Belle Époque amou o insólito, sonhou com viagens distantes, desejou experimentar o 
sabor das aventuras extravagantes, inclusive as sexuais. Essas figuras femininas prometiam realizar suas fantasias 
eróticas.” (RAGO, 1991:294) 

37 “Lená M. de Menezes destaca que a prostituição era considerada um mal necessário em face dos padrões morais da 
época e do discurso científico, que ‘consagrava a virilidade dos homens, justificando a necessidade social de criar 
mecanismos capazes de dar vazão a seus instintos e arroubos, sem que fossem postas em perigo as famílias cristãs e a 
representação idealizada da mãe, totalmente distanciada dos prazeres da carne’. A honra sexual era considerada a base da 
nação brasileira. Caulfield argumenta que a honra sexual era a base da família, e esta, a base da nação. De sorte que, sem 
a força moralizadora da honestidade sexual das mulheres, a modernização causaria a dissolução da família, um aumento 
da criminalidade e o caos social. Isso porque era atribuído um imenso valor à castidade das mulheres, em especial aquelas 
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Retirar essa mobilidade das mulheres migrantes pressupunha transformar a 

sua condição em vítima, não para resolver e melhorar a sua situação concreta, mas 

articular dispositivos de controle sob o pretexto do combate aos grupos organizados 

de recrutamento de mulheres. Trata-se de estratégia que se repete, ciclicamente, ao 

longo do tempo na ideia de que, se não existe oferta, desmobiliza-se a procura. 

Contudo, em raros momentos, escuta-se o discurso da vítima e pouco se 

conhece sobre as vicissitudes da sua trajetória de vida, suas motivações, suas 

necessidades momentâneas e os seus sonhos e projetos em longo prazo. É nesse 

sentido que entendemos que, por detrás de um discurso ativo, por vezes estridente, 

se silencia a realidade dos sujeitos concretos. 

Ainda que aquelas vozes feministas não sejam homogêneas, nem decorram 

de idênticas perspectivas ideológicas e teóricas, permanece, sistematicamente, a 

postura de porta-voz das vítimas; daquelas cuja situação de submissão e 

vulnerabilidade impede a emergência do discurso, mas que, paradoxalmente, lutam, 

por sua própria iniciativa, para obter outra condição. Curiosamente, o voluntarismo, a 

disposição – consubstanciada, muitas vezes, em efetivo sacrifício, pela entrega de 

seu corpo e sua identidade – e a iniciativa de buscar outras oportunidades para 

melhorar as condições de subsistência (própria e das suas famílias), são 

condenados, pois constituem, para muitos, a causa do desgaste da estrutura 

familiar, dos divórcios (pelo afastamento dos cônjuges) e da delinquência dos filhos 

abandonados. Adicionalmente, ainda paira sobre elas o pânico do “desvio”: a 

possibilidade de a mulher cooptada, ou longe do olhar vigilante, “se perder” na 

prostituição. 

Contraditoriamente, essa culpa jamais é imputada aos homens; nesses 

olhares, criticamente seletivos, está embutida uma construção de gênero que atribui 

um espaço de domesticidade inalienável ao papel da mulher nas respectivas 

sociedades. Assim, discursos e narrativas são estruturadas a partir dos porta-vozes, 

que tendem a invisibilizar os microprocessos e os contextos particulares que 

orientam as motivações de grupos concretos escolherem a emigração. 

O olhar julgador exterior, aquele que institui os critérios do bem e do mal, 

além de, antecipadamente, rotular e estigmatizar as mulheres, ainda induz à 

                                                                                                                                                                                              
das classes privilegiadas. Sua reclusão tornava-as moralmente superiores às mulheres das classes baixas, enquanto estas 
costumavam ser concubinas dos homens da elite”. (ALENCAR, 2006:64-65) 
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autoestigmatização dos sujeitos, gerando mecanismos importantes de ocultamento: 

tal como para a mulher objeto de violência doméstica, ou de abuso sexual, para a 

mulher que migra, e que migra para o mercado sexual, a vergonha remete-a ao 

silêncio. Mais do que a ameaça ou a coação direta sobre a mulher que se encontra 

aprisionada às malhas do tráfico, entendemos que o receio de ser “descoberta” pelo 

grupo social alargado, no qual está inserida, leva-a a esconder sua situação ou seu 

destino. Ou seja, a invisibilidade do fenômeno, paradoxalmente, opera a partir dos 

valores e das representações sociais, constrangendo a vítima de tráfico a remeter-

se, tanto quanto possível, ao anonimato. Essa circunstância é tanto mais evidente 

quanto, como refere Sousa Santos et al (2009), as mulheres brasileiras que se 

deslocam para o mercado sexual de Portugal: com receio de que as ameaças dos 

traficantes levem sua atividade ao conhecimento de sua comunidade de origem, 

começaram a adotar pequenas redes de amigos e familiares para estabelecer o 

fluxo migratório, no sentido de salvaguardar o segredo. Nesse sentido, a 

invisibilidade institui-se como efetivo pacto de segredo38. 

O pacto de segredo subentende, necessariamente, a ausência de vozes, não 

apenas dos sujeitos, mas de todos que partilham o segredo, seja de um coletivo 

restrito, no caso do núcleo familiar, ou mais alargado, quando se naturalizam 

práticas e se interiorizam valores, tidos como instituídos, e por isso ninguém fala 

deles. Dar voz a essa mulher não significa apenas publicitar as condições de 

submissão, opressão e violência a que está sujeita, mas, sobretudo, desmontar a 

armadura que a protege da estigmatização social e da exclusão – o segredo –, e 

que a conduziriam, de qualquer modo, ao ostracismo. 

A ambiguidade estabelece-se, pois, quando a sociedade, aparentemente, 

pretende libertar a mulher do jugo do tráfico (mas que, objetivamente, significa retirá-

la da prostituição, ou do seu perigo), mas conduzindo-a por um percurso de 

sucessivas rotulagens excludentes, quando não é, ainda, indiciada de práticas 

delituosas, relegando-a para as margens dos efetivos processos de sociabilidade. 

Trata-se de ambiguidades que se desdobram em outras, que de forma 

cumulativa vão reconfigurando e aumentando a complexidade da invisibilidade do 

                                                             
38 Sobre a noção de pacto de segredo ver também: LAKY, Tania. O pacto de segredo: a palavra é de prata e o silêncio é 
de ouro - simetria / assimetria de gênero no âmbito da violência entre homens e mulheres. Tese de Doutorado - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados de Ciências Sociais. 2011. 
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fenômeno; ou melhor, a invisibilidade da mulher dentro do fenômeno. O pacto de 

segredo dentro de portas ou além-fronteiras não apenas é distinto como potencia o 

silenciamento da mulher: além do ocultamento da sua atividade, e das condições em 

é exercida – por força dos compromissos pactuados com o tráfico –, a mulher 

migrante deve manter-se discreta no âmbito das relações sociais do país de destino, 

ou porque a sua situação se reveste de alguma ilegalidade, ou porque as posturas 

xenófobas ou antiemigração condicionam o seu processo de inclusão e 

sociabilidade. 

Assim, entendemos que reduzir o debate do tráfico de mulheres ao caráter 

forçado ou voluntário da mulher prostituída é contribuir, de modo decisivo, para a 

invisibilidade do fenômeno, e, por decorrência, para o apagamento da mulher como 

sujeito portador de direitos e como ser detentor de condição humana inalienável. O 

combate ao tráfico não é alheio à forma como este é apreendido e compreendido 

pelo senso comum; portanto, a sua simplificação a binômios explicativos induz as 

estratégias de enfrentamento assentes na oposição vítima/agressor e as políticas 

sociais a processos separatistas e excludentes. Além disso, de acordo com 

interesses nem sempre claros, tende a colocar, ou a deslocar, os dados e os sujeitos 

de um lado para o outro do problema. Ao mesmo tempo, aquelas simplificações 

tendem a fortalecer o nexo tráfico de mulheres/prostituição, instituindo no senso 

comum uma vinculação de perversão, de ilegalidade, e, mesmo de crime, mas não 

de problema social.39 

A apropriação dos discursos e das narrativas, por parte das porta-vozes, 

redireciona e instrumentaliza a voz da mulher no sentido de sustentar posturas 

                                                             
39 A propósito das contradições do discurso feminista sobre a prostituição, Esther de Figueiredo Ferraz comenta: “Diante da 
realidade maciça e brutal representada pelo fenômeno da prostituição, perde relêvo e importância – bem se vê – tôda e 
qualquer tese sufragista. E, em verdade, não constituirá mero diletantismo discorrer sôbre a necessidade ou conveniência 
de se conferir à mulher plena capacidade civil e política, quando é certo que ainda hoje (não ontem ou anteontem), aqui no 
Brasil (não na África ou na China), existe uma legião de mulheres sujeitas a um regime de autêntica escravidão? Mulheres 
que não se pertencem e que, como animais, são vendidas e revendidas, exploradas e maltratadas, ao ponto de já haverem 
perdido tôda a noção de dignidade humana? Não parecerá, de certa forma, absurdo e desconcertante que a opinião pública 
brasileira esteja tão interessada em acompanhar, as discussões que – na Câmara e no Senado – se processam a respeito 
do novo estatuto jurídico da mulher, examinando se ela deve ou não, sem autorização do marido, trabalhar, exercer tutela 
ou curatela, aceitar mandato, litigar em juízo, se é exato que tantas de nossas companheiras de sexo, encerradas entre 
paredes imundas de um prostíbulo, não têm (ou pensam que não têm, o que vem a dar no mesmo) o direito de sair à rua, 
de mudar de bairro, de abrir uma janela, de ver a luz do sol, de usar o próprio nome? Não representa um paradoxo que a 
mulher, em nossos dias, tão empenhada em conseguir a sua liberdade, em emancipar-se da autoridade paterna ou marital, 
em fugir è supremacia viril, permita que sua irmã e sua igual – irmã e igual pela origem, e pela natureza do destino – seja 
reduzida, ente mãos rudes masculinas, à condição de coisa, de simples objeto de prazer?” (FERRAZ,1952:2) – Da 
conferência pronunciada em 7 de novembro de 1952, na Escola de Polícia da Secretaria de Segurança Pública, por ocasião 
da XIII Semana de Estudos Policiais. 
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ideológicas e agendas políticas, subalternizando, não apenas o discurso direto, mas, 

sobretudo, o significado da mulher migrante poder sair da sua invisibilidade e 

anonimato e, assim, iniciar uma trajetória de efetiva autodeterminação. 

Contudo, a insistência na construção da figura da vítima acentua a expressão 

de cinismo social, ao desvincular do quadro vitimizador as contradições da ordem 

social, econômica, política e cultural. A obsessão pela procura de vítimas – e elas 

vão mudando ao longo do processo e diferem de lugar para lugar –, cresce na 

medida em que se torna necessário expiar culpas coletivas, fazendo crer, no âmbito 

do senso comum, que a sociedade pretende protegê-las dos tentáculos do tráfico. 

Ou seja, as instituições sociais e políticas tendem a confortar-se na sua 

responsabilidade solidária, distinguindo as vítimas das não vítimas – entenda-se, as 

prostitutas forçadas das prostitutas voluntárias –, criminalizando o tráfico, 

perseguindo os traficantes (e as prostitutas voluntárias), mas sem, no entanto, 

envolver-se na transformação das condições concretas de existência que conduzem 

a mulher ao tráfico. Como observam Sousa Santos et al: 

O risco e, portanto, o de se obter uma definição de tráfico que estabeleça 
hierarquias morais informadas por valores morais, que acabem por se 
traduzir em barreiras legais e/ou práticas, entre as mulheres que merecem 
mais ajuda, as que merecem uma ajuda relativa e as que não merecem 
qualquer tipo de ajuda Por outro lado, nesta construção social de “vítima” 
não devemos negar aquilo que é a autodeterminação das mulheres, 
assumindo como tráfico situações em que a prostituição é exercida segundo 
uma estratégia definida pela própria mulher ou, pelo menos, em que esta 
participa. Esta mulher dificilmente quer denunciar a “rede” na qual pode 
estar inserida, podendo inclusivamente não querer ser salva. Estas 
diferentes situações merecem uma ponderação e uma reflexão atentas 
porque, de facto, para além do “tipo” paradigmático de tráfico sexual – a 
situação de uma mulher claramente enganada e obrigada a prostituir-se, 
contra a sua vontade, pela primeira vez, mediante o exercício de coacção e 
força quando chegada a Portugal – existe todo um espectro de situações 
que, escapando a esta imagem-tipo de violência no trafico, se configuram 
como dramáticas formas de abuso e destruição. O perigo de esta realidade 
se diluir vem de muitos lados: 1) há muitas mulheres que eram prostitutas 
nos seus países de origem e portanto dificilmente conseguem ser vistas 
como vítimas e exploradas ao vício do olhar preconcebido; 2) há mulheres 
que sabiam que vinham para a prostituição e aceitaram as regras iniciais do 
jogo; estas mulheres, apesar de criarem a ilusão de que vivem num mundo 
desenhado pela sua vontade, estão frequentemente sujeitas a redefinições 
e alterações nas regras do jogo por quem se encontra em situação de tomar 
partido das vulnerabilidades e invisibilidades acima referidas; 3) existem 
muitas mulheres imigrantes que fazem da prostituição em Portugal uma 
opção, sem que o domínio sobre as regras do jogo lhes seja retirado. Este 
facto, per se, podendo corresponder à face mais visível (e até mais comum 
do fenómeno, conforme alguns actores), pode levar a uma “camuflagem 
sociológica” das situações em que as mulheres são vítimas de uma 
reversão dramática dessa ideia de autodeterminação sexual. As fronteiras 
entre as duas situações são tênues, uma vez que são várias as formas de 
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precariedade que se jogam neste enredo, numa teia que facilmente conduz 
as mulheres à situação de exploração sexual. Desde logo, o desespero da 
pobreza dos países de origem – as extremas situações de vulnerabilidade 
econômica e as desigualdades entre o Norte e o Sul potenciam que as 
mulheres sejam seduzidas para emigrar sob propostas vagas, entregando-
se, assim, a situações de completa incerteza ontológica, forjadas e 
aproveitadas pela “indústria do sexo”. Em segundo lugar, o facto de a 
prostituição ser um fenómeno encetado na sombra da sociedade, sob 
lógicas de ocultação e criminalidade, que favorecem todo o tipo de abusos 
sobre os actores mais vulneráveis desse mesmo fenómeno, as mulheres 
que se prostituem e que estão longe do seu país natal, sem referências 
sociais ou outras. Um terceiro aspecto é o facto de a imigração ilegal 
configurar uma situação em que os seus promotores e as suas vítimas 
(imigrantes e exploradas/os) partilham o medo do Estado e o receio das 
forcas de segurança. Por fim, o facto de a prostituição articulada com a 
lógica de lenocínio comportar quase sempre (mesmo quando não há 
tráfico), pela sua ilegalidade, um clima de medo bem justificado pela 
verossímil eventualidade de formas de represália violenta. Esta cultura de 
medo diz respeito, como vimos no estudo, a ameaças explicitas de que as 
mulheres são alvo, ameaças que pendem sobre a integridade física das 
próprias e das suas famílias, inclusivamente nos países de origem. Mas 
refere-se, também, a um clima tácito de represália e violência que perpassa 
o mundo do lenocínio, dissuadindo todo o tipo de denuncia de situações de 
exploração sexual, não só por parte das mulheres em situação de tráfico, 
mas também por parte de outras mulheres e outros actores que conheçam 
tais factos ou deles tenham fortes suspeitas. Tendo em conta estas redes 
complexas de precariedade, as razões que levam a que, na origem, uma 
mulher se encontre numa situação de tráfico não podem ser ignoradas. Não 
deve ser negligenciado o desejo e as expectativas que essa mulher tinha de 
encontrar uma vida mais estável e segura no país de acolhimento, que 
levaram a que, ponderado o risco, este parecesse aceitável. (SOUSA 
SANTOS et al, 2009:87-88) 

 

  



45 
 

1.3   O tráfico: do negócio a exploração 

 

 

Termos como “comércio de pessoas”, “venda de crianças e adolescentes”, 

“venda de serviços sexuais”, “mercado sexual”, “comércio do sexo” ou “indústria do 

sexo”, estão, de certo modo, associados à ideia de tráfico de pessoas e pressupõem 

a existência de algum negócio; de alguém que vende e alguém que compra. Tal 

como se torna unânime a noção de que esse negócio envolve uma mercadoria, ou 

objeto de troca: o corpo, nomeadamente o corpo da mulher, jovem ou adulta. 

Não por acaso, alguns autores observam, na ordem econômica moderna, que 

emerge com a estruturação do capitalismo, o quadro de determinantes 

fundamentais, embora não as únicas, para a configuração daquele negócio. A 

propósito Sousa Santos et al referem: 

O conceito marxista de “acumulação primitiva do capital” ajuda-nos a melhor 
perceber a emergência da sub-humanidade de que o trafico de seres 
humanos é uma tão singular expressão. Para Marx, uma das condições da 
riqueza capitalista, entre outras, é a exploração do trabalho. Embora 
assente na ideia do trabalho livre, a verdade é que o capitalismo tem 
tendência para usar a forca de trabalho, mas também o espaço, o meio 
ambiente e a natureza, de um modo destrutivo. O capital tende a fragilizar 
ou destruir as suas próprias condições de produção, uma vez que as 
constantes crises provocadas pelo aumento dos custos conduzem sempre a 
novas tentativas de reestruturação das condições de produção para reduzir 
os custos. Estas condições de produção implicam que tudo seja tratado 
como mercadoria, inclusive a forca de trabalho. Tais características do 
capitalismo foram muito evidentes na sua gênese, em que a acumulação de 
riqueza pressupôs, como já referimos, a escravatura, as pilhagens e a 
colonização. Mas estas formas de sobre-exploração não se confinaram 
apenas a um estádio do capitalismo. As sociedades capitalistas a nível 
global necessitam permanentemente destas e de outras formas de sobre-
exploração para manter o capital, com o rosto que lhe conhecemos. Com a 
globalização neoliberal, tal torna-se ainda mais evidente. Há pelo menos 
três desígnios da globalização neoliberal que, se não promovem o tráfico de 
seres humanos, pelo menos tornam a sua restrição mais difícil: a criação de 
uma economia global privatizada, com um controlo estatal residual, em que 
os mercados locais surgem ligados entre si; a liberalização da troca, com a 
diluição das fronteiras para a circulação de pessoas, bens e serviços que 
sirvam a criação do tal mercado global; e a disseminação da produção 
através de investimento estrangeiro em multinacionais. No que 
especificamente concerne ao tráfico de mulheres para fins de exploração 
sexual, estas características levam a que, sob um menor controlo estatal, se 
desenvolva globalmente uma indústria do sexo, em que um conjunto de 
pessoas, mulheres, é explorado consecutivamente; isto é facilitado por uma 
circulação em que as pessoas dos países mais pobres migram para 
trabalhar nessa indústria, voluntária ou involuntariamente, e as dos países 
ricos se deslocam para turismo recreativo e sexual fomentado, também, 
pelo investimento estrangeiro. [...] Com a sedimentação da globalização 
neoliberal a partir da década de 1980, assistimos a uma dessocialização do 
capital, em que os direitos sociais não mais podem ser garantidos, 
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contribuindo para o aumento da vulnerabilidade de milhões de pessoas em 
todo o mundo. [outra] consequência e, precisamente, a percepção de que a 
acumulação primitiva de capital e um estado permanente, como se sugeria 
acima. Começamos a encontrar em vários países, dos diversos continentes, 
formas de trabalho escravo, formas de sobre-exploração da forca de 
trabalho, que conduzem grupos de pessoas a uma condição não-humana. 
[...] Ora, aquilo que o capitalismo traz de diferente relativamente à 
escravatura é que o trabalhador é livre para vender a sua forca de trabalho. 
[...] Contudo, as formas de sobre-exploração de que temos dado conta, de 
que o tráfico sexual é expressão, levam a que mulheres que vendiam a sua 
disponibilidade sexual enquanto força de trabalho sejam obrigadas a vender 
não só a sua disponibilidade, mas também a sua liberdade e a sua 
identidade. (SOUSA SANTOS et al, 2009:72-73) 

 

Existe, assim, uma vinculação orgânica, no quadro da ordem econômica 

capitalista, entre trabalho e exploração. A extração da mais-valia40 e a constituição 

do lucro, como processos básicos da reprodução do capital, nada mais é que a 

exaustiva exploração do trabalho. Esse mecanismo, entendido na crítica ao 

capitalismo como sem escrúpulos, antiético ou desumano, é visto, na ótica de Max 

Weber (2001), por exemplo, como a essência do sistema – o capitalismo é aético, ou 

seja, não traz subjacente qualquer ética. 

Nesse sentido, não existem limites quanto às estratégias para a obtenção do 

lucro e reprodução do capital: os sujeitos, pela sua força de trabalho, seja qual for a 

modalidade de utilização, estão entre as primeiras “coisas” a serem exploradas, pois 

não implicam a imobilização do capital investido. Desse modo, o negócio e a 

exploração são termos que fazem parte da mesma lógica. 

Nessa perspectiva, poderíamos questionar-nos em que reside a especial 

perversidade no negócio do tráfico de pessoas, nomeadamente no tráfico de 

mulheres? 

                                                             
40 A “mais-valia” constitui, para Marx, um dos dispositivos fundamentais de funcionamento do capitalismo e da reprodução 
do capital: “O produto, de propriedade do capitalista, é um valor-de-uso, fios, calçados etc. Mas, embora calçados sejam 
úteis à marcha da sociedade e nosso capitalista seja um decidido progressista, não fabrica sapatos por paixão aos sapatos. 
Na produção de mercadorias, nosso capitalista não é movido por puro amor aos valores-de-uso. Produz valores-de-uso 
apenas por serem e enquanto forem substrato material, detentores de valor-de-troca. Tem dois objetivos. Primeiro, quer 
produzir um valor-de-uso, que tenha um valor-de-troca, um artigo destinado à venda, uma mercadoria. E segundo, quer 
produzir uma mercadoria de valor mais elevado que o valor conjunto das mercadorias necessárias para produzi-la, isto é, a 
soma dos valores dos meios de produção e força de trabalho, pelos quais antecipou seu bom dinheiro no mercado. Além de 
um valor-de-uso quer produzir mercadoria, além de valor-de-uso, valor, e não só valor, mas também valor excedente (mais-
valia). [...] Ao converter dinheiro em mercadorias que servem de elementos materiais de novo produto ou de fatores do 
processo de trabalho e ao incorporar força de trabalho viva à materialidade morta desses elementos, transforma valor, 
trabalho pretérito, materializado, morto, em capital, em valor que se amplia, um monstro animado que começa a "trabalhar", 
como se tivesse o diabo no corpo. Comparando o processo de produzir valor com o de produzir mais valia, veremos que o 
segundo só difere do primeiro por se prolongar além de certo ponto. O processo de produzir valor simplesmente dura até o 
ponto em que o valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por um equivalente. Ultrapassando esse ponto, o 
processo de produzir valor torna-se processo de produzir mais valia (valor excedente).” (MARX, 2005:35-42 ) 



47 
 

Em sentido lato, o fenômeno, do mesmo modo que é aético, também não 

discrimina os objetos a transacionar. Não é muito distinta a condição a que são 

submetidos, em todos os passos do processo migratório, os “bolivianos” em São 

Paulo, os “trabalhadores do leste” na Europa Ocidental, as famílias do Magrebe que 

invadem a Espanha e Itália e as mulheres brasileiras que se prostituem em Portugal 

e na Espanha. Alguns autores e autoras, como Leal (2002), sustentam, mesmo, que 

todos os indivíduos envolvidos nos fluxos do tráfico são aliciados, transportados e 

distribuídos pelas mesmas redes de traficantes, e que, em alguns casos, o negócio 

estende-se ao tráfico de drogas e de armas. Não são raros os relatos em que 

mulheres e homens são utilizados como “mulas”41 para o transporte transnacional de 

drogas. 

Não existe, pois, na lógica da exploração capitalista e na radicalização na 

extração da mais-valia, uma inédita ausência de escrúpulos na configuração das 

práticas que envolvem as redes que movimentam mulheres e homens de um lado 

para o outro do globo. 

Entendemos, assim, que os questionamentos e os debates não devem situar-

se no plano da ética (ou da sua ausência) do negócio, mas na ética sociopolítica que 

vem admitindo a sua ocorrência com ramificações que vão além dos meros 

interesses empresariais provados. Referimo-nos, aqui, à ambiguidade na 

abordagem ao migrante, quer no âmbito do seu estatuto nos países de destino, quer 

no âmbito das macrorrelações sociais e nas condições de cidadania no seu país de 

origem; ou seja, referimo-nos à coisificação do migrante como mão de obra, como 

corpo gerador de lucro. 

No fenômeno das migrações internacionais, as pessoas são tratadas como 

coisas, em várias instâncias. Entendemos que a coisificação do migrante permite a 

exploração radical a que os indivíduos estão sujeitos tanto no país de origem, antes 

de processo migratório, como no país de recepção, após a entrada nos novos 

processos de relações sociais. A coisificação acaba por reduzir os sujeitos de 

ambulantes, na procura de novas oportunidades para obter uma vida digna, a 

                                                             
41 “Mula” é o termo, recorrentemente, utilizado na linguagem do tráfico de drogas para designar os indivíduos, mulheres e 
homens que são recrutadas para transportar porções de droga em seu corpo, frequentemente dentro do seu organismo. 
Recentemente, como estratégia de tentar contornar a vigilância e controle de fronteiras, as mulheres têm vindo a ser 
utilizadas com mais frequência para o transporte internacional de drogas. Ver notícia: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-
setti/vasto-mundo/as-belas-mulheres-inclusive-modelos-e-misses-que-transportam-drogas-e-acabam-na-cadeia/ 
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fornecedores de força de trabalho, passando a ser tomados como cifras, problemas, 

soluções e todo um cardápio de discursos que se referem apenas à capacidade de 

produzir valor, e menos sobre as suas condições de cidadania. 

Note-se que, tendencialmente, não se procura qualificar as atividades dos 

migrantes, utilizando-se, simplesmente, o seu caráter primário de força de trabalho 

associado à exploração do seu corpo, aproveitando-se essa condição para 

exacerbar as práticas de sobre-exploração e de submissão pela baixa remuneração. 

Contudo, existe um campo discursivo institucional que apaga da memória 

coletiva essa condição do migrante explorado, elevando-o ao “status” contribuinte. 

De forma cínica, os países exportadores de emigrantes olham os seus corajosos 

compatriotas como um fator de ajuste da balança de pagamentos – as remessas 

provenientes do seu trabalho no exterior constituem um dos fatores determinantes 

nas contas da nação. O Brasil, por exemplo, é o 15º país do mundo em volume de 

remessas de seus emigrantes, e, em 2003, equivaleu à metade de todo o 

investimento estrangeiro direto. Como observa MACHADO (2005): 

Em outra reportagem da Gazeta, do dia 22/04/2004, de Rodrigo Mesquita, 
notifica-se a soma total de remessas enviadas por emigrantes brasileiros 
em Portugal. Em 2003, as remessas por meio do Banco do Brasil (BB) 
chegaram a 100 milhões de euros, segundo o administrador do banco em 
Portugal, Gladstone Siqueira. O volume real de transferências, entretanto, 
deve ter situado-se em torno do 350 a 400 milhões de euros, mas este “(é) 
um número difícil de ser mensurado porque boa parte dessas remessas 
passa por canais que não são controlados pelo Banco Central brasileiro”, 
diz o administrador para a reportagem. O crescimento das remessas, 
entretanto, é fruto de uma estratégia especializada, implementada 
anteriormente entre emigrantes brasileiros no Japão. Esta pedagogia da 
emigração significou a busca de novos clientes através da abertura de 
contas e inclui a abertura de cinco novas agências do BB em Portugal, que 
já possui 30.000 clientes, cobrindo uma boa parte da emigração brasileira 
neste país. A reportagem introduz essas informações e termina com o 
seguinte texto: “O banco do Brasil em Portugal encerrou o exercício de 2003 
com um resultado líquido positivo de US$ 4,477 milhões e ativos de US$ 
528 milhões. As captações interbancárias ficaram em US$ 250 milhões de 
acordo com o balanço já aprovado”. [...] De certa forma, a reflexão sobre o 
Banco, como não poderia deixar de ser, resume-se à perspectiva de lucro 
líquido oferecida pelas remessas. Nenhuma palavra sobre os emigrantes, 
que passam a ser uma entidade metafísica, mediada pela reflexão 
quantitativa do valor de suas remessas. A sua existência depende e se 
reduz ao dinheiro que são capazes de produzir e enviar ao país de origem. 

 

Nesse sentido, o migrante constitui-se em item estatístico, em fonte anônima 

de recursos financeiros para o mercado de capitais de seu país, instituindo um 

vínculo identitário – emigrante-dinheiro – que abandona a natureza e a condição dos 
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sujeitos, tornando a lógica de relação entre a fonte e o seu país de caráter 

meramente monetário. Note-se que os discursos referem-se apenas à parte visível 

das remessas operadas através das entidades bancárias a partir de contas 

pessoais. Ficam por contabilizar as pequenas remessas enviadas por portador 

próprio para pagar os compromissos com aqueles que agenciaram a viagem, bem 

como as poupanças remetidas para os familiares. 

Nessa perspectiva, os emigrantes são vistos como fonte estável de divisas. A 

ideia de fonte é a mais eloquente representação da sua coisificação, que não é um 

sujeito, mas um fornecedor estável de alguma benéfica ao Estado: “o emigrante vira 

um reflexo do seu trabalho; é o fetiche do emigrante” (MACHADO, 2005). Em alguns 

raros momentos, a condição de ilegalidade dos emigrantes é referenciada, 

lastimando-se, apenas porque ela é um obstáculo à maior remessa de divisas por 

via legal, e, por decorrência, à maior coleta de taxas. 

Do outro lado, do ponto de vista do país receptor, a questão é como fazer 

para que o imigrante remeta menos dinheiro para o seu país de origem e participe 

no estímulo à economia local. 

Contudo, o Estado também é capaz de ultrapassar a coisificação do migrante 

e pensá-lo em termos de cidadania e direitos. Tal acontece no caso da contribuição 

para a previdência social que, por exemplo, migrantes pagam ao Estado de 

acolhimento, tornando-se em vão se eles retornarem à origem depois de algum 

tempo42. 

No estudo sobre o “custo” do imigrante na sociedade portuguesa, André 

Corrêa D’Almeida procura compreender se a presença de trabalhadores 

estrangeiros tem efeitos positivos ou negativos nas contas do Estado: 

[...] admite-se que um imigrante ucraniano activo que contribua tanto quanto 
um seu colega trabalhador português para o desenvolvimento do país, não 
constitui, ao contrário deste, um custo para o Estado português no seu 
processo educativo/formativo. E muito provavelmente, não beneficiará mais 
tarde dos descontos para a segurança social que andou a efetuar enquanto 
cidadão activo no nosso país. (D’ALMEIDA, 2002) 

 

                                                             
42  O Estado brasileiro firmou acordo com alguns países – Argentina, Cabo Verde, Chile, Espanha, Grécia, Itália, 
Luxemburgo, Paraguai, Portugal e Uruguai – que permite aos brasileiros que regressam inserir o tempo de contribuição 
nesses países na conta própria da aposentadoria brasileira, sem prejuízo do tempo de trabalho no estrangeiro. 
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 O imigrante constitui-se, também nessa circunstância, em fonte privilegiada 

de capitais para o Estado de acolhimento regular às suas contas, sem que este 

tenha investido na formação profissional e na sua educação daqueles trabalhadores. 

O pressuposto aqui é de que o imigrante vai ter de voltar, um dia, para seu país de 

origem, ou que vai ser forçado a tal em razão das políticas cada vez mais severas 

de controle e legalização de estrangeiros. 

 Alguns autores, como Baganha (2001), referem que os fluxos migratórios do 

Sul para o Norte estão a corroer as estruturas do Estado Social europeu ao levar 

trabalhadores baratos e, por consequência, contribuindo menos; contudo, os países 

ricos que absorvem essa força de trabalho, para além de recolherem os dividendos 

diretos dessas contribuições, inauguram um esquema de transferência de recursos 

dos países pobres para as nações desenvolvidas – aqueles migrantes em plena 

idade ativa deixam de contribuir, quer com a sua força de trabalho, quer com as 

taxas e impostos, para o desenvolvimento da sua sociedade de origem para 

alimentarem os sistemas orçamentários dos países de destino. 

 Não por acaso, em matéria de política migratória, a posição dos Estados é 

ambígua quando se trata de reprimir o tráfico de pessoas. A ponderação e valoração 

de princípios estão além de critérios de direitos humanos e da cidadania: o cinismo 

social, que já referimos, ascende a patamares de configuração de estratégica 

macroeconômica que abafam as condições em que são gerados esses recursos. 

Nesse sentido, a perspectiva da exploração não poderá ser, apenas, imputada ao 

empresário sem escrúpulos, pois o caráter aético contamina, também, a prática 

política. 

Se o argumento da coisificação do migrante é válido para os trabalhadores 

homens legalizados, ele assume uma configuração radical quando falamos de 

mulheres, e ainda mais acentuada se elas estão inseridas no mercado sexual. Note-

se que essas mulheres encontram-se, na generalidade, sob manto de ilegalidade e 

de invisibilidade, e, portanto, não constituem, de forma direta, uma fonte de 

contribuições para o Estado. Mais, o negócio em que se inserem movimenta, muitas 

vezes, capitais de proveniência desconhecida que escapam às malhas dos sistemas 

fiscais, servindo a sua atividade e os seus dividendos como esquema de 

branqueamento de capitais (lavagem de dinheiro). No entanto, as parcas remessas 

dessas mulheres para o país de origem constituem entrada de moeda estrangeira, e 
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os negócios em que elas participam no país de destino geram consumo e 

movimentam o comércio e a economia. Assim, a sua vinculação precária ao estatuto 

de fonte contributiva coloca-a em situação de coisa descartável em função das 

pressões, dos clamores dos pânicos sociais que se vão instalando; ou seja, a sua 

existência, porque proveitosa, vai sendo tolerada até que, em algum momento, se 

entenda que elas constituem um fator de instabilidade social e política. 

Acreditamos que essa instabilidade temporal da sua permanência em 

determinado território acentua as práticas de exploração até à exaustão das forças 

de seus corpos, de sua saúde física e mental, no sentido de delas retirar toda a 

mais-valia e, rapidamente, repor o capital investido e gerar lucros. 

Nesse cenário, entendemos que a noção de negócio e de exploração, ao 

contrário do que o senso comum construiu, não é qualidade exclusiva às práticas do 

tráfico de pessoas, mas é transversal aos posicionamentos das diversas instâncias 

da ordem social e política, estando, muitas vezes, não só apenas pactuadas, mas 

claramente expressas nas configurações das políticas públicas, quer nos Estados 

exportadores, quer nos Estados importadores de migrantes. 

Nessa transversalidade de práticas institucionais, o paradoxo estabelece-se, 

também, na duplicidade dos discursos que, por vezes de modo simultâneo, fazem a 

apologia da emigração (enquanto processo de livre circulação de indivíduos), da 

integração social (pela multiculturalidade) e da legalização dos migrantes que 

entraram pelos canais do tráfico, e/ou condenam e combatem os fenômenos 

migratórios sob o pretexto de o excessivo contingente de novos trabalhadores 

concorrer com os trabalhadores locais e, por isso, baixar os patamares dos salários 

e dos direitos trabalhistas e sociais adquiridos. Ou seja, o migrante constitui um fator 

potenciador do lucro, quer para o Estado, quer para os operadores do capital, e, 

ainda, para os agentes econômicos que operam sob essa ambiguidade de 

discursos; essa circunstância induz a uma situação concorrencial que tende a 

contagiar a condição de toda a massa trabalhadora ao introduzir novos indicadores 

de custo/benefício ou de salário/produtividade. 

Esse conjunto de ambiguidades e contradições conduz a impasses 

conjunturais e aberturas legais rapidamente aproveitadas pelos agentes econômicos 

para recolherem maiores dividendos da vulnerabilidade momentânea dos sujeitos 
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migrantes e não migrantes: aos primeiros, são prometidos os privilégios dos 

segundos, e a estes, são usurpados seus direitos historicamente constituídos. 

Nesse sentido, importa recolocar o problema sobre esse deslocamento do 

negócio até a exploração como processos que, habitualmente, distinguem o tráfico 

de pessoas das formas recorrentes de uso da força de trabalho no âmbito do 

sistema capitalista contemporâneo. 

A referida coisificação do migrante ocorre, como vimos, tanto no campo das 

instituições de origem como das do local de destino. Essa redução dos sujeitos a 

objetos estende-se, também, à formulação do atributo de vítima, que vincula a sua 

situação a uma atividade circunscrita a tipos concretos de tráfico. Ou seja, o atributo 

de vítima da mulher inserida, por qualquer mecanismo, no mercado sexual em local 

longe de casa, não é construído a partir das condições de miséria, de desemprego, 

de abandono pelas instituições educativas, previdenciárias ou de proteção social do 

seu local de origem, mas apenas é fixado pelas condições de exploração a que é 

submetida pelo traficante. E, ainda nessa circunstância, tentam convencê-la de que 

a sua ilusória busca por uma vida melhor deu-se em sua plena consciência e livre 

vontade. 

Para trás, ficaram, esquecidos, os compromissos de solidariedade que ligam 

cidadãos às instituições, políticas e jurídicas (muitos deles estabelecidos na 

Constituição Cidadã), como também se ignoram as contribuições que mulheres e 

homens fizeram para a construção das instituições sociais. Observe-se, por 

exemplo, o caso de milhares de mulheres e homens dos países do “bloco de leste” 

europeu que, após o desmoronamento do Estado socialista de proteção social, que 

eles construíram e consolidaram, foram abandonados e privados de qualquer 

mecanismo de assistência econômica e social; ou mesmo, o caso recente dos 

trabalhadores portugueses que, aos primeiros sinais de crise dos mercados, foram 

atirados para o desemprego e sem acesso aos subsídios que o Estado de Bem 

Estar Social, durante décadas, ilusoriamente, anunciou como garantidos. Em ambos 

os casos, grupos significativos de indivíduos encontraram-se, de repente, inseridos 

em fluxos migratórios ilegais que os conduziram a situações de exploração radical 

da sua força de trabalho em condições que, em alguns casos, assemelham-se a 

regimes de escravidão; no entanto, o seu status de vítima é fixado por esta última 

circunstância. 
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Onde se situa, então, o limite que define a condição de vítima de exploração 

naquele universo de circunstâncias comum a um vasto conjunto de sujeitos? 

Em muitos casos, são diferenciáveis, como iremos observar, as condições em 

que se encontram aquelas vítimas de um sistema que atira seus cidadãos para 

condições de sobrevivência precária e aquelas recrutadas pelo tráfico: estas, 

segundo o modelo clássico, são paulatinamente inseridas em mecanismos de 

violência e intimidação que vão esvaziando o sujeito da sua identidade e dignidade, 

aprisionando-o a relações de obrigação e dependência que cerceiam a sua 

liberdade. Essa condição configura o caráter de escravidão: não que mulheres e 

homens sejam, efetivamente, patrimônio de um “senhor”, mas, nas novas 

circunstâncias, seu corpo e seu labor são propriedade de ampla articulação de 

interesses, em que, muitas das vezes, não reconhecem os rostos de seus donos. 
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1.4   O crime organizado: o novo rosto da velha escravidão 

 

 

 A inexistência de convergência, no âmbito dos Estados, organizações 

humanitárias e movimentos sociais, quanto à definição de “tráfico de pessoas”, 

“tráfico ilícito de migrantes” e “criminalidade organizada”, é frequentemente citada 

pela comunidade científica como um dos principais entraves ao combate eficaz a 

estes fenômenos. (ELLIS e AKPALA, 2010) 

 A proliferação de termos utilizados nesses domínios de análise – contrabando 

de estrangeiros, tráfico de estrangeiros, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de seres 

humanos, tráfico de pessoas, comércio de pessoas, mercantilização de seres 

humanos, tráfico de mulheres para fins sexuais e exploração comercial sexual de 

crianças e adolescentes, entre outros – introduz perturbação conceitual à qual se 

somam estruturas valorativas diferenciadas da semântica dos termos e dos 

conteúdos. Em diferentes cenários, aquele conjunto de termos tanto pode fazer 

parte de um mesmo quadro compreensivo e explicativo do fenômeno, como pode, 

ainda, corresponder ao entendimento de distintos fenômenos. 

 Como podemos observar, anteriormente, a situação da mulher migrante e a 

representação social da sua associação ao mercado sexual conduziu algumas 

aproximações analíticas a abordagens segundo matrizes ideológicas, teóricas e 

conceituais diferenciadas; nessas perspectivas, estabelecem-se, ainda, outros 

desdobramentos temáticos, como o tráfico de crianças e adolescentes para fins 

sexuais e o tráfico de órgãos humanos. No entanto, desses campos de análise 

desaparece o “tráfico legal” de mulheres, crianças e adolescentes destinados ao 

trabalho doméstico, na agricultura ou nos têxteis, e que se inserem em idênticos 

regimes de exploração. 

 Paradoxalmente, essa dispersão de campos e objetos de pesquisa, que, 

supostamente, decorreriam de nexos de causa/efeito específicos, encontram na 

categoria analítica “crime organizado” uma supra ou macroentidade, tanto causal 

quanto explicativa, que articula todos os fluxos de pessoas agregadas a alguma 

forma de ilegalidade. 



55 
 

 Esse viés criminalista no enfrentamento às diversas modalidades de tráfico de 

pessoas, elegendo um inimigo comum, tem vindo, ao longo do tempo, a convergir na 

sistematização de noções, nomenclaturas e definições em torno do fenômeno, tendo 

em vista a articulação de ações para o seu combate no âmbito internacional. A 

Convenção Contra a Criminalidade Organizada Transnacional da ONU, conhecida 

por Convenção de Palermo (2000), enfatiza a existência de práticas conjugadas e 

organizadas que comandam esse universo subterrâneo do fluxo ilegal de pessoas. 

 No entanto, a ideia de uma “organização” que fomenta, de modo articulado, 

práticas e negócios condenáveis não é nova. Sobre os negócios que proliferavam 

nas cidades da América do Sul, na transição dos séculos XIX e XX, Alencar 

(2006:69) observa: 

Os grupos que traficavam mulheres para abastecer o comércio do prazer 
nos grandes centros urbanos da América do Sul, funcionavam como 
empresas, possuindo negócios em várias cidades e buscando o lucro a todo 
o custo. Na maioria das vezes, as atividades do tráfico e da prostituição 
eram camufladas por atividades aparentemente lícitas, para evitar 
interferências policiais. Negócios como charutarias, relojoarias, lojas de 
móveis e tecidos em cidades como Buenos Aires, Rio de Janeiro e São 
Paulo, para onde se viajava com frequência, eram apenas um dos meios 
pelos quais se poderia dar uma aparência de legalidade aos seus negócios 
escusos. Ademais, a corrupção e participação de funcionários do governo 
facilitavam a realização desses negócios, especialmente nos momentos de 
embarque e desembarque de suas mercadorias – as mulheres [...] Tanto a 
prostituição como o tráfico de mulheres eram controlados por estrangeiros 
de várias nacionalidades, mas os grupos que mais de destacavam eram os 
maquereaux franceses e os polacos, que se diferenciavam pela forma de 
organização e pelos métodos de atuação.

43
 

 

                                                             
43 Sobre as formas de organização do “tráfico” no Rio de Janeiro, entre os séculos XIX e XX, Lená Medeiros de Menezes 
refere: “Havia um contador que residia na capital brasileira, de nome B. Masser. Havia um intermediário, no caso uma 
mulher, encarregada de ir à Europa buscar mercadorias, tendo em vista que havia determinadas dificuldades para sua livre 
circulação nos portos de embarque e desembarque. Havia, por fim, verdadeiras agências de exportação dotadas de infra-
estrutura capaz de facilitar o envio das encomendas através do fornecimento de contratos, certificados profissionais, 
passagens ou de oferta de propina às autoridades consulares e portuárias. Por outro lado, a citação explícita à cumplicidade 
existente dentro dos próprios organismos governamentais ilustrava não só a sofisticação na organização do tráfico, como a 
dificuldade existente para coibi-lo, já que este deitara raízes dentro do próprio aparelho burocrático encarregado de 
combatê-lo.” (MENEZES, 1996:167) 

Sobre os métodos de atuação desses grupos organizados de tráfico, Magareth Rago descreve: “As ‘franchuchas’ ou 
‘gallinas’, como eram apelidadas as francesas que provinham de Valence, Saint-Etienne, Coulomniers, Bretanha, de 
inúmeras regiões da França. Às vezes, menores de idade, muitas vinham sem informação alguma sobre o tipo de atividade 
e de vida que encontrariam na América do Sul, acreditando-se amadas pelo parceiro. Instaladas numa pensão ou 
prostíbulo, dificilmente conseguiam retornar ao país de origem, quando descobriam a trama em que estavam envolvidas: ou 
eram ameaçadas de serem entregues à polícia, devido às dívidas contraídas com a viagem ou pela entrada clandestina no 
país – em geral não tinham contato algum com a cidade, nem falavam a língua estrangeira. Outras, além disso, nem tinham 
para onde voltar, já que haviam partido para escapar de uma situação social e econômica opressiva em seus próprios 
países.” (RAGO, 1991:268) 
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 Existe, historicamente, associada à noção de tráfico de pessoas, a ideia de 

estruturas organizadas que operam de forma dissimulada, utilizando-se de circuitos 

ocultos, intermediários institucionais corrompidos, introduzindo os indivíduos 

traficados em atividades igualmente ilegais, convencendo-os da sua efetiva situação 

de clandestinidade, e, portanto, mantendo-os em continuada condição de medo. 

 Nesse sentido, os fluxos migratórios tendem a ser classificados de legais ou 

ilegais em função do meio, ou do processo, que opera o transporte do migrante, e 

não pelo regime de exploração da sua força de trabalho e da sua situação precária 

de existência. Ou seja, o caráter do tráfico passa a ser configurado mais em 

decorrência dos meios utilizados do que pelos seus fins. 

 Contudo, entendemos que reside, precisamente, nos fins, o fator diferenciador 

do tráfico e que motiva as práticas das organizações: aos traficantes importa, 

sobretudo, atribuir ao migrante qualquer atividade que gere rapidamente 

rendimentos, quer para amortizar o investimento (o transporte), quer para extrair do 

sujeito submisso e amedrontado o maior lucro possível. 

 É nessa perspectiva que o tráfico de pessoas, através das práticas das suas 

organizações, aproxima-se da escravidão. 

 Não se trata, como no caso da anterior escravidão negra, da posse do 

indivíduo em seu sentido pleno (socialmente tolerada, quando não legalmente 

legítima e reconhecida), mas, agora, da apropriação da condição dos sujeitos para 

retirar desse cenário de insegurança todos os proveitos possíveis, utilizando-se de 

dispositivos ilegais e socialmente reprovados (pelo menos nos discursos) que os 

induzem à sensação de ilegalidade permanente.44 

 Entretanto, a crescente vinculação tráfico e crime organizado, que se 

expressa como conceito em grande parte das pesquisas recentes, contribui para 

                                                             
44 A legislação internacional, principalmente a partir de 1814, com o Tratado de Paris entre Inglaterra e França, se ocupou 
primeiro do tráfico de negros, objeto de comércio para a escravidão. O esforço diplomático culminou, em 1926, com a 
Convenção firmada pela Sociedade das Nações, reafirmada, em 1953, pela ONU. Para os fins dessa Convenção o tráfico 
de escravos “compreende todo ato de captura, aquisição ou cessão de um indivíduo para vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de 
cessão por venda ou câmbio de um escravo, adquirido para vendê-lo ou trocá-lo, e em geral todo ato de comércio ou de 
transporte de escravos”. Por sua vez a escravidão é conceituada como “estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se 
exercitam os atributos do direito de propriedade ou de alguns deles”. A Convenção de Genebra, de 1956, repetiu esses 
conceitos e ampliou o foco para instituições e práticas análogas à escravidão, nomeando expressamente a imobilização por 
dívidas e a servidão (debt bondage), bem como o casamento forçado de uma mulher em troca de vantagem econômica 
para seus pais ou terceiros; a entrega, onerosa ou não, de uma mulher casada a terceiro pelo seu marido, sua família ou 
seu clã; os direitos hereditários sobre uma mulher viúva; a entrega, onerosa ou não, de menor de 18 anos a terceiro, para 
exploração. (CASTILHO, 2008:7) 



57 
 

deslocar o fenômeno de sua dimensão sociológica e política para o campo jurídico, 

nomeadamente para o campo judicial a partir das categorias de delito e crime. O que 

significa não serem as condições conjunturais determinantes do nível de 

vulnerabilidade e de dependência dos sujeitos traficados o problema a enfrentar, 

mas as organizações que, pelas suas práticas, se aproveitam dessas condições. 

 Em nosso entender, esse deslocamento do objeto torna ainda mais suscetível 

a situação do migrante que se vê envolvido na teia do tráfico, pois passa a ser 

manipulado no campo do enfrentamento entre criminosos e autoridade. 

Objetivamente, as polícias não agem sobre a conjuntura econômica, do emprego ou 

da proteção social, mas tão só sobre fatos entendidos como delitos, e, portanto, 

intervém sobre efeitos e não sobre causas. Nessa perspectiva, as vítimas já se 

encontram envolvidas nos processos que se pretende combater, mas, ainda que não 

sejam elas o alvo, é sobre elas que recai os efeitos dessa guerra. Ou seja, quanto 

mais apertado é o controle sobre o fenômeno, maior se torna a invisibilidade sobre a 

condição dos sujeitos, maiores são os dispositivos de coação e ameaça, e, 

decorrentemente, mais acentuada é sua condição de submissão, opressão e 

violência.45 

 Entretanto, não é consensual a noção de que esse vasto conjunto de 

processos ilegais que incidem sobre o recrutamento e transporte de migrantes seja 

articulado por “organizações”. Como já observamos anteriormente, Sousa Santos et 

al (2009) notam que, tendencialmente, muitos desses fluxos, sobretudo de mulheres 

brasileiras para Portugal e Espanha, operam em base doméstica ou circunscrita a 

um espaço de agentes conhecidos, e Sakamoto e Plassat afirmam: 

                                                             
45 Enquetes realizadas pela Comissão Pastoral da Terra, no interior dos Estados do Piauí e da Bahia, trazem um perfil 
pouco alentador do trabalhador sob risco de aliciamento para o trabalho escravo: jovem, entre 20 e 40 anos, raramente 
alfabetizado, sem–terra, sem qualificação, sem organização. Muitas vezes, sem documento. Saindo todos os anos, e até 
várias vezes ao ano, em busca de trabalho. A estimativa é de que dois terços dos trabalhadores brasileiros encontrados em 
situação de trabalho escravo no Pará, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso sejam oriundos do Nordeste, com destaque para 
o Piauí e o Maranhão, Bahia e Ceará. Não é por acaso. Na falta total de alternativas de sobrevivência nos seus locais de 
origem, esses trabalhadores constituem uma presa ideal para contratadores de mão-de-obra espertos, apelidados de 
“gatos”. Com carro de som, andam com promessas chamativas pelas ruas dos povoados e cidades do interior, juntando 
gente para hipotéticos Eldorados amazônicos. Prometem levá-los, devidamente “abonados” (adiantamento em dinheiro), a 
mil, dois mil quilômetros dali, em condições às vezes piores do que as dispensadas a bois. Muitas vezes seguem rotas 
livres das barreiras da fiscalização: de ônibus de “turismo” (fretamento) a caminhonetes, passando pelo trad icional pau-de-
arara. [...] Vários deles são marinheiros de outras empreitas. No início, renunciaram, por vergonha, a voltar para casa de 
mãos vazias após serem enganados pelo fazendeiro ou gastarem todo o dinheiro que receberam com mulheres ou bebida. 
Renunciaram outra vez e depois outra, acabando por se fixar na rede das pensões pioneiras - uma indústria típica em 
cidades da fronteira agrícola. Nelas, os gatos compram as dívidas acumuladas por esses “peões do trecho” em troca de um 
serviço lá no mato. Já estão presos, todos eles, embora ainda não o saibam. (SAKAMOTO; PLASSAT, 2008:14)  
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É interessante notar que, ao contrário do tráfico de seres humanos para 
exploração sexual, no caso da escravidão contemporânea é raro encontrar 
uma estrutura mafiosa em operação. Na maior parte das vezes, são 
operadores individuais, trabalhando para proprietários rurais ou para si 
próprios. A experiência das entidades da sociedade civil que atuam no 
combate ao trabalho escravo mostra que não há uma organização 
criminosa com recursos financeiros e estratégia visando ao tráfico de 
escravos para exploração econômica. O que existe são ações, na maior 
parte das vezes, pulverizadas e sem coordenação. (SAKAMOTO; 
PLASSAT, 2008:17) 

 

 Assim, para além dos contornos imprecisos, e por vezes contraditórios, desse 

espaço organizacional do fenômeno, podemos estar perante dispositivos dinâmicos 

de atuação que se vão ajustando em função das ações de fiscalização e, mesmo, do 

alerta social que, episodicamente, vai despertando. O aparente caráter mutante ou 

adaptativo dos processos migratórios associados ao tráfico, aliado à indeterminação 

dos seus dispositivos organizacionais em um amplo quadro de fluxos nacionais e 

transnacionais, acrescida da indefinição conceitual de categorias analíticas no 

campo da compreensão do fenômeno, cria impasses metodológicos quanto aos 

processos de abordagem do problema. 

 Nesse sentido, as generalizações explicativas, e que configuram o senso 

comum e as representações sociais, geram paradoxos e contradições que 

propendem a fragmentar, não apenas o entendimento das diversas modalidades da 

migração, mas a própria construção do conhecimento, originando, como 

consequência, a coformação de estratégias e ações de enfrentamento parcelares, 

pontuais e descontínuas. 

 Entendemos, assim, que estabelecer que o tráfico internacional de mulheres 

constitui uma nova forma de escravidão, enquanto processo, não deverá decorrer da 

mera agregação de noções periféricas, tomando as partes conhecidas como um 

todo (ainda desconhecido), segundo abordagem dedutiva que reúne pedaços 

estatísticos, nem sempre coerentes. 

 Ao contrário, entendemos necessário explorar os paradoxos evidentes da 

complexidade do problema, buscando compreender a natureza daqueles 

fragmentos, pois, potencialmente, revelam a diversidade de circunstâncias e motivos 

que determinam a ação dos sujeitos. Ou seja, nem todo o fluxo migratório de 

mulheres e homens em busca de trabalho constitui tráfico, nem todas as mulheres 

que migram são aliciadas e vão para a prostituição, nem todos os migrantes ilegais 
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são escravizados, nem todos os processos são geridos pelo crime organizado; mas, 

ao mesmo tempo, e em tese, não podemos recusar que tais nexos, conjugações e 

interdependências ocorram de fato, embora não sejam inequívocas e claras as 

formas como acontecem. 

 Importa, portanto, proceder a sucessivas aproximações com o intuito de 

desconstruir prenoções, e preconceitos, abrindo à análise diversificados olhares, 

entendimentos e práticas de modo a constituir um quadro compreensivo mais amplo. 
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 CAPÍTULO 
APROXIMAÇÕES AO FENÔMENO DO TRÁFICO DE MULHERES 

 

 

Pero tan arraigada está la idea de la mujer como 
parte esencial de la casa, y hasta como la 
encarnación misma de la casa, que se les niega 
sistemáticamente el protagonismo que implica la 
decisión de emigrar. Así comienza la patética 
imagen de mujeres inocentes arrancadas de sus 
casas, coaccionadas a emigrar y hasta 
secuestradas o vendidas como esclavas. Estas 
imágenes hoy en día siguen a quienes viajan a 
lugares donde los únicos trabajos remunerados 
disponibles se encuentran en el servicio 
doméstico, “del cuidado” y en la industria del sexo. 

Laura Maria Agustín
46

 

  

Ao tentarem oferecer dados concretos sobre o tráfico de seres humanos – 

muitas vezes como denúncia da situação, informados por certas perspectivas 

políticas – os agentes transformam esses dados em categorias analíticas definitivas, 

independentemente de serem acadêmicos ou ativistas dos diversos movimentos 

feministas. Esse tem sido um dos problemas mais relevantes relacionados com as 

informações veiculadas sobre o problema no Brasil, bem como na maior parte dos 

países em que ele ocorre, sendo, inclusive, objeto de crítica por diversos autores. 

 A proliferação, na última década, de pesquisas jornalísticas e científicas, de 

estudos oriundos dos grupos e comitês internacionais de direitos humanos, de 

organizações não governamentais e de processos judiciais decorrentes de ações 

policiais de controle da migração, surge como se tratasse de observações diretas e 

objetivas dos agentes, remetendo a fatos empíricos e a características que, 

supostamente, compõem o universo do tráfico. 

 A invisibilidade dos processos, inerente ao caráter clandestino do tráfico, 

aliada à sua, ainda, contraditória definição pelos diversos Estados e organismos que 

o combatem, torna os dados quantitativos anunciados pouco sustentáveis e 

                                                             
46 AGUSTÍN, Laura. Cruzafronteras atrevidas: outra visión de las mujeres migrantes in MARTÍN-PALOMO, María Teresa et 
al (orgs.). Delitos y fronteras: mujeres extranjeras em prisión. Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid: Editorial Complutense Madrid, 2005, pp.91-110. 
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coerentes. As estimativas em relação ao fluxo de pessoas traficadas variam de 

acordo com quem fez a avaliação, o ano em que foi realizada, a metodologia 

utilizada e, o mais importante, a definição de tráfico utilizada.47 

 Contudo, a produção brasileira de estudos sobre o tema não tem sido 

permeada por sistemática precaução metodológica, e, tal como a grande parte da 

pesquisa internacional, apresenta dados estatísticos conflitantes provenientes das 

poucas fontes nacionais e das estimativas desenhadas por entidades internacionais 

da ONU e de outras ONG’s que representam movimentos antitráfico. 

 Excetua-se, desse universo de estudos dedicados ao Brasil, o relatório 

nacional da Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins 

de Exploração Sexual Comercial – PESTRAF, que, curiosamente, contou com o 

financiamento de importantes agências internacionais 48 . Apesar das críticas 

incidentes sobre a consistência das fontes dos dados, trata-se de um documento 

referencial para um primeiro entendimento global sobre a natureza específica do 

fenômeno no Brasil, e do qual extrairemos, para a nossa análise, grande parte do 

material estatístico, caracterização de processos, agentes e sujeitos envolvidos. 

 Ainda assim, esse relatório constitui uma das aproximações possíveis, mas 

necessária, para o entendimento do fenômeno. Outras abordagens, que não devem 

ser excludentes, a partir do ordenamento jurídico, das políticas públicas e, 

sobretudo, da experiência concreta dos sujeitos, são fundamentais para configurar 

um quadro analítico, metodológico e conceitual com um sentido relacional, com base 

                                                             
47 Qualquer tentativa de apresentar estatísticas sobre o tráfico exige um cuidado especial. É necessário que o pesquisador 
avalie de maneira crítica as matérias de jornal e de tv, assim como faz com qualquer outra fonte. No universo de dados ditos 
“referentes ao tráfico”, os fatos e números nunca falam por si. Nesse sentido, é de suma importância explicar por que 
determinados dados são incluídos e outros – muitas vezes contraditórios – descartados. É necessário considerar 
seriamente o processo de construção das fontes, levando em conta, também, as orientações políticas que permeiam esse 
processo. Um trabalho bem elaborado sobre o tráfico necessita situar ampla e densamente as informações apresentadas, 
explicando os critérios utilizados em sua construção e as razões de sua adequação. Por ser um tema delicado e polêmico, é 
importante não cair na armadilha de apresentar dados mais alarmantes com o intuito de “alertar o público para o perigo”. 
(GRUPO DAVIDA, 2005:155-156) 

48 LEAL, Maria Lucia; LEAL Maria de Fatima P.(Orgs). Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes 
para fins de Exploração Sexual Comercial - PESTRAF: Relatório Nacional. Brasília : CECRIA, 2002. Relatório que contou 
com o apoio financeiro da Organização Internacional do Trabalho – OIT, da Save the Children Suécia, da POMMAR/USAID, 
do Instituto WCF – Brasil, da US Agency for International Development - USAID /USA e do Ministério da Justiça/SEDH/DCA; 
com a coordenação nacional da US Agency for International Development - USAID/USA; o apoio técnico da 
POMMAR/USAID - Patners (Brasil), da Save the Children – Suécia e do Instituto Internacional de Leis e Direitos Humanos / 
De Paul University Chicago (USA); a coordenação internacional do Instituto Internacional de Leis e Direitos Humanos / De 
Paul University Chicago (USA), da Comissão Internacional de Mulheres / OEA (USA) e do Instituto Interamericano del Niño / 
OEA (Uruguai). 
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no processo histórico em que se registram as práticas concretas, e não apenas nos 

fatos tomados como totalidade evidente. 

 Importa, no âmbito das ciências sociais, construir um mapa do fenômeno do 

tráfico para que o Estado e sociedade civil possam efetivar práticas de repressão e 

prevenção do crime, e, nesse sentido, as matérias jornalísticas, os relatórios policiais 

e a jurisprudência sobre “casos” devem ser consideradas sob perspectiva crítica em 

relação à sua relevância no âmbito dos processos relacionados com o tráfico de 

pessoas. Do mesmo modo, a reconstituição de rotas, perfis de agentes, 

funcionamento do crime organizado, perfis de vítimas e crimes associados ao tráfico, 

necessitam de idêntica precaução metodológica. 
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2.1   Da construção do problema 

 

  

 A relevância do tráfico de pessoas, em seu sentido mais amplo, como 

questão social de grave dimensão e incidência, fica evidente nas seguintes 

afirmações: 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima em pelo menos 12,3 
milhões o número de pessoas em situação de trabalho forçado no mundo. 
Desses, 9,8 milhões são explorados por agentes privados (inclui exploração 
com finalidade econômica e exploração sexual), dos quais 2,4 milhões 
foram vítimas de tráfico de seres humanos. Outros 2,5 milhões são forçados 
a trabalhar por Estados ou por grupos militares rebeldes. Ao todo, a 
atividade rende lucros totais anuais de 32 bilhões de dólares. (SAKAMOTO; 
PLASSAT, 2008:13) 

O tráfico de pessoas tem se tornado, nos últimos anos, um problema de 
dimensões cada vez mais alarmantes. Dados da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) assinalam que durante o ano de 2005 o tráfico de 
pessoas fez aproximadamente 2.4 milhões de vítimas. A OIT estima que 
43% dessas vítimas sejam subjugadas para exploração sexual e 32% para 
exploração econômica. O tráfico de pessoas é também uma das atividades 
criminosas mais lucrativas, podendo o lucro anual chegar a 31.6 bilhões de 
dólares. Levantamento do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e 
Crimes (UNODC) mostra também que, para cada ser humano transportado 
de um país para o outro, o lucro das redes criminosas pode chegar a US$ 
30 mil por ano. (BRASIL, 2008b:59) 

O Tráfico de Seres Humanos figura como a terceira atividade criminosa que 
mais gera lucros, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas, 
respectivamente. Segundo o levantamento do Escritório das Nações Unidas 
Contra Drogas e Crimes (UNDOC) (apud Ministério da Justiça, on line), o 
tráfico internacional de mulheres e crianças movimenta, anualmente, de 
US$ 7 a 9 bilhões de dólares. Estima-se que, para cada ser humano 
transportado ilegalmente de um país para outro, o lucro das redes 
criminosas chegue a US$ 30 mil. (SALES e LIMA, 2006:128) 

Hoje são cerca de 3 milhões de emigrantes, dos quais boa parte vivendo 
ilegalmente no exterior. Mesmo encontrando situações concretas de 
privações, eles conseguem remeter para seus familiares no Brasil cerca de 
US$ 6 bilhões por ano.

49
 

Traficar emigrantes é um negócio lucrativo. Segundo um relatório da ONU, 
durante a década de 1990 organizações criminosas terão gerado lucros no 
valor de 3.500 milhões de dólares por ano desta maneira (sem contar com a 
maior parte das mulheres destinadas à indústria do sexo). (SASSEN, 2003) 

As estimativas apontam para números extremamente altos de seres 
humanos traficados através de fronteiras internas e internacionais, 
chegando a 4 milhões por ano, de acordo com a Organização Internacional 
da Migração. Em grande parte administrado por traficantes de armas e 
drogas, o tráfico de seres humanos tem-se mostrado um negócio lucrativo e 
de poucas consequências penais para as redes que o praticam. (LEAL e 
LEAL, 2002:29) 

                                                             
49 http://www.senado.gov.br jornanoticia.asp?codEditoria=1091&dataEdicaoVer=20050516 &dataEdicaoAtual= 
20061204&nomeEditoria=Exterior. 
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Uma das formas de tráfico mais visível actualmente é o tráfico de mulheres 
para fins de exploração sexual. Segundo o Departamento de Estado Norte-
Americano (2005), cerca de 80% das pessoas traficadas todos os anos 
(entre 600 000 e 800 000) são mulheres e jovens mulheres que, na sua 
maioria, são traficadas para fins de exploração comercial. (SOUSA 
SANTOS et al: 2007:1) 

 

 Esse conjunto de afirmações, entre vasto conjunto de outras proferidas na 

última década50, revela o espaço de incerteza e de especulação que paira sobre o 

fenômeno. Não importa, para a nossa análise, estabelecer a verdade estatística, ou 

sequer questionar a fidedignidade das fontes quanto às técnicas utilizadas, mas 

apenas evidenciar que a dimensão do fenômeno, ou melhor, as suas dimensões, 

encontram-se, ainda, à mercê de certo alarmismo midiático, mesmo que se 

reconheça estarmos em face de processos cujas dimensões são importantes, porém 

invisíveis. 

 A ansiedade em querer apresentar números que ilustram a gravidade do 

fenômeno, quer em termos de afetação da ordem social, quer no que se refere ao 

constrangimento dos direitos fundamentais dos indivíduos, tem conduzido as 

pesquisas a critérios de análise que agregam abordagens metodológicas e conceitos 

de proveniência diversa, importando apenas estabelecer um cenário de caos 

institucional e social no sentido de despertar consciências e promover ações 

concretas de enfrentamento do tráfico de pessoas. 

 Assim, propomo-nos observar e analisar, especificamente, o campo do tráfico 

internacional de mulheres, sem, no entanto, abandonar as relações circunstanciais e 

estruturais que o envolvem, influenciam e determinam, no quadro dos processos 

migratórios. 

                                                             
50 Observe-se, ainda, a ambiguidade presente em algumas reflexões: “As principais causas do tráfico internacional de seres 
humanos, segundo Jesus (2003), é a ausência de direitos ou de baixa aplicação das regras internacionais de direitos 
humanos; a discriminação de gênero e a violência contra a mulher; a pobreza e a desigualdade de oportunidades e de 
renda; a instabilidade econômica, as guerras, os desastres naturais e a instabilidade política. O principal fim do tráfico é a 
exploração sexual. No Brasil, segundo Jesus (2003), a maioria das vítimas de tráfico são mulheres. Os homens, por sua 
vez, são mais traficados internamente para o mercado de trabalho, outras vezes são traficados como atletas para a Europa. 
Assim como as mulheres, os homens são submetidos a humilhações e, muitas vezes, também são coagidos a se 
prostituírem. As mulheres tornam-se empregadas domésticas em regime análogo à escravidão, além da exploração sexual. 
Ressalte-se que o tráfico de seres humanos é considerado violência de gênero visto que 99% das pessoas traficadas 
pertencem ao sexo feminino. Por vezes as mulheres optam pelo tráfico a fim de fugir da violência e da exploração sexual. 
Os genitores das meninas traficadas apoiam ou até mesmo as coagem a perpetuarem tal fato, visto acreditarem que dessa 
forma elas alcançarão uma melhor condição financeira. De acordo com os ensinamentos de Jesus (2003), o Brasil, nos 
últimos 100 anos, tornou-se um dos principais países fornecedores do tráfico de mulheres e crianças. Segundo dados da 
Fundação Helsinque para os Direitos Humanos, citados por Jesus (2003), 75 mil mulheres brasileiras estão envolvidas no 
mercado sexual na União Europeia.” (MESQUITA et al, 2006:89-90) [JESUS, Damásio. Tráfico internacional de mulheres e 
crianças: Brasil – aspectos regionais e nacionais. São Paulo: Ed. Saraiva, 2003.] 
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 2.1.1 Incidências e propriedades do fenômeno 

 Os estudos sobre tráfico de seres humanos, nomeadamente sobre tráfico de 

mulheres, enfrentam uma dificuldade prévia: a definição do objeto de estudo. Quer a 

noção mais ampla do fenômeno, quer os seus desdobramentos temáticos – como o 

tráfico de mulheres e/ou crianças e adolescentes para fins sexuais, exploração de 

trabalho infantil, exploração de trabalhadores ilegais, entre outros –, pressupõem, 

em uma abordagem relacional, um conceito complexo, que gera controvérsias 

quanto ao seu entendimento e caracterização. 

 Se, por um lado, os governos associam o conceito às suas preocupações de 

controle da imigração ilegal e do crime organizado, por outro lado, os movimentos 

cívicos feministas dividem-se, historicamente, entre a abordagem abolicionista – que 

aspira à extinção da prostituição como forma aguda de exploração da mulher no 

âmbito do sistema patriarcal capitalista e neoliberal – e a abordagem por via dos 

direitos humanos – que se preocupa com as condições de trabalho e de existência 

de todos os migrantes, estejam ligados, ou não, às atividades do mercado sexual. 

 A dificuldade notória em estabelecer os limites do fenômeno está, 

precisamente, na ambiguidade entre tráfico e auxílio à imigração ilegal (smuggling). 

Tratando-se de processos migratórios irregulares que visam à obtenção de 

benefícios ou lucro, ambos conduzem os migrantes, ou pessoas traficadas, a 

situações de ilegalidade e constrangimento da liberdade. A imigração ilegal refere-se 

à situação em que o migrante paga a outrem para providenciar e facilitar a 

passagem de fronteiras por mecanismos ilegais, como a emissão de documentos 

falsos, suborno de agentes da imigração, entre outros. Embora o tráfico de pessoas 

possa implicar o auxílio à imigração ilegal, pressupõe, como fator diferenciador, a 

exploração da força de trabalho do indivíduo e o aproveitamento da sua condição. 

(SOUSA SANTOS et al: 2007:5) 

 Alguns autores sugerem outros fatores diferenciadores: as pessoas que 

recorrem ao smuggling fazem-no sempre voluntariamente, enquanto no caso do 

tráfico pode haver engano, coação ou mesmo rapto; as pessoas que foram 

traficadas tendem a ser exploradas por longo período de tempo; nos casos de 

tráfico, cria-se uma interdependência entre traficados e traficantes, nomeadamente 

porque as pessoas que usam os serviços de smuggling pagam à partida; já quem é 

traficado paga no início apenas uma percentagem, contraindo uma dívida que será 
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saldada à chegada, continuando assim dependente dos traficantes no país de 

destino; e os traficados são passíveis de virem a ser cooptados para outras 

atividades criminosas, designadamente recrutar novas vítimas. O Departamento das 

Nações Unidas contra Drogas e Crime (2006) acrescenta outro fator distintivo: o 

caráter transnacional do smuggling; enquanto  o smuggling é sempre transnacional, 

o tráfico de pessoas ocorre independentemente se as vítimas são levadas para outro 

país ou para outro local dentro do mesmo país. (SOUSA SANTOS et al: 2007:6) 

 No entanto, essa diferenciação de processos não significa que existam duas 

realidades paralelas: não raramente, os sujeitos transitam entre uma e outra, ou são 

envolvidos, em algum momento, em processos que levam de uma a outra. Ou seja, 

uma vez inserido na ilegalidade, e por esse motivo, nada impede que o migrante 

passe da sua condição voluntária a uma situação de submissão violenta e 

exploração radical da sua força de trabalho. Nesse sentido, as mulheres que, 

mesmo voluntariamente, migram para exercer atividades no mercado sexual, 

frequentemente são sujeitas a um cotidiano de intimidação e repressão que as torna 

dependentes de alguém ou de alguma organização, inserindo-se, portanto, em 

processos cujos limites conceituais e operativos não são claros. 

 Essa dinâmica de mecanismos que envolvem o migrante, sobretudo quando 

este se apresenta sob alguma forma de ilegalidade, dentro ou fora do seu país, não 

se coaduna com categorias classificatórias e descritivas rígidas, que não respondem 

à complexidade das circunstâncias concretas, mas, habitualmente, informam as 

estratégias e os programas de ação que visam combater o problema. 

 Por esse motivo, propensamente, quer as reflexões recentes sobre o 

fenômeno, quer as “cartas” internacionais, buscam estabelecer guias conceituais e 

definições com o intuito de, por um lado, atender aos processos diferenciados que 

operam nos diversos locais do mundo, sem, no entanto, cair em configurações 

demasiado específicas de cada realidade social e cultural; e, por outro lado, 

estabelecer parâmetros e critérios que “obriguem” os diversos Estados a vincular-se 

a princípios orientadores para o seu ordenamento jurídico e sobre eles configurarem 

políticas no âmbito da prevenção e enfrentamento do fenômeno. 

 Foi nesse sentido que a Convenção contra o Crime Organizado 

Transnacional, adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 2000, firmou 

dois protocolos distintos: o Protocolo Adicional relativo à Prevenção, à Repressão e 
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à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças e o Protocolo 

Adicional contra o Tráfico Ilícito (smuggling) de Migrantes por Via Terrestre, Marítima 

e Aérea, em que se incluíram duas definições de tráfico de pessoas e de smuggling. 

O Protocolo Adicional contra o Tráfico Ilícito de Migrantes entende como introdução 

clandestina de migrantes o “facilitar da entrada ilegal de uma pessoa num Estado do 

qual essa pessoa não é nacional ou residente permanente com o objetivo de obter, 

direta ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro proveito material”. O tráfico 

de pessoas é definido no denominado Protocolo de Palermo51 como: 

Artigo 3 

Definições 

Para efeitos do presente Protocolo: 

a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à 
ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, 
ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à 
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins 
de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da 
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a 
servidão ou a remoção de órgãos; 

b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista 
qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente Artigo será 
considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios 
referidos na alínea a); 

c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados 
"tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos 
da alínea a) do presente Artigo; 

d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito 
anos. 

 

 O texto desse Protocolo, para além de tentar superar a diversidade de 

entendimentos e critérios de interpretação quanto ao significado dos termos e dos 

mecanismos, sistematiza o processo do tráfico de pessoas: este pressupõe que 

existe uma ação – de recrutamento, transporte, transferência e recepção de 

pessoas; existem meios – ameaça ou uso da força, coerção, fraude, engano, abuso 

do poder e vulnerabilidade, pagamento a uma terceira pessoa para controlar a 

vítima; existe objetivo de exploração. 

                                                             
51 O Brasil promulgou o “Protocolo Adicional à Convenção do Crime Organizado Transnacional relativo à Prevenção, à 
Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças” pelo Decreto Lei nº 5017, de 12 de 
março de 2004. Ver Anexo C. 
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 Trata-se de um documento decorrente de uma sequência de outras 

convenções e protocolos que, ao longo do tempo, foram sistematizando 

entendimentos, ora derivados de reivindicações de movimentos cívicos, ora tentando 

responder às questões concretas suscitadas pelo fenômeno junto à sociedade. 

A legislação internacional, principalmente a partir de 1814, com o Tratado de 

Paris entre Inglaterra e França, ocupou-se primeiro do tráfico de negros, objeto de 

comércio para a escravidão. O esforço diplomático culminou, em 1926, com a 

Convenção firmada pela Sociedade das Nações, reafirmada, em 1953, pela ONU. 

Para os fins dessa Convenção, o tráfico de escravos “compreende todo ato de 

captura, aquisição ou cessão de um indivíduo para vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de 

cessão por venda ou câmbio de um escravo, adquirido para vendê-lo ou trocá-lo, e 

em geral todo ato de comércio ou de transporte de escravos”. Por sua vez, a 

escravidão é conceituada como “estado ou condição de um indivíduo sobre o qual 

se exercitam os atributos do direito de propriedade ou de alguns deles”. 

A Convenção de Genebra, de 1956, repetiu esses conceitos e ampliou o foco 

para instituições e práticas análogas à escravidão, nomeando, expressamente, a 

imobilização por dívidas e a servidão (debt bondage), bem como o casamento 

forçado de uma mulher em troca de vantagem econômica para seus pais ou 

terceiros; a entrega, onerosa ou não, de uma mulher casada a terceiro pelo seu 

marido, sua família ou seu clã; os direitos hereditários sobre uma mulher viúva; a 

entrega, onerosa ou não, de menor de 18 anos a terceiro, para exploração. Além da 

obrigação dos Estados signatários de estabelecer medidas de natureza 

administrativa e civil visando modificar as práticas análogas à escravidão, de 

mulheres e crianças, a Convenção fixou a obrigação de definir como crimes, entre 

outras, a conduta de transportar ou de tentar transportar escravos de um país a 

outro, de mutilar ou aplicar castigos, de escravizar alguém ou de incitar alguém a 

alienar a sua liberdade ou de quem esteja sob sua autoridade. À preocupação inicial 

com o tráfico de negros da África, para exploração laboral, agregou-se a do tráfico 

de mulheres brancas, para prostituição. 

Em 1904, é firmado, em Paris, o Acordo para a Repressão do Tráfico de 

Mulheres Brancas, no ano seguinte transformado em Convenção. Durante as três 

décadas seguintes, foram assinados: a Convenção Internacional para a Repressão 

do Tráfico de Mulheres Brancas (Paris, 1910), a Convenção Internacional para a 
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Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças (Genebra, 1921), Convenção OIT nº 

29 Relativa ao Trabalho Forçado (1930) 52 , a Convenção Internacional para a 

Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores (Genebra, 1933), o Protocolo de 

Emenda à Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e 

Crianças e à Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres 

Maiores (1947)53, e, por último, a Convenção e Protocolo Final para a Repressão do 

Tráfico de Pessoas e do Lenocínio (Lake Success, 1949)54. 

Essa sucessão histórica pode ser observada em duas fases: antes e depois 

da Convenção de 1949, ou seja, no contexto da Liga das Nações e no âmbito da 

ONU, com expressa anulação e substituição das normas anteriores. A primeira fase 

iniciou com a preocupação de proteger as mulheres europeias, principalmente do 

leste europeu. Não se definiu tráfico, apenas o compromisso de reprimi-lo e preveni-

lo com sanções administrativas. A partir de 1910, os instrumentos internacionais 

passaram a conceituar tráfico e exploração da prostituição como infrações criminais 

puníveis com pena privativa de liberdade e passíveis de extradição. A proteção foi 

se ampliando para abranger todas as mulheres e, em especial, crianças e 

adolescentes, à época denominados de “menores”. 

A Convenção de 1910 definia o tráfico e o favorecimento à prostituição como 

o aliciamento, induzimento ou descaminho, ainda que com o seu consentimento, de 

mulher casada ou solteira menor, para a prostituição. Tratando-se de mulher casada 

ou solteira maior, a conduta só deveria ser punida se aquelas condutas tivessem 

sido praticadas “com fraude ou por meio de violências, ameaças, abuso de 

autoridade, ou qualquer outro meio de constrangimento”. Era permitido, porém, aos 

Estados Partes dar a mesma proteção à mulher casada, ou solteira maior, 

independentemente da fraude ou constrangimento. A maioridade completava-se aos 

20 anos. A Convenção de 1921 alterou o art. 1º para incluir “crianças de um e do 

outro sexo” e aumentou a maioridade para 21 anos completos. A regra geral era de 

que o consentimento de mulheres casadas ou solteiras maiores excluía a infração. A 

Convenção de 1933 modificou essa orientação. Conforme o art. 1°: “Quem quer que, 

para satisfazer às paixões de outrem, tenha aliciado, atraído ou descaminhado, 

                                                             
52 Ratificado pelo Brasil em 1957. 
53 Ratificado pelo Brasil em 1948. 
54 Ratificado pelo Brasil 1958. 
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ainda que com seu consentimento, uma mulher casada ou solteira maior, com fins 

de libertinagem em outro país, deve ser punido”. 

Os Protocolos de Emenda ao Acordo de 1904 e às Convenções de 1910, 

1921 e 1933, aprovados pela ONU em 1947 e 1948, não afetaram as definições, 

apenas validaram as Convenções na nova ordem internacional pós-guerra. A 

prostituição, nessa primeira fase, era considerada atentado à moral e aos bons 

costumes. A Convenção de 1949 veio valorizar a dignidade e o valor da pessoa 

humana, como bens afetados pelo tráfico, o qual põe em perigo o bem-estar do 

indivíduo, da família e da comunidade. Vítima pode ser qualquer pessoa, 

independentemente de sexo e idade. De acordo com o seu artigo 1º, as Partes 

comprometem-se em punir toda pessoa que, para satisfazer às paixões de outrem 

“aliciar, induzir ou descaminhar, para fins de prostituição, outra pessoa, ainda que 

com seu consentimento” bem como “explorar a prostituição de outra pessoa, ainda 

que com seu consentimento” O art. 2º detalha as condutas de manter, dirigir, ou, 

conscientemente, financiar uma casa de prostituição ou contribuir para esse 

financiamento; de dar ou tomar de aluguel, total ou parcialmente, um imóvel ou outro 

local, para fins de prostituição de outrem. É permitido à legislação interna prever 

condições mais rigorosas e são lançadas bases para a cooperação jurídica 

internacional. Sob a perspectiva dos sujeitos que exercem a prostituição, 

considerados vítimas, enfatiza-se a obrigação dos Estados em atuar na prevenção, 

reeducação e readaptação social, bem como em facilitar a repatriação no caso de 

tráfico internacional. Os Estados devem abolir qualquer regulamentação ou 

vigilância das pessoas que exercem a prostituição. 

A ineficácia da Convenção de 1949 é reconhecida pela Convenção sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979) 55 , ao 

obrigar os Estados Partes a tomar as medidas apropriadas para suprimir todas as 

formas de tráfico e de exploração da prostituição de mulheres. Em 1983, o Conselho 

Econômico e Social da ONU decide relatórios sobre a situação em cada um dos 

países signatários. Em 1992, a ONU lança o Programa de Ação para a Prevenção 

da Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil. A necessidade de 

um processo de revisão fortalece-se na Conferência Mundial dos Direitos Humanos 

(1993), cuja Declaração e Programa de Ação de Viena salientam a importância da 

                                                             
55 Ratificado pelo Brasil em 1984 e 1994. 
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“eliminação de todas as formas de assédio sexual, exploração e tráfico de 

mulheres”. Daí o Programa de Ação da Comissão de Direitos Humanos para a 

Prevenção do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição (1996)56. 

Em 1994, Resolução da Assembleia Geral da ONU definiu o tráfico como o 

movimento ilícito ou clandestino de pessoas através das fronteiras nacionais e 

internacionais, principalmente de países em desenvolvimento e de alguns países 

com economias em transição, com o fim de forçar mulheres e crianças a situações 

de opressão e exploração sexual ou econômica, em benefício de proxenetas, 

traficantes e organizações criminosas, assim como outras atividades ilícitas 

relacionadas com o tráfico de mulheres, por exemplo, o trabalho doméstico forçado, 

os casamentos falsos, os empregos clandestinos e as adoções fraudulentas. 

A Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, em Beijing (1995), aprovou 

uma Plataforma de Ação: relativamente à violência contra a mulher, um dos três 

objetivos estratégicos fixados consiste em eliminar o tráfico de mulheres e prestar 

assistência às vítimas da violência derivada da prostituição e do tráfico. Foi acolhido 

o conceito de prostituição forçada como forma de violência, permitindo entender que 

a prostituição livremente exercida não representa violação aos direitos humanos. Tal 

posicionamento altera o paradigma da Convenção de 1949. Note-se que o Estatuto 

do Tribunal Penal Internacional (1998) define, como crimes internacionais contra a 

humanidade, a escravidão sexual e a prostituição forçada. O conceito de escravidão 

sexual tem como elementos específicos: 

Artigo 5° - Crimes da Competência do Tribunal 
1. A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que 
afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do 
presente Estatuto, o Tribunal terá competência para julgar os seguintes 
crimes: 
a) O crime de genocídio; 
b) Crimes contra a humanidade; 
c) Crimes de guerra; 
d) O crime de agressão. 
2. O Tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de 
agressão desde que, nos termos dos artigos 121 e 123, seja aprovada uma 
disposição em que se defina o crime e se enunciem as condições em que o 
Tribunal terá competência relativamente a este crime. Tal disposição deve 
ser compatível com as disposições pertinentes da Carta das Nações 
Unidas. 
Artigo 7° - Crimes contra a Humanidade 
1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime contra a 
humanidade", qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro 

                                                             
56 Não adotado pelo Brasil. 
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de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, 
havendo conhecimento desse ataque: 
a) Homicídio; 
b) Extermínio; 
c) Escravidão; 
d) Deportação ou transferência forçada de uma população; 
e) Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação 
das normas fundamentais de direito internacional; 
f) Tortura; 
g) Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez 
forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no 
campo sexual de gravidade comparável; 
h) Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por 
motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de 
gênero, tal como definido no parágrafo 3º, ou em função de outros critérios 
universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, 
relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer 
crime da competência do Tribunal; 
i) Desaparecimento forçado de pessoas; 
j) Crime de apartheid; 
k) Outros atos desumanos de caráter semelhante, que causem 
intencionalmente grande sofrimento, ou afetem gravemente a integridade 
física ou a saúde física ou mental. (grifos nossos) 

 

A Convenção Interamericana de 1998 sobre o Tráfico Internacional de 

Menores conceituou como tráfico internacional de pessoas com menos de 18 anos a 

“subtração, transferência ou retenção, ou a tentativa de subtração, transferência ou 

retenção de um menor, com propósitos ou por meios ilícitos”. Exemplificou como 

propósitos ilícitos, entre outros, “prostituição, exploração sexual, servidão”, e como 

meios ilícitos “o sequestro, o consentimento mediante coerção ou fraude, a entrega 

ou recebimento de pagamentos ou benefícios ilícitos com vistas a obter o 

consentimento dos pais, das pessoas ou da instituição responsáveis pelo menor”. 

Nesse período, a Assembleia Geral da ONU criou um comitê 

intergovernamental para elaborar uma convenção internacional global contra a 

criminalidade organizada transnacional e examinar a possibilidade de elaborar um 

instrumento para tratar de todos os aspectos relativos ao tráfico de pessoas, em 

especial de mulheres e crianças. O comitê apresentou uma proposta intensamente 

discutida durante o ano de 1999, aprovada como Protocolo Adicional à Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Palermo, 2000). 

Perpassam por todos aqueles documentos e convenções internacionais, dois 

pressupostos que se instituem como permanências: a associação entre tráfico de 

mulheres e prostituição, e a separação entre trânsito ilegal de migrantes e tráfico. 

Apesar de o Protocolo de Palermo ter tentado superar a carga valorativa e seletiva 
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que recaia sobre a mulher migrante, persiste um nexo implícito entre esta e o 

universo do sexo. 

Entendemos que, mesmo considerando certo sentido operacional para 

aplicação de instrumentos jurídicos diferenciados, não é irrelevante, nem ingênuo, o 

tratamento dos processos migratórios através de dois protocolos. Sob essa distinção 

jurídica, está subjacente a noção de “consentimento”; e esta, inequivocamente, visa 

apenas à mulher, e a mulher na sua qualidade de prostituta. 

O consentimento torna-se, pois, a condição de estar ao abrigo de um ou outro 

enquadramento legal; o mesmo é dizer que o consentimento é a fronteira entre ser 

vítima ou não vítima. Conforma observa Sousa Santos et al (2007:8), “excluindo 

situações de rapto, na maioria dos casos as mulheres são agentes activos que 

tomam a decisão de emigrar de acordo com escolhas racionais, mais ou menos 

informadas, feitas para atingir certos objetivos e de uma avaliação de risco”, o que 

tende a deslocá-la do campo do tráfico para o da emigração ilegal. 

Ainda que as mais recentes convenções e protocolos tenham feito uma 

aproximação ao problema por via dos Direitos Humanos, na tentativa de 

salvaguardar os direitos individuais e a dignidade da pessoa humana, sem adotar, 

explicitamente, qualquer juízo de valor pelas opções dos indivíduos, e sem 

discriminar culturas, etnias, crenças religiosas e opções políticas, elas não 

conseguem acompanhar, nem ajustar-se, à dinâmica de funcionamento do processo 

migratório tido como ilegal (sendo tráfico ou não), abrindo espaço para um quadro 

interpretativo que não está inscrito na subjetividade do sujeito ativo (entenda-se 

vítima potencial), mas no arbítrio dos agentes do tráfico, das instituições jurídicas e 

judiciais, e das agências governamentais. 

O consentimento, tal como antes a prostituição voluntária, constitui o campo 

de debate em torno do qual se articulam as ações policiais, as decisões judiciais, as 

políticas de apoio à vítima e, sobretudo, as estratégias dos agentes da migração 

ilegal e do tráfico que, a todo o custo, buscam induzir os sujeitos migrantes e as 

autoridades à existência de conhecimento prévio, de anuência prévia e de 

concordância com os termos do “contrato”. 

Ainda que o Protocolo de Palermo reserve um campo de irrelevância para o 

consentimento, se ficar provado que ocorreu a utilização de meios qualificados no 
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tráfico – como o engano, o abuso de autoridade ou a ameaça, por exemplo –, a 

simples menção do termo admite, desde logo, um espaço de exceção, 

aparentemente desnecessário, mas que cumpre a exigência feminista de 

autodeterminação e liberdade de opção sexual da mulher. Paradoxalmente, essa 

constitui a lacuna privilegiada para a demissão da responsabilidade das autoridades 

governamentais na proteção das suas potenciais vítimas e, ao mesmo tempo, de 

autoproteção das atividades das redes de agenciamento e tráfico de mulheres. 

Segundo Sousa Santos et al (2007:11-12): 

Durante as negociações do Protocolo rapidamente foi acordado que a 
prostituição forçada encaixava na definição de tráfico proposta, mas a 
discussão foi intensa em relação à prostituição em geral estar ou não 
abrangida (Engle, 2004: 58). A Suécia, por exemplo, criminaliza a procura e 
sanciona os clientes que recorram aos serviços sexuais prestados por 
mulheres traficadas; já os governos Holandês e Alemão descriminalizaram a 
prostituição e implementaram normas de regulamentação laboral desta 
actividade. A diversidade legal nesta matéria levou, deste modo, a que o 
Protocolo não clarificasse esta polémica, deixando-o à consideração dos 
Estados Nacionais. Consequentemente, os dois lados do debate possuem 
interpretações diferentes do texto do Protocolo. A CATW afirma que o 
Protocolo vem ao encontro das convicções expressas na Convenção do 
Tráfico de 1949, designadamente que a prostituição e o tráfico são 
incompatíveis com a dignidade humana e que o consentimento para o 
tráfico para fins de exploração sexual é impossível. Já a GAATW considera 
que o Protocolo incide apenas na prostituição forçada e não exorta os 
governos de tratarem toda a prostituição como tráfico. 

 

Do mesmo modo que o Protocolo de Palermo e o Protocolo sobre a 

Emigração Ilegal refletem o senso comum de que o fenômeno migratório ilegal se 

consubstancia em duas realidades paralelas, mas diferenciadas, também se tem 

tornado recorrente a noção de que esses processos ocorrem segundo fluxos entre 

países, ou regiões, pobres e espaços geográficos e socioeconômicos mais ricos. 

Entretanto, motivado pelas dificuldades impostas pelo crescente controle de 

fronteiras que, acoberto de questões de segurança e do anunciado combate a todos 

os tipos de tráfico, pretende, efetivamente, controlar o mercado de trabalho e/ou a 

fixação de estrangeiros pobres nos países ricos (muitas vezes ocultando estratégias 

xenófobas), o tráfico de mulheres (e também de crianças e adolescentes) tem vindo, 

mais recentemente, a diversificar as características desses fluxos – os países pobres 

ora “exportam” mulheres prostitutas, voluntárias ou não, ora importam estrangeiros 

ricos para consumo do turismo sexual. 
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Alguns autores, como Lydia Cacho (2010), consideram que essa diversidade 

de fluxos resulta da fragmentação dos sujeitos inseridos no tráfico segundo atributos 

de gênero, etários e étnicos, de enquadramento da tutela jurídica e da noção de 

consentimento (leia-se projeto emancipatório pessoal ou, se quisermos, prostituição 

voluntária). 

Essa categorização dos sujeitos induz a leituras distorcidas, não apenas da 

realidade concreta que é vivenciada, mas, também, da contabilidade estatística do 

fenômeno: um histórico de maus-tratos e de violência sexual na infância e de 

exploração sexual na adolescência, muitas vezes perpetrada e/ou estimulada pelos 

próprios pais e mães – que constitui certo universo estatístico das vítimas –, 

transforma-se, a partir do dia em que as mulheres atingem a maioridade, em 

prostituição voluntária, pois não existe, para aquelas recém-mulheres adultas, outro 

horizonte de vida que não seja permanecer na atividade, configurando, 

estatisticamente, uma opção própria, ainda que sem opção.57 

[...] me encontré con tratantes, clientes de prostitutas, políticos, académicas, 
productores de pornografía, actrices porno, prostitutas y feministas, cuya 
premisa principal, en contra de las organizaciones abolicionistas que 
rescatan y protegen a las mujeres e las niñas sometidas a la esclavitud 
sexual, es que con frecuencia se falsean las cifras sobre el número real de 
víctimas existentes en el mundo. Al mismo tiempo, consideran que sí es 
posible diferenciar claramente entre la prostitución voluntaria y la 
prostitución forzada. Casi todas las reglamentaristas coinciden en que la 
medición debe hacerse partiendo de la libertad  de movimiento que tenga la 
persona estudiada y de su percepción de si está o no esclavizada. [...] 
Aunque mi metodología es objetiva, mi sensibilidad fue transformándose a 
medida que cada persona – víctimas y victimarios – me contaba su historia, 
mientras le miraba a los ojos y observaba sus gestos y emociones. [...] Por 
ejemplo, un sociólogo francés insistía en que las adolescentes de los 
pueblos de Vietnam que visité van y vienen por sí solas al prostíbulo, 
entonces son prostitutas libres. Pero luego de pasar varios días comiendo y 
durmiendo en su comunidad, fui testigo de los niveles de violencia 
doméstica y sexual que padecen y del aleccionamiento que reciben de sus 
padres para llevar a casa dinero “del holandés”. Desde mi perspectiva, ellas 
son esclavas de explotación, pero también están esclavizadas por los 
valores culturales de la violencia contra las mujeres: son víctimas concretas 
de la violencia estructural. (CACHO, 2010:260-261) 

 

Ainda que não se possa deduzir, de forma inequívoca, da interpretação do 

Protocolo de Palermo que o consentimento não significa a mulher também pode ser 

                                                             
57 Esther de Figueiredo Ferraz observa: “A perda da mocidade que, para a mulher honesta vem acompanhada de tão doces 
compensações – a consolidação das afeições domésticas, o suave arrefecer das paixões, o manso desfolhar de 
pequeninas ilusões e vaidades, o aumento de prestígio social, a definitiva estabilidade econômica – a perda da mocidade 
representa, para a meretriz, um verdadeiro fantasma que lhe povoa de sombras e inquietações os últimos anos da 
juventude e lhe martiriza a maturidade.” (FERRAZ, 1952:9) 
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vítima de uma situação de exploração análoga à escravidão e os seus direitos serem 

violentados e usurpados, a presunção dessa dupla condição da mulher conduz ao 

arbítrio de níveis de vitimização que, quando não são inclusive absorvidos pelos 

ordenamentos jurídicos de proteção e pelos programas de apoio, são, no mínimo, 

incorporados ao senso comum. Desse modo, instituem-se olhares diferenciados 

consoante as mulheres são mais ou menos vítimas, nomeadamente quando se trata 

de analisar aquelas que estão inseridas nas atividades do mercado sexual. 

Entretanto, alguns autores, como Leal e Leal (2002:45-56), observam que a 

noção de consentimento pode ser construída: 

A reflexão, a partir da aproximação com a realidade estudada, permitiu 
trazer a indicação do conceito de “consentimento induzido”: a palavra 
induzir significa levar a, persuadir, instigar, incutir. [...] Neste sentido, 
também o que chamamos de “consentimento induzido” diz respeito ao 
conceito de cooptação que aqui adquire o significado de abuso por parte de 
um grupo que domina um tipo de situação - no caso as pessoas que fazem 
parte da rede para exploração sexual comercial - em relação a uma pessoa 
ou grupo, para levar a uma aparente escolha ou consentimento. Para lograr 
tal objetivo são utilizados argumentos favoráveis de mudanças radicais do 
cotidiano de vida das pessoas, cotidiano este, marcado por situações 
negativas de fragilidade e da quase inexistência de opções, o que leva as 
pessoas a aderirem às propostas e realizar a sua “escolha”. É uma forma 
indireta e encoberta de cooptação e também uma alienação, isto é, uma 
situação de dependência e de falta de autonomia que envolve uma 
dimensão subjetiva aliada a uma dimensão objetiva de ordem sócio-
econômica. As “regras do jogo” já estão definidas e, nesse sentido, a 
decisão é, em grande parte, pré-ordenada. Ou seja, a escolha é tomada 
com aprovação e incitamento do grupo que propõe a ação e que utiliza a 
sua posição de poder para influenciar decisivamente na “escolha”. Esta 
forma de cooptação é difícil de identificar, pois essas “regras do jogo” são 
formalmente respeitadas e os acordos, ocultos, são difíceis de documentar. 
Além disso, as pessoas que “escolhem”, incorporam ao seu próprio discurso 
os argumentos do grupo que exerce a cooptação. 

 

Podemos estar, assim, em face de armadilhas conceituais que, na expectativa 

de incorporarem o debate feminista, nomeadamente aquele que expressa espaços 

identitários e de autodeterminação esclarecidos da mulher ocidental, ao mesmo 

tempo ignoram o universo da diversidade de contextos, condições e estatutos das 

mulheres do resto do mundo. 

Os tratados, convenções e protocolos criam, também, a ilusão de que os 

fluxos do tráfico de pessoas são transnacionais e transcontinentais. Embora 

reconhecendo, em muitos relatórios, a existência de trânsitos locais e regionais de 

mulheres, crianças e adolescentes, destinadas ao mercado sexual, as 

“recomendações” remetem, frequentemente, para as políticas governamentais 



78 
 

locais, o enfrentamento desses fenômenos, criando a imagem de que se trata de um 

problema circunscrito e, portanto, da responsabilidade e da soberania de cada país 

afetado. 

Ora, são já diversos os estudos que nos levam a afirmar que esses trânsitos 

não são circunscritos, nem se inserem em âmbito de influência confinado. O relatório 

da pesquisa PESTRAF (2002) desconstrói, por um lado, a ideia de que o 

denominado “tráfico interno” de mulheres, crianças e adolescentes para fins de 

exploração sexual no Brasil resume-se a uma dimensão local ou regional, e, por 

outro lado, evidencia  fenômeno recente de tráfego de clientes estrangeiros em 

busca de  mercado sexual interno específico. Note-se que, paradoxalmente, as 

convenções antitráfico não atribuem grande relevância a esse trânsito de homens 

não migrantes, brancos e ricos, que alimentam mecanismos de exploração sexual 

longe de suas fronteiras, ainda que, em alguns países, como a Tailândia, a procura 

por mulheres no mercado sexual local constitua um delito. 

Não que o tráfico interno de pessoas não possa ser abrangido pelas 

disposições dessas convenções e protocolos, desde que se verifiquem as condições 

e as características ali expressas, mas, certamente, o seu âmbito de incidência 

privilegiado são os grandes fluxos migratórios, pois são estes que afetam de forma 

relevante os países ricos, ou importadores. 

Mais uma vez, aqui, emerge o cinismo social e político quanto aos critérios de 

valoração da gravidade do fenômeno: dentro de portas dos países ricos, trata-se de 

uma questão de importância internacional; dentro das fronteiras dos países pobres, 

representa, apenas, um problema local. 

Podemos, ainda, observar que os sinais que revelam que a definição de 

tráfico não se resume ao debate dicotômico entre a possibilidade, ou não, de 

argumentar-se o princípio do consentimento ou da vontade do sujeito migrante, 

expressam-se de modo evidente na construção de alguns dados e indicadores 

estatísticos. 

No seu estudo para a OIT sobre a “indústria do sexo” no sudoeste asiático, 

Lin Lean Lim (1998) assinala que, nos países dessa região, entre 0,25% e 1,5% da 

população feminina total dedica-se à prostituição. Além disso, as distintas atividades 

relacionadas com a venda de serviços sexuais proporcionam emprego a vários 
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milhões de pessoas58. Segundo aquele estudo, a sobrevivência de muitas famílias 

rurais pobres depende da renda que obtêm e lhes remetem as suas filhas que se 

dedicam à prostituição nas zonas urbanas. A autora aponta a existência de mulheres 

forçadas à prostituição, vítimas do tráfico organizado, pelo engodo e exploração, 

mas, também, a “própria vontade” de muitas para trabalhar na prostituição. Destaca, 

também, que as condições em que vivem as “trabalhadoras do setor” são muito 

diversas. Lin Lean Lim reforça que, apesar do estigma social e dos riscos que a 

prática da prostituição agrega, o trabalho apresenta-se atrativo para as jovens por 

seus incentivos econômicos; frequentemente, é uma atividade melhor retribuída em 

relação à maioria dos trabalhos disponíveis para as mulheres naquelas regiões 

geográficas e naqueles contextos socioeconômicos. 

No que concerne à Europa, um estudo de 1999 do projeto TAMPEP 59 , 

referido por Ruiz (2003), apresentava as seguintes porcentagens de mulheres 

migrantes prostituidas nos diversos países europeus (sobre dados de 1997): 90% na 

Itália; 25% na Suécia e Noruega; 85% na Áustria; 62% no norte da Alemanha e 32% 

no sul; 60% na Holanda e 45% na Bélgica. A pesquisa assinala, também, que 75% 

das prostitutas estrangeiras na Alemanha procediam da América Latina e Caribe, e 

que as autoridades suíças contabilizaram 3.675 mulheres provenientes da República 

Dominicana e 2.004 do Brasil. 

Segundo Ruiz (2003), o desmembramento da União Soviética e o 

agravamento dos conflitos nos Balcãs (antiga Iugoslávia) impulsionaram, também, 

um intenso tráfico de mulheres com origem na Europa de leste, destinado à Europa 

ocidental e outros continentes; com base em dados de 1998, cerca de 90% das 

mulheres traficadas na Alemanha eram provenientes dos países do leste europeu, 

estimando-se que, durante a década de 1990, 500.000 mulheres ucranianas foram 

traficadas com destino à Turquia, Israel, Grécia, Itália, Espanha e Alemanha. Ainda 

segundo o mesmo autor, uma pesquisa realizada em 1996 pela Comissão Europeia 

estimava que entre 200.000 e 500.000 mulheres, provenientes de todo o mundo, 

seriam vítimas de tráfico na Europa. Além disso, a ONU e a Organização 

                                                             
58 Segundo Lim (1998), na Tailândia, de um total de 104.262 empregados/as nos mais de 7.000 estabelecimentos onde se 
poderia comprar algum tipo de serviço sexual, mais de um terço era “pessoal de apoio”, ou seja, pessoas (incluindo 
proprietários de negócios e cafetões) que não eram, propriamente, “trabalhadoras sexuais”, mas que viviam da indústria do 
sexo. 

59 TAMPEP – Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe Project. 
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Internacional das Migrações estimavam que 500.000 mulheres fossem introduzidas, 

a cada ano, na União Europeia para trabalhar como prostitutas e, também, que, 

segundo a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, 500.000 

mulheres e meninas colombianas encontram-se fora de seu país, envolvidas, de 

algum modo, com o mercado do sexo. 

No entanto, alguns detalhes das pesquisas, como a de Ruiz (2003), 

permitem-nos indagarmo-nos sobre alguns daqueles consensos que se estabelecem 

sobre as rotas e movimentos do tráfico de mulheres: por exemplo, nos mesmos 

estudos em que se expressa a eclosão dos processos migratórios de mulheres a 

partir da Europa de leste, nomeadamente da Ucrânia, rumo à Espanha, ocorre, para 

o mesmo destino (pelo menos estatisticamente) idêntico movimento de mulheres 

para o mercado sexual provenientes de Portugal – no ano 2000, foram identificadas, 

em Espanha, 271 ucranianas e 247 portuguesas. Recorde-se que, no mesmo 

período, Portugal e Espanha são mencionados, em muitos relatórios, como países 

de recepção e trânsito de fluxos de mulheres traficadas para fins sexuais originárias 

tanto do leste da Europa quanto da América do Sul e Latina, Caribe e África. 

Trata-se, assim, de dinâmicas sociais que, aparentemente, ultrapassam 

lógicas de relação mercantil entre locais marcadamente exportadores ou locais 

importadores, tal como ultrapassam lógicas de pura interdependência de oferta e 

procura entre grupos de indivíduos previamente fixados ou entre países ricos e 

países pobres. 

Entendemos que, salvaguardadas as especificidades do tráfico de mulheres 

para fins sexuais, existe conjunto de permanências que pode ser identificado no 

âmbito dos processos migratórios tradicionais e que se cruzam os movimentos mais 

esporádicos e mutantes: referimo-nos às práticas que expressam certa “tradição” ou 

costume e que retratam o migrante como um sujeito que exerce, no estrangeiro, 

atividades que dificilmente aceitaria realizar na sua própria terra. A escolha de um 

local onde o migrante pode tornar-se anônimo facilita a fuga aos mecanismos de 

coerção moral do seu grupo de pertencimento, permite-lhe suportar a vergonha de 

uma atividade “menos digna” e permite, ainda, iludir o seu grupo quanto ao seu 

verdadeiro destino, por quanto possa, em algum momento, ostentar os proventos 

recolhidos em terras longínquas. Não se trata de estratégia exclusiva das mulheres 

que escolhem o outro lado da fronteira para se prostituir, dizendo às suas famílias 
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que vão exercer a profissão de domésticas ou de cuidadoras de crianças e idosos, 

mas, também, de muitos homens que se ocupam em trabalhos penosos e 

desqualificados. 

Certamente que aquela disponibilidade para o sacrifício não passa 

despercebida aos agentes do tráfico que, sempre que possível, articulam 

dispositivos que visam explorar de forma intensa aquelas condições. Portanto, 

aqueles trânsitos não se constituem, no âmbito dos processos do tráfico de 

migrantes, como fluxos que obedeçam a configurações com categorias analíticas 

predeterminadas. 

A existência de certo lastro moralista que afeta a condição do migrante, e que 

ocorre mesmo quando se desloca entre regiões do seu próprio país, contribui para o 

nível de imprevisibilidade dos processos e para o caráter inexplicável de alguns 

fenômenos, aparentemente, circunstanciais, simultâneos no tempo e no espaço, 

como aqueles que fazem certas regiões ou países serem classificados de 

exportadores e/ou importadores de tráfico de pessoas, como é o caso do Brasil. 

 

Mapa 1 – Tráfico de Pessoas para fins de Exploração Sexual Comercial 

 

Fonte: Departamento de Estado (EUA), Escritório para Supervisar e Combater o Tráfico de Pessoas – Informação sobre o 
Tráfico de Pessoas, 2009: The Protection Project, Universidade Johns Hopkins in CACHO, 2010. 
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Mapa 2 – Tráfico de Pessoas para fins de Exploração Sexual Comercial Infantil 

 

Fonte: Departamento de Estado (EUA), Escritório para Supervisar e Combater o Tráfico de Pessoas – Informação sobre o 
Tráfico de Pessoas, 2009: The Protection Project, Universidade Johns Hopkins in CACHO, 2010. 

 

Mapa 3 – Origem e Destino do Turismo Sexual Infantil 

 

Fonte: Departamento de Estado (EUA), Escritório para Supervisar e Combater o Tráfico de Pessoas – Informação sobre o 
Tráfico de Pessoas, 2009: The Protection Project, Universidade Johns Hopkins in CACHO, 2010. 
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Mapa 4 – Perfis dos Traficantes 

 

Fonte: Departamento de Estado (EUA), Escritório para Supervisar e Combater o Tráfico de Pessoas – Informação sobre o 
Tráfico de Pessoas, 2009: The Protection Project, Universidade Johns Hopkins in CACHO, 2010. 

 

Mapa 5 – Tipos de Legislação Contra o Tráfico de Pessoas 

 

Fonte: Departamento de Estado (EUA), Escritório para Supervisar e Combater o Tráfico de Pessoas – Informação sobre o 
Tráfico de Pessoas, 2009: The Protection Project, Universidade Johns Hopkins in CACHO, 2010. 
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Mapa 6 – A Corrupção relacionada com o Tráfico de Pessoas 

 

Fonte: Departamento de Estado (EUA), Escritório para Supervisar e Combater o Tráfico de Pessoas – Informação sobre o 
Tráfico de Pessoas, 2009: The Protection Project, Universidade Johns Hopkins in CACHO, 2010. 

 

Aquelas circunstâncias acentuam a dificuldade de formular critérios de análise 

quantitativa passíveis de serem amplamente aplicados, pois à referida invisibilidade 

dos fatos, inerente ao caráter clandestino e ilegal do tráfico de pessoas, há que 

acrescentar a invisibilidade que os próprios migrantes atribuem às suas práticas em 

função do constrangimento moral a que estão sujeitos no âmbito das relações do 

grupo social de pertencimento. 

Aquelas estratégias, que podem, também, ser interpretadas como 

mecanismos de sobrevivência dos sujeitos migrantes, ganham contornos 

particulares quando compreendidos no âmbito de uma perspectiva de gênero. 

Saskia Sassen (2003) entende a existência de um fenômeno de “feminização 

da sobrevivência” no âmbito dos processos da denominada economia global: trata-

se de fluxos transfronteiriços, internacionais e regionais, e dentro do mesmo país, 

em que o contingente de mulheres migrantes, sobretudo as mulheres estrangeiras, 

são cruciais para o fomento e manutenção de certos processos econômicos. 

A utilização de mulheres vindas de outros lugares alimenta largo espectro de 

setores econômicos, desde a prostituição – que é ilegal em alguns países – até 
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atividades regulares como o trabalho doméstico, o serviço de limpezas, o cuidado de 

crianças e idosos ou, mesmo, o trabalho sazonal na agricultura e comércio. 

Nesses processos, os agenciadores compreendem não só os traficantes e 

suas redes, mas, também, agências de contratação e, mesmo, instituições 

governamentais, quando determinada região ou país, carente de mão de obra, 

estimula a recepção de trabalhadores migrantes. Contudo, configuram-se, por 

decorrência, mecanismos que exploram, sobretudo, o papel da mulher, no âmbito 

dos microprocessos de sustentação econômica do grupo familiar, oriundas de 

contextos socioeconômicos precários, resultando na feminização dos mecanismos 

de sobrevivência em nível global, estendendo-se às estruturas familiares e, em 

muitas circunstâncias, às próprias instituições sociais e econômicas dos seus 

governos. 

Identificar as dinâmicas de gênero na atual economia globalizada, para além 

das questões de desigualdade de acesso ao emprego e da remuneração do trabalho 

que afetam as mulheres, poderá auxiliar-nos na desconstrução de alguns paradoxos 

que se vislumbram entre as prenoções sobre o tráfico de mulheres e os efetivos 

contextos e circunstâncias em que ele ocorre. Por exemplo, a elevada incidência de 

atividades informais, quando não são clandestinas, nas grandes metrópoles 

mundiais, como São Paulo, que recorrem à força de trabalho de mulheres migrantes 

para a realização de tarefas manuais, tem estimulado as redes de tráfico de 

mulheres, mas que, no âmbito das ações das autoridades, não são objeto de 

idêntica valoração e significação em relação às atividades realizadas por homens, 

no mesmo contexto de informalidade, exploração e ilegalidade e em relação às 

atividades com fins sexuais. Ou seja, a assimilação no senso comum da valorização 

do trabalho feminino, associado ao estatuto serviçal e à condição de submissão, 

induzidas nas representações coletivas, tende a desagravar a situação da mulher de 

forma sistêmica, deixando, mesmo, de serem relevantes os argumentos do 

aliciamento forçado ou do consentimento, por quanto a mulher é observada no 

sentido de uma “natural” aptidão para se entregar a sacrificados processos de 

sobrevivência. 

Assim, podemos verificar uma articulação estrutural entre, por um lado, 

contextos de origem, marcados por desemprego e pobreza, e a inexistência de 

recursos e políticas estatais para satisfazer as necessidades de sustentação e 
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coesão social, e, por outro lado, a conformação de fluxos alternativos de 

sobrevivência crescentemente feminizados. Entretanto, a configuração desse 

trânsito de mulheres decorre de certas condições, como a existência de vínculos 

específicos entre países e regiões que favorecem certos circuitos, e que são 

carentes de certos tipos de mão de obra ou são tolerantes às práticas de exploração 

e discriminação étnica e de gênero – isso, certamente, justificaria a existência de 

rotas preferenciais e destinos privilegiados para as mulheres migrantes. 

Podemos observar, também, que a tendência para a feminização da 

sobrevivência é sintomática nas atividades designadas como ilegais. A delitosidade 

feminina expressa em taxas de crescimento da população feminina encarcerada, 

motivada pelo tráfico de drogas e, em alguns países, pela prática de prostituição, 

poderá indicar uma nova escolha dos sujeitos objeto de aliciamento para a 

realização de certas atividades de risco. Aquilo que, em primeira análise, poderia 

sugerir estratégia alternativa, e esporádica, para as redes de aliciamento para o 

tráfico de drogas, ou de migração ilegal, iludirem a vigilância e controle das 

autoridades, tem vindo, nas últimas duas décadas, a revelar-se como processo 

consolidado, com modo de operação bem delineado, que aproveita de modo incisivo 

as condições socioeconômicas que acometem a situação da mulher em 

determinados lugares do mundo. 

A instabilidade nos mecanismos de coesão familiar, sobretudo nos grupos 

sociais atingidos pela instabilidade no emprego e pelo trabalho precário e mal 

remunerado, associada à fragilidade dos mecanismos de suporte institucional nos 

campos da educação, habitação, saúde e assistência social, têm afetado de forma 

relevante as mulheres: o abandono escolar precoce, a adesão a práticas de 

delinquência juvenil, a emergência de relações afetivas na adolescência que levam a 

ausências do lar familiar, a maternidade precoce – que eleva o contingente de mães 

solteiras –, as relações afetivas efêmeras, ou o abandono por parte de 

companheiros e cônjuges, levam a mulher, no início da idade adulta, a um espaço 

de incertezas no qual existem poucas referências estáveis em que possa ancorar o 

seu projeto de vida. 

Nesse sentido, a tênue expectativa apresentada por qualquer aliciador 

constitui-se como a saída possível, quando não a necessária, para garantir a 
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sobrevivência da mulher, a de seus filhos e, em alguns casos, seus restantes 

familiares. 

Entendemos, assim, que a abordagem ao tráfico de mulheres para fins 

sexuais não deverá situar-se desvinculada das circunstâncias de ampla abrangência 

e relação que envolvem a mulher no âmbito da diversidade e complexidade da 

sociedade contemporânea, atendendo a contextos sociais, econômicos e culturais 

concretos e historicamente construídos.   

Nesse sentido, os olhares, necessariamente diversos no âmbito de variados 

campos do conhecimento, poderão superar a perspectiva, por vezes ilusória, de que 

se trata de fenômeno global, pela sua aparente generalização geográfica de modos 

de manifestação, que se articula e expressa segundo padrões uniformes, deduzindo-

se, portanto, que pode ser compreendido segundo categorias analíticas e 

conceituais genéricas e aplicação universal. 

 

 

2.1.2 Caracterização das vítimas 

Embora o Protocolo de Palermo não faça referência à noção de vítima, como 

decorrência de tentativa de superar um debate histórico em torno da abordagem 

exclusivamente criminológica do tráfico de pessoas, que o coloca no âmbito de 

dicotomias analíticas redutoras – se existe uma vítima, existe, necessariamente, um 

vitimizador –, o termo é reiterado na maioria das abordagens do fenômeno. 

Trata-se de decorrência, assimilada no senso comum, de uma perspectiva de 

análise positivista na qual, se certa prática ou conduta se constitui como crime, 

então, no âmbito de uma relação de causa/efeito, existe um “criminoso” e uma 

“vítima”, ou “valor coletivo” ofendido ou prejudicado. Do mesmo modo, entende-se 

que o criminoso ou vitimizador fez uso de meios ilícitos e de valor desproporcional 

àqueles que permitiriam à vítima resguardar-se, defender-se ou responder, o que a 

coloca em situação de vulnerabilidade e potencial inferioridade. Quando se analisam 

os processos e os fenômenos de violência contra a mulher, como a violência 

doméstica, tráfico de mulheres, abuso e violência de crianças e adolescentes, ou a 

discriminação explicita no mercado de trabalho, emerge, recorrentemente, a noção 



88 
 

de certo comportamento passivo, submisso e resignado, imputado à construção 

social de gênero no âmbito das práticas de dominação patriarcal. 

Muitos movimentos feministas, pensadores e pensadoras, têm, precisamente, 

contestado essa construção de vitimização feminina como status imanente da 

condição da mulher, alegando que, apesar de as circunstâncias do processo 

histórico oprimirem sistematicamente as mulheres, estas não assimilaram qualquer 

apetência natural para a passividade e submissão. 

Esses posicionamentos têm conduzido, portanto, a sucessivas revisões dos 

termos em que é colocada a mulher no âmbito dos processos que afetam a sua 

dignidade e integridade como ser humano, buscando superar dicotomias que 

reduzem os processos de relação a conflitos interpessoais – pois são nestes que os 

dispositivos jurídicos e judiciais podem intervir –, abandonando, no âmbito do 

apuramento das causas, os contextos mais amplos e as vivências concretas dos 

sujeitos. 

No entanto, grande parte dos posicionamentos recentes segue, ainda, uma 

abordagem criminalizante do fenômeno do tráfico de mulheres, colocando ênfase 

nos binômios autor/vítima. O documento da OIT (2006) sobre o tráfico de pessoas 

para fins de exploração sexual no Brasil é estruturado sobre lógica e discurso 

criminológico positivista, apresentando de forma clara os agentes que estão do lado 

da ilegalidade e os guardiões da legalidade, fazendo uso de termos do discurso 

policial e judicial, como “onde buscar provas incriminatórias”. 

Seguindo essa perspectiva de abordagem, naquele documento indaga-se 

sobre “quem são as vítimas?”: 

No Brasil, o tráfico para fins sexuais é, predominantemente, de mulheres e 
adolescentes, afrodescendentes, com idade entre 15 e 25 anos. As 
mulheres são oriundas de classes populares, apresentam baixa 
escolaridade, habitam em espaços urbanos periféricos com carência de 
saneamento, transporte (dentre outros bens sociais comunitários), moram 
com algum familiar, têm filhos e exercem atividades laborais de baixa 
exigência. Muitas já tiveram passagem pela prostituição. Estas mulheres 
inserem-se em atividades laborais relativas ao ramo da prestação de 
serviços domésticos (arrumadeira, empregada doméstica, cozinheira, 
zeladora) e do comércio (auxiliar de serviços gerais, garçonete, balconista 
de supermercado, atendente de loja de roupas, vendedoras de títulos etc.), 
funções desprestigiadas ou mesmo subalternas. Funções estas, mal 
remuneradas, sem carteira assinada, sem garantia de direitos, de alta 
rotatividade e que envolvem uma prolongada e desgastante jornada diária, 
estabelecendo uma rotina desmotivadora e desprovida de possibilidades de 
ascensão e melhoria. As mulheres e as adolescentes em situação de tráfico 
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para fins sexuais geralmente já sofreram algum tipo de violência intrafamiliar 
(abuso sexual, estupro, sedução, atentado violento ao pudor, corrupção de 
menores, abandono, negligência, maus-tratos, dentre outros) e extrafamiliar 
(os mesmos e outros tipos de violência intrafamiliar, em escolas, abrigos, 
em redes de exploração sexual e em outras relações). As famílias também 
apresentam quadros situacionais difíceis (sofrem violência social, 
interpessoal e estrutural) o que facilita a inserção da criança e do 
adolescente nas redes de comercialização do sexo, pois tornam-se 
vulneráveis frente à fragilidade das redes protetoras 

(família/Estado/sociedade). (OIT, 2006:25-26) 

 

Paradoxalmente, a vítima é mais apresentada como objeto de uma 

determinação estrutural propiciada pelo contexto socioeconômico do seu grupo e 

como vítima de uma história de violência intra e extrafamiliar que a destitui de 

valores fundamentais inerentes à condição de ser humano, e, eventualmente, vítima 

da sua própria condição de ser mulher, antes de ser vítima do tráfico. Naquela 

caracterização, também parece instituir-se um estereótipo, ou uma condição prévia, 

que determina o “ser traficada”, como que, reunidos aqueles requisitos, é elevada a 

probabilidade de ser aliciada pelo tráfico – quase uma inevitabilidade. Nesse sentido, 

a vítima não depende de uma circunstância concreta, mas, pelo contrário, 

apresenta-se como uma situação inerente à sua história de vida. 

No entanto, aquela formulação analítica, que poderia configurar um quadro de 

motivos que invoca múltiplas relações e interdependências de campos e 

circunstâncias, e que remeteria para o conjunto das experiências concretas no 

âmbito das identidades individuais e vivências subjetivas, leva-nos, 

contraditoriamente, para abordagens que tendem a opor sujeitos isolados – o 

ofensor, traficante, vitimizador e culpado, de um lado, a mulher vítima, do outro –, 

sem que se interponha, entretanto, qualquer espaço que articule outros processos 

ou outro patamares analíticos. Ou seja, o aparente reconhecimento da existência de 

espaço multicausal, envolvendo tensão intensa entre o sujeito, a mulher, e o seu 

referencial coletivo das relações sociais, informado pela sua história de vida, reduz-

se ao conflito personificado e abstratizado pelas normas jurídicas que conduz à 

construção do “culpado” e do “inocente”, que, neste caso, se constitui como atributo 

da vítima. 
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Essa construção não é desvinculada do processo denominado por 

“judicialização das relações sociais” 60 , contribuindo de modo decisivo para o 

fomento da noção de “vítima” a partir de certo discurso feminista, embora se torne 

transversal no âmbito da gestão dos conflitos sociais. Trata-se, aparentemente, de 

uma correlação forçada, de onde não se vislumbra associação de lógicas 

ideológicas, mas reconhecida por alguns autores, como Alessandro Baratta, Carmen 

Campos ou Vera Andrade, como paradoxal convergência de discursos e de 

legitimação política. 

[existe] um modelo que identifica o Direito com a Lei, ou seja com o Direito 
Positivo estatal e, ao mesmo tempo, deposita neste a crença na solução de 
todos os problemas sociais [...] que acredita que tudo se pode resolver 
através do direito, que todo o problema social tem que ter uma solução 
legal. (ANDRADE, 1999:107) 

 

Trata-se de noção construída pela modernidade, fundada na promessa da 

proteção dos bens jurídicos inerentes à expressão das individualidades e, também, 

de um interesse comum, na promessa do combate à criminalidade e a todas as 

manifestações que ponham em causa os direitos através do caráter retributivo e 

preventivo da pena e da prevenção pela aplicação de mecanismos de 

ressocialização dos condenados, e, ainda, a promessa da aplicação equitativa e 

                                                             
60 “Alguns autores, como Vianna (1999), ao analisarem esses deslocamentos de foco entre o público e o privado, sobretudo 
no que se refere aos fenômenos de violência decorrentes da natureza das relações entre homens e mulheres, têm 
apontado, também, o deslocamento da centralidade do campo jurídico: denuncia-se, hoje, a prevalência dos “direitos do 
sujeito” em detrimento do “sujeito de direitos”, decorrente da denominada judicialização das relações sociais. Essa 
judicialização da vida cotidiana traz um duplo movimento: por um lado, amplia o acesso ao sistema judiciário (aumento dos 
recursos de defesa dos direitos individuais); e por outro, desvaloriza outras formas de resolução dos conflitos, assumindo o 
Estado a liderança da garantia do exercício dos direitos, esvaziando o indivíduo de sua plenitude de atribuições de 
cidadania e construção de processos informais de socialização, como a participação nas tomadas de decisão sobre seu 
próprio destino (RIFIOTIS, 2004). Os arranjos jurídicos e processuais, em que dominam as leituras criminalizantes e 
estigmatizadas contidas na polaridade vítima/agressor, tendem a se estender a domínios mais amplos das relações sociais: 
a construção social da violência (a sua percepção social) desloca-se de sua raiz (as relações sociais) para um estereótipo 
de discurso homogêneo, em que prevalecem os antagonismos típicos da ordem jurídica – bem/mal, inocente/culpado, 
crime/pena (RIFIOTIS, 2004). Acreditamos que essa proposição dicotômica resulte da estrutura positivista da regulação 
social, por via dos valores da lei, mesmo que tenha sido estimulada por mutações progressivas dos valores sociais – 
expressa, nesse caso, na condenação generalizada das práticas de violência contra as mulheres. Consideramos tratar-se, 
assim, de configuração paradoxal porque o sujeito contemporâneo deseja, ao mesmo tempo, o máximo de segurança e o 
máximo de liberdade, o máximo de independência e o máximo de assistência. Porém, essas contradições geram contextos 
que tendem a transformar todos, de alguma maneira, em vítimas e em minorias discriminadas, fazendo com que o discurso 
vitimizado defina uma posição de descompromisso e de alheamento por parte dos sujeitos em relação aos processos nos 
quais eles mesmos são intervenientes. [...] De forma pactuada, o privado desloca-se para o público sem que se tenha 
exercido o aprofundamento crítico ou a intervenção sobre as causas do fenômeno. [...] Assim, a judicialização das relações 
sociais tem fomentado, e nunca sabemos se por boas razões, o esvaziamento da consciência coletiva, assumindo as 
instituições públicas, pelo braço da Lei, a sua defesa. Talvez, não por acaso, assista-se, em determinados momentos, à 
permissividade coletiva perante o paradoxo de determinados fenômenos. Dessa forma, os dispositivos de controle social 
passam a estar submetidos à anunciada presença reguladora e penalizadora do Estado, anestesiando-os, e promovendo, 
temporariamente, o afrouxamento da crítica social e da opinião pública, até que a realidade social volte a apresentar novos 
paradoxos e desvios.” (LAKY, 2011:38,148) 
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adequada dos dispositivos penais a todos os sujeitos infratores, sem qualquer tipo 

de privilégio ou discriminação. 

A partir dos anos de 1980, no Brasil, tal como em muitos outros países, a 

impossibilidade de consolidar o projeto da modernidade abre espaço a uma crise de 

legitimidade das instituições que, em princípio, seriam a garantia do cumprimento 

daquelas promessas, gerando, no sentido de recuperar a validade social daquelas 

instâncias, orientações ambíguas e contraditórias, sobretudo no âmbito do sistema 

penal. 

Nessa contradição convive um movimento dito minimalista do sistema penal 
(Direito Penal mínimo), de abertura do controle penal para a sociedade e de 
democratização desse controle. E esse movimento dito minimalista se 
externa através de processos de descriminalização, despenalização, 
descaracterização e informalização da Justiça Penal. Convivendo com este 
movimento de redução do sistema, nós temos um movimento de 
fortalecimento e expansão do sistema que inclui várias demandas. Uma 
demanda criminalizadora contra a criminalidade do colarinho branco (até 
agora só punimos os pobres, agora vamos punir os ricos), uma demanda 
dos novos movimentos sociais (aqui é que eu vou inserir o feminismo) e, por 
fim, uma demanda radicalmente criminalizadora, operacionalizada pelos 
chamados Movimentos de “Lei e Ordem” que encontram na mídia o seu 
mais poderoso instrumento de difusão. (ANDRADE, 1999:107-108) 

 

 O primeiro movimento apresenta-se, frequentemente, como tendência 

reformista, influenciando o conjunto de alterações ao sistema penal e penitenciário 

iniciado, no Brasil, em 1984, e que se expressa de modo significativo na criação dos 

Juizados Especiais Criminais, através da Lei 9.099/95. O segundo movimento, de 

relegitimação do sistema penal, produziu os dispositivos legais que instituíram a 

prisão temporária (1989), os crimes hediondos (1990 e 1994), o crime organizado 

(1995), a Lei Maria da Penha (2006), entre outros. 

 Assim, coexistem, no mesmo espaço temporal e institucional, perspectivas de 

minimização e maximização do sistema que não são isoladas de outros debates 

sobre o regime da governação, e que se baseiam em dicotomias discursivas entre 

mais Estado/menos Estado, ou mais controle/menos controle social. 

 Então, em que medida os movimentos feministas se articulam com aquelas 

contradições do sistema? 

 Por um lado, como já observamos, o debate entre abolicionistas e 

regulacionistas sobre a questão da prostituição, iniciado em finais do século XIX, já 

continha o conflito entre uma abordagem criminalizante e outra menos interventiva, 
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no que se refere à ação controladora do Estado. Por outro lado, os movimentos 

feministas que se consolidaram a partir dos anos de 1970, no Brasil, ao mesmo 

tempo em que reivindicavam a despenalização das condutas, então tipificadas como 

crimes – aborto, adultério, sedução, entre outros –, alegando interferência na esfera 

subjetiva e de liberdade de escolha da mulher, exige, também, a criminalização de 

práticas ofensivas como a violência doméstica e o assédio sexual, a reconfiguração 

e agravamento de penas para o assassinato e o estupro de mulheres, no sentido de 

deslocar o âmbito desses atos do “crime contra os costumes” para o campo do 

“crime contra a pessoa” (ANDRADE, 1999:109). 

 Essa duplicidade de posicionamentos dos movimentos feministas decorre, 

segundo Vera Andrade, de um duplo condicionamento: 

O condicionamento histórico (que obviamente não posso aqui reprisar na 
íntegra) diz respeito à própria história do movimento feminista no Brasil; à 
demarcação do território em que se move o feminismo reaparecido no Brasil 
em meados dos anos 70. [...] foi o feminismo que trouxe para o conjunto do 
movimento das mulheres brasileiras os novos temas da agenda penal [...] 
temas estes posteriormente incorporados e até cooptados pelos Partidos 
políticos. Foi o feminismo que denunciou, que além das formas mais 
conhecidas de discriminação de gênero no âmbito do trabalho [...] as 
trabalhadoras brasileiras sofrem uma particular violência que atinge o seu 
corpo e os seus direitos reprodutivos, ao serem obrigadas, por muitos 
empregadores, a apresentar, no ato da seleção ou admissão a um cargo, 
um exame de laboratório que prove que não estão grávidas, ou um atestado 
médico que confirme a sua esterilização [...] Foi o feminismo que tomou 
visível, enfim, uma das dimensões da opressão feminina que atinge 
proporções alarmantes no país, a saber, as diversas formas de violência 
sexual. [...] E tais denúncias, ao ir revelando uma enorme margem da 
vitimação sexual feminina que permanecia oculta, especialmente devida à 
violência praticada nas relações de parentesco (pelos maridos, pais, primos, 
padrastos), profissionais (pelos chefes), de amizade (pelos amigos) etc., 
contra menores e maiores de idade, foram decisivas para que determinados 
problemas, até então considerados privados, (como as violências referidas) 
se convertessem em problemas públicos e penais (crimes). O lema da 
violência contra as mulheres e da impunidade (masculina) se tornou, desta 
forma, um dos pontos centrais da agenda feminista e este é o 
condicionamento histórico que conduziu o movimento a demandar a ação 
do sistema penal. (ANDRADE, 1999:109-110) 

 

 Quanto ao segundo condicionador, o teórico, a referida autora oberva: 

Ao que tudo indica, há no Brasil um profundo déficit de recepção da 
Criminologia crítica e da Criminologia feminista [...] Há, ao mesmo tempo, 
um profundo déficit no diálogo entre a militância feminista e a academia e as 
diferentes teorias críticas do Direito nela produzidas ou discutidas. [...] Esse 
déficit parece se evidenciar quando se indaga sobre o sentido da proteção 
que as mulheres buscam através do sistema penal, permanecendo difusa a 
resposta sobre o sentido dessa proteção, o que eu poderia ilustrar com 
perguntas como: o que buscam as mulheres com a criminalização de 
condutas como o assédio sexual? O que esperam elas do sistema penal? E, 
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particularmente, sobre que justificativa convivem as tendências para a 
minimização e maximização do sistema penal, associadas à tentativa de 
neutralização de delitos do gênero, como o estupro? Em função de que 
lógica se descriminaliza o aborto e o adultério e se criminaliza a violência 
doméstica e o assédio sexual, por exemplo? [...] O que se busca é o 
castigo, porque a grande musa dessa discussão parece que é o tema da 
impunidade. Parece que se trata de punir esta violência. [...] O que conduz, 
a meu ver, a uma situação paradoxal. Essa demanda pelo sistema acaba 
por reunir o movimento de mulheres, que é um dos movimentos mais 
progressistas do país, com um dos movimentos mais conservadores e 
reacionários, que é movimento de “Lei e ordem”. (ANDRADE, 1999:111-
112) 

 

 Entendemos, contudo, que essa convergência estratégica não envolve 

exclusivamente o feminismo, mas faz parte de uma articulação mais ampla que é 

transversal à sociedade e suas instituições. Ou seja, as tensões sociais, que podem 

decorrer, ou não, em conflitos e práticas de violência generalizada, tendem a buscar 

fora do seu campo de ocorrência uma solução que se baseia ora na reparação do 

dano causado, ora no castigo dos indivíduos que, de algum modo, ferem direitos 

individuais ou valores coletivos. 

 Entretanto, como observou Vera Andrade (1999), o ordenamento jurídico 

brasileiro e, sobretudo, o Código Penal e o sistema judicial, para além da 

contradição de orientações quanto à sua posição no âmbito dos dispositivos de 

controle social, tem incorporado uma perspectiva de abordagem positivista dos fatos 

sociais que agrega, conceitual e metodologicamente, estrutura analítica de relação 

causa/efeito. Tal binômio desdobra-se, na mesma lógica, em outros pares 

dicotômicos como ofensor/vítima, e culpado/inocente. 

 O sistema penal consegue estabelecer-se como meio eficaz no 

enfrentamento de fenômenos de violência interpessoal, ainda que influenciados por 

um contexto mais amplo de tensões e conflitos, salvo em situações de ruptura em 

que dificilmente os valores e os princípios orientadores das relações sociais 

deixaram de ser referência às ações dos sujeitos. Tal circunstância, segundo 

Andrade, é notória quando se trata de violência contra a mulher: 

Isto porque se trata de um subsistema de controle social, seletivo e 
desigual, tanto de homens como de mulheres e porque é, ele próprio, um 
sistema de violência institucional, que exerce seu poder e seu impacto 
também sobre as vítimas. E, ao incidir sobre a vítima mulher a sua 
complexa fenomenologia de controle social (Lei, Polícia, Ministério Público, 
Justiça, prisão) que representa, por sua vez, a culminação de um processo 
de controle que certamente inicia na família, o sistema penal duplica, ao 
invés de proteger, a vitimação feminina, pois além da violência sexual 
representada por diversas condutas masculinas (como estupro, atentados 
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violentos ao pudor, assédio, etc.), a mulher torna-se vítima da violência 
institucional plurifacetada do sistema, que expressa e reproduz, por sua vez, 
dois grandes tipos de violência estrutural da sociedade: a violência 
estrutural das relações sociais capitalistas (que é a desigualdade de 
classes) e a violência das relações patriarcais (traduzidas na desigualdade 
de gênero) recriando os estereótipos inerentes a estas duas formas de 
desigualdade, o que é particularmente visível no campo da moral sexual. 
(ANDRADE, 1999:113) 

 

 Assim, a noção de vítima institui-se como necessidade de completar as 

oposições causais que explicam a ocorrência de práticas sociais desviantes, ao 

mesmo tempo em que, nessas articulações, surgem associadas aos efeitos desses 

fatos, bem como à noção de inocência. Nesse sentido, as vítimas assumem papel 

passivo, enquanto consequência e objeto de uma dinâmica que lhe é externa, e, 

também, como agente de importância residual no âmbito das relações sociais. No 

seu oposto, o ofensor, causa de todos os males e, necessariamente, culpado, no 

âmbito do juízo coletivo, constitui-se como único agente ativo, pelo qual passam as 

iniciativas e as dinâmicas das tensões sociais. Note-se, por exemplo, que a 

irrelevância dada ao consentimento, no texto do Protocolo de Palermo, acentua esse 

esvaziamento do protagonismo da vítima, pois, para todos os efeitos, a sua 

participação é juridicamente desprezível. 

 Entretanto, como aprofundaremos no quarto capítulo deste estudo, a mulher, 

enquanto vítima, também é dividida em outras oposições – entre mais vítima/menos 

vítima, mais honesta/menos honesta, e, até, mais violenta/menos violenta –, sem  

deixar de, no âmbito das práticas judiciais e policiais, ser submetida a tentativas de 

julgamento diferenciado, no qual as mulheres prostituidas constituem o modelo 

radicalizado daquela catalogação e discriminação, e que se estende à situação de 

classe e de etnia. 

 Aquilo que, inicialmente, referimos como processo de “judicialização das 

relações sociais”, estrutura-se sobre anunciada expectativa de deslocar para a 

reflexão e debate os assuntos (entenda-se conflitos) tidos tradicionalmente como 

privados, ou inscritos em circunscritos campos como a família, transformando-os em 

questão pública ou, mesmo, em problema social. Contudo, essa aparente ruptura de 

fronteiras entre o privado e o público, que permitiria, em princípio, expor tensões e 

os sujeitos envolvidos, aglutinando-os em processos de debate aberto que 

possibilitaria a reconfiguração de “pré-conceitos” e “pré-noções” sobre os indivíduos, 
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seus papéis, ações e atributos, ao ser encaminhada para a lógica judicial da 

criminalização, converteu-se em problema penal de complexa solução. 

 Assim, importa considerar, e avaliar, de que modo certo discurso feminista da 

neocriminalização reproduz e relegitima a antiga matriz patriarcal e jurídica, ainda 

que motivado por conjuntura histórica de denúncia e combate às práticas de 

discriminação e opressão da mulher e por uma resposta à impunidade relativa à 

reiteração de práticas cotidianas de violência. 

 O núcleo da questão parece residir no sentido com que o feminismo busca a 

proteção da mulher. Aparentemente, mesmo que não seja esse o propósito de seu 

projeto sociopolítico, a estratégia de se autoconceber certa “mulher”, enquanto 

coletivo e não enquanto indivíduo (aquela que se encontra em determinado 

contexto), como vítima, induzindo à construção de um imaginário que busca nos 

outros o sentimento de culpa, individual ou coletiva, conduz a ações de especial 

proteção institucional. No entanto, essa confiança nos sistemas – da consciência 

coletiva, da assistência social e da ordem jurídica e judicial – ainda como 

consequência das promessas da modernidade, coloca, de novo, a situação da 

mulher vítima na dependência de dispositivos, projetos e programas recheados de 

ambiguidades e paradoxos e que carecem, em plena crise das instituições sociais e 

do Estado, de legitimidade e reconhecimento consolidados. 

 Essas circunstâncias fundamentam as preocupações com certos autores61 

que analisam esses percursos dos movimentos feministas pela via criminalizante e 

                                                             
61 “[...] ressaltamos a perspectiva teórica, desenvolvida por Gregori (1993), que se situa no campo dos mais recentes 
debates sobre o fenômeno da violência de gênero. De fato, a abordagem proposta apresenta-se já na fronteira entre a 
leitura feminista e a leitura proposta pela sociologia da família: ao relativizar o binômio dominação-vitimização, Gregori 
(1993) busca uma configuração metodológica de análise do fenômeno no sentido de investigar, de forma mais ampla, o 
contexto no qual ocorre a violência. Daí a substituição do termo “mulheres vítimas de violência” por “mulheres em situação 
de violência”, formatando cenário de possibilidades onde a mulher pode situar-se tanto como vítima quanto como cúmplice, 
ou, pelo menos, como participante ativa. Segundo Santos e Izumino, “Gregori traz importante contribuição aos estudos 
sobre a violência contra as mulheres [...] demonstrando que a mulher não é mera vítima”, no sentido em que “ao denunciar 
a violência conjugal, ela tanto resiste quanto perpetua os papéis sociais que muitas vezes a colocam em posição de vítima”. 
Argumenta-se que “o discurso vitimista não só limita a análise da dinâmica desse tipo de violência como também não 
oferece uma alternativa à mulher”, pois ela tende a depositar o seu destino nas mãos de outrem, o Estado (SANTOS e 
IZUMINO, 2005:8).” (LAKY, 2011:96-97) 

E, ainda: “Por um lado, parece existir uma peculiaridade na construção da práxis feminista no Brasil: ao mesmo tempo em 
que se institui como objeto de intervenção e disputa política, a violência contra as mulheres ganha espaço entre os debates 
teóricos e fortalece-se como área de interesse multidisciplinar, enquanto era denunciada – a substância do problema da 
violência contra a mulher resulta da mistura entre o discurso feminista (que identificava a condição de opressão da mulher 
como consequência do poder patriarcal) e a prática diária de atendimento à mulher nas instituições. Desse cruzamento 
entre a experiência de campo e a tentativa de elaboração teórica decorre uma das mais importantes marcas que se seguiu: 
o discurso baseado no binômio vitimização-criminalização, constituindo-se como importante estratégia de legitimação do 
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repressiva, que colocam a mulher em situação de dupla vitimização: aquela que é 

denunciada como condição histórica da mulher em face da hegemonia do 

patriarcado e a que se submete no âmbito de um sistema judicial que toma a sua 

voz e subjetividade para transformá-la de sujeito em objeto de caráter jurídico. 

 Ainda que o fenômeno do tráfico de mulheres não deva ser observado como 

mais uma, outra, ou particular, forma de violência contra a mulher – e nós 

procuramos aqui, precisamente, uma leitura que desconstrua essa perspectiva 

fragmentada –, devemos nos indagar como se instituiu a noção de vítima nesse 

contexto. Ou, ainda, nos questionarmos como se configuram as vítimas do tráfico de 

mulheres para fins sexuais. 

 Como podemos constatar a partir daquela caracterização expressa no citado 

documento da OIT (2006), a noção de vítima é construída com base em contexto 

estrutural recorrentemente formulado em torno de determinados grupos que se 

encontram em determinada situação social, econômica e cultural. Ou seja, a 

condição de vítima, para além de ser externamente nomeada, é predeterminada, 

subentendendo, por exclusão de motivos, que a mulher não participa, nem necessita 

participar, no seu próprio processo de vitimização. Aparentemente, se atentarmos à 

formulação do problema, seja pela via criminalizante, seja pela via das 

determinações estruturais do contexto, a questão está no deslocamento, ou 

redução, da mulher, como sujeito, à vítima, como objeto. 

                                                                                                                                                                                              
discurso político em construção. Isso torna-se tanto mais relevante quanto considerar que se estava em período de 
transição política para a democracia, no qual os direitos de cidadania não tinham reconhecimento consolidado, e em que, 
provavelmente, um discurso sobre direitos das mulheres e de sua luta pela conquista da igualdade jurídica, política e social 
poderia ser insuficiente para sensibilizar a sociedade e os agentes do Estado na formulação de políticas que 
contemplassem suas demandas – nesse momento, segundo Izumino (2007), o discurso feminista agregou-se ao da 
segurança estatal, a violência assumiu o caráter de crime, e a submissão da mulher transformou-se em vitimização: termo 
que adquire forte sentido no discurso jurídico.  Por outro lado, o desenvolvimento de todas aquelas estratégias ocorre em 
um momento em que se consolidam os mecanismos de judicialização das relações sociais, a qual outros entendem tratar-
se de politização da justiça. De qualquer modo, trata-se de um momento em que ocorre a tentativa de ruptura dos bloqueios 
institucionais e até de mitos conceitualizados em dogmas corporativos, representados na esfera jurídica e judicial. Um 
deles, de relevante significado para romper a invisibilidade que envolvia a violência doméstica, foi a politização do espaço 
privado que deslocou para a esfera pública de intervenção algo que, historicamente, estava fora do alcance institucional – 
circunstância que levou Saffioti (1999) a afirmar: “Já se mete a colher em briga de marido e mulher”. No entanto, a 
judicialização do cotidiano, que traz implícita a invasão da organização social por dispositivos de regulação jurídica e de 
procedimentos de mediação e tutela de conflitos pelo sistema judicial, implicou a transposição de instrumentos, de práticas 
e de conceitos com origem em uma lógica positiva que obriga, incontornavelmente, à nomeação de uma vítima e de um 
ofensor. Essa legitimação do aparato judicial, conjunturalmente conveniente, como o único capaz de punir e erradicar a 
violência contra a mulher, desqualificou a possibilidade de encontrar instâncias alternativas para a resolução dos conflitos,  
ao mesmo tempo em que aprisionou os atributos de fenômeno a dualidades e a oposições que são próprias à lógica do 
Direito, que, inevitavelmente, fixa e normatiza direitos, deveres e o espaço legal das condutas. Dessa circunstância resulta o 
já referido aprisionamento da mulher à sua condição de vítima, e o condicionamento de sua autonomia enquanto sujeito 
político e social, ainda que salvaguardado o sujeito jurídico.” (LAKY, 2011:234-235) 



97 
 

 O apagamento do sujeito62, que não é meramente circunstancial e atinge de 

forma incisiva certos indivíduos ou certos grupos, implica não apenas a imobilização 

e a passividade, mas, sobretudo, a dependência das instituições estatais. 

Raramente a ação protecionista e assistencialista do Estado conduziu os 

denominados “vulneráveis” a uma situação de emancipação; pelo contrário, sobre 

eles incidem, reiteradamente, quer práticas de moldagem de atributos e condutas no 

sentido de configurar o “pensar e agir”, quer discursos desqualificadores das suas 

capacidades de autodeterminação. Em outros termos, pretende-se que aqueles 

sujeitos sejam outros, a pretexto da recuperação da sua subjetividade e da 

construção do seu processo identitário (individual e coletivo), mas dificilmente se 

admite que sejam iguais aos outros, no sentido de saírem do circuito das 

vulnerabilidades, limitações ou incapacidades com que são etiquetados – como se 

sua condição de origem estivesse definitivamente agregada ao seu percurso de 

vida. 

 Ainda que essa questão seja desenvolvida nos próximos capítulos deste 

estudo, importa aqui referir, de forma breve, como ela se apresenta em alguns 

campos de análise.  

Nas abordagens ao discurso judicial, por exemplo, expresso nas sentenças, 

raramente encontramos referência ao sujeito vítima mulher, não apenas por omissão 

de argumentação do Juiz, mas porque o próprio processo judicial, desde que é 

constituído, elimina o discurso direto da vítima (mas também do indiciado ou do réu), 

assumindo o sistema, através dos seus operadores e instrumentos processuais, a 

sua voz. Entretanto, a voz das vítimas mulheres, quando escutadas e consideradas, 

surge em contextos deslocados, em circuitos paralelos e, muitas vezes, sob o manto 

do anonimato. Essas vozes que emergem nas entrevistas das pesquisas 

acadêmicas, nos depoimentos e nas denúncias das ONG’s humanitárias ou dos 

movimentos feministas, embora procurem resgatar a identidade dos sujeitos, ora são 

                                                             
62 “Esse apagamento dos sujeitos em conflito não é apanágio de certo aparato judicial, tido como positivista ou conservador, 
quando tutela os litígios, nem do senso comum que, instalado no quadro de valores e de representações assimilados pelos 
indivíduos, os resigna à tolerância e à naturalização de determinados fatos, mas decorre, também, de algumas 
conformações do aparato científico, cuja estrutura conceitual e metodológica tende mais à confirmação de hipóteses 
orientadas por estruturas sociopolíticas concretas – transformando os mecanismos de produção de conhecimento em 
rotinas de reiteração de prenoções – do que ao conhecimento das causas, dos motivos e das vivências dos sujeitos. 
[Também] a construção da verdade jurídica não significa, definitivamente, o conhecimento das circunstâncias em que 
ocorrem os conflitos, nem o apuramento das causas para a motivação das condutas, e, menos ainda, a avaliação de todos 
os efeitos desse conflito.” (LAKY, 2011:286) 
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condicionadas pela ética da produção do conhecimento científico (preservando a 

identificação dos indivíduos e sua segurança), ora são tomadas como narrativas, de 

novo, generalizadoras de certa condição social, econômica e cultural, contribuindo 

para a perpetuação de processo de coisificação e invisibilidade do sujeito. 

 Nesse sentido, a situação de vítima deixa de ser condição circunstancial 

vinculada a fato concreto, assumindo-se como um destino que em algum momento 

do seu percurso de vida se há de ver cumprido. Tal “etiquetamento”63 aplica-se tanto 

às vítimas quanto aos seus, necessários, ofensores: também para eles se 

estabelece uma determinação sistêmica de delinquência que parece ver-se obrigado 

a cumprir  em algum momento,  para legitimar a sua diferenciação e estigmatização. 

 Assim, questionarmo-nos sobre quem são as vítimas do tráfico de mulheres 

para conhecer seu universo estatístico de incidência e seu perfil por categorias, 

como a faixa etária, a etnia, o estado civil, o grau de escolaridade, a classe social, a 

renda, o emprego, a origem geográfica, entre outros, não sendo irrelevante, também 

não contribui, entretanto, para alcançar uma compreensão substancial da sua 

condição. 

Se observarmos os diversos quadros de caracterização da mulher vítima 

adulta, associada a diversos campos de efetivação de práticas de violação dos 

direitos da pessoa, como o tráfico de mulheres (para fins sexuais, ou não), tráfico de 

drogas e estupro, aquelas categorias analíticas são coincidentes na sua distribuição. 

Podemos até especular, embora os dados estatísticos não sejam fiáveis (por razões 

metodológicas e operacionais), que esse padrão se repete em muitos locais do 

mundo. 

                                                             
63 “[...] entre as teorias do processo social, emerge, a partir dos anos 70 do século XX, a do labeling approach, também 
denominada teoria da reação social, derivada do modelo teórico apresentado nas obras de Charles Cooley – Human Nature 
and the Social Order – e de George Mead – Mind, Self and Society (AZEVEDO, 2000). Essa perspectiva teórica desloca o 
problema criminológico do plano de ação dos bad actors para o plano de reação dos powerful reactors, colocando-se o 
processo de estigmatização do indivíduo delinquente no foco da análise. Argumenta-se, assim, a possibilidade de 
considerar o indivíduo como se ele não fosse, afinal, mais do que um delinquente, e que essa circunstância teria o efeito de 
uma profecia que se cumpre por si mesma (self-fulfilling prophecy), desencadeando um conjunto de mecanismos e de 
reações que compelem o mesmo indivíduo a uma conduta à imagem da representação que se tem dela. Nesse contexto, a 
resposta, por parte dos dispositivos de controle, potencia a distância social em relação ao delinquente, minimizando a sua 
margem de oportunidades legítimas, e fomenta a sua conformação às expectativas estereotipadas da sociedade, a sua 
autorrepresentação como delinquente e a sua autoestigmatização, quase sempre irreversível. Note-se que aquele processo 
parece ter dupla dimensão: tanto serve para o agressor como para as suas preferenciais vítimas – também elas se incluem 
nesse mecanismo de autovitimização, configurando-se contextos de vulnerabilidade passiva, como se as vítimas não 
fossem mais do que isso mesmo, e tivessem de fazer cumprir o seu destino.” (LAKY, 2011:172-173) 
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 Também, se nos detivermos na incidência daqueles “tráficos” (de drogas ou 

para fins sexuais) na população de crianças e adolescentes, provavelmente, 

poderemos verificar a configuração de outro padrão que, paradoxalmente, se repete 

em fenômenos como o trabalho doméstico fomentado pelos pais, o trabalho 

assalariado na indústria, como na Índia, Paquistão, Indonésia e Filipinas, ou o 

trabalho forçado, na China. 

 Se analisarmos esses padrões, recorrentemente, constatamos que a atual 

situação de vítima decorre de continuado percurso de vitimização. Não raramente, 

como já podemos observar, a vítima mulher adulta foi, eventualmente na sua história 

de vida, vítima de prostituição forçada ou vendida por seus pais, vítima de violação 

por algum parente, vítima de violência física, vítima de abandono (pelos pais ou 

companheiro), vítima de trabalho infantil, vítima de um sistema que não lhe permitiu 

prosseguir os estudos, vítima da falta de assistência médica que lhe deixou mazelas 

na infância, vítima de má nutrição e vítima da estrutural discriminação e 

desigualdade de acesso aos bens sociais. 

 No entanto, em face dessa diversidade de possibilidades e contextos de 

vitimização, a mulher – adulta, criança ou adolescente – apresenta-se, no âmbito do 

universo estatístico, como figurino sem rosto e sem voz. E, quando um desses 

rostos ou narrativa emerge, toma-se como genérico e representativo de todas 

aquelas que ainda se encontram ocultas e caladas. 

 Se voltarmos àquela equação que busca a criminalização das práticas contra 

a mulher como estratégia de enfrentamento, então poderemos observar que, além 

do apagamento do sujeito e sua transformação em objeto jurídico, se procede, 

também, à sua fragmentação. O ordenamento jurídico e, sobretudo, os dispositivos e 

operadores judiciais não conseguem lidar com as vítimas como conjunto, mesmo 

que elas, artificialmente, sejam catalogadas segundo um padrão contextual, 

remetendo-se à dimensão interpessoal dos conflitos. 

Nessa perspectiva, para além daquelas reduções a categorias analíticas a 

que vítima mulher está sujeita, ela também é isolada de todas as condições em que 

se produz a sua própria etiquetagem, enquadrando-a em apenas um fato da sua 

vida – aquele momento concreto em que foi alvo de um delito ou de violação de 

seus direitos e em que a Justiça teve a oportunidade de intervir – ainda que ele se 

associe a tantos outros que a afetam em simultâneo ou ao longo do seu percurso;. 
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colocando-a em confronto com um só ofensor, mesmo que a conduta deste esteja 

condicionada por diversas circunstâncias na relação com a vítima, e esta, no mesmo 

espaço social e temporal, tenha sido afetada por idênticas condutas (ou outras) por 

parte de outros sujeitos.  

Ou seja, reduzir o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins 

sexuais ao enfrentamento entre o ofensor traficante e a vítima significa conduzir esta 

para um espaço pleno de ambiguidades e contradições. Frequentemente, o 

“julgamento” ocupa-se mais em desvendar, na conduta da vítima, fatos que atenuem 

a gravidade dos atos do traficante ou aliciador, sobretudo quando a mulher já possui 

um “histórico” de prostituição. Os critérios analíticos e valorativos do processo 

judicial não buscam compreender as causas que levaram aquela mulher a prostituir-

se (quem sabe uma violação na infância, prostituição forçada na adolescência), mas 

apenas importa que a sua situação não é compatível com o argumento do engano, 

do ardil do traficante, ou com o desconhecimento da atividade. Efetivamente, não é 

o aliciamento e a exploração praticada pelo traficante no âmbito do tráfico que são 

julgados e condenados, mas a situação da mulher que é recontextualizada, 

transformando-a, implicitamente (quando não é explicitamente), em ré condenada. 

Entretanto, as instituições que, alegadamente, tutelam a proteção e defesa da 

vítima mulher não desconhecem a complexidade dos processos que conformam a 

sua situação no âmbito das relações de poder que operam na sociedade, como não 

desconhecem a confiança que ela deposita na sua capacidade de intervenção. 

Contudo, como refere Lênio Luiz Streck: 

No âmbito do imaginário dos juristas, há um deslocamento ideológico-
discursivo, aquilo que Tércio Ferraz Jr chama de astúcia da razão 
dogmática, que permite aos juristas lidarem com tudo isso sem se dar conta 
do que ocorre. Inseridos no senso comum teórico, os juristas acreditam que 
o sentido está na Lei, como uma imanência. Ora, entre nós e o mundo, 
entre a Lei e a sua aplicação, existe a dogmática e a hermenêutica jurídica, 
que vão nos dizer o que é que “a Lei quis” ou “não quis dizer”, mediante 
argumentos absolutamente ficcionais como “vontade do legislador”, “espírito 
da lei”, “espírito do legislador”, “vontade da norma”, etc. Os grandes 
oráculos do establishment é que vão dar sentido às leis que surgem na 
fornalha do sistema. Em seguida, através da astúcia da razão dogmática, 
uma espécie de iluminismo retrógado do Direito, os problemas do universo 
fenomênico são deslocados para o mundo da abstração. Por isso que, no 
processo, João da Silva, brasileiro, casado, cinco filhos, pobre, 
“esgualepado”, transforma-se “autor”, “requerente”, “suplicante” (pasmem!). 
João da Silva perde sua identidade social, sua inserção na luta de classes! 
Dito de outro modo, a sociedade conflituosa, a luta de classes, não entra 
nos fóruns. E os juristas (juízes, promotores, advogados, etc) – porque 
inseridos no sentido comum teórico – não têm problemas em “lidar” com 
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isso, porque quem “decide” ou quem “fornece os subsídios” para as 
decisões é o “Outro”. Daí a importância da psicanálise. Quem decide é 
sempre o “Outro”, Não é o Juiz. (STRECK, 1999:95-96). 

 

 O Protocolo de Palermo e as estratégias feministas que lhe estão 

subjacentes, ao sustentarem a via criminalizante para o enfrentamento do tráfico de 

mulheres, não contaram com os limites doutrinários, conceituais e operativos dos 

sistemas jurídico e judicial – diversos pelo mundo –, remetendo a mulher para uma 

condição de reiterada vitimização, na qual, para além de ser dificultado o acesso à 

plena defesa plena dos direitos e da cidadania, outros, além de ela própria (e muito 

raramente), tomam posse de seu destino, sua voz e seu corpo. 

 Os paradoxos observados fragilizam a noção de vítima, quer como condição 

reivindicada pelo feminismo, quer como situação intrínseca a certos grupos de 

mulheres. Nesse sentido, o termo, associado à sua conceituação, vem sendo 

questionado por alguns autores, sobretudo por ser utilizado como referência de uma 

estratégia que tarda em produzir resultados. Ao mesmo tempo, a postura 

vitimológica, no sentido da fixação de certas matrizes de condição social, de classe 

ou de etnia relacionadas à noção de vulnerabilidade, enfraquece os argumentos que 

a perspectiva de gênero introduziu no debate feminista. Sobre os contornos desse 

debate, Claudia de Lima Costa argumenta: 

Um dos principais ganhos que o conceito de gênero trouxe, quando aliado 
às correntes estruturalistas [do feminismo da igualdade] e pós-
estruturalistas [do feminismo da diferença], foi a negação epistemológica de 
qualquer tipo de essência à mulher. Claro que no contexto das práticas e 
lutas dos movimentos feministas e de mulheres já assistíamos a essa 
passagem analítica da mulher para mulheres (dizer que o gênero foi 
responsável pela introdução do sicurso da diferença seria cair na 
metalapsis; as lutas e mobilizações sociais específicas foram o elemento 
causador de um novo pensar, e não vice-versa, frequente ilusão de 
muitos(as) teóricos(as)). A heteroglossia incipiente nesses movimentos, 
refratando suas diferenças internas – nos dias de hoje já completamente 
radicalizada – há muito havia contribuído para o questionamento de 
qualquer posição essencialista, principalmente no que tange a noções sobre 
naturezas feminina e masculina. Mais que tudo, o gênero nos permitiu 
teorizar com mais destreza as complexas e fluidas relações e tecnologias 
de poder. [...] o gênero como categoria de análise permitiu uma certa 
despolitização dos estudos feministas na academia latino-americana. Visto 
que os termos “feminismo” e “teorias feministas” estavam associados a 
posturas radicais e pouco sérias em termos científicos, muitas estudiosas 
da área adotaram a rubrica “estudos de gênero”, mantendo assim o “rigor” e 
a “excelência” científicas (segundo definições positivistas) e conquistando 
um espaço seguro dentro do cânon acadêmico ao invés de desafiá-lo 
(objetivo que marcou o fazer das teorias feministas norte-americanas desde 
sua inserção acadêmica). Falar de gênero em vez de mulher (concebida 
como essência ontológica) também dava mais status e revelava maior 
sofisticação por parte da pesquisadora, a qual então saía definitivamente do 
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gueto dos estudos da mulher. Dessa forma, podia-se estudar a opressão da 
mulher e as relações desiguais de poder entre mulheres e homens sem 
necessariamente assumir um projeto político feminista. [...] Assim como a 
simples substituição de termos, o gênero também acarretou mal-entendidos 
com profundas e, ao meu ver, nefastas consequências para o feminismo, as 
quais já se delineavam no início dos anos 90. Por ser um termo relacional 
(isto é, entendia que o feminino só existe enquanto em relação ao 
masculino), a ênfase no gênero colocou nas pesquisadoras um fardo maior. 
Para estudar a mulher, tinham também que estudar o homem. Assim sendo, 
quem quisesse entrevistar mulheres violentadas através, por exemplo, de 
narrativas de vida, teria também que coletar as narrativas dos homens 
violadores, senão o estudo estaria incompleto. O gênero ficava, por assim 
dizer, entre o homem e a mulher, e não nas relações de poder que 
estruturam sistemas de desigualdade e opressão. Nesse final de século, 
esta tendência já se consolidou na academia através da proliferação de 
estudos de masculinidade(s), em grande parte devido aos generosos 
insumos de agências do governo e outras instituições nacionais e 
internacionais. [...] Diante do “tráfico do gênero”, presente nos cenários 
acima expostos e com o intuito de enfatizar o projeto político, norteando as 
teorias feministas em particular e o feminismo (como movimento social) em 
geral, concluo minha reflexão de forma provocativa sugerindo um retorno à 
categoria mulher, entendida não como essência ontológica, nem mesmo no 
sentido restrito de mulher como essencialismo estratégico, mas na acepção 
ampla de posição política (o que necessariamente implica algum tipo de 
essencialismo estratégico em um primeiro momento). Para isso gostaria de 
retomar minha discussão sobre feminismo e pós-estruturalismo introduzida 
acima. Em algumas correntes feministas pós-estruturalistas, avessas a 
essencialismos, a binarismos e a lógicas identitárias, proibiu-se referência à 
categoria mulher, e qualquer tentativa de nela embasar uma política 
feminista era logo rotulada de “politicamente reacionária e ontologicamente 
equivocada”. A estratégia, então, foi a de radicalizar a noção de diferença 
através de uma prática desconstrutiva negativa: a mulher passou a ser 
aquilo que não pode existir, uma categoria oca, uma ficção, uma identidade 
que não pode ser afirmada. Levada ao extremo, como já mencionei, tal 
exercício resultou na celebração de um feminismo sem mulheres. (COSTA, 
1998: 130-132) 

 

 O recente debate feminista tem dado relevância à necessidade de reafirmar a 

mulher como sujeito participante de todos os processos em que se encontra 

envolvida, reivindicando, ainda, a participação naqueles em que, historicamente, lhe 

foi dificultado, e muitas vezes negado, o acesso. Não existem, todavia, consensos 

quanto ao caminho teórico e metodológico a seguir, e, menos ainda, quanto ao 

projeto sociopolítico a perfilhar64. 

 Embora a experiência recente venha demonstrando que os instrumentos de 

enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher pela via da 

vitimologia, com base no reforço dos dispositivos legais de criminalização e no 

agravamento das penas, não tenham induzido diminuição dos crimes contra as 

                                                             
64 Sobre as teorias feministas e seus projetos e práticas políticas, ver VALCÁRCEL, Amelia. ¿Es el feminismo uma teoria 
política o uma ética? Debate Feminista, Año 6, vol.12, México D.F., 1995. 
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mulheres, nem contribuído de forma efetiva e inequívoca para o fomento dos 

processos emancipatórios, alguns posicionamentos feministas reconhecem nesse 

modelo solução tanto possível quanto adequada. 

 Entretanto, outros autores e movimentos sociais têm recusado a perpetuação 

do estado de resignação e de imobilização da mulher que a condição de vítima 

agrega. A perspectiva de abordagem com base nos Direitos Humanos 65  busca 

desvincular da noção de mulher os atributos habitualmente conferidos à vítima como 

condição prévia e permanente, anterior a qualquer fato que viole seus direitos e sua 

condição de ser humano, e adquire, portanto, o caráter de permanência. 

 Os fenômenos de violência que atingem de forma particular as mulheres, 

como o tráfico de mulheres para fins sexuais, são encarados, na perspectiva dos 

Direitos Humanos, como violações de direitos inalienáveis, ou direitos fundamentais, 

e como atentados à dignidade do ser humano, os quais devem ser salvaguardados 

de modo intransigente. Trata-se, assim, de defender requisitos universais que 

respeitam a todos os indivíduos e independem do sexo, gênero, etnia, classe social, 

opção religiosa ou política. Nesse sentido, a noção de vítima, aquela que requer um 
                                                             
65 “É de salientar que a evolução do sentido do olhar sobre o fenômeno decorre, precisamente, do aprofundar da pesquisa 
qualitativa, que, para além da mulher vítima, procura conhecer o seu contexto de existência, os seus mecanismos de 
sociabilidade e as suas motivações. Em certo sentido, a análise desloca-se da mulher vítima para a mulher que vive a sua 
condição de mulher nas diversas dimensões das relações sociais. Não por acaso, essas revisões metodológicas e 
conceituais antecedem as grandes conferências e convenções internacionais – Belém do Pará, em 1994, e Beijin, em 1995 
–, quando se torna necessário formalizar e consubstanciar um discurso não apenas “politicamente correto”, no sentido de 
obter o comprometimento institucional de governos e organizações, mas, sobretudo, para tornar evidente e credível a 
amplitude dos processos discriminatórios e violentos que afetam as mulheres, bem como o seu caráter transversal no 
âmbito das estruturas políticas, econômicas e sociais em todos os lugares do mundo. Para tanto, impunha-se considerar a 
análise desses fenômenos em contexto aberto, suscetível de ser considerado e estudado por maior leque de disciplinas e 
especialistas, e, ao mesmo tempo, enfatizar a gravidade das condições de existência das vítimas para mobilizar programas 
e políticas de enfrentamento generalizado do problema. Acreditamos que essa convergência de circunstâncias empurrou o 
movimento feminista para um dos seus próximos desenvolvimentos: a deslocação do foco teórico do fenômeno da violência 
de gênero para o campo dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Trata-se, na verdade, de retorno às origens 
programáticas do movimento, mas agora ajustados à própria evolução dos direitos. Sobre essa conjuntura, Saffioti observa: 
‘Daí vem a necessidade de uma especial releitura dos direitos humanos, de modo a contemplar as diferenças entre homens 
e mulheres, sem perder de vista a aspiração à igualdade social e a luta para a obtenção da sua completude. A consideração 
das diferenças só faz sentido no campo da igualdade. Assim, o par da diferença é a identidade, enquanto o da igualdade é 
a desigualdade, sendo esta que se precisa eliminar. Poder-se-ia argumentar que tampouco é homogênea a compreensão 
dos direitos humanos, pois varia segundo as classes sociais, as raças/etnias e os gêneros. No seio mesmo de cada uma 
destas categorias encontram-se distinções de entendimento. Grosso modo, entretanto, elas servem como balisas, evitando-
se que se resvale para o individual. Por outro lado, há uma consciência avançada da situação capaz de definir os direitos 
humanos no feminino, como, aliás, vem sendo feito nos campos da saúde, da educação, da violência, jurídico etc. Os 
portadores desta consciência lutam por sua difusão, assim como pela concretização de uma cidadania ampliada, isto é, de 
direitos humanos também para pobres, negros, mulheres. O respeito ao outro constitui o ponto nuclear desta nova 
concepção da vida em sociedade. Como afirma Saramago, enquanto a religião exige que os seres humanos se amem uns 
aos outros, o que depende de convivência, uma vez que nem mesmo o amor materno é instintivo, a compreensão dos 
direitos humanos impõe que cada um respeite os demais. Amar o outro não constitui uma obrigação, mesmo porque o amor 
não nasce da imposição. Respeitar o outro, sim, constitui um dever do cidadão, seja este outro mulher, negro, pobre. 
(SAFFIOTI, 1999:85)’ “ (LAKY, 2011:98-99) 
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cuidado especial, consubstanciado em instrumentos de proteção e programas 

assistencialistas, também, especiais, deixa de ter relevância estratégica, pois, em 

princípio, o projeto político buscará os mecanismos que assegurem, a todos, os 

direitos fundamentais. 

 No entanto, alguns movimentos feministas vislumbram nessa universalidade 

de direitos a presunção da existência de um “indivíduo universal”, e que não atende 

às especificidades das funções sociais da mulher. Daí ser recorrente a reivindicação 

de um espaço que busque resgatar tais singularidades, que seria atendido nos 

denominados “diretos fundamentais da mulher”, ou “direitos humanos da mulher”66, 

por forma a suprir a necessidade de conceituar o seu papel concreto, e diverso, na 

organização social. 

 

 

 2.1.3 Rotas e agentes do Tráfico 

 Ao situarmos o campo no qual se configuram os papéis da mulher vítima de 

tráfico, sobretudo para fins sexuais, somos conduzidos a observar e compreender os 

processos a eles associados, nomeadamente, os circuitos percorridos e os agentes 

que nele operam. 

 Se aceitarmos, em tese, que a situação da mulher no tráfico não se confina a 

uma presença passiva, decorrente da reiterada nomeação da sua figuração de 

vítima em contexto de permanente vulnerabilidade, também, por princípio, a sua 

situação decorre de outros processos que de forma concreta a condicionam e 

induzem à sua participação. Em outros termos, nem todas as mulheres, adultas, 

crianças ou adolescentes, pobres, estigmatizadas social, étnica e politicamente, 

discriminadas, violentadas ou abandonadas, são vítimas de tráfico. 

 Outros fatores participam para que somente em determinadas condições esse 

fenômeno ocorra. Entre elas encontram-se os papéis dos agentes e as “rotas de 

tráfico”, que, por sua vez, não apenas associam-se às tais condições em que as 

mulheres se encontram, como articulam-se com certos contextos favoráveis. 

                                                             
66 Em 1993, na Conferência de Mundial de Viena, foi instituído o termo “Direitos Humanos da Mulher”. 
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 Poderemos, então, indagar-nos sobre quais são esses contextos favoráveis 

que configuram quer certos tipos de circuitos de trânsito de pessoas traficadas, quer 

a distribuição geográfica dos locais de origem e locais de destino. 

 O Relatório nacional PESTRAF (2002) refere: 

Consideramos “rotas”, caminhos previamente traçados por pessoas ou por 
grupos que têm como objetivo chegar a um destino planejado. O principal 
motivo de sua definição é indicar a direção ou o rumo que melhor atenda às 
necessidades dos que por elas venham a transitar, seja em viagens de 
turismo e de negócios, em expedições para estudos e descobertas, ou para 
realizarem atividades ligadas ao crime organizado. Segundo a Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (2002), 
Grupo Criminoso Organizado é aquele formado por três ou mais pessoas, 
existente há algum tempo e atuando com o propósito de cometer uma ou 
mais infrações graves ou enunciadas na presente convenção, com a 
intenção de obter direta ou indiretamente, um benefício econômico ou 
material. Trabalhando-se com esses referenciais, as rotas do tráfico de 
mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual devem 
ser analisadas como espaços de interconexão do crime organizado. Nelas, 
as relações de poder são construídas a partir de uma ordem mafiosa, que 
envolve não só pessoas ligadas às redes criminosas, mas também a 
participação de diferentes atores institucionais. As rotas são 
estrategicamente construídas a partir de cidades que estão próximas às 
rodovias, portos e aeroportos, oficiais ou clandestinos, que são pontos de 
fácil mobilidade. Podem utilizar-se de vias terrestres, aéreas, hidroviárias e 
marítimas. (LEAL e LEAL, 2002:71) 

 

 Pressupõe-se, assim, que a configuração de uma rota de tráfico implica 

mobilidade, uma rede articulada de contatos que viabiliza o trânsito de pessoas e 

uma estrutura operacional associada ao crime organizado, que recruta pessoas e as 

desloca para certos destinos. Aparentemente, trata-se de conjunto de requisitos que 

não difere substancialmente daqueles que operam o trânsito ilegal de migrantes, 

distinguindo-se, eventualmente, nas práticas de exploração que, embora não 

exercidas diretamente pela rede de aliciamento, acabam por ocorrer em outros 

momentos através de outros agentes, ao longo do processo. 

 O que existe, então, de tão específico nas rotas de tráfico de mulheres para 

fins sexuais, que conduz à análise diferenciada das movimentações, legais ou 

ilegais, de migrantes? 

 Entendemos, por um lado, ser precisamente o ocorrido nesse percurso que 

diferencia os diversos tipos de deslocamentos de pessoas: as práticas de violência, 

submissão e controle a que estão submetidos desde o momento do aliciamento até 

qualquer destino de intensa e violenta exploração da sua força de trabalho – é nesse 

conjunto de práticas que pode ser reintroduzida a noção de escravidão como um 
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meio de implementação das relações de poder cujo objetivo seja apenas visar a 

submissão funcional do indivíduo. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que parece existir um padrão que 

relaciona origem/rota/destino, este possui capacidade de auto-organização e 

adaptabilidade em função de condições mais favoráveis (entenda-se, rentáveis) ou 

como forma de iludir os sistemas de controle das autoridades: por exemplo, a 

mudança de bordéis de prostituição do lado brasileiro para as localidades 

fronteiriças da Bolívia ou da Guiana Francesa, ou, quando do movimento das “Mães 

de Bragança”, a transferência das “casas de alterne” de Portugal para a zona de 

fronteira em Espanha, buscando espaços menos vigiados ou, socialmente, mais 

tolerantes, ou, ainda, a inversão das rotas, fomentando o movimento de “clientes”, 

como no fenômeno do turismo sexual.67 

Essa adaptabilidade de rotas estende-se, também, à própria configuração da 

rede68, sendo, por vezes e deliberadamente, difícil de reconhecer a sua existência: o 

esquema de articulação não é fixo, nem possui, sempre, uma clara ligação ao crime 

organizado, podendo conter diversos tipos de complexidade organizacional. Não é 

raro que tudo comece no interior do ciclo familiar ou de amizade, no qual, 

dificilmente, podemos identificar uma rede articulada ou, mesmo, um tipo de 

organização de caráter ilícito, as quais só se manifestam em momentos posteriores 

do processo, ou seja, no percurso e local de destino. 

Duas irmãs afirmaram que mais de 40 mulheres paraenses estão se 
prostituindo no Suriname, vivendo em condições de miséria (...) porque 
foram enganadas sob a promessas de emprego fácil. As duas (...) foram 
convidadas pela prima Raimunda para trabalhar no Suriname, onde reside. 
Raimunda ofereceu às duas a quantia de R$200 para que retirassem 
passaporte em Belém. Ao chegarem, foram levadas até o clube “Diamond” 
(...) teriam de pagar U$100 diários pela hospedagem. A dívida era a forma 
de manter as duas presas no clube (...) as irmãs deviam U$795 pela 

                                                             
67  Sobre a capacidade de auto-organização das “redes”, Sousa Santos et al (2007:26-27) comentam: “Para Aronowitz 
(2001: 175-176), o facto dos grupos organizados envolvidos no tráfico de pessoas possuírem uma estrutura flexível e 
descentralizada, permite que estes vários grupos surjam menos como concorrentes e mais como colaboradores, criando 
grandes redes com várias subunidades especializadas numa determinada função, seja o recrutamento, seja o smuggling, 
seja a exploração sexual. A absorção das várias especializações numa só rede permite uma enorme adaptação a novos 
mercados e, por isso mesmo, os grandes grupos estão a deixar progressivamente de estar organizados hierarquicamente, 
para passar para uma estrutura organizativa mais horizontal”. 

68 “As redes de favorecimento do tráfico para fins de exploração sexual comercial organizam-se como uma teia de atores 
que desempenham diferentes funções (aliciadores, proprietários, empregados e outros tipos de intermediários), com o 
objetivo de explorar para obter algum bem material ou lucro. Estas redes escondem-se sob as fachadas de empresas 
comercias (legais e ilegais), voltadas para o ramo do turismo, do entretenimento, do transporte, da moda, da indústria 
cultural e pornográfica, das agências de serviços (massagens, acompanhantes...), dentre outros mercados que facilitam a 
prática do tráfico para fins de exploração sexual comercial.” (PESTRAF, 2002:64) 
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hospedagem [...] “A nossa prima falou que tínhamos que ficar na casa até 
pagarmos nossa dívida e não poderíamos tentar fugir, pois seríamos 
caçadas e, provavelmente, mortas!” (PESTRAF - Relatório Região Norte) 
(LEAL e LEAL, 2002:65-66) 

 

 Esses relatos recomendam-nos que o fenômeno do tráfico de mulheres para 

fins sexuais não seja abordado a partir de descritores simples que isolam os agentes 

e suas funções de acordo com organogramas de atividades e de papéis que 

colocam vítimas, aliciadores e rotas em espaços analíticos fragmentados. 

 Por um lado, aqueles relatos ajudam-nos a desconstruir a noção de um 

universo de gênero que configura os atores do tráfico de pessoas – deduz-se, 

habitualmente, que as vítimas são mulheres e os aliciadores são homens –, 

evidenciando ausência de qualquer, suposta, ética ou solidariedade feminista: as 

narrativas expressas em inúmeras pesquisas e questionários revelam o aumento do 

envolvimento de mulheres no tráfico (que foram, ou não, traficadas, que foram, ou 

não, também prostituídas), na maioria dos casos como “aliciadoras”, mas, também, 

como proprietárias de estabelecimentos de destino, ou, ainda, como empresárias no 

mercado do sexo; no entanto, mais raramente, registra-se a presença de mulheres 

como controladoras que vigiam, agridem e intimidam as vítimas, cabendo esse 

desempenho aos homens. 

 Por outro lado, essas narrativas, apesar de evidenciarem as diversas 

possibilidades de modos de atuação das redes, revelam o seu objetivo último e 

comum: a submissão e aprisionamento da mulher a um vínculo de dívida pessoal 

que mistura sentimentos de “posse” e “gratidão” – a alguém que, ao mesmo tempo 

que oprime, também representa a única esperança de garantir o seu rendimento 

para alcançar dias melhores. Nesse sentido, também o âmbito das relações de 

poder e de interdependência dos sujeitos aproxima-se da condição de escravidão69. 

                                                             
69

 “Vale salientar que esta atividade [o mercado contemporâneo de escravas sexuais] deve ser compreendida como uma 

violência, posto que se trata de uma ação que se dá pelo uso da força/dominação e da exploração de um ser humano sobre 
outro, com a finalidade de obter lucro. A violência é entendida a partir da própria etimologia da palavra, que deriva do latim 
vis (força) e significa: desnaturar, ou seja, uma ação que é contra a natureza do ser; coagir, constranger, torturar e 
brutalizar, pois impede a espontaneidade, a vontade e a liberdade da pessoa; violar, ato que desrespeita a natureza de 
alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente pela sociedade. Concordamos também com Marilena Chaui (CHAUI, 
1980:16), que define-a como a conversão de pessoas diferentes em desiguais, numa relação onde alguém é inferior e 
alguém é superior [...] ação que trata o ser humano não como sujeito e sim como coisa [...] Trata-se também de uma 
violência sexual, já que a mulher é obrigada/escravizada por um/a comerciante que a vê como propriedade e que, portanto, 
esta deve prestar serviços sexuais em troca de algum bem material, com quantos usuários desses serviços ele/a 
determinar, assim torna-se escrava sexual de um/a suposto/a proprietário/a.” (ASSUNÇÃO e SOARES, 2010:1-2). 
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 Apesar de ser contestada em algumas pesquisas acadêmicas e em muitos 

posicionamentos feministas, certa conduta passiva da vítima não deixa de ser 

constatável um generalizado, ainda que não homogêneo, contexto de 

vulnerabilidade que envolve os indivíduos traficados, e que “explica” a tendência 

para fixar certo tipo de “perfil” das vítimas (ainda que as condutas sejam induzidas e 

socialmente nomeadas). Todavia, tratando-se dos agentes do tráfico, constata-se a 

dificuldade de reconstituir esse “perfil” social, confinando-se a sua representação ao 

seu descritivo funcional no âmbito da rede. 

 Ao analisarmos a tipificação das redes criminosas para o tráfico de pessoas 

ou as “posições e funções nas redes de tráfico mais complexas”, nomeadas e 

caracterizadas no Relatório da OIT (2006), dificilmente poderemos reconhecer os 

sujeitos sociais, econômicos, políticos e culturais que constituem essas redes. Ou 

seja, configuram-se indivíduos (não por acaso designados no plural) sem rosto e 

sem vivência social, como se suas “posições” e “funções” se situassem em campo 

estrutural e determinante, o que acentua, do ponto de vista metodológico, as 

abordagens fragmentadas dos fenômenos concretos. 

 

 

QUADRO 1 – Tipos de redes criminosas para o trafico de pessoas. 

TIPO ABRANGÊNCIA FORMA DE ATUAÇÃO 

AMADORA 

Interestadual e 
Internacional 

São poucos os participantes. Não há organograma 
sofisticado e preciso para a atuação. Ex.: O dono de 
um bordel busca mulheres em outro país ou Estado 
por meio de um contato residente no local do 
aliciamento. 

PROFISSIONAL 
Interestadual Estruturada. Conta com maior número de 

participantes, que têm papéis definidos, e também com 
contatos interestaduais. 

PROFISSIONAL 
Internacional Estruturada, com contatos em diversos países. 

Atuação mais sofisticada. Papéis dos participantes 
bem definidos. 

Fonte: OIT. Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Brasília: OIT, 2006, p.52. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
Tal tipo de violência é definida por Maria Lúcia Pinto Leal como “uma violência sexual que se realiza nas re lações de 
produção e mercado (consumo, oferta e excedente) através da venda de produtos sexuais [...] pelas redes de 
comercialização do sexo [...] ou pela via do trabalho autônomo. Esta prática é determinada não apenas pela violência 
estrutural (pano de fundo) como pela violência social e interpessoal. É resultado, também, das transformações ocorridas 
nos sistemas arbitrados nas relações sociais, especialmente o patriacalismo, o racismo, e a apartação social, antítese da 
ideia de emancipação das liberdades econômicas/culturais e das sexualidades humanas.” (LEAL apud LEAL e LEAL, 
2002:44) 
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QUADRO 2 – As posições e as funções nas redes de tráfico mais 
complexas. 

POSIÇÃO FUNÇÃO 

INVESTIDORES 

Aplicam recursos e supervisionam todo o empreendimento. Esses indivíduos 
não têm sua identidade conhecida pelos integrantes que trabalham em 
posições inferiores, garantindo-se, assim, o desvinculamento do comando da 
organização com os braços responsáveis pelas atividades ilícitas. 

ALICIADORES 

Identificam pessoas vulneráveis, fazem falsas propostas de trabalho, pagam as 
despesas iniciais do deslocamento e podem arcar até com outras despesas, 
como presentes ou cestas básicas, para obter a confiança da vítima ou de sua 
família. Desconhecem, na maioria das vezes, os detalhes das rotas de tráfico 
e, geralmente, são pagos “por cabeça”, ou seja, por pessoa aliciada. 

TRANSPORTADORES 
Levam as vítimas de suas cidades de origem até a cidade de destino, no caso 
do tráfico interestadual ou, ainda, até a cidade de onde serão levadas para o 
país de destino ou de trânsito. 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

CORRUPTOS 

Em troca de suborno, fornecem documentos falsos à organização e outros 
meios de possibilitar o deslocamento das vítimas. 

INFORMANTES 
Armazenam dados sobre os serviços de repressão, sobre as rotinas de 
fiscalização da imigração e qualquer outra informação que se fizer necessária. 

GUIAS 
Recepcionam as vítimas e as acompanham de um ponto de trânsito ao outro. 
Algumas vezes o acompanhamento é até o local de destino. 

SEGURANÇAS 
Imigrantes ilegais que mantêm a ordem durante o trajeto, geralmente por meio 
da força física ou ameaças. 

COBRADORES 
Cobram os custos da viagem até o país de destino, geralmente por meio de 
violência e ameaças, ou mesmo através da intimidação de amigos ou 
familiares da vítima. 

LAVADORES 
DE DINHEIRO 

Cobrem o rastro do dinheiro, o qual pode ser reaplicado em atividades 
criminosas complementares ou em atividades legais dispersas. 

ESPECIALISTAS E 
PESSOAL DE APOIO 

Pessoas contratadas para atuarem em demandas pontuais, sem relação direta 
e contínua com a organização criminosa. 

Fonte: OIT. Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Brasília: OIT, 2006, p.54-55. 

 

 Entretanto, quando aprofundamos a observação dos fatos, alguns desses 

atributos transfiguram-se, motivando perplexidades e contradições: isso ocorre, por 

exemplo, quando uma daquelas posições ou funções é desempenhada pelos pais 

da vítima, seus amigos ou vizinhos e, mais marcadamente, ainda, quando é 

atribuída a uma mulher70 . Note-se, a propósito, que aquele documento da OIT 

(2006) coloca no gênero masculino toda a nomenclatura dos cargos e dos papéis 

dos agentes na rede de tráfico. 

                                                             
70 “Uma brasileira, do interior da Baía, com 16 anos, foi traficada em 1998 para Zurique quando conheceu uma tia que 
morava na Suíça: “pelos poucos dias que fiquei com a minha tia, ela me deu votos de que eu podia confiar nela. E eu confiei 
bastante”. A tia foi embora e, alguns meses depois, telefonou para a jovem perguntando se ela não gostaria de ir estudar 
para a Suíça, ressaltando as características mais atractivas do país e apelando à liberdade que ali iria alcançar. A jovem 
ficou entusiasmada, havendo, contudo, o problema de ela ser menor. Pai e filha contrataram um advogado para regularizar 
a situação, mas adivinhando ser um processo moroso, a tia sugeriu que providenciassem um documento falso. Cerca de 
uma semana depois de uma outra mulher ter entregue o passaporte falso à jovem, a tia enviou o dinheiro para a compra da 
passagem e a jovem viajou para Zurique. Lá foi recebida por dois homens e pela tia que a levou a comprar roupas e a um 
salão de beleza. Pouco tempo depois, a tia obrigou-a a ter relações sexuais com um dos homens do aeroporto. A jovem 
perdeu a virgindade com o homem, embora ele alegasse que ela não era virgem, pelo que a tia a insultou e ameaçou 
mandá-la de volta para o Brasil. O homem e a tia acabaram por fazer um acordo em que este se casaria com a jovem e 
esta teria de se prostituir” (adaptado de LEAL e LEAL, 2002: 154-156 apud SOUSA SANTOS ET AL, 2007:29-30). 
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 Paradoxalmente, ao contrário do que sucede, quer no âmbito das Ciências 

Sociais, quer da Criminologia, nas pesquisas sobre a vítima de crimes ou de 

violência estrutural, como, também, sobre homicidas, estupradores, serial killers, 

pedófilos ou maridos violentos, pouco, ou nada, se especula sobre as “motivações” 

subjetivas dos traficantes de seres humanos, sobretudo para fins sexuais; no 

entanto, o fenômeno é, frequentemente, designado como a terceira atividade ilegal 

que mais dinheiro movimenta, depois do tráfico de drogas e de armas. 

 Entendemos que tais paradoxos resultam de duas circunstâncias: por um 

lado, ao esquematizar o crime organizado, enquanto processo, a partir de posições 

e funções desempenhadas por indivíduos diferentes, é como se dividíssemos o 

crime em pequenas “irregularidades” ou “delitos”, e, nesse sentido, o traficante dilui-

se em diversos contrafatores em cuja atuação não se reconhece, por vezes, conduta 

tão grave ou condenável; por outro lado, quando nos aproximamos do indivíduo 

concreto que exerce, no âmbito da “rede”, determinado tipo de atividade, poderemos 

constatar que ela decorre, de algum modo, de uma “necessidade” de sobrevivência, 

da busca de renda extra, quando não ocorre, também, um contexto de dependência 

e submissão violenta em relação a outrem. Nessas circunstâncias, parece emergir 

um contexto de “desculpabilização”, pois não é o processo de tráfico que está sendo 

considerado, naquilo que significa como violação dos direitos fundamentais da 

“vítima” e como atentado à sua dignidade, mas, apenas, a participação relativa de 

cada indivíduo nas atividades ilícitas da rede, consideradas isoladamente. 

 Portanto, não parece existir motivo para buscar as razões do traficante de 

seres humanos para os seus atos, pois, analiticamente, este não existe, surgindo 

atomizado em diversos outros indivíduos e práticas. De modo idêntico, procede-se à 

desconstrução do “crime”, transformando-o em uma cadeia de pequenos “negócios”, 

mais ou menos irregulares. Não por acaso, ao termo tráfico de mulheres para fins 

sexuais surgem atrelados outros como mercado, comércio, serviços, empresário e 

cliente. 

 Essa diversidade de agentes, que se ocultam em múltiplas roupagens (que a 

própria abordagem metodológica atribui), induz à invisibilidade do fenômeno como 

totalidade de um processo. Apesar de serem conhecidas as suas aparências – 

mulheres migrantes que se prostituem nas ruas e em bordéis, anúncios em jornais, 

entre outros –, a invisibilidade reside nas conexões entre agentes da rede. 
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 Os mapeamentos das rotas, apresentados em diversas pesquisas, como a 

PESTRAF (2002), são construídos a partir das práticas visíveis das vítimas: 

conhecem-se, ainda sem rigor absoluto, a sua origem e seu destino, quando 

expostas nos locais do mercado sexual, ou quando repatriadas ou não admitidas 

nos países de destino. Em relação aos agentes, seus modos de operar, suas 

conexões, apenas se estimam, ou são parcialmente detalhados quando as vítimas 

têm a coragem de denunciar os fragmentos que conseguem identificar. 

 Tanto o Relatório do PESTRAF (2002), que identificou 241 rotas de tráfico de 

pessoas para fins de exploração sexual, subdivididas por rotas internacionais, 

interestaduais e intermunicipais, quanto o “Mapeamento dos pontos vulneráveis à 

exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras” 

(2009/2010), que identificou 1.820 locais, configuram os cenários das rotas mais a 

partir das vítimas – seus relatos e denúncias – e das ações policiais bem sucedidas, 

e menos pelo conhecimento efetivo das rotas e seu funcionamento. 

Em alguns casos, além do perfil das mulheres traficadas, é tipificado, 

também, o perfil do cliente, configurando um quadro finalístico do sistema de 

mercado. No entanto, pouco se conhece sobre os mecanismos de aliciamento do 

cliente, e este, por sua vez, não se assume, na maioria das vezes, como 

consumidor. Também as mulheres traficadas para fins sexuais não revelam os 

mecanismos do tráfico, quer para salvaguardar a sua integridade (pois é certa a sua 

condição de submissão ou dependência de alguém), quer para, ainda assim, 

garantir sua renda. Mesmo não assumido, de modo explícito, tais práticas 

assimilaram um “pacto de segredo” que envolve o fenômeno, ocultando os indícios 

que, eventualmente, permitiriam caracterizar as ações efetivas dos agentes na rede. 

Essas impossibilidades que condicionam a observação e compreensão das 

redes de tráfico não se refletem, apenas, na dimensão sociológica do problema, mas 

têm repercussões quer nas abordagens transdisciplinares do fenômeno, quer nos 

instrumentos instituídos para enfrentar outros processos, associados ou paralelos. 

Segundo Rodrigo Gomes: 

A Convenção de Palermo leva à comparação, coleta e análise de dados e 
estatísticas sobre mecanismos de enfrentamento do crime organizado, 
enfocando, separadamente, a estratégia policial, os meios institucionais e 
os meios técnico-operacionais disponíveis (entrega vigiada; ação 
controlada, inteligência policial, confisco de bens, vigilância eletrônica, 
infiltração policial e força-tarefa), que são objeto de recomendações em 
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tratados internacionais. Essa convenção aborda os tipos penais de grupo 
criminoso organizado, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução à justiça, 
traz recomendações gerais, âmbito de aplicação, vigência, protocolos 
adicionais, cooperação jurídica internacional, confisco de bens, treinamento 
e investigação. A definição de organização criminosa, que vem atender e 
complementar a legislação brasileira de 1995 (Lei nº 9.034/1995) que 
estipulou os meios operacionais de repressão ao crime organizado, é 
estampada na Convenção de Palermo: grupo estruturado de 3 ou mais 
pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o 
propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na 
convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 
econômico ou outro benefício material [...] Considerando os Protocolos 
Adicionais, pode-se dizer que o crime organizado transnacional atua 
também através do tráfico ilícito de armas e munições, de pessoas e 
imigrantes. (GOMES, 2008:42-43) 

 

 O pressuposto de existência de uma estrutura de crime organizado71 como 

suporte logístico que opera o tráfico de pessoas para fins sexuais orienta e 

posiciona, à partida, todos os dispositivos analíticos em torno da noção de 

organização que busca a arrecadação de lucros ilícitos que, em algum momento, 

colocará em circulação através dos processos denominados de “lavagem de 

dinheiro”. 

 A propósito Damásio de Jesus (2003) comenta: 

Participamos, em Viena [...] do 12º Período de Sessões da Comissão das 
Nações Unidas de Prevenção ao Crime e Justiça Penal, em que o crime de 
tráfico internacional de mulheres e crianças, tema principal do evento, foi 
colocado em terceiro lugar na lista dos delitos que mais obtêm lucros ilícitos. 
Ocorre, todavia, que entre nós [no Brasil] os delitos referentes ao tráfico 

                                                             
71 “Não causa, pois, estranheza que grupos já existentes ligados ao crime organizado que actuavam noutras áreas ilícitas 
despertem para o tráfico de pessoas, nem tão pouco que sejam criados novos grupos que actuam somente nesta área. O 
aumento do número de grupos ligados ao tráfico de pessoas em geral, e de mulheres em particular, tem sido acompanhado 
por uma crescente diversidade dos mesmos, podendo ser constituídos por dois ou três indivíduos que actuam de forma 
simplista ou, pelo contrário, por grupos que se inserem em estruturas amplamente organizadas, com uma divisão de 
trabalho restrita e com ligação a outro tipo de crimes. Podem, ainda, actuar apenas ilegalmente, ou combinar processos 
ilegais com outros legítimos. Segundo a Europol (1999), o nível de organização é elevado quando pessoas de diferentes 
nacionalidades são traficadas no mesmo transporte, há grandes quantidades de dinheiro a circular e, quando algo corre 
mal, têm rapidamente assistência jurídica. Um outro factor é a sua capacidade para subornar policiais. Como refere um dos 
relatórios da Human Rights Watch (2001) sobre o tráfico de mulheres na Grécia, o fenómeno internacional do tráfico de 
mulheres para exploração sexual não poderia existir sem um nível de envolvimento significativo de polícias, de agentes dos 
serviços de fronteiras e outros agentes da lei. [...] As redes que se inserem no âmbito do crime organizado alcançam este 
nível de organização. Actuando em moldes semelhantes aos das grandes empresas, os criminosos podem ser pensados, 
eufemisticamente, como homens de negócios que exploram mercados com o propósito de alcançarem o máximo lucro 
possível (Farr, 2004:94). São sobejamente conhecidas, por exemplo, a yakusa japonesa, a máfia russa, a máfia chinesa, a 
máfia italiana, etc. Na Europa, o crime organizado existe há muito e, não obstante os esforços da União Europeia no sentido 
de o combater, os governos nacionais estão longe de dar respostas eficazes (Den Boer, 2001). Contudo, o fenómeno 
conheceu uma expansão com o colapso da União Soviética e com a globalização dos mercados económicos. Logo no início 
da década de 90, estes grupos, já firmados no negócio do crime, começaram a ver o tráfico de mulheres para exploração 
sexual como um negócio lucrativo. Mas, este enquadramento político e económico fomentou, igualmente, a emergência de 
redes especialmente vocacionadas para esse tipo de crime”. (SOUSA SANTOS ET AL: 2007:25-26) 
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internacional de seres humanos não se enquadram no tipo penal da 
lavagem de dinheiro

72
. (JESUS, 2003:12) 

 

 Assim, a lavagem de dinheiro pressupõe a prática de crime associado que 

gera o “dinheiro sujo”, aquele que provém da obtenção de lucros ilícitos. De modo 

subentendido, a exploração das mulheres traficadas, incluindo-se os meios 

utilizados, constitui-se como crime menor, cujos dividendos, não sendo sujos, não 

representam, no imaginário coletivo, uma conduta grave. Não por acaso, e ao 

contrário das drogas e das armas, as mulheres traficadas para fins sexuais circulam 

livremente (entenda-se, são “expostas”), não sendo excepcionalmente ocultada a 

sua existência. 

 No entanto, apesar da dificuldade em descortinar esquemas e procedimentos 

claros, ainda que as aparências não sejam escamoteadas, as redes seguem, no seu 

modo de operar, um conjunto de passos que as aproximam da noção de 

organização criminosa. Para Ruiz: 

Algunos propietarios de determinados clubes tienen contactos con las redes 
que traen a las mujeres y se las venden. Según nos relataba uno de 
nuestros informantes: “una cosa es muy real e es que hay gente que se 
dedica a traerlas del país de origen y después venderlas aquí”. “De siempre 
la prostituta se ha vendido (…) es como un animal que se vende”. Pagan 
entre uno y dos millones de pesetas por mujer. Este costo es la deuda que 
tiene contraída la mujer con la organización. La mujer es quien la compra y, 
mientras no pague la deuda, el propietario puede mandarla a ejercer a 
clubes de otros propietarios con quienes tenga acuerdos. Las 
organizaciones referidas suelen contar con algún enlace en los países de 
origen de las mujeres, quien se dedica a captar a las posibles candidatas, 
generalmente entre los estratos sociales más bajos, procurando que sean 
jóvenes físicamente atractivas. Los miembros de las organizaciones se 
aprovechan del estado de necesidad en que se encuentra la mayoría de 
esas mujeres, así como de otras circunstancias agobiantes que pueden 
padecer las mismas. Una vez captadas, los miembros de la rede les 
preparan el viaje proporcionándoles, en concepto de préstamo, todo lo 
necesario para ello. Les facilitan la adquisición del pasaporte, los pasajes de 
avión (tanto del billete como el de regreso, cerrado dentro de los noventa 
días permitidos por estancia como turista) y la bolsa de viajen (que oscila 
entre los mil quinientos e los dos mil dólares USA, dinero necesario para 
demonstrar que durante su periodo de estancia pueden cubrir sus 

                                                             
72 O Art. 1º da Lei nº9.613/98, na definição de “lavagem” ou ocultação de bens, refere: 
“Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 
valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 
I- de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; 
II- de terrorismo; 
III- de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção; 
IV- de extorsão mediante sequestro; 
V- contra a administração pública [...]; 
VI- contra o sistema financeiro nacional; 
VII- praticado por organização criminosa; 
VIII- praticado por particular contra administração pública estrangeira.” 



114 
 

necesidades). Además, aleccionan a las mujeres sobre cómo deben pasar 
la frontera, indicándoles cómo deben vestirse y qué deben responder a los 
policías de la misma. Una vez pasado el control fronterizo, la mujer es 
recogida por un miembro de la red, que la esperaba, quien la conduce al 
club asignado. Se le retira la documentación, el billete de avión y la bolsa de 
viaje, y se la pone a trabajar para la rede hasta que salde la deuda 
contraída, intimidándola para que no intente huir. Las mujeres deberían 
pagar todos los servicios prestados, por los que la organización les cobrara 
cantidades manifiestamente abusivas. Es decir, contraen una deuda con 
dichas organizaciones, viéndose obligadas a practicar el alterne y la 
prostitución hasta saldarla. (RUIZ, 2003:64-65) 

 

 Esse padrão de procedimentos, reconhecido pela generalidade dos estudos, 

e que serve, mesmo, para determinar a existência de atuação articulada que 

configura a organização criminosa, assume, em algumas circunstâncias, uma feição 

ambígua e paradoxal. 

 Se nos detivermos, apenas, à observação do tráfico internacional de mulheres 

adultas para fins sexuais, somos conduzidos a entender que existe uma etapa inicial 

de aliciamento, pouco violenta, que se baseia no uso de artifícios ardilosos – 

promessas de empregos e/ou elevadas remunerações –, ainda que a divulgação 

pública de diversos casos, e o “ouvi dizer” que percorre as narrativas no meio dos 

grupos vulneráveis, permita questionar a ideia do engano absoluto. 

 Nesse sentido, Ruiz (2003:66) identifica três situações: mulheres enganadas 

e obrigadas a prostituir-se; mulheres que migram sabendo que iriam prostituir-se, ou 

seja, não enganadas e cientes do tipo de atividade que iriam desempenhar, mas que 

encontram condições laborais de exploração e, querendo abandonar, são impedidas 

pelas máfias; e, mulheres que queriam migrar para prostituir-se e recorrem a 

determinadas organizações para deslocar-se e entrar em países estrangeiros e, 

após saldarem sua dívida, ali permanecem no exercício da atividade. 

 Se, à partida, essa tipificação de situações não altera a substância das 

práticas das redes, muda, todavia, sua relação com as mulheres captadas. 

Aparentemente, poderão estar nesses detalhes distintivos as diferenças de 

comportamento que, por vezes, deixam os pesquisadores perplexos e incapazes de 

estruturar uma explicação. Por exemplo, na pesquisa sobre “deportadas e não 

admitidas” 73 , no seu diário de campo, a pesquisadora anotava as reações 

                                                             
73 BRASIL. Relatório: indícios de tráfico de pessoas no universo de deportadas e não admitidas que regressam ao Brasil 
via o aeroporto de Guarulhos - Secretaria Nacional de Justiça. Brasília: Ministério da Justiça, 2006. 
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culpabilizadoras da maioria das mulheres em relação ao comportamento das 

autoridades do país de destino, das mulheres que se recusavam a falar – denotando 

comportamento “comprometido” – e das mulheres que, apesar das circunstâncias, 

não se inibiam em ostentar vestuário “ousado”, denunciando seu propósito inicial; no 

entanto, poucas condenavam os procedimentos que o tráfico usou e que as 

conduziu àquela situação, salvo o reconhecimento da elevada dívida que as 

atormentava.74 

 Ainda que não expressas, ou conscientemente assimiladas, tais condutas 

tendem a naturalizar os atos do traficante, pelo menos naquele momento inicial. 

Afinal, ele representa a possibilidade de concretização de um projeto, de um sonho, 

ou de uma solução temporária para resolver as carências materiais daquelas 

mulheres. 

 Entendemos, entretanto, que essa naturalização estende-se a campos além 

das relações interpessoais que ligam traficantes e traficadas, afetando, de modo 

paradoxal, o amplo entendimento do fenômeno. Referimo-nos, por exemplo, à 

atuação ambígua de certa mídia, como os jornais de Portugal e Espanha, que, ao 

mesmo tempo em que denunciam o tráfico de mulheres, apresentando seus 

números alarmantes, e noticiam as ações policiais e judiciais “exemplares”, publicam 

nas páginas interiores anúncios de “serviços sexuais”, de “massagens”, ou serviços 

de “acompanhantes”, oferecidos por senhoras e meninas, com o aliciante de serem 

“estrangeiras”, “latinas”, “negras” ou “mulatas”, não se coibindo de publicar fotos ou 

publicitar seus atributos físicos e suas exóticas “habilidades”. Ao contrário, 

                                                             
74 “Para fins sexuais, eu não acredito no tráfico, exceto o de crianças e adolescentes. O máximo que existe de tráfico de 
seres humanos é por causa de órgãos. Tem muita gente que vem adotar aqui. Tudo isso para retirar os órgãos para salvar 
a vida de um filho legítimo deles. Isso existe! Agora, para fins de prostituição, eu acredito que só exista tráfico quando são 
crianças. Pra mulher, não existe a questão do envolvimento e do aliciamento. A não ser para pessoas muito bitoladas, lá no 
fim do mundo! Mas aqui nas metrópoles, sinceramente, não. Eu lido com a noite. Acho que vai quem quer. Ou será que foi 
realmente cafetizada, não pelo dono da casa, mas pelo “marido”? E aí, ela volta e se a Polícia Federal colocar isso na 
mídia, eles se ferram! Aí tem que dizer que foi enganada... foi levada daqui para lá, que não sabia!” “Como aconteceu com 
uma garota: ‘ah não! Eu vou trabalhar na chapelaria de uma boate, guardando as bolsas!’ Eu disse: ‘acorda! Você vai 
trabalhar dentro de puteiro a troco de nada?’ Eu até acredito no caso da recepcionista, da arrumadeira, em trabalho de 
garçonete, de garçom... mas de uma menininha de 19 anos, toda bonitinha... dizer que ela foi convidada para trabalhar? Vai 
fazer o que ali?” “Cai na real! Será que eu sou tão idiota? Sabendo quanto é o salário mínimo no Brasil, eu vou sair daqui 
para trabalhar de empregada doméstica e ganhar seis mil dólares ao mês? Será que a mulher é tão idiota? Ou é o famoso 
estereótipo da... loira burra? Ah, pelo amor de Deus! Isso não existe, eu não acredito! Eu acho que quando ela vai contar a 
história, ela conta a versão que ela foi instruída a contar. Tá tudo bem! Ela foi para lá por um agenciador e aí, quando 
chegou lá, ela se encantou por um idiota qualquer, que fez todas as propostas para ela ficar no país, e aí ela ficou presa, 
sem passaporte, foi cafetizada, prostituída pelo próprio homem que ela julgava “marido”! Só que, na hora que ela quer ajuda 
do consulado, na hora de voltar, ela tem que contar a versão que o nosso governo quer! Nem sempre pode falar a verdade!” 
(LEAL e Leal, 2002: 135-137) 
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dificilmente poderemos perceber nos anúncio de jornais referências expressas a 

outros tráficos, como de drogas, de armas, ou de órgãos humanos. 

 A alegada invisibilidade do fenômeno assume, assim, um caráter 

contraditório: se é certo que os agentes do tráfico se ocultam e operam por trás dos 

anúncios, os seus produtos são, no entanto, expostos sem qualquer pudor ou 

reserva ética. 

 Não poderemos, em definitivo, estabelecer qualquer comprometimento entre 

a mídia e o tráfico de mulheres, mas tal ligação comercial, da qual resultam 

importantes recursos da publicidade, propicia um desagravamento do problema, 

quando não conduz a um efetivo não-problema no âmbito das representações 

sociais coletivas. 

 A quantidade e a qualidade das pesquisas acadêmicas, das investigações 

policiais e, mesmo, a quantidade de informação disponibilizada por campanhas 

patrocinadas por organizações sociais feministas e humanitárias, nacionais e 

internacionais, não são compatíveis com o encobrimento daquelas expressões do 

tráfico presentes nos anúncios da mídia, ainda que sob alegada “proteção” ou 

“respeito” às liberdades sexuais dos indivíduos. Os detalhes dos anúncios – como a 

idade, a denominação de origem e a disponibilidade (serviço de 24 horas) – 

permitem estabelecer nexo evidente com algum tipo de atividade das redes de 

tráfico. 

 Entendemos, assim, que a análise e compreensão dos circuitos por onde 

transitam as mulheres envolvidas no tráfico internacional para fins sexuais não se 

confina à tipificação dos agentes, pelas suas funções e posições, no sentido de 

caracterizar uma organização que age de forma articulada em rede com o objetivo 

de obter lucros no exercício de atividades ilícitas. Em todo esse esquema, ocorrem 

variantes e emergem, a cada instante, procedimentos alternativos, que não 

decorrem, apenas, de estratégias operacionais, mas que resultam da interação dos 

sujeitos em função de condições concretas: traficantes e traficadas (mas também 

autoridades, opinião pública, contextos de emprego, políticas de migração e família) 

estabelecem, ao longo dos processos, relações dinâmicas, complexas e pouco 

estáveis, que condicionam a formulação de uma ideia de padrão de configuração de 

rotas e agentes. 
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 Antes, entendemos pertinente uma abordagem que tenha como referência os 

sujeitos em relação e em suas vivências concretas, em vez de tomados por seus 

papéis nomeados, por forma a apreender seu envolvimento e participação como 

atores sociais dotados de capacidade de participação ativa e transformadora no 

âmbito das relações sociais, de caráter restrito ou amplo, e, assim, ser possível 

delinear estratégias de enfrentamento do fenômeno. 

  



118 
 

 

  



119 
 

 

 CAPÍTULO 
ANÁLISE DO QUADRO LEGAL 

 

 

Não precisamos de um direito penal melhor, 
Mas de algo melhor que o direito penal. 

     Gustav Radbruch (1962)
75

 

 

 

A crescente frequência de notícias na mídia relatando operações policiais, 

comissões parlamentares de inquérito, ações de ONGs para libertar mulheres e 

crianças traficadas, deportações de migrantes que tentam entrar em outros países, 

desmantelamento de redes, corrupção de autoridades, revela, aparentemente, a 

existência de uma dinâmica de ações em diversas frentes que buscam, de algum 

modo, enfrentar o fenômeno do tráfico de seres humanos, nomeadamente de 

mulheres adultas, crianças e adolescentes, para fins sexuais76. 

Observamos, no entanto, que sendo significativa a quantidade de casos que 

decorrem da investigação e da vigilância policial, ou das autoridades de fronteira, é 

menos noticiado o resultado das ações judiciais, das condenações, ou, até, da 

prisão de agentes do tráfico de pessoas. 

Tal constatação alerta-nos, no mínimo, para procurar compreender esse 

aparente descompasso em um processo que, normalmente, configuraria uma 

sequência de ações, procedimentos e resultados. Em outros termos, a uma 

“produtiva” atividade policial deveria, em princípio, seguir-se idêntica atividade 

judicial e penal, que culminaria em visível redução da incidência do fenômeno – 

afinal, trata-se de estratégia de enfrentamento configurada em torno do modelo da 

criminalização. 

 

 

 

 

                                                             
75 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Coimbra: Arménio Amado Editor, 1962, p.97. 
76 Ver Anexo D 
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QUADRO 3 – Número de acusações e condenações efetivas por crime 
de tráfico de pessoas (2004) 

 

Fonte: Departamento de Estado Norte-Americano (2005), in Sousa Santos et al (2007:41). 

 

Os dados constantes no Relatório do Departamento das Nações Unidas 
contra a Droga e o Crime (2006) sobre alguns países também apontam uma 
percentagem incipiente de condenações. Tal pode dever-se à existência de 
uma lei “fraca” ou, simplesmente, porque esta não tem sido uma área 
prioritária para os governos em termos de mobilização de recursos (OIM, 
1996). Reconhece-se, ainda, que muitos polícias e agentes dos serviços de 
fronteiras nem sempre têm a orientação e a formação necessária e 
adequada para lidar com situações de tráfico. A ineficácia da lei é devida, 
ainda, em algumas circunstâncias, a agentes da lei corruptos (idem). Este 
conjunto de aspectos leva a que, como já referimos, o tráfico seja um tipo 
de crime atractivo para o crime organizado. O carácter transnacional deste 
tipo de criminalidade exige medidas nacionais que não sejam levadas a 
cabo isoladamente. (SOUSA SANTOS ET AL, 2007:41) 

 

Essa abordagem resulta, certamente, da disseminação do tráfico de pessoas 

à escala transnacional e da sua acentuada complexidade e diversidade de 

operações, conduzindo os governos, por um lado, a ajustar o seu ordenamento 

jurídico e práticas judiciais, e, por outro, a articular princípios legais e critérios de 

atuação política pelo teor das convenções, tratados e acordos de cooperação 

internacional. 

O trânsito ilegal de pessoas entre países, por si mesmo, não constitui uma 

nova realidade. Mesmo o deslocamento de mulheres para fins sexuais, entre 

continentes, não representa um fenômeno recente, tendo sido alvo de diversas 

tentativas de abordagem na perspectiva do ordenamento jurídico. 
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O que existe, então, de diverso no contemporâneo tráfico internacional de 

pessoas que tem motivado crescente produção de contribuições no âmbito do 

quadro legal que articula, e concerta, as ações e estratégias dos diversos países? 

Por um lado, a dimensão e a extensão do fenômeno – que se espalha de 

modo quase incontrolável por todo o globo – inquieta e põe em causa a capacidade 

das nações, dentro de suas próprias fronteiras, susterem quer os fluxos migratórios 

ilegais, quer as práticas organizadas pelas redes que os fomentam e 

operacionalizam. Por outro lado, as condições a que são submetidos os sujeitos 

migrantes atingiram um patamar de violência, de submissão do homem pelo homem, 

e de ofensa à dignidade humana, que não apenas são preocupantes enquanto 

atentados aos direitos individuais, como tendem a adulterar os valores civilizacionais 

e humanitários que sustentam as relações em sociedade. 

Nessa perspectiva, é relevante a contribuição dos movimentos sociais e dos 

fóruns de debate em torno dos direitos humanos, que têm configurado parâmetros 

referenciais de valores e princípios a partir dos quais os governos, por sua iniciativa 

ou ratificando acordos e cartas internacionais, têm pautado as reformas legislativas 

e dos sistemas jurídicos e penais. 

Isso não significa, todavia, que todos os governos estejam adotando idênticas 

medidas de enfrentamento, nem sequer é unanime o reconhecimento de que o 

tráfico de mulheres constitui crime. E, mesmo que isso ocorra, observa-se, em 

diversos casos, que os critérios de valoração não é semelhante, nem os tempos de 

adoção dos dispositivos legais é simultâneo. 

No entanto, a sensação de incapacidade que as atividades do tráfico induzem 

nos agentes políticos tem, paulatinamente, conduzido ao abandono de medidas 

unilaterais, potenciando-se a adoção, no mínimo, de estrutura legal compatível entre 

os ordenamentos jurídicos nacionais. Ao contrário do que ocorria nos primeiros 

fluxos de “escravas brancas”, entre os séculos XIX e XX, em que os circuitos eram 

previsíveis e os agentes identificáveis, o contemporâneo tráfico de mulheres opera 

com instrumentos e dispositivos difíceis de estimar, instituindo-se processos 

complexos que envolvem diversos níveis da organização social, incluindo agentes e 

instituições públicas. 
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 Enquanto referências dos valores jurídicos fundamentais e como 

instrumentos com os quais as instituições políticas, jurídicas e sociais podem acionar 

na defesa dos princípios e valores, os marcos legais, não sendo suficientes para a 

erradicação do tráfico de pessoas, constituem-se como elementos decisivos para a 

implementação das estratégias: tendo caráter decisivo contêm, todavia, sentido 

bivalente, pois nem sempre operam como solução; pelo contrário, dificultam a 

implementação de processos alternativos, eventualmente, mais eficazes, ou abrem 

espaço à emergência de outros problemas subsequentes. 

Essa circunstância, por vezes ambígua, é condicionada pela tentativa de os 

governos equacionarem outras variantes de natureza política e econômica. 

A natureza do tráfico de pessoas obriga a que os vários países cooperem 
ao nível, quer da acção, quer da harmonização legislativa, evitando que os 
traficantes possam manipular o vazio legal de alguns países, o que tem 
acontecido em relação a vários países, nomeadamente da Europa Central e 
de Leste e, também, da região do Mekong, na Ásia [Camboja, China, Laos, 
Birmânia] Depois, é igualmente conveniente refletirmos sobre o tipo de 
legislação produzida. Os Governos encontram-se, no que respeita a esta 
questão, num permanente limbo entre a protecção e promoção dos direitos 
humanos e o desejo de controlo das fronteiras, expressão de soberania. 
Para alguns, a atenção dos governos para com o fenómeno do tráfico, 
designadamente da Europa Ocidental e norte-americano, deve mesmo 
focar-se mais numa questão de migração e de controlo dos fluxos 
migratórios, do que de direitos humanos. Defende-se, assim, que a melhor 
forma de combater o tráfico é mediante a criação de leis de imigração mais 
restritas. Algumas ONGs e acadêmicos entendem, no entanto, que estas 
medidas acabam por ser mais parte do problema do que da solução: não só 
não desencorajam o tráfico, como remetem mais facilmente para a 
clandestinidade milhares de pessoas que não irão desistir das suas 
estratégias migratórias. Neste sentido, as leis que levam a que as mulheres 
traficadas sejam imediatamente deportadas, não só constituem um bloqueio 
à participação das mulheres como testemunhas e, consequentemente, à 
real condenação dos traficantes, como dificilmente contribuem para a 
reintegração das vítimas. Poucos governos possuem programas que 
permitam às mulheres traficadas fazerem escolhas reais sobre o seu futuro - 
decidindo regressar para o seu país de origem ou, pelo contrário, 
permanecendo no país de destino – nem tão pouco as preparam para o seu 
regresso ou as assistem já no país de origem. (SOUSA SANTOS ET AL, 
2007:41-42) 

 

Esse fato é evidente nas narrativas das mulheres na Pesquisa sobre 

“deportadas e não admitidas” (2006), já referida, que, ao chegarem a seu país de 

origem, não manifestavam, em definitivo, a disposição de voltar a buscar uma 

“solução” no exterior. É este o espaço de contradições que o tráfico busca: clientes 

na “oferta”, que se dispõem a enfrentar todas as ilegalidades e riscos, e clientes no 

destino – uns que tratam de explorar as mulheres e outros que as “consomem”. 
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Os quadros legais, porque são diversos, encontram-se, portanto, entre uma 

perspectiva repressiva, em que se busca coibir todas as práticas, condutas e 

negócios (individuais ou de grupos organizados), “moralmente” condenáveis e o 

desafio de garantir amplos direitos e liberdades individuais, sem qualquer restrição 

política, social ou religiosa. 
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3.1   Evolução do quadro legal no enfrentamento ao tráfico de mulheres 

 

 

Pela diversidade que há no universo de convenções, tratados, protocolos, 

convênios, acordos, leis nacionais e internacionais, perde-se, por vezes, o seu 

sentido e objetivo. No âmbito da nossa reflexão, colocamo-nos algumas indagações, 

na busca de uma orientação compreensiva do problema. 

A quem interessa enfrentar o tráfico de pessoas, nomeadamente de 

mulheres, para fins sexuais? Que valores estão em causa que requerem a 

formulação de um quadro legal específico com novas normas jurídicas e novos 

objetos penais? Que bens jurídicos, valores sociais e humanos desejamos ver 

defendidos e salvaguardados? 

À primeira vista, trata-se de conjunto de questões que se encontra 

considerado e equacionado no escopo de qualquer ordenamento jurídico moderno, 

que configura as normas e regras das relações sociais e institucionais das 

sociedades democráticas contemporâneas. 

Tal pressuposto, que se baseia na defesa dos amplos direitos, liberdades e 

garantias dos indivíduos, segundo princípios de igualdade e não discriminação, não 

só  não se concretiza em sua plenitude, como também, não atende aos fatos sociais 

que decorrem da sua não efetivação, incompletude ou desvirtuamento. Nesse 

sentido, o universo das leis e das regras deixa de adequar-se aos problemas que 

são gerados a partir da sua não aplicação, e, portanto, revelam-se ineficazes para o 

seu enfrentamento. 

Ainda que, a partir da Revolução Francesa, quando os direitos individuais e 

os valores sociais deles decorrentes ganharam campo de conceituação fundado na 

ideia de uma sociedade orientada pelos valores da igualdade, liberdade e 

fraternidade, muitos indivíduos, em condições históricas concretas e associados a 

grupos sociais específicos, ou nunca viram reconhecidos seus direitos em condições 

de equidade com os demais cidadãos, ou, em determinadas situações, foram 

excluídos dos processos sociopolíticos e viram negada e discriminada a sua 

condição de sujeito social. Entre esses sujeitos encontram-se as mulheres e, entre 
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elas, em função da sua condição social, política e cultural, muitas foram situadas 

ainda mais à margem do processo. 

O reconhecimento desse desajustamento, ou descompasso “evolutivo”, no 

acesso e exercício da cidadania plena, como questão social, tem vindo a exigir das 

instituições posicionamento quanto à definição das “regras” que orientam as 

relações intrapessoais e fixam as condutas dos indivíduos em relação, no sentido de 

garantir o acesso aos bens sociais e o respeito aos valores subjetivos e dignidade 

dos sujeitos. 

Entretanto, esse caminho, de modo nem sempre simultâneo e convergente, 

foi sendo percorrido em duas direções: uma, que se refere ao sujeito “genérico”, 

enquanto foco de abordagem pela igualdade entre os indivíduos; e outra, que se fixa 

nas especificidades dos sujeitos diversos. Se podemos, em tese, analisar 

metodologicamente essas configurações dos sujeitos portadores de direitos, torna-

se necessário, contudo, associá-las às perspectivas de abordagem do fenômeno do 

tráfico de seres humanos, sejam elas a partir de uma leitura pelo viés dos processos 

migratórios na vertente do trabalho, pela perspectiva da escravidão, da justiça 

criminal e do Direito Penal, ou, por fim, do ponto de vista dos direitos humanos. 

As múltiplas combinações possíveis entre as perspectivas de análise do 

problema e o modo como os direitos individuais e coletivos são ali colocados 

originam, não raras vezes, orientações estratégicas contraditórias: por exemplo, 

quando se pretende enfrentar o fenômeno pela via das políticas de imigração, 

acentuam-se as práticas de controle social discriminatórias, xenófobas e limitadoras 

das liberdades individuais. 

Ainda que o quadro legal, em cada contexto histórico, constitua-se como 

suporte para a resolução dos problemas que afetam os sujeitos (individuais ou 

coletivos) e as instituições, e resulte de articulações específicas entre todas aquelas 

possibilidades, importa aqui, por questões analíticas, isolar termos e processos, no 

sentido de compreender alguns dos momentos decisivos da sua “evolução”. 

A abordagem à questão do tráfico de mulheres, por exemplo, não está 

dissociada do modo como os movimentos feministas posicionaram-se ao longo do 

processo. Como já referimos em observações anteriores, a construção teórica em 
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torno do “feminismo da igualdade”, ou do “feminismo da diferença”, está diretamente 

ligada à conceituação do sujeito de direitos. 

A partir dos movimentos sufragistas femininos, dos movimentos antirracistas, 

e da luta pela abolição da sociedade de classes, já com grande difusão durante o 

século XIX, estabeleceu-se uma trajetória de busca e luta intensa por um processo 

civilizatório em torno do conceito de igualdade de direitos que englobavam tanto os 

direitos civis quanto os direitos políticos e sociais. O feminismo, ainda que no seio 

dos seus movimentos pudesse conter outras possibilidades de projetos e, até, outras 

perspectivas do que significa ser mulher na contemporaneidade, perfilava aquele 

projeto sociopolítico em torno da ideia de igualdade. Isso representava, do ponto de 

vista da construção do ser social, a configuração de sujeitos iguais, em que nem 

sequer a natureza sexual dos indivíduos deveria constituir fator discriminador da sua 

condição e, menos ainda, de seus direitos. 

Esse percurso de construção de uma sociedade igualitária, consubstanciada 

nos projetos dos regimes republicanos emergentes no final do século XIX e nas 

primeiras experiências socialistas e sociais democratas, inspiradas na perspectiva 

marxista, culminou, no pós-segunda guerra mundial, no primeiro documento de 

caráter universal – a Declaração dos Direitos Humanos, ou do Homem, de 194877. 

Essa Declaração, que constitui, ainda hoje, o referencial do quadro legal da 

maioria dos regimes democráticos no mundo, assumia como ideal um conjunto de 

valores, direitos e deveres que as sociedades, por meio das suas normas e 

instituições, deveriam assegurar a todos os cidadãos, garantindo o respeito pela 

dignidade humana, segundo princípios igualitários e universais, e reconhecia, ao 

mesmo tempo, que seu não cumprimento constituía o motivo dos conflitos, da 

violação dos direitos individuais e da discriminação que o mundo tinha vivido ao 

longo de duas guerras mundiais, além dos diversos conflitos locais e regionais. 

Tal reconhecimento iria implicar, a partir de 1949, a formulação de pactos, 

convenções e protocolos “adicionais” que instituem “recomendações” e acordos de 

vinculação jurídica internacional, no sentido de enfrentar vasto conjunto de 

fenômenos específicos, cujas características e incidência não são passíveis, em um 

                                                             
77 A Declaração foi aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia-Geral da ONU, reunida em Paris, que tinha sido 
fundada em 1945 para substituir a Liga das Nações, fundada em 1919, após o Tratado de Versailles. 
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primeiro momento, de ser solucionadas unicamente pela adoção dos princípios dos 

direitos universais. 

Para além das primeiras iniciativas de abolição da escravidão, já no século 

XVIII, e que constituem marco decisivo no reconhecimento dos princípios da 

dignidade humana, os primeiros documentos que identificam fenômenos de elevada 

abrangência e impacto social relacionam-se, precisamente, com o tráfico de 

mulheres78. Ainda antes da Declaração de 1948, pelo menos seis documentos são 

construídos no âmbito de acordos internacionais: o Acordo Internacional para 

Supressão do Tráfico de Escravas Brancas (1904); a Convenção Internacional para 

a Supressão do Tráfico de Escravas Brancas (1910); a Convenção Internacional 

para Supressão do Tráfico de Mulheres e Crianças (1921); a Convenção sobre a 

Escravidão (1927); a Convenção Internacional para a Supressão do Tráfico de 

Mulheres Maiores (1933), conhecida como Convenção de Genebra – ratificada no 

Brasil pelo Decreto nº 2.954 de 10 de agosto de 193879; e o Protocolo de Emenda da 

Convenção Internacional para a Supressão do Tráfico de Mulheres e Crianças e 

Convenção Internacional para a Supressão do Tráfico de Mulheres Maiores, de 

1949, ratificado pelo Brasil em 1958. 

O contexto da sua formulação encontra-se vinculado à “preservação” de 

certos atributos nomeados pelas representações sociais construídas pela moral 

dominante: os valores a serem salvaguardados estão, ainda, associados à virtude e 

ao papel socialmente determinado para a mulher, e não devem ser feridos nem 

“desencaminhados”; ou seja, não existe um valor maior e intrínseco à sua condição 

de ser humano a ser legalmente protegido. Tal circunstância não se institui, contudo, 

como omissão deliberada, uma vez que até a Declaração Universal não existia 

entendimento amplamente reconhecido do que são os direitos humanos como 

condição de existência do indivíduo em sociedade. 

                                                             
78 Ver Anexo E 

79 O Decreto refere no Art. 1º: 
§1. Quem quer que, para satisfazer as paixões de outrem, tenha aliciado, atraído ou desencaminhado, ainda que com seu 
conhecimento, uma mulher ou solteira maior, com fins de libertinagem em outro país, deve ser punido, mesmo quando os 
vários atos, que são elementos constitutivos da infração, forem praticados em países diferentes. 
§2. A tentativa é igualmente punível. Nos limites legais, também o são os atos preparatórios. 
§3. Para os efeitos do presente artigo, a expressão “país” compreende as colônias e protetorados da Alta Contratante 
Interessada, assim como os territórios sob sua soberania e os territórios sobre os quais lhe houver sido confiado mandato. 
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Apesar de os documentos pioneiros, e inspiradores, já datarem de 1251, com 

a Magna Carta80, é com a Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, que se 

consubstanciam, para além dos limites das fronteiras de cada país signatário, as 

orientações gerais de reconhecimento das condições necessárias para conferir ao 

indivíduo a sua condição de ser humano de pleno direito. 

Entretanto, a Declaração de 1948 dá substância à ideia não só da sociedade 

fundada sobre princípios igualitários, em que todos os indivíduos são portadores de 

direitos legalmente reconhecidos em diversos países, mas também de um mundo 

igualitário onde as regras, as normas e as condutas terão um único referencial 

humanístico, que independe dos diferentes contextos políticos, sociais e culturais de 

origem dos indivíduos. 

A esse quadro de princípios, que se constitui como manifesto civilizatório e 

humanista (que requer, no entanto, concretização no âmbito de cada ordenamento 

jurídico nacional), contrapõe-se a diversidade e a especificidade das culturas e dos 

sujeitos. Essas situações diferenciadoras traduziam-se na existência de profundas 

desigualdades entre países e entre sujeitos, no que concerne à sua condição 

socioeconômica e ao seu estatuto de “ser humano”. Tais circunstâncias conduziram 

a uma sucessão de pactos e convenções no sentido de articular orientações 

políticas e instrumentos, já não em uma vocação de afirmar e potenciar os “direitos 

humanos”, mas de iniciar o enfrentamento das condições que impediam o alcance 

de um patamar mínimo de dignidade e de aquisição de direitos mínimos – assim, da 

universalidade de todos os direitos humanos passou-se a reivindicar os diretos 

fundamentais. 

O esforço centrava-se, então, na redução das desigualdades dentro de cada 

país ou região e na eliminação das assimetrias intercontinentais, no pressuposto de 

que a harmonização do quadro legal em nível global inibisse a emergência de 

desequilíbrios, realimentando-os ou reproduzindo-os em outros lugares. É relevante 

notar que o termo “mulher”, até 1967, com a Declaração Sobre a Eliminação da 

Discriminação Contra as Mulheres, não é referenciado como tema específico 

naqueles documentos internacionais – ela faz parte do contingente de sujeitos 

                                                             
80 Também constituem documentos precursores: a Petition of Rights (Inglaterra, 1628); a Habeas Corpus Act (Inglaterra, 
1679); a Bill of Rights (Inglaterra, 1689); o Pacto do Mayflower (1620); Declaração de Virgínia (EUA, 1776); Declaração de 
Independência dos EUA (1676); a criação da Organização Internacional do Trabalho – OIT (1919, como parte do Tratado de 
Versailles). 
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genéricos, para os quais se aspiram amplos direitos em condições de equidade e 

sem qualquer tipo de discriminação. 

No entanto, o debate dos anos de 1960 já não questionava apenas a 

igualdade de direitos, mas exigia o reconhecimento do direito à “diferença”, que 

decorria da noção das distinções culturais e, sobretudo, do direito à subjetividade do 

sujeito, à identidade, ou, se quisermos, o direito à livre escolha. 

Enquanto a Declaração Universal reconhecia o direito à igualdade apesar das 

diferenças (de sexo, etnia, religião ou opção política), então se reclamava o direito à 

diferença, apesar da igualdade de direitos. Tal circunstância não é alheia à 

emergência de sentimentos nacionalistas fundados nas diferenças culturais e, 

também, ao aparecimento de movimentos identitários que lutavam por espaços de 

reconhecimento baseados na etnia, na opção sexual ou religiosa, tradicionalmente 

discriminados; todos eles reivindicavam a configuração de quadros legais de 

proteção das suas especificidades, em face do contexto hegemônico que tendia, de 

algum modo, a isolá-los ou a moldá-los a um figurino universal. 

No entanto, esse “outro” sujeito podia, ao mesmo tempo, ser criança, mulher, 

negra, pobre, viver em algum lugar da África ou da Ásia: nessas condições, o quadro 

legal que se constrói embasado em valores universais deixa de ter capacidade de 

resposta para enfrentar esse acúmulo de diferenças. 

Os movimentos de mulheres, a partir dos anos de 1970, introduzem, também, 

no seu debate, essa perspectiva da diferença, através do feminismo da diferença. 

Trata-se de posicionamento que entende, por um lado, que os processos de 

violação aos direitos fundamentais não afetam de igual modo mulheres e homens, e, 

por outro lado, mesmo entre as mulheres não é idêntico o modo, nem a intensidade, 

como esses fenômenos manifestam-se, em função dos contextos sociais, políticos e 

culturais vivenciados por cada grupo concreto, e por cada sujeito específico. 

A possibilidade de tematização dos direitos humanos – direitos humanos da 

mulher, direitos humanos da criança, direitos humanos do negro, direitos humanos 

do refugiado, entre outros possíveis de serem nomeados – não só fragmentou o 

sujeito pelas suas identidades circunstanciais ou subjetivas, como alterou o modo de 

configuração do quadro legal internacional e nacional (muitas vezes de forma 
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diferenciada) em face dos problemas, de acordo com a legitimidade que cada 

movimento, ou reivindicação, adquiria no campo sociopolítico. 

Ou seja, aparentemente, o problema deixou de ter uma imputação estrutural, 

pois era determinado pelas condições concretas de cada tipo de sujeito: o problema 

a ser enfrentado, enquanto atentado aos direitos fundamentais, já não era o “tráfico 

de pessoas, lenocínio, e práticas similares à escravidão”, passando a ser, 

novamente, o tráfico de mulheres e, concretamente, o tráfico de mulheres para fins 

sexuais. Essa mudança de enfoque implicou, em alguns países, decisivas reformas 

no ordenamento jurídico e penal, associadas a diversos tipos de opções 

estratégicas, entretanto, implementadas. 

Tal deslocamento tem, em nosso entender, duas repercussões notórias: por 

um lado, institucionalizou a noção de vítima, não apenas aquela afetada por 

condutas lesivas à sua integridade, mas, também, como condição de certos grupos 

de sujeitos – ser vítima de violência doméstica no Canadá ou no Irã não significa, 

certamente, nem o mesmo problema, nem a mesma situação para a vítima. Por 

outro lado, e de forma conexa, a perspectiva vitimológica conduziu, de modo 

perverso, à abordagem criminológica de certos fenômenos ligados à noção de 

violência. Ou seja, instituiu-se, como forma de superar manifestas situações de 

desigualdade e de inoperância dos dispositivos de apoio social, o princípio da 

discriminação positiva, conferindo a certo tipo de vítimas possibilidade de defesa e 

proteção de caráter excepcional, que diferem daquela que a norma regular confere 

aos restantes cidadãos. 

Esse princípio surge, todavia, e em muitos países, como o Brasil, associado a 

uma abordagem criminológica dos conflitos, abrindo espaço para a construção de 

leituras dicotômicas dos fenômenos e para o fomento de práticas restritivas das 

liberdades individuais. Ao conferir dispositivos extraordinários às vítimas (e não a 

todas; apenas àquelas que conseguiram certa visibilidade de sua condição), como 

forma de compensar a sua situação de vulnerabilidade sistêmica, corresponde, no 

seu oposto, à instituição de medidas que limitam, de forma arbitrária, direitos 

fundamentais do infrator, como o direito ao “devido processo legal”81. 

                                                             
81 Sobre o tema, ver: REALE JÚNIOR, Miguel. Pena sem processo. In: PITOMBO, Antônio S. de Moraes (Org.). Juizados 
Especiais Criminais: interpretação crítica. São Paulo: Malheiros, 1997.   
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Ao mesmo tempo, a via criminalizante desloca a “culpa” do problema, ou a 

sua causa, do seu campo estrutural e de responsabilidade coletiva – aquele que os 

protocolos e as convenções visavam – para o campo da responsabilidade individual. 

Ainda que de modo redutor, poderíamos entender que, no caso do tráfico de 

mulheres, a responsabilidade de certas sociedades fomentarem dispositivos de 

prevenção da vulnerabilidade da vítima passa, pela via da criminalização, para a 

“culpa” do traficante, expiando este a omissão das instituições sociais e a ausência 

do sentido coletivo da solidariedade humana. 

Não que os tratados internacionais não possam acionar dispositivos de 

pressão política, e mesmo de responsabilidade legal, sobre os Estados que, tendo 

ratificado certas convenções e acordos, não os aplicam. O que aconteceu com o 

Brasil, por exemplo, em relação ao fenômeno da violência doméstica: mesmo sendo 

signatário de convenções sobre o combate às formas de violência contra a mulher, 

viu-se, sucessivamente, denunciado e condenado pelas instâncias internacionais por 

não instituir políticas e ações judiciais adequadas (que culminaram na morte de 

algumas mulheres), até a criação da Lei “Maria da Penha”. No entanto, o modelo 

adotado pelo Brasil, tal como por outros Estados, apenas fez transferir para a vítima 

e agressor a resolução da relação violenta mediada pela via judicial, disponibilizando 

à mulher “novos” instrumentos jurídicos de defesa, e nomeando o homem, no âmbito 

dessa dicotomia, como agressor previamente condenado. Entretanto, ficava por 

determinar, e solucionar, as causas estruturais presentes nas relações sociais que 

condicionam as representações e as condutas dos sujeitos. 

Entendemos, assim, que essa orientação do modo como os problemas são 

equacionados, quanto às estratégias da sua resolução, afeta a valoração dos 

direitos fundamentais. A abordagem que privilegia a noção de “crime” como 

mecanismo de controle social induz à atribuição de valores diferenciados às 

condutas, como se existissem direitos mais fundamentais para uns sujeitos do que 

para outros; como se prevalecesse certa censura valorativa, quando não é também 

moral, sobre os direitos dos diferentes sujeitos. Por exemplo, em diversos países, o 

estupro de meninas constitui crime grave e hediondo, enquanto a violação de 

meninos passa despercebida, tal como a violência doméstica sobre homens, e, até, 

o tráfico de homossexuais homens ou meninos. Entretanto, a referida tematização 

dos Direitos Humanos, segundo o tipo de sujeitos, ou de vítimas, ajuda a marcar os 
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campos dos problemas, das individualidades, dos não contemplados, dos 

esquecidos ou, deliberadamente, excluídos, sobretudo por se verem agora 

representados pela ação dos movimentos sociais que reivindicam o espaço da 

diferença. 

Aquela estratégia, que associa vitimização e criminalização das práticas que 

afetam os direitos e a dignidade dos indivíduos, tem conduzido a paradoxos e 

contradições dentro do ordenamento jurídico, além de dificultar a articulação de 

consensos estratégicos de enfrentamento e a homogeneização de critérios de 

avaliação da noção de “violação de direitos”. 

A inconsistência da postura institucional ganha relevância quando analisamos 

as iniciativas legislativas dos países exportadores de traficados e dos importadores 

de traficados – dando, aqui, ênfase apenas às práticas ilícitas, e relevando os 

processos migratórios “normais”. Ou seja, podemos indagar-nos sobre que 

articulação é estruturada no âmbito das estratégias de enfrentamento do tráfico de 

pessoas, por exemplo, entre o Brasil, Portugal e Espanha, considerando que do 

primeiro sai o principal contingente de mulheres estrangeiras que passa ou se fixa 

em Portugal, e que este constitui a principal rota de passagem de mulheres 

brasileiras que se dirigem para Espanha. 

Aparentemente nenhuma articulação é estabelecida, para além de acordos 

pontuais entre as polícias no âmbito da investigação de casos concretos, apesar de 

todos esses Estados adotarem, no seu ordenamento jurídico, as orientações dos 

tratados internacionais. O mesmo poderá constatar-se em relação ao fenômeno das 

mulheres, crianças e adolescentes que se deslocam do Brasil para o Suriname ou 

Guiana Francesa, ou das bolivianas que aqui chegam. 

Tais circunstâncias poderão levar-nos a deduzir que não existe um problema 

a ser resolvido com a participação dos países: o problema são os indivíduos e diz 

respeito aos indivíduos. Em outros termos, que diligência promove o Brasil para 

proteger uma mulher brasileira sabendo que ela foi traficada, está sendo explorada 

e, certamente, violentada física, psicologicamente e nos seus direitos, ditos 

alienáveis? Habitualmente, deixa ao critério das normas e da “boa vontade” do país 

de destino tratar do seu caso. E como procede este? Se a mulher for encontrada em 

situação ilegal (sem autorização de permanência ou sem contrato de trabalho) é 

“condenada” à deportação. O crime, portanto, não é o tráfico nem o negócio que 
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explora a mulher e a oprime – pois, em muitos países, a prostituição não é ilegal –; o 

crime é sua existência ilegal no país estrangeiro. 

Na última década, no sentido de superar aqueles paradoxos de teor 

meramente legalista e que não resolvem o problema, muitos países procederam a 

iniciativas de adequação da perspectiva de abordagem. A União Europeia adotou, a 

partir do Tratado de Lisboa (2002) 82 , e de forma unilateral, campanhas de 

regularização de migrantes ilegais, com o objetivo de desmontar os dispositivos de 

submissão e pressão utilizados pelas redes de tráfico sobre seus traficados, que 

eram sustentados na ameaça de denúncia da sua clandestinidade. 

Essa iniciativa dos Estados membros da União Europeia foi motivada pelo 

intenso fluxo migratório oriundo dos países de Leste, durante a década de 1995 a 

2005, no qual se registraram frequentes práticas de submissão violenta sobre 

homens e mulheres, configurando-se um quadro de trabalho escravo dominado por 

grupos de crime organizado provenientes, também, do Leste europeu. Do processo 

de regularização beneficiaram-se, igualmente, cidadãos brasileiros e de outras 

nacionalidades que viviam ou chegaram, nesse período, à Europa. 

O argumento da regularização tem sido, aliás, invocado recorrentemente 

pelos movimentos de mulheres que reivindicam a regulamentação, ou legalização, 

da prostituição como atividade laboral, precisamente por possibilitar a eliminação do 

vínculo de dependência servil decorrente da sua ilegalidade circunstancial. 

Tal iniciativa, porém, não foi acompanhada por qualquer providência 

articulada pelos países de origem dos migrantes, nomeadamente o Brasil. Pelo 

contrário, a perspectiva de regularização foi aproveitada como estímulo para a 

saída, e as redes utilizaram-na como argumento aliciador, na promessa de uma 

rápida, e garantida, regularização no destino. 

                                                             
82 A União Europeia introduziu, a partir do Tratado de Lisboa, três “pilares” que conformam a arquitetura institucional, tendo 
estabelecido que o Tráfico de Pessoas, integrando o terceiro pilar – Cooperação policial e judiciária em matéria penal – 
constituiria uma das prioridades de atuação. A partir dessa orientação a Comissão Europeia estabeleceu como fundamental 
“definir uma abordagem equilibrada sobre a migração”. A Comissão pretende definir uma nova abordagem equilibrada para 
a gestão da imigração, tanto legal como ilegal. Por um lado, trata-se de lutar contra a imigração ilegal e o tráfico de seres 
humanos, principalmente de mulheres e crianças. Para este efeito, o Programa de Haia prevê a adopção de uma 
comunicação e de um plano sobre a imigração legal. Uma gestão eficaz dos fluxos migratórios implica igualmente uma 
cooperação acrescida com Estados terceiros, incluindo no domínio da readmissão e do regresso de migrantes. As medidas 
desenvolvidas pela Comissão para realizar os seus objectivos incluem designadamente o Programa-quadro “Solidariedade 
e gestão dos fluxos migratórios”, que compreende a criação de um Fundo para as Fronteiras Externas, de um Fundo para a 
Integração, de um Fundo de Regresso e de um Fundo Europeu para os Refugiados. 
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Tomada isoladamente, a estratégia da regularização, que era acompanhada 

de outras valências de apoio social – como a facilitação do reagrupamento familiar, 

serviços públicos de saúde e educação, subsídios de desemprego, entre outros –, 

permitiu desmantelar algumas redes de aliciamento de trabalho escravo, mas 

aumentou a violência das suas práticas, como forma de sustentar a dominação 

sobre aqueles que ainda caiam nas suas malhas. 

Note-se que aquelas iniciativas de regularização de “ilegais” não afetavam os 

dispositivos de angariação de novos migrantes na origem, nem as rotas de trânsito. 

Ou seja, de algum modo, mantinha-se o modo de operação do aliciamento e os 

vínculos de dependência entre traficantes e traficados, uma vez que nos países de 

origem não tinha sido fomentada qualquer ação concertada que coibisse de modo 

efetivo o tráfico de pessoas. 

Porém, a regularização não alterou os pressupostos das leis de imigração, 

nos países de acolhimento – a regularização requeria, ainda, um vínculo 

empregatício formal, o que implicava um pacto com os empregadores no sentido 

destes prescindirem do lucro fácil, decorrente da exploração da mão de obra 

migrante, e abandonarem as práticas de intimidação por aproveitamento da sua 

condição vulnerável. 

Nesse sentido, sustentava-se, ainda, como estratégia principal de 

enfrentamento do tráfico de pessoas, a via criminalizante, da qual a Convenção de 

Palermo (2000) não apontou via alternativa ou complementar, sustentando como 

objetivo fundamental o combate ao crime organizado no pressuposto de que este 

constitui a causa e o processo que motiva toda a prática delituosa. 

Entretanto, ainda no âmbito das iniciativas da União Europeia, foi ratificada a 

Diretiva 2011/36/EU83, em 5 de abril de 2011, relativa à prevenção e luta contra o 

                                                             
83  DIRETIVA 2011/36/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 5 de Abril de 2011, relativa à prevenção e 
luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do 
Conselho, considera que: “(1) O tráfico de seres humanos constitui um crime grave, cometido frequentemente no quadro da 
criminalidade organizada, e uma violação grosseira dos direitos humanos fundamentais expressamente proibida pela Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos constituem 
prioridades da UE e dos Estados-Membros. (2) A presente diretiva faz parte de uma ação global contra o tráfico de seres 
humanos que inclui a participação de países terceiros, tal como indica o «Documento orientado para a ação com vista a 
reforçar a dimensão externa da União em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos: para uma ação da União à 
escala mundial contra o tráfico de seres humanos», aprovado pelo Conselho a 30 de Novembro de 2009. Neste contexto, 
deverão ser desenvolvidas ações em países terceiros que são pontos de origem e transferência das vítimas, visando em 
especial sensibilizar, reduzir a vulnerabilidade, apoiar e dar assistência às vítimas, combater as causas profundas do tráfico 
e ajudar esses países terceiros a desenvolver legislação adequada de luta contra o tráfico. (3) A presente diretiva 
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tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas. Essa resolução parece constituir 

uma mudança de rumo na política europeia em matéria de “tráfico de pessoas”, ao 

abandonar uma abordagem exclusivamente criminal do fenômeno para concentrar-

se em uma perspectiva vitimológica mais próxima do entendimento do problema 

pela ótica dos direitos humanos. 

A ideia que podemos estar em face de outro tipo de condução da análise do 

fenômeno não decorre de afirmação expressa pelas instituições (pois o anúncio de 

“novas” políticas traz sempre a desconfiança dos agentes sociais quanto aos 

“interesses” que se pretende defender), nem da convicção consolidada dos 

argumentos apresentados. Todavia, o fato de não isolar o “tráfego” de migrantes 

trabalhadores ilegais do “tráfico” de pessoas denota certo reconhecimento, e 

                                                                                                                                                                                              
reconhece que o tráfico é um fenômeno com aspectos específicos conforme o sexo e que os homens e as mulheres são 
objeto de tráfico para diferentes fins. Por este motivo, as medidas de assistência e apoio deverão ser diferenciadas por 
sexo, sempre que oportuno. Os fatores de «dissuasão» e «incentivo» podem ser diferentes conforme os sectores em 
questão, como seja o tráfico de seres humanos na indústria do sexo ou para exploração laboral, por exemplo, na construção 
civil, na agricultura ou no trabalho doméstico. [...] (7) A presente diretiva adota uma abordagem integrada, respeitadora dos 
direitos humanos e global da luta contra o tráfico de seres humanos e, na sua aplicação, deverão ser tidas em consideração 
a Diretiva 2004/81/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao título de residência concedido aos nacionais de 
países terceiros que sejam vítimas do tráfico de seres humanos ou objeto de uma ação de auxílio à imigração ilegal, e que 
cooperem com as autoridades competentes, e a Diretiva 2009/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
Junho de 2009, que estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra os empregadores de nacionais de países 
terceiros em situação irregular. Entre os principais objetivos da presente diretiva, contam-se uma prevenção e repressão 
mais rigorosas e a proteção dos direitos das vítimas. A presente diretiva adota igualmente concepções contextuais das 
diferentes formas de tráfico e visa assegurar que cada uma das formas seja combatida através das medidas mais eficazes.  
[...] (11) A fim de responder à evolução recente do fenômeno do tráfico de seres humanos, a presente diretiva adota um 
conceito mais amplo de tráfico de seres humanos do que a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, passando a incluir novas formas 
de exploração. No contexto da presente diretiva, a mendicidade forçada deverá ser entendida como uma forma de trabalho 
ou serviços forçados, tal como definidos na Convenção n. o 29 da OIT de 1930 sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório. 
Por conseguinte, a exploração da mendicidade, incluindo a utilização de uma pessoa traficada e dependente na 
mendicidade, só é abrangida pelo âmbito da definição do tráfico de seres humanos quando estejam reunidos todos os 
elementos do trabalho ou serviços forçados. À luz da jurisprudência relevante, a validade do eventual consentimento dado à 
prestação desse trabalho ou desses serviços deverá ser avaliada caso a caso. Contudo, quando esteja em causa uma 
criança, o eventual consentimento nunca deverá ser considerado válido. A expressão «exploração de atividades 
criminosas» deverá ser entendida como a exploração de uma pessoa com vista, nomeadamente, à prática de pequenos 
furtos ou roubos, tráfico de droga e outras atividades semelhantes que sejam puníveis e lucrativas. A definição também 
abrange o tráfico de seres humanos para efeitos de remoção de órgãos, que constitui uma grave violação da dignidade 
humana e da integridade física, bem como outras condutas como, por exemplo, a adoção ilegal ou o casamento forçado, na 
medida em que sejam elementos constitutivos do tráfico de seres humanos. [...] (20) As vítimas de tráfico que já sofreram os 
abusos e tratamentos degradantes habitualmente associados ao tráfico, como a exploração sexual, os abusos sexuais, a 
violação, práticas escravagistas ou remoção de órgãos, deverão ser protegidas da vitimização secundária e de novos 
traumas durante o processo penal. A repetição desnecessária de inquirições durante a investigação, o inquérito e a 
instrução, e o julgamento deverá ser evitada, por exemplo, se for caso disso, mediante a gravação em vídeo dessas 
inquirições numa fase inicial do processo. Para o efeito, durante a investigação criminal e o processo penal, deverá ser 
dispensado às vítimas de tráfico um tratamento adequado às suas necessidades individuais. A avaliação das suas 
necessidades individuais deverá ter em conta determinadas circunstâncias como a idade, a eventual gravidez, o seu estado 
de saúde, deficiências de que sejam portadores ou outras circunstâncias pessoais, bem como as consequências físicas e 
psicológicas da atividade criminosa a que a vítima foi sujeita. A decisão sobre a necessidade e a forma como será 
dispensado esse tratamento deverá ser tomada caso a caso, segundo as condições definidas no direito nacional, nas regras 
relativas ao exercício do poder discricionário por parte das autoridades judiciais, nas práticas e orientações judiciais. 
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compreensão, de que, do ponto de vista dos fluxos, dos processos e dos agentes, 

eles são conexos, sendo os seus limites, como já observamos, difíceis de definir e 

de sustentar no âmbito do quadro legal que os tutela. 

Quer a convenção da ONU contra o crime organizado (2000) – fragmentado 

em protocolos; o do tráfico de pessoas e o do contrabando de imigrantes – quer as 

diretivas da União Europeia, antes do Tratado de Lisboa (2002), articulavam suas 

orientações e entendimentos conceituais e estratégicos, segundo perspectivas 

jurídicas distintas, tendo como foco de proteção valores e sujeitos diversos. O 

combate ao tráfego de migrantes ilegais estava intimamente ligado à luta contra o 

trabalho forçado, propondo-se reformas legislativas no âmbito do mercado de 

trabalho formal e informal, visando certos modelos de flexibilização do regime laboral 

por forma a legalizar e absorver práticas marginais de contratação de trabalho. Essa 

perspectiva baseia-se na ideia de que aqueles fluxos de migração possuem 

motivação exclusivamente ligada ao trabalho84. 

Entretanto, a aproximação ao tráfico de pessoas era, e ainda é, realizada, por 

via da luta contra a exploração sexual, adotando-se um conjunto de orientações no 

sentido da criminalização das práticas de submissão análogas à escravidão. Ainda 

que sob forte influência e pressão, decorrente de movimentos sociais que defendiam 

estratégias de fortalecimento dos dispositivos de controle social, alguns dos 

                                                             
84 Sobre as “novas” migrações, Sousa Santos et al, refletem: “Uma das mais interessantes alterações nas migrações 
transnacionais consiste na sua feminização. Com a expressão feminização das migrações não se pretende com isto apenas 
dizer que o número de mulheres nos fluxos migratórios tem vindo a aumentar exponencialmente, mas também, e sobretudo, 
que é necessário uma análise qualitativa dessas estratégias migratórias. Há muitos aspectos nas migrações das mulheres 
que diferem das encetadas pelos homens: as razões que as levam a sair do seu país de origem podem ser de ordem 
económica, mas também cultural ou religiosa, procurando uma sociedade onde encontrem maior liberdade e menor 
discriminação de género; sujeitam-se muitas vezes a redes de auxílio à imigração ilegal por oferecerem meios mais baratos 
e supostamente seguros; seleccionam países de destino onde haja mais oportunidades para as mulheres no mercado de 
trabalho e com um quadro jurídico-normativo menos discriminatório; têm um maior contacto com a família, uma vez no país 
de origem, e enviam mais dinheiro; etc. Contudo, e apesar de, hoje, nos fluxos Sul-Norte, encontrarmos, tantas mulheres 
como homens, o viés de género nas migrações não está presente nas políticas de migração, tão pouco nos programas de 
apoio aos migrantes. Para tal, contribui a ausência das mulheres na história das migrações, quer porque as suas estratégias 
migratórias passavam, principalmente, por reunificações familiares ou estavam dependentes da migração masculina, quer 
porque elas eram tidas apenas como acompanhantes do seu pai, marido, familiar e, frequentemente, não lhes era pedido 
sequer o passaporte, pelo que a história das migrações é history e não herstory (Engle, 2004: 8). Deste modo, e como 
refere Françoise Gaspard (1998: 83), embora as mulheres venham, desde há muito tempo, se assumindo progressivamente 
como sujeitos activos de estratégias migratórias e não apenas como os suportes que as viabilizam, no Norte, sobretudo na 
Europa Ocidental, o rosto do migrante persiste em ser o rosto de um operário e, portanto, de um homem: ‘A imigração, na 
sua história recente, foi durante muito tempo concebida e entendida como uma imigração do trabalho nos campos e nas 
fábricas e, por isso mesmo, como uma imigração masculina. A abundante literatura histórica e sociológica sobre as 
migrações raramente trata das mulheres. Quando as evoca, representa-as na figura das esposas que se vão juntar ao 
marido cuja estadia no estrangeiro se prolonga, não como indivíduos autónomos, e muito menos como actores sociais (…) 
E, para grande surpresa, começa a descobrir-se que há mesmo mulheres que passaram a, e que, sozinhas, continuam a 
passar fronteiras em busca de trabalho ou de liberdade, por vezes das duas coisas’. (Gaspard, 1998:83).” (SOUSA 
SANTOS ET AL, 2007:21-22) 
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instrumentos internacionais aprovados, por se inspirarem nos princípios que 

orientavam o combate à violação da dignidade da pessoa e usurpação de seus 

direitos fundamentais, aproximaram-se de uma abordagem por via dos direitos 

humanos85. 

O Tratado de Lisboa já propunha, do ponto de vista da formulação das 

políticas, convergência estratégica em relação ao problema – no Artigo 79 do 

Capítulo 2, relativo às políticas sobre o controle de fronteiras, asilo e imigração, 

estabelece: “A União desenvolverá uma política comum de imigração destinada a 

garantir, a todo o momento, uma gestão eficaz dos fluxos migratórios, um tratamento 

equitativo dos nacionais de países terceiros que residam legalmente nos Estados 

membros, assim como uma prevenção da imigração ilegal e do tráfico de seres 

humanos e uma luta reforçada contra ambas.” 

O cotidiano concreto, nesses países de acolhimento, não correspondia, 

contudo, àquele cenário de políticas equitativas: em certos países ou regiões havia 

que somar à condição de vítima, decorrente da exploração do trabalho migrante, o 

ódio racista, a vitimização resultante das relações de gênero, a vitimização inerente 

à situação de minoria, e, mesmo, a vitimização da pobreza, pois, ainda que inseridos 

no mercado de trabalho, os migrantes não deixavam de constituir o contingente de 

pobres em terras estrangeiras. 

Campanhas como “todos e iguais, todos diferentes” constituíam o 

reconhecimento da ineficácia dessas políticas que visavam à instituição da 

igualdade formal de direitos, procurando induzir, nas práticas e representações 

                                                             
85 Talvez a relação entre a perspectiva do combate à escravidão e dos direitos humanos ainda não fosse tão clara na 
Convenção para a Abolição da Escravidão de 1926, modificada em 1953, pois circunscreve o conceito de escravidão à 
noção que provinha desde o final do século XVIII. Entretanto, a partir de 1956, com a Convenção Suplementar sobre a 
Abolição a Escravidão, Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravidão, os textos internacionais 
incorporaram a questão já nos termos estabelecidos, quer na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, quer no Convênio 
para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Públicas, de 1950. O Preâmbulo da Convenção Suplementar de 1956 
refere: “[...] Considerando que a liberdade é um direito que todo o ser humano adquire por nascimento; conscientes de que 
os povos das nações unidas reafirmam, na Carta, sua fé na dignidade e no valor da pessoa humana; considerando que a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral como ideal a alcançar por todos os povos e 
nações, afirma que ninguém será submetido à escravidão ou servidão e que a escravidão e o tráfico de escravos são 
proibidos sob todas as suas formas; reconhecendo que, depois da conclusão, em Genebra, em 25 de setembro de 1926, da 
Convenção sobre a escravidão, visando a supressão da escravidão e do tráfico de escravos, se fizeram novos progressos 
nesse sentido; tendo em consideração a Convenção sobre o Trabalho Forçado de 1930 e as medidas adotadas pela 
Organização Internacional do Trabalho em mate ria de trabalho forçado ou obrigatório; verificando, todavia, que a 
escravidão, o tráfico de escravos e as instituições e práticas análogas à escravidão ainda não foram eliminados em todas as 
partes do Mundo; tendo decidido, em consequência, que a Convenção de 1926, ainda em vigor, deve ser agora completada 
por uma convenção suplementar destinada a intensificar as medidas que, tanto na ordem interna como na internacional, 
levem à abolição da escravidão, do tráfico de escravos e das instituições e práticas análogas à escravidão [...]”. 
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coletivas, níveis de tolerância que potenciassem mecanismos de assimilação, 

integração e respeito pelo outro. 

Existe, assim, em uma primeira análise da evolução do quadro legal que 

envolve o tráfico de pessoas, a dificuldade de estabelecer um objeto concreto de 

proteção, ou, se quisermos, um “bem jurídico” ao qual se referencie o ordenamento 

jurídico. Em termos sintéticos, talvez até redutores da complexidade do problema, a 

abordagem ao tráfico de pessoas como uma questão de direitos humanos supõe a 

valorização da importância do dano sobre o indivíduo; em seu aparente contraponto, 

a aproximação por via dos direitos coletivos ou “difusos” procura proteger, 

basicamente, os interesses do Estado. O equívoco instala-se na difusão da ideia de 

que, por um lado, a defesa dos direitos fundamentais do indivíduo não constitui um 

interesse coletivo, e que, por outro lado, os direitos dos sujeitos não se encontram 

reconhecidos e defendidos pelo Estado. 

Essas leituras, não sendo necessariamente divergentes quanto a um possível 

entendimento sobre o “bem” a proteger, têm sido colocadas como oposições 

conceituais e estratégicas, configurando certa postura ideológica apresentada, 

recorrentemente, sobre entendimentos ambíguos do que significam os direitos 

humanos. 

Entendemos, assim, que a contradição de estratégias que orientam as 

sucessivas reformas legislativas para o enfrentamento do tráfico de mulheres reside 

na configuração do foco conceitual primário: a definição do bem jurídico a ser 

defendido e preservado. 

Observe-se a “evolução” da redação dos artigos 213 a 231 do Código Penal 

brasileiro pela comparação entre o texto do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro 

de 1940 e a redação da Lei nº 012.015 de 7 de agosto de 200986: 

 

 

 

 

                                                             
86 A Lei nº 12.015, de 07 de agosto de 2009 altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos do inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal e revoga a Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954, que trata de 
corrupção de menores. 
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QUADRO 4 – Quadro da alteração do Código Penal, 1940-2009 

Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940 Lei 12.015 de 7 de agosto de 2009 
 

Título VI - Dos Crimes Contra os 
Costumes 
Capítulo I – Dos Crimes Contra a 
Liberdade Sexual 

Título VI - Dos Crimes Contra a 
Dignidade Sexual 
Capítulo I – Dos Crimes Contra a 
Liberdade Sexual 

Estupro 
Art. 213 – Constranger a mulher à 
conjunção carnal, mediante violência ou 
grave ameaça: 
Pena -  
Parágrafo único – Se a ofendida é menor 
de 14 anos: 
Pena – Reclusão, de 4 a 10 anos. 

Estupro 
Art. 213 – Constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir 
que com ele se pratique outro ato 
libidinoso: 
Pena – Reclusão, de 6 a 10 anos. 
§1º - Se da conduta resulta lesão corporal 
de natureza grave ou se a vítima é menor 
de 18 anos ou maior de 14 anos: 
Pena – Reclusão, de 8 a 12 anos. 
§2º - Se da conduta resulta morte: 
Pena – Reclusão, de 12 a 3 anos. 

Violação sexual mediante fraude 
Art. 215 – Ter conjunção carnal com 
mulher, mediante fraude: 
Pena – Reclusão, de 2 a 6 anos. 

Violação sexual mediante fraude 
Art. 215 – Ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso com alguém, 
mediante fraude ou outro meio de impeça 
ou dificulte a livre manifestação de 
vontade da vítima: 
Pena – Reclusão, de 2 a 6 anos. 
Parágrafo único – Se o crime é cometido 
com o fim de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa. 

Assédio sexual 
Art. 216-A – (não existia) 

Assédio sexual 
Art. 216-A – Constranger alguém com o 
intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o 
agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência inerentes ao 
exercício de emprego, cargo ou função 
(Lei 10.224/2001): 
Pena – Detenção, de 1 a 2 anos. 
(...) 
§2º - A pena é aumentada em até um 
terço se a vítima é menor de 18 anos. 

Capítulo II – Da sedução e da corrupção 
de menores 

Capítulo II – Dos crimes sexuais contra 
vulnerável 

Sedução 
Art. 217 – Seduzir mulher virgem, menor 
de 18 anos e maior de 14 anos, e ter com 
ela conjunção carnal, aproveitando-se de 
sua inexperiência ou justificável 
confiança: 
Pena – Reclusão, de 2 a 4 anos. 

 
Art. 217 – (revogado pela Lei 
11.106/2005) 

 
Art. 217-A – (não existia) 

Estupro de vulnerável 
Art.217-A – Ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso com menor de 
14 anos: 
Pena  - Reclusão, de 8 a 15 anos. 
 
§1º - Incorre na mesma pena quem 
pratica as ações descritas no caput com 
alguém que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou 
que, por qualquer outra causa, não pode 
oferecer resistência. 
(...) 
§3º - Se da conduta resulta lesão corporal 

http://www.dji.com.br/penal/crimes_contra_os_costumes.htm
http://www.dji.com.br/penal/crimes_contra_os_costumes.htm
http://www.dji.com.br/penal/crimes_contra_os_costumes.htm
http://www.dji.com.br/penal/crimes_contra_os_costumes.htm
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grave: 
Pena – Reclusão, de 10 a 20 anos. 
§4º - Se da conduta resulta morte: 
Pena – Reclusão, de 12 a 30 anos. 

Corrupção de menores 
Art. 218 – Corromper ou facilitar a 
corrupção de pessoas maior de 14 anos e 
menor de 18 anos, com ela praticando ato 
de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-
lo ou presenciá-lo: 
Pena – Reclusão, de 1 a 4 anos. 

Art. 218 – Induzir alguém menor de 14 
anos a satisfazer a lascívia de outrem: 
Reclusão de 2 a 5 anos. 
 
Satisfação de lascívia mediante presença 
de criança ou adolescente 
Art. 218-A – Praticar, na presença de 
alguém menor de 14 anos, ou induzindo-o 
a presenciar, conjunção carnal ou outro 
ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia 
própria ou de outrem: 
Pena – Reclusão, de 2 a 4 anos. 
 
Favorecimento da prostituição ou outra 
forma de exploração sexual de vulnerável 
Art. 218-B – Submeter, induzir ou atrair à 
prostituição ou outra forma de exploração 
sexual alguém menor de 18 anos ou que, 
por enfermidade ou deficiência mental, 
não tem necessário discernimento para a 
prática do ato, facilitá-la, impedir ou 
dificultar que a abandone: 
Pena – Reclusão de 4 a 10 anos. 
§1º Se o crime é praticado com o fim de 
obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa. 
§ 2º Incorre nas mesmas penas: 
I – quem pratica conjunção carnal ou 
outro ato libidinoso com alguém menor de 
18 e maior de 14 anos na situação 
descrita no caput deste artigo; 
II – o proprietário, o gerente ou o 
responsável pelo local em que se 
verifiquem as práticas referidas no caput 
deste artigo. 
§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, 
constitui efeito obrigatório da condenação 
a cassação da licença de localização e de 
funcionamento do estabelecimento. 

Capítulo III – Do rapto  
Rapto violento ou mediante fraude 
Art. 219 – Raptar mulher honesta, 
mediante violência, grave ameaça ou 
fraude, para fim libidinoso: 
Pena – Reclusão, de 2 a 4 anos. 

 
Art. 219 – (revogado pela Lei 
11.106/2005) 

Rapto consensual 
Art. 220 – Se a raptada é maior de 14 
anos e menor de 21, e o rapto se dá com 
seu consentimento: 
Pena – Detenção, de 1 a 3 anos. 

Art. 220 – (revogado pela Lei 
11.106/2005) 

Diminuição da pena 
Art. 221 – É diminuída a pena de um 
terço a pena, se o rapto é para fim de 
casamento, e de metade, se o agente 
sem ter praticado com a vítima qualquer 
ato libidinoso, a restitui à liberdade ou a 
coloca em lugar seguro, à disposição da 
família. 

 
Art. 221 – (revogado pela Lei 
11.106/2005) 

Concurso de rapto e outro crime 
Art. 222 – Se o agente ao efetuar o rapto, 
ou em seguida a este, pratica outro crime 
contra a raptada, aplicam-se 
cumulativamente a pena correspondente 

 
Art. 222 – (revogado pela Lei 
11.106/2005) 



141 
 

ao rapto e a cominada ao outro crime. 
Capítulo IV – Disposições gerais  
Formas qualificadas 
Art. 223 – Se da violência resulta lesão 
corporal de natureza grave: 
Pena – Reclusão, de 8 a 12 anos. 
Parágrafo único – Se do fato resulta 
morte: 
Pena – Reclusão, de 12 a 25 anos. 

 
Art. 223 – (revogado pela Lei 
12.015/2009) 

Presunção de violência 
Art. 224 – Presume-se violência se a 
vítima: 
a) não é maior de 14 anos; 
b) é alienada, ou débil mental, e o agente 
conhecia essa circunstância; 
c) não pode, por qualquer outra causa, 
oferecer resistência. 

 
Art. 224 – (revogado pela Lei 
12.015/2009) 

Ação penal 
Art. 225 – Nos crimes definidos nos 
capítulos anteriores, somente se procede 
mediante queixa. 
§1º - Procede-se, entretanto, mediante 
ação penal pública: 
I – Se a vítima ou seus pais não podem 
prover às despesas do processo, sem 
privar-se de recursos indispensáveis à 
manutenção própria ou da família; 
II – Se o crime é cometido com abuso do 
pátrio poder, ou da qualidade de 
padrasto, tutor ou curador. 
§2º - No caso do nº I do parágrafo 
anterior, a ação do Ministério Público 
depende de representação. 

Ação penal 
Art. 225 – Nos crimes definidos nos 
Capítulos I e II deste Título, procede-se 
mediante ação penal pública 
condicionada à representação. 
Parágrafo único – Procede-se, entretanto, 
mediante ação penal pública 
incondicionada se a vítima é menor de 18 
anos ou pessoa vulnerável. 

Aumento da pena 
Art. 226 – A pena é aumentada: 
I – De quarta parte, se o crime é cometido 
com concurso de 2 ou mais pessoas; 
II – De metade, de o agente é 
ascendente, padrasto ou madrasta, tio, 
irmão, cônjuge, companheiro, tutor, 
curador, preceptor ou empregador da 
vítima ou qualquer outro título tem 
autoridade sobre ela; 
III – Se o agente é casado. 

 
Art. 226 – (alterado pela Lei 11.106/2005) 

Capítulo V – Do lenocínio e do tráfico de 
pessoas 

Capítulo V – Do lenocínio e do tráfico de 
pessoas para fim de prostituição ou outra 
forma de exploração sexual 

Mediação para servir a lascívia de alguém 
Art. 227 – Induzir alguém a satisfazer a 
lascívia de outrem: 
Pena – Reclusão, de 1 a 3 anos. 
§1º - Se a vítima é maior de 14 anos e 
menor de 18 anos, ou se o agente é seu 
ascendente, descendente, cônjuge ou 
companheiro, irmão, tutor ou curador ou 
pessoa a quem seja confiada para fins de 
educação, de tratamento ou de guarda: 
Pena – Reclusão, de 2 a 5 anos. 
§2º - Se o crime é cometido com emprego 
de violência, grave ameaça ou fraude: 
Pena – Reclusão, de 2 a 8 anos, além da 
pena correspondente à violência. 
§3º - Se o crime é cometido com o fim de 
lucro, aplica-se também multa. 

 
Art. 227 – (sem alteração) 
 
 
§1º - (alterado pela Lei 11.106/2005) 
 
 
 
 
 
 
§2º - (sem alteração) 
 
 
 
§3º - (sem alteração) 

Favorecimento da prostituição 
 
Art. 228 – Induzir ou atrair alguém à 

Favorecimento da prostituição ou outra 
forma de exploração sexual 
Art. 228 – Induzir ou atrair alguém à 

http://www.dji.com.br/codigos/1940_dl_002848_cp/cp223a226.htm#p-u-225
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prostituição, facilitá-la ou impedir que 
alguém a abandone: 
Pena – Reclusão, de 2 a 5 anos. 
 
§1º - Se ocorrer qualquer das hipóteses 
do §1º do artigo anterior: 
Pena – Reclusão, de 3 a 8 anos. 
 
 
 
 
§2º - Se o crime é cometido com emprego 
de violência, grave ameaça ou fraude: 
Pena – Reclusão, de 4 a 10 anos, além 
da pena correspondente à violência. 
§3º - Se o crime é cometido com fim de 
lucro, aplica-se também multa. 

prostituição ou outra forma de exploração 
sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que 
alguém a abandone: 
Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. 
§ 1º Se o agente é ascendente, padrasto, 
madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor 
ou empregador da vítima, ou se assumiu, 
por lei ou outra forma, obrigação de 
cuidado, proteção ou vigilância: 
Pena - Reclusão, de 3 a 8anos. 
§2º - (sem alteração) 
 
 
 
§3º - (sem alteração) 

Casa de prostituição 
Art. 229 – Manter por conta própria ou de 
terceiro, casa de prostituição ou lugar 
destinado a encontros para fim libidinoso, 
haja, ou não, intuito de lucro ou mediação 
direta do proprietário ou gerente: 
Pena – Reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. 

Casa de prostituição 
Art. 229 – Manter, por conta própria ou de 
terceiro, estabelecimento em que ocorra 
exploração sexual, haja, ou não, intuito de 
lucro ou mediação direta do proprietário 
ou gerente: 
Pena - Reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. 

Rufianismo 
Art. 230 – Tirar proveito da prostituição 
alheia, participando diretamente de seus 
lucros ou fazendo-os sustentar, no todo 
ou em parte, por quem a exerça: 
Pena – Reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. 
§1º - Se ocorrer qualquer das hipóteses 
do §1º do Art. 227: 
Pena – Reclusão, de 3 a 6 anos, além da 
multa. 
 
 
 
 
 
§2º - Se há emprego de violência ou 
grave ameaça: 
Pena – Reclusão, de 2 a 8 anos, além da 
multa e sem prejuízo da pena 
correspondente à violência. 

Rufianismo 
Art. 230 – (sem alteração) 
 
 
 
 
§1º - Se a vítima é menor de 18 anos e 
maior de 14 anos, ou se o crime é 
cometido por ascendente, padrasto, 
madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor 
ou empregador da vítima, ou por quem 
assumiu, por lei ou outra forma, obrigação 
de cuidado, proteção ou vigilância: 
Pena – Reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. 
§2º - Se o crime é cometido mediante 
violência, grave ameaça, fraude ou outro 
meio que impeça ou dificulte a livre 
manifestação da vontade da vítima: 
Pena – Reclusão, de 2 a 8 anos, sem 
prejuízo da pena correspondente à 
violência. 

Tráfico internacional de pessoas 
 
Art. 231 – Promover ou facilitar a entrada 
em território nacional, de pessoa que 
venha exercer a prostituição ou a saída 
de pessoa para exercê-la no estrangeiro: 
Pena – Reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. 
 
§1º - Se ocorrer qualquer das hipóteses 
do §1º do Art. 227: 
Pena – Reclusão, de 4 a 10 anos, e 
multa. 
 
§2º - Se há emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, 
de 5 a 12 anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
 
 
 
 

Tráfico internacional de pessoa para fim 
de exploração sexual 
Art.231 – Promover, intermediar ou 
facilitar a entrada, no território nacional, 
de alguém que nele venha a exercer a 
prostituição ou oura forma de exploração 
sexual, ou a saída de alguém que vá 
exercê-la no estrangeiro: 
Pena – Reclusão de 3 a 8 anos. 
§1º -Incorre na mesma pena aquele que 
agenciar, aliciar ou comprar a pessoa 
traficada, assim, como, tendo 
conhecimento dessa condição, 
transportá-la, transferi-la ou alojá-la. 
§2º - A pena é aumentada da metade se: 
I - A vítima é menor de 18 anos; 
II - A vítima, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato; 
III - Se o agente é ascendente, padrasto, 
madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 

http://www.dji.com.br/codigos/1940_dl_002848_cp/cp227a232.htm#§ 1º - Se ocorre qualquer das hipót
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§3º - Se o crime é cometido com fim de 
lucro, aplica-se também a multa. 

companheiro, tutor ou curador, preceptor 
ou empregador da vítima, ou se assumiu, 
por lei ou outra forma, obrigação de 
cuidado, proteção ou vigilância; ou 
IV - Há emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude. 
§3º - Se o crime é cometido com o fim de 
obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa. 

Tráfico interno de pessoas 
 
Art. 231-A – (não existia) 
 

Tráfico interno de pessoas para fim de 
exploração sexual 
Art. 231-A – Promover, intermediar ou 
facilitar o deslocamento de alguém dentro 
do território nacional para o exercício da 
prostituição ou outra forma de exploração 
sexual: 
Pena - Reclusão, de 2 a 6 anos. 
§1º - Incorre na mesma pena aquele que 
agenciar, aliciar, vender ou comprar a 
pessoa traficada, assim como, tendo 
conhecimento dessa condição, 
transportá-la, transferi-la ou alojá-la. 
§2º - A pena é aumentada da metade se: 
I - A vítima é menor de 18 anos; 
II - A vítima, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato; 
III - Se o agente é ascendente, padrasto, 
madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor 
ou empregador da vítima, ou se assumiu, 
por lei ou outra forma, obrigação de 
cuidado, proteção ou vigilância; ou 
IV - Há emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude. 
§3º - Se o crime é cometido com o fim de 
obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa. 

Fonte: quadro nosso 

 

 Pelas mudanças efetuadas no descritivo no último título dos decretos acima 

analisados, podemos constatar alteração do bem jurídico a ser preservado, entre a 

conceituação expressa em 1940 e aquela que decorre da reforma legislativa de 

2009, que procura incorporar as orientações do Protocolo de Palermo. 

Sobre essa reconfiguração de valores, Sergio Shecaira et al comentam: 

Se há pouco mais de um século, a preocupação assumia alarmante relevo, 
hoje a situação é ainda pior. É bem verdade que o conceito ligado à 
prostituição também muito se modificou. Desde o conhecido Wolfenden 
Report* a sua repressão vem, gradativamente, diminuindo. A questão aqui 
presente é diversa. Versa, sim, sobre a redução de pessoa humana, 
eventualmente criança, à condição análoga a de escravo, podendo ser, 
mediante variada gama de ações (sedução, engodo ou fraude) abusada 
sexualmente, tudo em um mundo onde a imigração (legal ou não) é 
frequente, e onde comunidades continentais estão a se formar e barreiras 
políticas, a se desmoronar. Nesse aspecto, convém salientar que, mais do 
que uma questão de delitcta carnis, ou de uma moral secularizada, há de se 
indagar quanto ao real bem jurídico protegido neste contexto**. Não se trata 

http://www.dji.com.br/codigos/1940_dl_002848_cp/cp227a232.htm#p-3-231
http://www.dji.com.br/codigos/1940_dl_002848_cp/cp227a232.htm#p-1-231-a
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mais, como estão a mostrar diversas reformas legislativas no Direito 
alienígena, de proteção de moral ou de bons costumes. O tema versa, sim, 
além da própria liberdade sexual, ou como preferem alguns, sobre a 
liberdade de autodeterminação sexual, quanto à própria liberdade pessoal. 
[notas do autor: (*) Em 1954, em Inglaterra, foi nomeada uma comissão 
para a análise quanto a legislação que criminalizava a homossexualidade e 
a prostituição. Presidida por John Wolfenden, seu relatório final acabou por 
levar o nome deste último. Cf. NATSCHERADETZ, Karl Prelhaz. O Direito 
Penal Sexual: conteúdo e limites. Coimbra: Coimbra Editora, 1985, vol.VIII, 
p.294. (**) Desde o Projeto Alternativo alemão tem-se por claro que a 
missão do Direito Penal não é outra além da proteção de bens jurídicos, não 
se encarando a moral como tal. Cf. ROXIN, Claus. Franz Von Liszt e a 
concepção político-criminal do Projeto Alternativo. Problemas Fundamentais 
do Direito Penal. Trad. Ana Paula dos Santos e Luís Natscheradetz. Lisboa: 
Veja, 1993, p.61]. (SHECAIRA ET AL, 2002:s/p) 

 

 Apesar do termo “prostituição” ter sido, aparentemente, resignificado, 

deixando de ser classificada como uma atividade da qual se deveria impedir que a 

mulher participasse, e, por isso, criminalizando todas as práticas que conduzissem a 

mulher a esse “descaminho”, ele não deixou de fazer parte nem do léxico da 

legislação recente, nem deixou de constituir algo de nefasto para a condição da 

mulher. Ou seja, aliciar, ou permitir, que a mulher ingresse na prostituição constitui, 

de qualquer modo, um atentado contra a sua liberdade sexual e dignidade humana; 

o mesmo é dizer que a prostituição persiste, ao olhar do legislador, como uma “não 

opção”, e, portanto, não passível de ser legalizada como atividade laboral normal, 

ainda que se advogue, como princípio, a proteção da autodeterminação sexual e a 

liberdade de escolha. 

 Mesmo que no texto da Lei 12.015 de 2009 – que altera a Parte Especial do 

Código Penal de 1940 –, não exista qualquer penalização implícita à prática da 

prostituição pela mulher (ou por “alguém”), o que pressupõe que ela poderá exercê-

la como trabalhadora autônoma – uma vez que está vedada a atividade empresarial 

–, toda a estrutura da norma está voltada para a sua proibição, entendendo-a como 

um fator que afeta a condição dos sujeitos. O ajustamento da redação do texto de 

1940, complementando a prática da prostituição com “ou outra forma de exp loração 

sexual”, acentua o sentido de proteção do bem jurídico relativo à dignidade sexual, 

marcando o deslocamento do entendimento sobre a noção da conduta imoral, 

relativa aos costumes, para a proteção inequívoca dos direitos do indivíduo. 

 Aquela configuração dos artigos do Código Penal brasileiro relativos à 

proteção da dignidade sexual, e que adere às abordagens do fenômeno do tráfico de 

pessoas pela via criminalizante, persegue, também, a tendência para a 
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especialização temática das estratégias de enfrentamento: tal fato é evidente na 

mudança do termo “tráfico internacional de pessoas” para “tráfico internacional de 

pessoa para fim de exploração sexual”. Esse recorte específico entre as 

manifestações do fenômeno não só responde à demanda concreta de grupos sociais 

determinados – os movimentos de mulheres (apesar da ausência de qualquer 

conotação de gênero) –, como também o isola de outros processos que, além de 

conexos, ocorrem, muitas vezes, de modo simultâneo ou consequente. Ao mesmo 

tempo, e aparentemente de forma não ponderada, a tendência para penalizar de 

modo mais grave as práticas decorrentes de certos fins (neste caso, o fim de 

exploração sexual) desvaloriza as práticas similares que conduzem, por exemplo, os 

indivíduos a regimes de trabalho forçado análogo à condição de escravidão. 

 Essa dissociação entre as manifestações ou modalidades do processo de 

tráfico de pessoas tende a ignorar as circunstâncias iniciais ou as motivações dos 

sujeitos. Grande parte das mulheres brasileiras, cientes ou não do seu destino, 

“aceitam” as promessas das redes de tráfico na perspectiva de encontrar um 

trabalho que lhes garanta existência em melhores condições, bem como à sua 

família. Nesse sentido, as atividades exercidas no mercado sexual são encaradas 

como trabalho, como qualquer outro, não reconhecendo naquele negócio uma 

condição de exploração excepcionalmente distinta daquelas que encontraria em 

outras atividades laborais, como aquelas que são exercidas por seus “companheiros 

de viagem”. 

 Essa naturalização da exploração sexual leva a mulher traficada, em muitos 

casos, à negação da sua condição de vítima, não reconhecendo, na sua situação, 

qualquer atropelo aos seus direitos e dignidade, que seja diferente de outros já 

vivenciados anteriormente, na sua própria terra. 

 Assim, a separação do tráfico de pessoas por campos, o sexual e o laboral, 

reduz a equação do problema a análises simplificadoras dos processos sociais a ele 

agregados. Do mesmo modo, e mesmo que não esteja expresso no texto da lei, o 

tema exploração sexual associa-se de forma óbvia às mulheres: não sendo falsa 

nem equívoca a relação, pois as mulheres constituem o principal contingente de 

pessoas traficadas, todavia, dificilmente vemos representados, de forma clara, nas 

imagens das vítimas, os homossexuais homens, travestis, ou, mesmo, os meninos 

aliciados pelas redes de pedofilia. 
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 Essa preconcebida representação da vítima é notória, não apenas no 

discurso, mas na forma como se configuram algumas estratégias de apoio: 

habitualmente, buscam atender mulheres que foram objeto de exploração sexual, 

sendo irrelevante a referência a outras formas de exploração ou de atentados aos 

direitos e dignidade humana. 

 A constatação remete-nos, de novo, ao debate em torno das abordagens 

criminológicas e vitimológicas, e sobre o bem jurídico a ser preservado. A 

vitimização temática, por exemplo, faz supor que a dignidade humana restringe-se à 

dignidade sexual (ou que esta é preponderante na sua valoração), e que, portanto, 

salvaguardada esta estarão asseguradas todas as dimensões dos direitos do ser 

humano. Entretanto, criminalizar práticas segundo certas condutas que afetam 

certas vítimas confina a definição do bem jurídico a ser protegido, quer a alguns 

atributos do sujeito, quer a certos contextos em que eles não são respeitados. 
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3.2   Instrumentos de proteção às vítimas 

 

Mi madre me contó en una ocasión la historia de la creación del mundo. 
Entre cada ciclo de tiempo, me dijo, hay un vacío. El dios Brahma duerme y 
el dios Shiva medita sobre por qué el mundo de los hombres, que empieza 
como un reino de “generosidad, moderación, dulzura y verdad”, acaba 
invariablemente convirtiéndose en un pantano de “codicia, lujuria, violencia 
y engaño”. Dado que, al final de los tiempos, Shiva debe engullir este 
cosmos envenenado, medita sobre una forma de evitar la degradación del 
hombre. Cuando está a punto de hallar la respuesta, es perturbado por 
Brahma, que está inquieto y pretende iniciar prematuramente la creación 
adoptando la forma de toro y montando a su propia hija. Enfurecido, Shiva 
lanza su tridente contra el dios-toro, que se aparta de su hija intentando 
esquivar el arma. Al hacerlo, la simiente de Brahma se derrama por los 
cielos. El tridente de Shiva entra en contacto con la simiente derramada y la 
fecunda, dando inicio a la creación. En ese momento, Shiva inclina la 
cabeza lleno de pena. Es consciente de que, una vez más, el mundo del 
hombre será marcado por la codicia, el sufrimiento y el dolor, ya que se ha 
originado a partir de la simiente producida por un deseo salvaje. La 
secuencia es evidente: el deseo lleva al sufrimiento, el sufrimiento a la ira, la 
ira a la violencia y la violencia destruye el mundo. Yo no había entendido 
esta historia hasta que me encontré por primera vez con Maya. Cuando la 
entrevisté, ella tenía diecinueve años, era extremamente delgada y estaba 
angustiada. Llevaba casi cuatro años como esclava sexual y había pasado 
por los dos grandes distritos de prostitución de Bombay […] Había nacido 
en la región Sindhupalchok de Nepal, una de las zonas más pobres del 
planeta, con una renta per cápita anual de 180 dólares, o cincuenta 
centavos por día. Desesperados por la imposibilidad de llegar a fin de mes, 
sus padres la vendieron a un agente local por 55 dólares y la promesa de 
que tendría un buen empleo en una fábrica de alfombras y que enviaría a 
casa hasta 10 dólares al mes. La misma noche que Maya abandonó su 
casa, el agente la revendió a un dalal (traficante),  quien la llevó a Butwal, 
una ciudad fronteriza con la India, donde pasó la noche en compañía de 
otra chica. Al día siguiente, Maya, su compañera y el dalal cruzaron la 
frontera a pie. Pocos días más tarde, llegaban a Bombay. A continuación 
transcribo el relato de Maya: “Una vez en Bombay, el dalal me vendió a un 
malik (dueño de burdel) en Kamathipura. El malik me dijo que le debía 
treinta y cinco mil rupias (780 dólares) y que estaba obligada a mantener 
relaciones sexuales con cualquier hombre que me escogiera hasta que 
saldase la deuda. Yo me negué y sus hombres me violaron y dejaron de 
darme comida. Cuando accedí a prostituirme, me dieron medicamentos 
porque había contraído una infección de orina. Estuve en aquel bungalow 
durante dos años y tenía que mantener relaciones sexuales con veinte 
hombres al día. […] Una vez me escapé. Denuncié los hechos a la policía, 
pero no hicieron nada. Unos días más tarde, los hombres del malik me 
encontraron en la calle me llevaron de nuevo al burdel. Malik untó un palo 
de escoba con pasta de Chile y me lo metió en la vagina. Luego me rompió 
varias costillas a puñetazos. La gharwali (la encargada del prostíbulo) me 
curó las heridas durante unos días y después me mandó de nuevo con los 
clientes, a pesar de que las costillas me seguían doliendo muchísimo. La 
gharwali me dio opio para atenuar el dolor. Después de dos años, el malik 
me vendió a otro malik en Falkland Road. […] Me quedé embarazada en 
dos ocasiones y la gharwali me dio pastillas para matar los bebés. La 
segunda vez me puse muy enferma. Cuando recuperé las fuerzas, me 
escapé. Fui a un refugio cerca de Falkland Road. Me dijeron que tenía el 
VIH. Me ayudaron a contactar con mi padre, pero él me dijo que no podía 
volver a casa. Me dijo que nunca me casaría porque tengo el VIH y que sólo 
traería la vergüenza a la familia”. (KARA, 2010:23-25) 
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 Perante esse relato, que certamente se poderia replicar como modelo para 

muitas das narrativas das mulheres traficadas, indagamo-nos sobre em que 

momento da trajetória de vida identifica-se a condição de vítima. Ou: em que 

momento se determina a sua proteção? Ou, ainda: quais os instrumentos de 

proteção adequados ao momento e à sua situação? 

 Entendemos que o conjunto dessas indagações insere-se em uma relação 

mais alargada que envolve o modo como é utilizada a categoria “vítima”, tendo em 

conta que a sua classificação circunstancial determina, recorrentemente, a escolha 

dos instrumentos para a sua proteção, se e quando é equacionada. 

 Se nos reportarmos ao relato acima transcrito, poderemos, eventualmente, 

identificar uma condição de vítima de caráter sistêmico que representa a situação 

em que vive aquela família e que justifica, ou explica, a venda da jovem Maya. 

Nesse sentido, subentende-se que, daquela circunstância extrema de pobreza, se 

possa classificar todos os indivíduos que dela participam , em primeira análise, como 

vítimas de um “sistema” (seja ele qual for) e, a partir desse fato, passam, também, a 

considerar-se como vítimas potenciais, ou efetivas, de vasto conjunto de fenômenos 

que atinge, de forma esperada, os sujeitos nos seus direitos e dignidade87. 

 Entretanto, também poderemos descortinar, no mesmo relato inicial, vítimas 

que se constituem em função de eventos isolados, ainda que artificialmente 

considerados. Os pais de Maya são vítimas de um processo de produção e mercado 

que isolou, por vezes excluindo, práticas e sistemas locais não rentáveis nos termos 

da economia globalizada e competitiva, impossibilitando a sobrevivência de milhares 

de camponeses em vastas regiões da América do Sul, África e Ásia. Nessa 

                                                             
87 Relembremos a caracterização das potenciais vítimas de “tráfico” expressa no Relatório Nacional da PESTRAF: “Para 
estruturar a discussão sobre o tráfico, é necessário perguntar: por que mulheres (adultas e adolescentes) são aliciadas para 
fins sexuais? A resposta está na razão direta da precarização de sua força de trabalho e da construção social de sua 
subalternidade. Os relatos dos estudos de casos constroem dois tipos ideais antagônicos para a mulher aliciada: a) o da 
pessoa ingênua, humilde, que passa por grandes dificuldades financeiras e por isso é iludida com certa facilidade; e b) o da 
mulher que tem o “domínio da situação”, avalia com toda a clareza os riscos e dispõe-se a corrê-los para ganhar dinheiro. 
Geralmente, estas mulheres são oriundas de classes populares, apresentam baixa escolaridade, habitam em espaços 
urbanos periféricos com carência de saneamento, transporte (dentre outros bens sociais comunitários), moram com algum 
familiar, têm filhos e exercem atividades laborais de baixa exigência. Muitas já tiveram passagem pela prostituição. Estas 
mulheres inserem-se em atividades laborais relativas ao ramo da prestação de serviços domésticos (arrumadeira, 
empregada doméstica, cozinheira, zeladora) e do comércio (auxiliar de serviços gerais, garçonete, balconista de 
supermercado, atendente de loja de roupas, vendedoras de títulos etc), funções desprestigiadas ou mesmo subalternas. 
Funções estas, mal remuneradas, sem carteira assinada, sem garantia de direitos, de alta rotatividade e que envolvem uma 
prolongada e desgastante jornada diária, estabelecendo uma rotina desmotivadora e desprovida de possibilidades de 
ascensão e melhoria [...]”. (LEAL e LEAL, 2002:58) 
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perspectiva, Maya torna-se um produto desse cenário de insuficiências e 

impossibilidades, incorporando no nascimento essa condição potencial, como mito 

de origem: nasceu vítima. 

 No entanto, ela pode ser nomeada como vítima a partir de um gesto arbitrário 

(aparentemente destituído de qualquer valoração dos direitos e da dignidade 

humana), ao ser transformada, ainda adolescente, em mercadoria, ainda que tal fato 

possa ser compreendido no âmbito de práticas ancestrais de certos grupos sociais 

em que  se trocavam bens por mulheres, ou associadas às tradições dos dotes 

matrimoniais. 

 Certamente que, de forma mais consensual, poderemos reconhecer a vítima 

Maya na sua venda ao primeiro bordel, nas agressões físicas e psicológicas a que 

foi submetida, na imposição de práticas sexuais contra sua vontade, na cobrança de 

dívidas exorbitantes, na discriminação étnica, e, por fim, na discriminação social 

imposta por seus pais. Ou seja, a representação de vítima torna-se mais clara à 

medida que aproximamos a vivência do sujeito a um tema cuja representação é 

conhecida e assimilada, mas torna-se menos precisa quando pretendemos 

reconstruir o seu contexto de existência mais amplo. 

O trajeto de Maya é passível de ser recortado por frações em que vão 

surgindo eventos e agentes concretos, a partir dos quais se formulam quadros de 

vitimização que podem resultar na configuração de instrumentos específicos para a 

proteção das vítimas e para o, eventual, enfrentamento dos fenômenos. 

Entendemos, assim, ser metodologicamente relevante observar não apenas 

os fatos que se associam à constituição de certo “perfil” da vítima (a vítima disto ou 

daquilo), mas analisar a dimensão temporal do percurso do sujeito e os processos 

nos quais ele se situa, sob o risco de os instrumentos de proteção atuarem depois 

de efetivada a ação, e não de forma preventiva. 

Vejamos, entretanto, como a noção de vítima é colocada em diversos 

registros discursivos. 

[...] diminuir a vulnerabilidade da vítima é fundamental, não apenas para 
evitar novos casos de tráfico, mas para romper esquemas criminosos atuais 
e, por fim, para proteger aqueles que foram traficados. O Protocolo de 
Palermo [...] também utiliza o conceito de vulnerabilidade para identificação 
de casos de tráfico. A expressão é empregada como um dos fatores que 
condicionam o tráfico, um recurso do qual se utiliza a rede criminosa para 
traficar a pessoa, ou seja, para aliciá-la e explorá-la. A vulnerabilidade é um 
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conceito essencial para a compreensão do [tráfico de pessoas] pela 
sociedade e para o seu enfrentamento. [...] Primeiramente, o que é a 
vulnerabilidade? A vulnerabilidade atinge a capacidade de autoterminação, 
a autonomia de uma pessoa para que decida fazer ou não fazer algo. De 
acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 
Envolvendo Seres Humanos, Resolução 196/96 – Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), II. 15, a “vulnerabilidade refere-se a estado de pessoas ou 
grupos, que por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de 
autoterminação reduzida, sobretudo no que se refere ao consentimento livre 
e esclarecido”. [...] No caso do TdP [tráfico de pessoas], a condição de 
vulnerabilidade é equiparada aos efeitos que atingem a expressão de 
vontade. Assim, como o fim do tráfico é a exploração, acreditamos que a 
submissão de uma pessoa à exploração, como o trabalho forçado, entre os 
demais exemplos utilizados pelo Protocolo, leva à presunção de tráfico, se 
somada às demais circunstâncias que caracterizam o fenômeno. [...] A 
vulnerabilidade e a exploração decorrem da reunião de fatores objetivos – e 
não apenas do julgamento da vítima de TdP – que levam a crer que a 
violação dos direitos está se processando. Esses fatores objetivos não são 
revelados pela vítima por um ato de vontade. Mas da mesma forma como a 
vítima de trabalho forçado, a vítima de tráfico deve ser protegida, até 
mesmo contra sua própria fragilidade. O desafio consiste em se respeitar a 
liberdade de cada um e, ainda assim, proteger a pessoa, sobretudo quando 
se trata de grupos que, por sua natureza histórica e social, são vulneráveis 
ou minoritários. (GUERALDI E DIAS, 2012:59-62) 

 

 Os termos ‘vítima’, ‘vulnerabilidade’, ‘exploração’, e, até, ‘minoritário’, surgem 

como que por contágio semântico, ligados a uma mesma realidade de sujeitos ou 

grupos sociais concretos. Tal confusão reflete-se, também, no modo como, 

analiticamente, são utilizados: em certos discursos, surgem como conceitos, 

sobretudo no campo jurídico; em outros, são manipulados como categorias de 

análise sociológica. 

 De qualquer modo, a noção de vítima constrói-se, frequentemente, em 

cenário de diversas condicionantes, ainda que se registre tendência a classificá-la 

em torno de determinado evento ou fenômeno. Mesmo quando se fala de vítima de 

violência doméstica, ou vítima de racismo, por exemplo, encontramos na 

representação social daqueles fenômenos, no discurso sob a ótica dos direitos 

humanos, ou na abordagem acadêmica, a referência a relações desiguais e à 

diferenciação de direitos entre sujeitos que se manifestam de forma sistêmica ou 

estrutural. 

No entanto, apesar do reconhecimento de um campo alargado de ocorrência 

de desequilíbrios e desigualdades nas relações sociais, invariavelmente, procura-se 

isolar a vítima em um espaço de acontecimentos confinado no tipo de ações e no 

tempo restrito da sua manifestação, apagando articulações passadas, trajetórias de 

vida, e, não raramente, outras relações interpessoais que ocorrem em simultâneo; é 
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sobre esse quadro restrito que se configuram as estratégias e os instrumentos de 

proteção. 

Vejamos como a OIT (2006) identifica a “vítima de tráfico”. 

QUADRO 5 – Indicadores de identificação das vítimas 

Natureza do indicador Indicador 
 

Local de trabalho Casas que comercializam o sexo e produtos de 
conteúdo adulto, produtora de filmes 
pornográficos, casas de massagem e noturnas, 
bares, agências de modelo, de casamento e de 
acompanhantes. 

Condições de trabalho Saídas para visitas médicas, compras e qualquer 
outro motivo, sempre supervisionadas. Sistemas 
de segurança por vezes com equipamentos 
eletrônicos sofisticados e guardas. A companhia 
constante da mesma pessoa como tradutora nas 
interações da possível vítima. Entrada e saída de 
grande número de homens no local de trabalho. 

Vida pregressa da 
possível vítima 

Relatos de maus-tratos e de submissão. 

Aspectos psicológicos 
da possível vítima 

Desconfiança, nervosismo, medo, timidez 
excessiva, depressão, baixa autoestima, estresse 
pós-traumático. 

Aspectos físicos da 
possível vítima 

Má nutrição, desidratação, reduzida higiene, 
doenças venéreas, sinais de abuso sexual, 
marcas de edemas, fraturas e outros sinais de 
problemas médicos não tratados e doenças 
crônicas, como diabetes e câncer. 

Comportamentais Não porta documentos pessoais. Sua autonomia 
para dispor de dinheiro geralmente se limita à 
pequena quantia que carrega no corpo. 

Fonte: OIT. Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Brasília: OIT, 2006, p.27. 

Como já antes indagamos, em que momento é identificada a condição de 

vítima? 

A maioria dos quadros analíticos e de caracterização da vítima do tráfico de 

mulheres refere a um invariável contexto de base cuja precariedade de condições de 

existência configura vasto conjunto de violações aos direitos humanos, e, nesse 

sentido, a condição de vítima constitui previamente a qualquer outra circunstância 

mais grave que, eventualmente, venha a afetar qualquer um dos indivíduos que 

permanece naquela situação. Ou seja, potencialmente, todos aqueles sujeitos 

encontram-se em risco de, em um ato de resignação, serem conduzidos a um 

estado de miséria absoluto, perecer de fome, ou, em alternativa, reagirem, seguindo 

um caminho de delinquência e criminalidade, ou, ainda, buscando outras 

possibilidades na migração e sujeitarem-se, por imperativo de necessidade, a 

condições de exploração e submissão degradantes e violentas. 
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Entendemos, assim, apesar da formulação de indícios que colocam sujeitos 

específicos como potenciais “vítimas do tráfico”, que esses indícios possibilitam 

antecipar os cenários da sua ocorrência. No entanto, sistematicamente, utilizados 

como “comprovação” da ocorrência do evento, ou seja, quando o sujeito já é vítima 

de ato concreto. 

Se observarmos os dispositivos de proteção jurídica das vítimas de tráfico de 

mulheres para fins sexuais, por exemplo, podemos verificar que só ganham eficácia 

a partir do momento em que se consumou o “fato”. O universo jurídico e judicial 

nutre-se de “fatos” e de “provas” que atestam a ofensa a direitos e/ou à dignidade de 

um sujeito denominado, cometido por outro sujeito, e não sobre “contextos” ou 

condições potenciais. Daí que a abordagem judicial, tenha ela um pendor mais 

criminalizante ou não, contém limitações de eficácia preventiva sobre o meio 

socioeconômico em que se estabelecem as relações sociais, salvo a sua, eventual, 

influência dissuasora sobre os infratores. 

Essa circunstância tem conduzido ao reconhecimento de que os instrumentos 

de proteção jurídicos carecem de outras ações complementares, no sentido de 

formatar estratégias de intervenção que permitam minimizar a emergência de fatores 

indutores de vitimização; aquilo que vulgarmente se denomina por “diminuição de 

condições de vulnerabilidade” ou “fatores de risco social”. 

No reflexo dessas ações complementares, ressurgem, frequentemente, os 

discursos das macro condições estruturais, como o pleno emprego, o acesso 

equitativo à educação e à saúde, o direito à moradia digna, na senda das promessas 

que a modernidade ainda não conseguiu satisfazer. 

Trata-se, todavia, do reconhecimento da necessidade de se proceder à 

construção de um projeto societário que engloba o atendimento às condições 

desiguais de existência de vastos grupos sociais, de cuja situação decorrem muitas 

das práticas de exploração, submissão e usurpação de direitos. 

Entre alguns desses passos, de um percurso por vezes mais paralelo que 

convergente, identificamos, no âmbito das iniciativas do Estado brasileiro, as 

“políticas” e os “planos” nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
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Observemos os princípios expressos no documento que define a “Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, Decreto nº 5.948, de 26 de 

outubro de 2006: 

Art. 3º São princípios norteadores da Política Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas: 
I - respeito à dignidade da pessoa humana; 
II - não-discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem 
étnica ou social, procedência, nacionalidade, atuação profissional, raça, 
religião, faixa etária, situação migratória ou outro status; 
III - proteção e assistência integral às vítimas diretas e indiretas, 
independentemente de nacionalidade e de colaboração em processos 
judiciais; 
IV - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos; 
V - respeito a tratados e convenções internacionais de direitos humanos; 
VI - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 
humanos; e 
VII - transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem 
étnica ou social, procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas. 
Parágrafo único. A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas observará os princípios da proteção integral da criança e do 
adolescente. 
 

Em relação às diretrizes o documento define: 

Art. 4º São diretrizes gerais da Política Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas: 
I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e 
articulada de todas as esferas de governo na prevenção e repressão ao 
tráfico de pessoas, bem como no atendimento e reinserção social das 
vítimas; 
II - fomento à cooperação internacional bilateral ou multilateral; 
III - articulação com organizações não-governamentais, nacionais e 
internacionais; 
IV - estruturação de rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 
envolvendo todas as esferas de governo e organizações da sociedade civil; 
V - fortalecimento da atuação nas regiões de fronteira, em portos, 
aeroportos, rodovias, estações rodoviárias e ferroviárias, e demais áreas de 
incidência; 
VII - verificação da condição de vítima e respectiva proteção e atendimento, 
no exterior e em território nacional, bem como sua reinserção social; 
VIII - incentivo e realização de pesquisas, considerando as diversidades 
regionais, organização e compartilhamento de dados; 
IX - incentivo à formação e à capacitação de profissionais para a prevenção 
e repressão ao tráfico de pessoas, bem como para a verificação da 
condição de vítima e para o atendimento e reinserção social das vítimas; 
X - harmonização das legislações e procedimentos administrativos nas 
esferas federal, estadual e municipal relativas ao tema; 
XI - incentivo à participação da sociedade civil em instâncias de controle 
social das políticas públicas na área de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas; 
XII - incentivo à participação dos órgãos de classe e conselhos profissionais 
na discussão sobre tráfico de pessoas; e 
XIII - garantia de acesso amplo e adequado a informações em diferentes 
mídias e estabelecimento de canais de diálogo, entre o Estado, sociedade e 
meios de comunicação, referentes ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
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Entre as diretrizes específicas, destacamos: 

Art. 5º São diretrizes específicas de prevenção ao tráfico de pessoas: 
I - implementação de medidas preventivas nas políticas públicas, de 
maneira integrada e intersetorial, nas áreas de saúde, educação, trabalho, 
segurança, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural, 
esportes, comunicação, cultura, direitos humanos, dentre outras; 
[...] 
Art. 7º São diretrizes específicas de atenção às vítimas do tráfico de 
pessoas: 
I - proteção e assistência jurídica, social e de saúde às vítimas diretas e 
indiretas de tráfico de pessoas; 
II - assistência consular às vítimas diretas e indiretas de tráfico de pessoas, 
independentemente de sua situação migratória e ocupação; 
III - acolhimento e abrigo provisório das vítimas de tráfico de pessoas; 
IV - reinserção social com a garantia de acesso à educação, cultura, 
formação profissional e ao trabalho às vítimas de tráfico de pessoas; 
V - reinserção familiar e comunitária de crianças e adolescentes vítimas de 
tráfico de pessoas; 
VI - atenção às necessidades específicas das vítimas, com especial atenção 
a questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, 
procedência, nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação migratória, 
atuação profissional ou outro status; 
VII - proteção da intimidade e da identidade das vítimas de tráfico de 
pessoas. [...] 
 

Quanto às ações propostas, ressaltamos: 

Art. 8º Na implementação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas, caberá aos órgãos e entidades públicos, no âmbito de suas 
respectivas competências e condições, desenvolver as seguintes ações: 
I - na área de Justiça e Segurança Pública: 
a) proporcionar atendimento inicial humanizado às vítimas de tráfico de 
pessoas que retornam ao País na condição de deportadas ou não admitidas 
nos aeroportos, portos e pontos de entrada em vias terrestres; 
[...] 
f) incluir nas estruturas específicas de inteligência policial a investigação e 
repressão ao tráfico de pessoas; 
g) criar, nas Superintendências Regionais do Departamento de Polícia 
Federal e da Polícia Rodoviária Federal, estruturas específicas para o 
enfrentamento do tráfico de pessoas e outros crimes contra direitos 
humanos; 
[...] 
i) celebrar acordos de cooperação com organizações da sociedade civil que 
atuam na prevenção ao tráfico de pessoas e no atendimento às vítimas; 
[...] 
III - na área de Educação: 
[...] 
d) incluir e desenvolver o tema do enfrentamento ao tráfico de pessoas nas 
formações continuadas da comunidade escolar, em especial os 
trabalhadores da educação; 
[...] 
f) fomentar a educação em direitos humanos com destaque ao 
enfrentamento ao tráfico de pessoas em todas modalidades de ensino 
inclusive no ensino superior; 
[...] 
IV - na área de Saúde: 
a) garantir atenção integral para as vítimas de tráfico de pessoas e 
potencializar os serviços existentes no âmbito do Sistema Único de Saúde; 
V - na área de Assistência Social: 
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a) oferecer assistência integral às vítimas de tráfico de pessoas no âmbito 
do Sistema Único de Assistência Social; 
b) propiciar o acolhimento de vítimas de tráfico, em articulação com os 
sistemas de saúde, segurança e justiça; 
c) capacitar os operadores da assistência social na área de atendimento às 
vítimas de tráfico de pessoas; e 
d) apoiar a implementação de programas e projetos de atendimento 
específicos às vítimas de tráfico de pessoas; 
[...] 
X - na área da Proteção e Promoção dos Direitos da Mulher: 
a) qualificar os profissionais da rede de atendimento à mulher em situação 
de violência para o atendimento à mulher traficada; 
b) incentivar a prestação de serviços de atendimento às mulheres traficadas 
nos Centros de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de 
Violência; 
c) apoiar e incentivar programas e projetos de qualificação profissional, 
geração de emprego e renda que tenham como beneficiárias diretas 
mulheres traficadas [...] 

 

Acrescentamos à nossa reflexão a questão veiculada em notícia na mídia: 

“Tirar uma menina de um prostíbulo na Espanha, trazê-la para o Brasil e depois 

fazer o quê?”88. 

Pela análise dos documentos citados, entendemos ser inequívoco que o foco 

de preocupação é o atendimento às vítimas “depois” de consumado qualquer evento 

que se enquadre como tráfico de pessoas. Ou seja, não existe de forma explícita a 

referência a qualquer prática articulada, que se entenda enquanto política e como 

estratégia de atuação preventiva, no sentido de abranger um contexto de vitimização 

mais alargado que se estenda às situações indutoras do tráfico. 

Se é clara a intenção de fornecer, ao sujeito traficado, vasto conjunto de 

dispositivos e instrumentos que suprem as suas carências de origem, no âmbito da 

assistência social, do alojamento, do emprego, da educação e da saúde, todavia, 

não é feita qualquer referência, nos diversos campos, à necessidade de implementar 

iniciativas que beneficiem os restantes indivíduos do seu grupo social de 

pertencimento. 

A única referência a uma abordagem preventiva encontra-se expressa na 

alínea i) do Art. 8º – “celebrar acordos de cooperação com organizações da 

sociedade civil que atuam na prevenção ao tráfico de pessoas e no atendimento às 

vítimas” –, e, ainda assim, remete à sociedade a iniciativa de articular ações 

preventivas, sem, no entanto, estabelecer orientações estratégicas ou prioridades de 

                                                             
88 O GIRASSOL. “CNJ: Apoio a vítimas de tráfico internacional será tratado em Simpósio”. Brasília 19 mai.2008. Disponível 

em: www.ogirassol.com.br/pagina.php?editoria=%C3%9Altimas%20Not%ADcias&idnoticia=39196. 
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atuação. Essa ausência de perspectivas quanto à criação de condições de base 

para superar o contexto de vulnerabilidade dos sujeitos, previamente nomeados, 

revela postura passiva em face do fenômeno, aguardando as instituições públicas 

que sejam motivadas para atuarem apenas quando surge uma nova vítima. 

Entretanto, o “Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, 

estabelecido pelo Decreto nº 6.347, de 8 de janeiro de 2008, na sua “exposição de 

motivos”, refere: 

[...] 

3. A Política Nacional está divida em três grandes eixos, considerados 
estratégicos para o combate ao tráfico de pessoas: 1) prevenção ao tráfico 
de pessoas; 2) repressão ao tráfico e responsabilização de seus autores; e 
3) atenção às vítimas. As ações, diretrizes e princípios consagrados nesse 
documento serviram de base e inspiraram todo o trabalho de elaboração da 
proposta de Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas ora 
apresentada (doravante “O Plano”, “O Plano Nacional” ou “PNETP”). 

4. O Plano Nacional foi elaborado por um Grupo de Trabalho Interministerial 
(GTI) instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, nos termos do Decreto 
no 5.948, de 2006, e das Portarias Conjuntas MJ/SPM/SEDH n° 631 e nº 
1.386, ambas de 2006, e integrado por representantes de diversos órgãos 
públicos federais, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do 
Trabalho e da sociedade civil organizada, incluindo organizações não 
governamentais e organismos internacionais representativos dos recortes 
temáticos de gênero, infanto-juvenil e de combate ao trabalho escravo. A 
coordenação do GTI ficou a cargo da Secretaria Nacional de Justiça do 
Ministério da Justiça, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, as duas últimas da 
Presidência da República. [...] 

7. O Plano Nacional dialoga, ainda, com os tratados e as iniciativas 
desenvolvidas na esfera do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), e com as atividades 
propostas no âmbito bilateral, a exemplo das Declarações de Cascais e de 
Brasília, produzidas como resultado das duas etapas do I Seminário Luso-
Brasileiro sobre Tráfico de Pessoas e Imigração Irregular/Ilegal, realizado 
em 2006. 

8. Por se tratar de um tema altamente transversal, a elaboração do PNETP 
baseou-se em outros cinco Planos Nacionais que tratam de assuntos afetos 
ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, quais sejam: o Plano Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil (2002); o Plano Nacional 
de Erradicação do Trabalho Escravo (2003); o Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres (2004); o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente (2004); e o Plano Nacional 
de Convivência Familiar e Comunitária (2006). No processo de construção 
do PNETP, os conteúdos destes Planos foram detalhadamente analisados 
na sua relevância para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, provocando, 
dessa forma, um fortalecimento mútuo. 

9. Atento à necessidade de adequação da legislação nacional à normativa 
internacional, o GTI tomou por base, na elaboração da proposta, os artigos. 
231 e 231-A do Código Penal, que tratam, respectivamente, de acordo com 
a redação da Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005, de tráfico internacional 
e interno de pessoas para fins de prostituição, estendendo-se a outros tipos 
penais transversos ao tema. 
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10. Importante reiterar o alcance dos grandes eixos estratégicos do Plano 
Nacional: 1) prevenção ao tráfico; 2) atenção às vítimas; e 3) repressão ao 
tráfico e responsabilização de autores. 

11. No âmbito da prevenção, o objetivo é reduzir a vulnerabilidade de 
potenciais vítimas do tráfico de pessoas e engendrar políticas públicas 
adequadas para tratar as causas estruturais. 

12. Quanto ao eixo 2, foca-se no tratamento justo, seguro e não 
discriminatório, na reinserção social, na adequada assistência consular, na 
proteção especial e no acesso à Justiça. Com relação às vítimas, incluem-
se também estrangeiros que são traficados para o território nacional, haja 
vista ser o Brasil um país de destino, trânsito e origem de vítimas de tráfico. 

13. Por fim, no que tange à repressão e responsabilização, o foco está em 
ações de fiscalização, controle e investigação, considerando seus aspectos 
penais e trabalhistas, nacionais e internacionais. 

 

A referência à noção de vulnerabilidade, inscrita no item 11, resgata uma 

abordagem ampla do processo de tráfico, fazendo alusão a causas estruturais. Ao 

mesmo tempo, a partir do critério de ordenamento dos “eixos estratégicos”, o 

documento coloca a “atenção às vítimas” como segunda prioridade, depois da 

“prevenção”. 

Essa inversão em relação à anterior “Política de Enfrentamento”, de 2006, 

que remete, para último eixo, a via criminalizante no enfrentamento do fenômeno, 

revela, aparentemente, o reequacionamento do problema, tomando como 

condicionantes e prioridades elementos antes menos valorizados quanto à sua 

efetiva influência nas estratégias de erradicação do tráfico. 

O Plano Nacional, o primeiro, estando um segundo já em debate público, 

tendo como orientação os três referidos eixos, estabeleceu cem metas distribuídas 

por onze campos de prioridades, a saber: 

Prioridade nº 1: levantar, sistematizar, elaborar e divulgar estudos, 
pesquisas, informações e experiências sobre o tráfico de pessoas; 

Prioridade nº 2: capacitar e formar atores envolvidos, direta ou 
indiretamente, com o enfrentamento ao tráfico de pessoas na perspectiva 
dos direitos humanos; 

Prioridade nº 3: mobilizar e sensibilizar grupos específicos e comunidades 
em geral sobre o tema do tráfico de pessoas; 

Prioridade nº 4: diminuir a vulnerabilidade ao tráfico de pessoas de grupos 
sociais específicos; 

Prioridade nº 5: articular, estruturar e consolidar, a partir dos serviços e 
redes existentes, um sistema nacional de referência e atendimento às 
vítimas de tráfico; 

Prioridade nº 6: aperfeiçoar a legislação brasileira relativa ao 
enfrentamento ao tráfico de pessoas e crimes correlatos; 
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Prioridade nº 7: ampliar e aperfeiçoar o conhecimento sobre o 
enfrentamento ao tráfico de pessoas nas instâncias e órgãos envolvidos na 
repressão ao crime e responsabilização dos autores; 

Prioridade nº 8: fomentar a cooperação entre os órgãos federais, estaduais 
e municipais envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas para 
atuação articulada na repressão a esse tipo de tráfico e responsabilização 
de seus autores; 

Prioridade nº 9: criar e aprimorar instrumentos para o enfrentamento ao 
tráfico de pessoas; 

Prioridade nº 10: estruturar órgãos responsáveis pela repressão ao tráfico 
de pessoas e responsabilização de seus autores; e 

Prioridade nº 11: fomentar a cooperação internacional para repressão ao 
tráfico de pessoas. 

 

As prioridades 2 e 4 são, em nosso entender, particularmente relevantes para 

perceber que existe, subjacente ao formato do Plano, uma mudança de olhar sobre 

o fenômeno. Independentemente do fato de as ações previstas terem sido, neste 

primeiro ciclo de implementação, adequadas aos problemas e aos desafios, ou de 

terem sido disponibilizados meios humanos e financeiros compatíveis, importa 

registrar a orientação metodológica, os princípios e os valores que foram 

considerados. 

Ainda que se trate de uma avaliação institucional de resultados da aplicação 

do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que importaria verificar 

seu âmbito e impacto no cotidiano dos sujeitos, é importante observar como o 

próprio documento compreende e interpreta, nos processos e nas práticas, a ideia 

de “diminuição da vulnerabilidade”. 

L. Outros principais programas em execução que proporcionam a 
redução da vulnerabilidade social e contribuem para a redução dos 
índices de tráfico de pessoas: 

“A comunidade internacional deve estar comprometida com a melhoria das 
condições socioeconômicas dos grupos sociais mais vulneráveis. Não pode 
haver enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao tráfico de migrantes sem 
desenvolvimento social dos países relacionados às vítimas.” (Discurso 
proferido pela delegação brasileira por ocasião da Conferência Ministerial 
da União Europeia, realizada nos dias 19 e 20 de outubro de 2009, em 
Bruxelas, Bélgica). 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE): reúne 
ações focadas na inovação tecnológica e no aumento das exportações, 
além de estratégias para garantir o ingresso do maior número de empresas 
dos setores de microeletrônica, software, fármacos e bens de capital 
(máquinas) no mercado internacional. Com isso, a tecnologia é utilizada em 
benefício das empresas, principalmente as de pequeno e médio portes. 
Tem o amparo da “Lei de Inovação”, já sancionada, que permite a 
aproximação entre cientistas, pesquisadores e empresas de base 
tecnológica, agregando valor à produção nacional, com reflexos no 
desempenho do mercado externo; 
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Programa Brasil Exportador: desde 2003, esse macroprograma reúne, 
sob uma marca, diversos órgãos e instituições governamentais, envolvendo 
45 programas e projetos novos e readequados. São ações como a difusão 
da cultura e da imagem do Brasil no exterior, o fortalecimento do seguro de 
crédito à exportação, a criação de linhas de crédito para o pequeno 
exportador, o treinamento de profissionais em comércio exterior, 
capacitação de micro e pequenas empresas em relação ao design do 
produto, a criação de consórcios, entre outras. Com a consolidação das 
políticas para o setor, a meta era atingir US$ 100 bilhões em exportações 
em 2006, o que foi alcançado em 2004; 

Apoio às ações de crédito e microcrédito: o Microcrédito Produtivo 
Orientado visa atender às necessidades de crédito e capital de giro dos 
microempreendedores. A criação da conta popular e o crescimento do 
Banco Postal estimulam a inclusão no sistema financeiro, assim como a 
abertura de linhas de crédito para trabalhadores, na ativa e aposentados, 
com desconto em folha de pagamento. Outra medida refere-se à 
regularização das operações de microcrédito sem comprovação de renda e 
a custos mais baixos que os disponíveis no mercado. Para viabilizar os 
recursos para o microcrédito, foi baixada uma norma destinando 2% de 
todos os depósitos à vista dos bancos para essas operações; 

Plano Agrícola e Pecuário: é um dos principais instrumentos para 
alavancar o desenvolvimento econômico. No período 2004/2005, o Governo 
Federal aumentou em 45,3% a oferta de crédito para a agricultura 
empresarial e em 42,7% a oferta para a agricultura como um todo. Foram 
desenvolvidos, também, novos instrumentos de comercialização para 
fortalecer a competitividade por meio de operações nos mercados futuros, 
atraindo mais investidores. O seguro rural, reivindicação dos produtores, 
começou a ser implantado em 2003, com uma nova lei de subsídios ao 
prêmio do seguro para baratear seus custos; 

Plano Safra para a Agricultura Familiar: o pequeno agricultor passou a 
contar com mais recursos, os quais permitem dar crédito facilitado com 
taxas de juros mais baixas e prazos especiais de pagamento. Com isso, o 
número de contratos no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) foi de 950 mil para 1,55 milhão, ou seja, 
mais 600 mil famílias de agricultores familiares tiveram acesso à política de 
crédito. O governo criou, também, o Seguro da Agricultura Familiar, 
reivindicação histórica dos movimentos sociais; e 

Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA): trabalha com o conceito 
de desenvolvimento territorial. O objetivo é eliminar a ideia de modelo único 
de assentamento a ser adotado no País e, assim, garantir a instalação e o 
desenvolvimento dos assentamentos de acordo com as potencialidades e 
características de cada região. O PNRA vai demarcar e titular, também, 120 
áreas de comunidades quilombolas e reassentar dentro do novo modelo 
famílias que ocupam irregularmente áreas indígenas. 

Fome Zero: é o eixo condutor das ações sociais do governo, mais 
diretamente voltadas para assegurar o direito humano à alimentação e a 
melhores condições de vida. O programa envolve o Estado e toda a 
sociedade, buscando a inclusão sem caráter assistencialista, sendo que a 
fome passou a ser tratada como uma questão política, e não mais como 
uma fatalidade individual. O Fome Zero, entre outras ações, é composto 
pelo Bolsa Família e pelos programas de Segurança Alimentar e Nutricional; 

Bolsa Família: o programa objetiva a inclusão social das famílias em 
situação de pobreza e extrema pobreza por meio da transferência de renda 
e da promoção do acesso aos direitos sociais básicos de saúde e 
educação. Ademais, unifica todos os programas de transferência de renda, 
como o Bolsa Escola, Cartão Alimentação e Auxílio Gás, beneficiando, 
dessa forma, um número maior de pessoas; 
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Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): concede bolsas 
mensais e financiamento de jornada ampliada, atividade desenvolvida em 
horário complementar ao da escola para reduzir a possibilidade de inserção 
da criança e do adolescente em atividades laborais e de exposição a riscos; 

Brasil Sorridente: garante atendimento odontológico especializado na rede 
pública de saúde. Mais do que atendimento básico, os centros oferecem 
tratamentos especializados, como canal, doenças de gengiva, cirurgias 
odontológicas, além de cuidarem de casos de câncer bucal; 

Farmácia Popular: amplia o acesso da população aos medicamentos 
considerados essenciais, beneficiando, principalmente, as pessoas com 
dificuldade para realizar tratamentos devido ao alto custo desses produtos. 
Além da criação de rede pública de farmácias populares, está sendo 
incentivado o desenvolvimento da indústria nacional do setor farmacêutico; 

Qualisus: além da melhoria do atendimento das emergências médicas, o 
Qualisus propicia a adequação das unidades de atenção básica para que 
realizem procedimentos simples, contribuindo para reduzir as filas nas 
emergências. Garante, também, o acesso a consultas especializadas e 
cirurgias de média complexidade, bem como viabiliza a implantação da 
política de humanização do atendimento no SUS. Complementa o 
atendimento do Serviço Móvel de Urgência (SAMU); 

Brasil Alfabetizado: promove parcerias com estados, municípios, 
universidades, empresas privadas, organizações não governamentais, 
organismos internacionais e instituições civis como forma de potencializar o 
esforço nacional de combate ao analfabetismo. O programa, articulado à 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), fortalece políticas que estimulam a 
continuidade nos estudos e a reinserção nos sistemas de ensino; e 

Programa Universidade para Todos (ProUni): lançado em 2004, o ProUni 
concede bolsas de estudo integrais e parciais (de 50%), em universidades 
privadas, a estudantes de baixa renda e alunos com deficiência que tenham 
cursado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa de estudo em 
escola particular. Parte das vagas está reservada para afrodescendentes e 
indígenas, em percentual compatível com a participação dessas populações 
em cada Estado. (BRASIL, 2010:53-56) 

 

Certamente que o conteúdo dos programas e das ações apresentadas pelo 

referido Relatório agregam teor propagandista, limitando-se a listar possibilidades 

sem que fique claro quais os sujeitos beneficiários, em que circunstâncias acedem a 

esses dispositivos de apoio e fomento e de que modo se procede à mudança de sua 

condição. Mas fica, no entanto, o indício de que os limites do campo de intervenção 

na perspectiva preventiva podem ser alargados, englobando dimensões 

operacionais e instrumentos que, no mínimo, evidenciam entendimento sobre a 

complexidade do tráfico de pessoas, e que a sua erradicação implica a assimilação 

da maior quantidade de processos de relação em que os indivíduos se encontram 

envolvidos. 

Nesse sentido, a vítima readquire uma dimensão maior e mais consentânea 

com sua condição de ser humano pleno de direitos e capacidades. 
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A postura analítica que subsidia o relatório do PNETP - Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas –, independentemente do juízo de valor sobre 

a coerência e a consistência da validação das ações ali expressas, denota o 

entendimento da necessidade de considerar tipos de iniciativas – de natureza 

legislativa, política e de fomento social – como contribuições decisivas para o 

enfrentamento do fenômeno. 

Em nosso entender, além daquelas já citadas, constitui importante referência 

a indicação das “outras políticas e planos que possibilitam o enfrentamento do tráfico 

de pessoas” (BRASIL, 2010:35), nas quais são apontadas ações consideradas 

relevantes e que fazem parte de outros programas governamentais. Destacam-se o 

PRONASCI89, as atividades do programa “Para mudar, é preciso agir – Disque 

Denúncia Nacional – disque 100”90, o PAIR91, o “Plano Nacional de Políticas para as 

                                                             
89 O enfrentamento ao tráfico de pessoas é uma das metas do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI), política pública do Governo Federal que vem obtendo resultados na redução da violência, tendo por foco as 
causas desta, por meio de mecanismos qualificados de prevenção e repressão criminais. O PRONASCI destina-se à 
prevenção, controle e repressão da criminalidade, atuando em suas raízes socioculturais, articulando ações de segurança 
pública com políticas sociais por meio da integração entre União, estados e municípios, atendidas as diretrizes do Sistema 
Único de Segurança Pública (SUSP). São objetivos específicos do Programa: 1) melhorar o sistema de segurança pública e 
prisional, valorizando seus profissionais; 2) ressocializar as pessoas com penas restritivas de liberdade e egressos, por 
meio da implementação de projetos educativos e profissionalizantes; 3) permitir o acesso de adolescentes e jovens em 
situação de descontrole familiar às políticas sociais governamentais, em territórios de desarmonia social; 4) garantir, à 
população de territórios em desarmonia social, o acesso à justiça; 5) intensificar e ampliar as medidas de enfrentamento ao 
crime organizado e à corrupção policial; 6) garantir, por meio de medidas de urbanização, a recuperação de equipamentos 
dos chamados “espaços públicos seguros”; e 7) promover os direitos humanos, considerando as questões de gênero, 
étnicas, raciais e de diversidade cultural. [...] O enfrentamento ao tráfico de pessoas está nas seguintes ações estruturais, 
sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Justiça: AÇÃO 40 – Desenvolvimento da Política Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; AÇÃO 41 – Apoio ao Desenvolvimento de Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) marca uma iniciativa inédita no 
enfrentamento à criminalidade no Brasil, destacando-se que o projeto articula políticas de segurança com ações sociais, 
prioriza a prevenção e busca atingir as causas que levam à violência. Para seu desenvolvimento, o governo brasileiro 
investirá R$ 6, 707 bilhões até o fim de 2012. (BRASIL, 2010:35-36) 

90 O Disque Denúncia Nacional é um serviço de discagem direta e gratuita disponível para todos os estados brasileiros. O 
serviço é coordenado e executado pela Secretaria dos Direitos Humanos (SDH), em parceria com o Centro de Referência, 
Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (CECRIA) e a Petrobrás. O Disque Denúncia Nacional realiza, em média, 
mais de 940 atendimentos diários. O Disque 100 já realizou, desde 2003, mais de 2,3 milhões de atendimentos, tendo 
recebido mais de 100 mil denúncias de todo o país. O encaminhamento das denúncias é feito para a rede de proteção e 
responsabilização do local onde a vítima se encontra. Para ampliar o atendimento às vítimas, o Disque 100 realiza 
campanhas nacionais e regionais de informação e sensibilização do grande público. Anualmente, durante a época do 
Carnaval, são produzidas campanhas para minimizar os casos de violência sexual que o evento possa gerar. Os dados 
gerados pelo Disque Denúncia Nacional são fundamentais para o mapeamento de regiões críticas. Pelo número de 
denúncias recebidas, a Comissão pode detectar e agir regionalmente em focos de exploração sexual de crianças e 
adolescentes. O Disque 100 também funciona como ferramenta de levantamento de dados importantes sobre as 
ocorrências de casos de violência nos Estados e no Brasil, contribuindo para a definição de regiões prioritárias de 
atendimento, e também recebe denúncias pelo e-mail disquedenuncia@sedh.gov.br ou pelo número telefônico 55 61 3212-
8400. (BRASIL, 2010:38-39) 

91 Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro 
(PAIR). Esse programa tem como principais objetivos desenvolver estudos quantitativos e qualitativos para análise da 
situação da violência infanto-juvenil. Assim, o PAIR busca conhecer e dimensionar os recursos orçamentários necessários 
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Mulheres”92, a “Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, 

o “Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo”93. 

                                                                                                                                                                                              
para o enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil nas áreas abrangidas pelo programa. Esses dados são organizados 
em um Sistema de Informações Local sobre a situação das crianças e adolescentes, com ênfase na violência sexual. O 
PAIR ainda tem como objetivo fortalecer os Conselhos como instâncias privilegiadas na formulação de políticas, programas 
e ações dirigidas ao atendimento e defesa de direitos de crianças e adolescentes, principalmente no que se refere ao 
enfrentamento da violência sexual. Uma das atividades mais extensas realizadas pelo PAIR é a capacitação da rede de 
proteção, que prevê o envolvimento de todos os seus segmentos e do sistema de garantias em sua operacionalização: 
profissionais de assistência, educação, saúde, defesa e responsabilização, turismo, transporte, mídia e outras. São 
oferecidas aulas de capacitação, incluindo formação, informação e treinamento em oficinas. O PAIR, hoje, é referência em 
451 municípios em 22 estados da Federação. (BRASIL, 2010:39) 

92 O Governo Federal deu um importante passo para a promoção da igualdade entre mulheres e homens com a realização 
da I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (ICNPM), em julho de 2004. [...] E a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres vem atuando no sentido de estimular as diferentes áreas do governo a pensar como o impacto de suas políticas e 
ações dá-se, de forma diferenciada, sobre a vida de mulheres e homens. Com isso, aumenta-se a possibilidade de que as 
políticas do Governo Federal, em todas as suas áreas de atuação, atendam diretamente às necessidades das mulheres em 
toda a sua diversidade, no seu dia a dia. O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres orientou-se pelos seguintes 
princípios: 
· igualdade e respeito à diversidade – mulheres e homens são iguais em seus direitos. A promoção da igualdade implica no 
respeito à diversidade cultural, étnica, racial, inserção social, situação econômica e regional, assim como os diferentes 
momentos da vida das mulheres; 
· eqüidade – a todas as pessoas deve ser garantida a igualdade de oportunidades, observando-se os direitos universais e 
as questões específicas das mulheres; 
· autonomia das mulheres – o poder de decisão sobre suas vidas e corpos deve ser assegurado às mulheres, bem assim as 
condições de influenciar os acontecimentos em sua comunidade e seu país; 
· laicidade do Estado – as políticas públicas voltadas para as mulheres devem ser formuladas e implementadas 
independentemente de princípios religiosos, de forma a assegurar os direitos consagrados na Constituição Federal e nos 
instrumentos e acordos internacionais assinados pelo Brasil; 
· universalidade das políticas – as políticas públicas devem garantir, em sua implementação, o acesso aos direitos sociais, 
políticos, econômicos, culturais e ambientais para todas as mulheres; 
· justiça social – a redistribuição dos recursos e riquezas produzidas pela sociedade e a busca de superação da 
desigualdade social, que atinge de maneira significativa às mulheres, devem ser assegurados; 
· transparência dos atos públicos – o respeito aos princípios da Administração Pública, tais como legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficiência, com transparência nos atos públicos e controle social, deve ser garantido; 
· participação e controle social – o debate e a participação das mulheres na formulação, implementação, avaliação e 
controle social das políticas públicas devem ser garantidos e ratificados pelo Estado brasileiro, como medida de proteção 
aos direitos humanos das mulheres e meninas. 
O II PNPM, hoje em execução, mantém os quatro eixos de atuação do IPNPM e acrescenta mais seis eixos, assim 
distribuídos: 1. autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social; 2. educação inclusiva, não-
sexista, não-racista, não-homofóbica e não-lesbofóbica; 3. saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; 4. 
enfrentamento de todas as formas de violência contras as mulheres; 5. participação das mulheres nos espaços de poder e 
decisão; 6. desenvolvimento sustentável no meio rural, na cidade e na floresta, com garantia de justiça ambiental, soberania 
e segurança alimentar; 7. direito à terra, moradia digna e infraestrutura social nos meios rural e urbano, considerando as 
comunidades tradicionais; 8. cultura, comunicação e mídia igualitárias, democráticas e não-discriminatórias; 9. 
enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia; e 10. enfrentamento das desigualdades geracionais que atingem as 
mulheres, com especial atenção às jovens e idosas. O Governo Federal, representado pela SPM, entende que cada um 
desses eixos complementam-se entre si. Não há como promover a autonomia econômica das mulheres sem que haja uma 
educação não-sexista, a promoção de uma cultura antirracista e o enfrentamento à violência contra as mulheres, por 
exemplo. Dessa forma, destaca-se a importância de cada eixo para a consolidação dos outros e, a partir daí, pode-se 
entender que a promoção da autonomia econômica das mulheres, da sua presença em espaços de decisão e poder, bem 
assim uma educação não-sexista são também formas de prevenir o tráfico de mulheres. (BRASIL, 2010:46-48) 

93 O presente documento foi elaborado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH), constituída pela Resolução 05/2002 do CDDPH e que reúne entidades e autoridades nacionais ligadas ao tema. 
O Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo atende às determinações do Plano Nacional de Direitos 
Humanos e expressa uma política pública permanente que deverá ser fiscalizada por um órgão ou fórum nacional dedicado 
à repressão do trabalho escravo (Ministério do Trabalho e Emprego). Descrição das propostas: 1. declarar a erradicação e a 
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Em face da invisibilidade do tráfico de mulheres – ainda que paradoxal, pois, 

sendo visível no destino, ele é camuflado na origem –, seria difícil avaliar a 

repercussão dos programas e ações anunciados, sobretudo após um período de 

implementação de seis anos. 

Entendemos que as políticas, os programas e intervenções denominadas de 

“outras”, situando-se na periferia do fenômeno, são, no entanto, decisivas para a 

mudança dos pressupostos em que opera o tráfico de pessoas.  

Recordamos que só com a eliminação da motivação para a migração que 

busca a “oportunidade” ou a “renda”, que tarda em aparecer no cotidiano de cada 

mulher em situação de carência econômica, é possível diminuir a suscetibilidade, ou 

a vulnerabilidade, ao aliciamento pelos agentes do tráfico de seres humanos. 

Todavia, os efeitos das ações, que se situam na envolvente do fenômeno, 

não são mensuráveis, nem claramente perceptíveis no cotidiano. Por um lado, as 

redes de tráfico procurarão, invariavelmente, explorar as lacunas da atuação 

institucional e os nichos de fragilidade nas relações sociais – como no caso do 

                                                                                                                                                                                              
repressão ao trabalho escravo contemporâneo como prioridades do Estado brasileiro; 2. adotar o Plano Nacional para a 
Erradicação do Trabalho Escravo, objetivando fazer cumprir as metas definidas no PNDH II; 3. estabelecer estratégias de 
atuação operacional integrada em relação às ações preventivas e repressivas dos órgãos do Executivo, do Judiciário, do 
Ministério Público e da sociedade civil, com vistas a erradicar o trabalho escravo; 4. inserir no Programa Fome Zero 
municípios dos Estados do Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Tocantins e outros, identificados como focos de 
recrutamento ilegal de trabalhadores utilizados como mão de obra escrava; 5. priorizar processos e medidas referentes ao 
trabalho escravo nos seguintes órgãos: DRTs/MTE, SIT/MTE, MPT, Justiça do Trabalho, Gerências do INSS, DPF, MPF e 
Justiça Federal; 6. incluir os crimes de sujeição de alguém à condição análoga à de escravo e de aliciamento na Lei dos 
Crimes Hediondos, alterar as respectivas penas e alterar a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, por meio de projeto de lei 
ou medida provisória. 7. aprovar a PEC 438/2001, de autoria do Senador Ademir Andrade, com a redação da PEC 
232/1995, de autoria do Deputado Paulo Rocha, apensada à primeira, que altera o art. 243, da Constituição Federal, e 
dispõe sobre a expropriação de terras onde forem encontrados trabalhadores submetidos a condições análogas à de 
escravo; 8. aprovar o Projeto de Lei nº 2.022/1996, de autoria do Deputado Eduardo Jorge, que dispõe sobre as vedações à 
formalização de contratos com órgãos e entidades da administração pública e à participação em licitações por eles 
promovidas às empresas que, direta ou indiretamente, utilizem trabalho escravo na produção de bens e serviços; 9. inserir 
cláusulas contratuais impeditivas para obtenção e manutenção de crédito rural e de incentivos fiscais nos contratos das 
agências de financiamento, quando comprovada a existência de trabalho escravo ou degradante; 10. criar e manter uma 
base de dados integrados, de forma a reunir as diversas informações dos principais agentes envolvidos no combate ao 
trabalho escravo; identificar empregadores e empregados, locais de aliciamento e ocorrência do crime; tornar possível a 
identificação da natureza dos imóveis (se área pública ou particular e se produtiva ou improdutiva); acompanhar os casos 
em andamento, os resultados das autuações por parte do MTE, do IBAMA, da SRF e, ainda, os inquéritos, ações e 
respectivas decisões judiciais no âmbito trabalhista e penal; 11. encaminhar à AJUFE e ANAMATRA relação de processos 
que versam sobre a utilização de trabalho escravo, os quais se encontram tramitando no Poder Judiciário, de modo a 
facilitar a ação de sensibilização dos juízes federais e juízes do trabalho diretamente envolvidos; 12. sistematizar a troca de 
informações relevantes no tocante ao trabalho escravo; 13. criar o Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 
(CONATRAE), vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 14. criar um Grupo 
Executivo de Erradicação do Trabalho Escravo, como órgão operacional vinculado ao CONATRAE, para garantir uma ação 
conjunta e articulada nas operações de fiscalização entre as Equipes Móveis, MPT, Justiça do Trabalho, MPF, Justiça 
Federal, MF/SRF, MMA/IBAMA e MPS/INSS, e nas demais ações que visem à erradicação do trabalho escravo; e 15. 
comprometer as entidades parceiras envolvidas na erradicação do trabalho escravo a aderir ao SIPAM e a utilizar-se do 
mesmo para potencializar a ação fiscal e repressiva. (BRASIL, 2010:50-51) 
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turismo sexual, do tráfico de crianças e adolescentes, da pedofilia e do mercado 

sexual pela internet; por outro lado, apesar de ser possível criar condições para a 

diminuição da oferta (entendida como as mulheres que “aceitam” o aliciamento), 

existe, historicamente constituída, uma procura para a qual não se tem dedicado 

particular estudo e reflexão94. 

Entendemos, assim, que os resultados das políticas e programas que, 

tendencialmente, buscam campos de influência de caráter estrutural, com vista ao 

fomento de condições de existência dignas para todos os indivíduos, não têm, 

necessariamente, visibilidade midiática, a partir da qual se possa deduzir um 

inequívoco nível de eficácia. 

Pelo contrário, se atendermos às notícias veiculadas, poderíamos, ainda que 

sem fundamento analítico, expressar que, apesar de todas as políticas, programas e 

dispositivos legais, o tráfico de pessoas, nomeadamente de mulheres para fins 

sexuais, aumenta a cada instante. Quer o aumento de ações policiais “bem 

sucedidas”, quer o aumento de atendimentos, resgates de mulheres traficadas e 

assistências às vítimas prestadas por organizações não governamentais, ou, ainda, 

o aumento de mulheres deportadas e não admitidas, bem como de processos 

judiciais contra aliciadores e traficantes, anunciam, aparentemente, o incremento do 

tráfico de mulheres. 

Entretanto, é, precisamente, com base na intervenção das autoridades 

policiais e das denominadas ONG’s que nos chegam os dados mais concretos sobre 

a realidade do fenômeno, sem que, no entanto, essas informações sejam coletadas 

e analisadas pelas entidades coordenadoras, como é, no caso do Brasil, a 

Secretaria Nacional de Justiça. 

Entendemos, portanto, ser particularmente relevante, na atual situação do 

tráfico de pessoas, conhecer as práticas de enfrentamento e o âmbito de atuação 

das instituições policiais e judiciais, bem como das organizações humanitárias, 

filantrópicas e de ação social que emanam da sociedade civil. 

  

                                                             
94 “Imagino que nós, seres humanos, em nossa fraqueza, devemos conviver com aspectos de nossa sociedade que não 
deveriam existir. A prostituição é um deles. Seria melhor que aceitássemos nossas próprias misérias e não as tentássemos 
esconder sob justificativas absurdas. As putas existem porque os homens gostam de sexo fácil, e preferimos pagar a 
investir tempo ou esforço na conquista. Ou porque simplesmente desejamos materializar fantasias que não ousamos propor 
a nossas parceiras.” (SALAS, 2007:263) 
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3.3   Das práticas de enfrentamento 

 

 

Goiás é o campeão no número de inquéritos abertos pela Polícia Federal 
(PF) para investigar casos de tráfico de seres humanos. Foram 147 desde 
2000, quando houve um aumento dessa modalidade criminosa e nos 
procedimentos abertos para apurá-la em todo o país. O Estado responde 
por 18% dos casos apurados em todo o Brasil: 800 nos últimos 20 anos, 
segundo os dados divulgados ontem pelo Ministério da Justiça. São Paulo, 
o segundo colocado, teve apenas 99 inquéritos abertos pela PF. Goiás é 
também o Estado como mais resultados dessas investigações. Entre 2004 e 
2009, 22 pessoas foram condenadas pela Justiça Federal pelo crime de 
tráfico de seres humanos. O Procurador da República Daniel Resende 
Salgado, titular do ofício criminal que atua na repressão a esse crime, 
ressalta que as penas aplicadas pela Justiça brasileira são maiores do que 
as dos países em que os crimes foram praticados. Enquanto em Goiás, a 
média das penas foi de 4 a 14 anos, na Suíça os mesmos réus foram 
condenados 2 anos. Em 2010, revela o Procurador, houve mais duas 
condenações. Resende credita essa situação à atuação incisiva da Polícia 
Federal na repressão ao tráfico. “Não é possível dizer que temos o maior 
número de traficantes, mas sim que temos mais investigações e resultados”, 
entende. Espanha e Portugal continuam sendo as principais rotas para onde 
são levadas as mulheres goianas. O Ministério Público Federal traçou o 
perfil das vítimas: 98% dos casos atendidos são de mulheres, a maioria de 
bairros pobres e do interior do Estado, com idades entre 16 e 26, com um 
ou mais filhos, fruto de relacionamentos diferentes. “Elas estão em situação 

de grande vulnerabilidade”, resume Resende.
95 

 

Foz do Iguaçu e Curitiba estão na rota do tráfico de mulheres. Maior parte 
das aliciadas passa pelos aeroportos paranaenses com destino ao exterior. 
Duas cidades paranaenses estão na rota do tráfico internacional de 
pessoas. É pelos aeroportos de Foz do Iguaçu e Curitiba que passam a 
maior parte das mulheres aliciadas pelas quadrilhas internacionais, com 
destino a países da Europa (Portugal, Espanha e Itália) e América do Sul 
(Chile), segundo a Polícia Federal (PF). Segundo informações da PF, as 
denúncias sobre o embarque das vítimas aliciadas chegam com frequência. 
Os casos atendidos são de mulheres de 20 a 30 anos, de boa aparência 
física, iludidas por ofertas de emprego no exterior. Algumas delas sabem 
que estão sendo recrutadas para se prostituir, mas se surpreendem ao 
serem escravizadas sexualmente sendo impedidas de voltar ao Brasil. O 
nosso Estado possui o maior número de inquéritos abertos por tráfico de 
pessoas no sul do país. Entre 1990 e 2009, segundo a PF, são 39, contra 6 

em Santa Catarina e 28 no Rio Grande do Sul.
96

 

 

Susana Trimarco, candidata ao Nobel: pouca gente seria capaz de fazer 
como Susana Trimarco, uma mulher argentina que é este ano candidata ao 
Prémio Nobel da Paz. Em 2002, a sua filha Maria de Los Angels (“Marita”) 
desapareceu. Tinha 23 anos, e uma filha pequena. Susana e seu marido, 

                                                             
95 ROUT NEWS. “Triste liderança: Goiás é campeão no tráfico de seres humanos”. Brasília, 10fev2010. Disponível em: 
http:// routnews.com.br/índex/?p=1139. 

96  TNONLINE. “Foz do Iguaçu e Curitiba estão na rota do tráfico de mulheres”. Paraná, 09mai2012. Disponível em: 
http://www.tnonline.com.br/noticias/parana/48,124421,09,05,foz-do-iguaçu-e-curitiba-estao-na-rota-do-trafico-de-mulheres. 
shtml. 
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desesperados, procuraram-na por todo lado, e começaram a dar 
entrevistas. Após uma na rádio, alguém os contactou para dizer que tinha 
visto Marita – num bordel. Trimarco chamou a polícia, mas quando lá 
chegaram a filha já não estava. Segundo parece, alguém tinha avisado os 
proxenetas [...] Foi aí que Trimarco começou a perceber a teia de 
cumplicidades entre os que fazem o tráfico de mulheres – os que raptam 
jovens como Marita e as forçam a prostituir-se – e aqueles que são 
supostos impedi-lo. Falando com algumas das mulheres no bordel, 
começou a ter a ideia de uma rede. Mas para entrar lá dentro, não podia 
confiar em ninguém. Tinha de ser ela própria. Assim fez. Vestiu-se como 
uma madame, treinou-se para usar a linguagem a condizer, e começou a 
visitar os mercados de carne humana de que foi tendo conhecimento. Num 
deles, viu o que descreve assim: “o prostíbulo era o lugar onde as 
mostravam. Cada uma tinha o seu preço. Todas tinham cara de horror. 
Havia até menores de 14 anos. Quando as via, baixavam a cabeça e 
cobriam o corpo vestido com pouca roupa. O corpo delas mostrava o terror 
e a dor que sofriam. Não sou psicóloga, mas percebia-se o medo” [...] 
Desse modo, com o tempo, ela foi conseguindo libertar mais de 400. Há 
anos, criou uma fundação com o nome da filha para esse fim [...] Trimarco 
tornou-se uma celebridade, e foi muitas vezes ameaçada de morte – 
chegaram a atacar-lhe a casa, e a saúde do marido ficou completamente 
arruinada. Mas Trimarco não desiste. Já fez bem a muita gente, mas falta 
encontrar Marita, ou saber o que lhe aconteceu. Conforme ela diz, se eu 
não tenho descanso eles também não hão de ter. E a prova disso é o 
julgamento de 13 homens acusados pelo desaparecimento de Marita, que 
neste momento já decorre. Entre os acusados encontram-se vários 

policiais.
97 

 

Ela tinha 17 anos quando conheceu um grupo que levava mulheres de sua 
cidade, Goiânia, capital de Goiás, para trabalhar na Espanha. De origem 
pobre, a menina viu na proposta uma possibilidade de melhorar de vida. 
Indicou também sua irmã Poliana (nome fictício), então com 19 anos. 
Passados seis meses da partida de Marta, Poliana seguiu o mesmo rumo 
da irmã mais nova. Mas o sonho de uma vida melhor na cidade de La 
Coruña transformou-se em uma cruel realidade. As duas irmãs foram 
obrigadas a se prostituir. Marta havia conseguido escapar da quadrilha, mas 
Poliana reviveu o sofrimento da irmã: foi forçada a fazer de 10 a 15 
programas por noite e teve seu passaporte confiscado. “O dinheiro ia todo 
para eles”, conta Poliana, que prefere não revelar seu verdadeiro nome, 
tampouco o de sua irmã. “Tinham várias meninas de Goiás comigo. Às 
vezes a gente estava dormindo, e eles nos acordavam para atender 
clientes. Não dava nem tempo para comer. Ameaçavam-nos, e eu fui 
agredida fisicamente algumas vezes por clientes. Obrigavam-n0s a beber 
para incentivar os clientes a gastarem com álcool na casa”. A jovem acabou 
conseguindo comprar sua liberdade da quadrilha depois de alguns meses, 
mas continuou se prostituindo pela Europa por quatro anos. Engravidou de 
um suíço que a agredia fisicamente e acabou sendo resgatada na Suíça em 
2007 pelo Projekt Resgate, uma organização não-governamental com sede 
em Zurique e centros no Brasil. O Projekt Resgate atua no combate ao 
tráfico sexual, auxiliando no retorno de mulheres brasileiras exploradas 
sexualmente na Europa. De 2007 a 2010, a ONG prestou assistência a 55 
vítimas. Do total, 38 retornaram ao Brasil, e a maioria era de Goiás. Poliana 
também ilustra outra característica comum entre as atendida pela ONG: a 
baixa escolaridade. A jovem de 27 anos, há três de volta ao Brasil com o 

                                                             
97 FARIA, Luis M. “Mãe disfarça-se de proxeneta para encontrar filha raptada e quem a traficou para sexo”. Expresso, 

Lisboa, 23abr2012. Disponível em: http://expresso.sapo.pt/mae-disfarca-se-de-proxeneta-para-encontrar-filha-raptada-e-
quem-a-traficou-para-sexo=f721047#ixzz1szIu1wYg. 
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filho de quatro anos e meio, tem apenas quatro anos de educação formal e 
trabalha como catadora de materiais recicláveis. “Já atendemos mulheres 
que aprendem a desenhar o próprio nome só para poder assinar o 
passaporte”, diz Marco Aurélio Sousa, coordenador da unidade do Projekt 

Resgate em Goiânia [...].
98 

 

 O conteúdo dessas notícias, que podemos ver replicado nas diversas mídias 

nacionais e internacionais, ilustram a ocorrência de incontáveis situações análogas 

durante a última década. 

Observe-se, entretanto, que os fatos relatados circunscrevem-se a dois 

únicos campos de atuação claramente identificáveis, induzindo à sensação de que 

apenas eles apresentam “resultados”: a ação policial na investigação e repressão do 

fenômeno, e a ação de organizações oriundas da sociedade civil no apoio às 

vítimas. 

Nem nas referências diretas nem nas entrelinhas surge qualquer indício de 

participação institucional ativa e estruturante ou de intervenção social articulada 

pelas políticas públicas. Emergem, assim, como protagonistas das práticas de 

enfrentamento, as polícias, e o sistema judicial como aparente suporte, bem como o 

voluntarismo da sociedade organizada em espaços de assistência e apoio de acordo 

com critérios de vocação filantrópica, condicionados aos recursos humanos e 

financeiros nem sempre estáveis e adequados à missão que se pretende 

implementar. 

Ao mesmo tempo em que se destacam os protagonistas, também emerge, 

pela construção da narrativa midiática, certa ideia de heroísmo, representando, por 

um lado, a coragem de agir em um meio não apenas complexo em função das 

articulações organizacionais das redes de tráfico, como também violento e sensível 

por lidar com a vida e a segurança das vítimas, e, por outro lado, a exceção em 

cenário de generalizado descaso institucional e indiferença social. 

Paradoxalmente, trata-se da exaltação de dois recursos aparentemente 

contraditórios: se a atuação policial parece significar a presença de um Estado 

interveniente, autoritário e atento às irregularidades e desvios de conduta instalados, 

a presença das ONG’s e os projetos personificados em cidadãos corajosos e 

                                                             
98

 OTSH. “Brasil na rota do tráfico de seres humanos”. OTSH – Observatório do Tráfico de Seres Humanos, Lisboa, 2010. 

Disponível em: http://www.otsh.mai.gov.pt/&area=203&mid=000&sid=1&sid=000&cid=cnt4c923d5. Acesso em: 12 jan. 2012. 
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empreendedores parece resultar da ausência do mesmo Estado quando se trata de 

cuidar das vítimas. 

Curiosamente, é entre essas duas entidades que, recorrentemente, são 

estabelecidas, ainda que de modo informal, as ações articuladas: por um lado, as 

autoridades judiciais e policiais, na ausência de uma rede adequada de apoio 

institucional à generalidade das pessoas vítimas das mais diversas formas de 

violência, recorrem aos grupos sociais organizados, especializados ou não, para 

encaminhar, por exemplo, as mulheres resgatadas da exploração sexual, no sentido 

de lhes ser prestado apoio médico, psicológico e, mesmo, acolhimento e proteção 

em face da possível perseguição e retaliação dos traficantes. Por outro lado, é 

frequente o recurso a essas organizações como fontes privilegiadas de informações 

e depoimentos, ora acolhendo as denúncias diretas, ora investigando possíveis 

indícios de tráfico, a partir da atuação dessas organizações no contexto dos grupos 

sociais mais fragilizados. 

Trata-se, porém, de práticas em que dificilmente podemos reconhecer a 

existência de uma política, ou de um plano, de enfrentamento, e, portanto, distantes 

da convergência proposta no âmbito dos “eixos estratégicos” ou “diretrizes” 

apresentadas nos documentos citados no capítulo anterior. 

Dessa ausência de articulação, na práxis, diversos são os discursos que a 

identificam, reportando-a como uma das condicionantes mais importantes para a 

configuração e consolidação das ações de enfrentamento99. 

Apesar da circunstancial convergência da atuação das autoridades policiais, 

judiciais e ONG’s, são distintos não apenas os papéis de cada grupo de identidades, 

como também são diversos os pressupostos conceituais e políticos que orientam a 

intervenção de cada uma. Importa, portanto, compreender como cada entidade ou 

                                                             
99 “O que hoje dispomos no quadro jurídico português está demasiado judicializado: as vítimas de tráfico – e apenas as de 

tráfico internacional dado que o tráfico doméstico não tem tratamento penal autónomo – são identificadas pelo Guia Único 
de Recursos que, não obstante poder ser utilizado por associações, obriga à remissão às autoridades policiais, o que 
afasta, à partida, as potenciais vítimas de tráfico com medo de repatriamento. Os 60 dias de reflexão revelam-se 
insuficientes para o encontro de alternativas reais para as pessoas traficadas e o sistema público de Segurança Social, de 
Saúde e de Justiça está longe de garantir o acesso universal e o apoio necessário às vítimas de tráfico e às mulheres 
prostituídas. Soluções jurídicas e de protecção social são urgentes numa perspectiva de acção integrada direccionada à 
dignidade das mulheres e de todas as vítimas de tráfico, envolvendo a adequada protecção social, apoio médico e 
medicamentoso, protecção judiciária, nomeadamente com a concessão imediata de apoio jurídico, e condições reais de 
emancipação.” (GOMES, Lúcia. “Tráfico de Mulheres – Romper Silêncios: uma perspectiva sobre os quadros legais 
possíveis no quadro do tráfico e da exploração na prostituição”. fev2012. Disponível em: 
//www.oninho.pt/ficheiros/documentacao/TR%C3%81FICO%20DE%20MULHERES%20%E2%80%93%20ROMPER%20SIL
%C3%8ANCIOS.pdf.) 
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organização posiciona-se no âmbito das práticas de enfrentamento do tráfico de 

pessoas, sobretudo no tráfico internacional de mulheres para fins de exploração 

sexual. 

A Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, 

adotada em New York, em 15 de novembro de 2000 (ratificada pelo Brasil pelo 

Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004), do qual resulta a Convenção de 

Palermo, expressa, como uma das estratégias decisivas no enfrentamento do tráfico 

de pessoas, a atuação articulada das polícias de cada país signatário e de 

adequação dos respectivos dispositivos judiciais e penais. 

Trata-se do culminar de um percurso já longo de crescente criminalização do 

tráfico de pessoas e do trabalho escravo, entendidos, desde a Declaração Universal, 

como violação dos direitos humanos, mas que, ao longo do tempo, foi 

continuamente conotado, primeiro, como atividade ilícita e inaceitável (com a 

Resolução da Assembleia Geral da ONU, em 1994) e, depois, como crime. 

Observe-se que a acentuação das demandas para configurar o caráter 

criminal do fenômeno ganha novos contornos a partir da Declaração e Programa de 

Viena e do Programa de Ação da Comissão de Direitos Humanos para a Prevenção 

do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição (1996), tornando-se um eixo 

de atuação claramente incorporado à plataforma de ação aprovada na Quarta 

Conferência Mundial sobre a Mulher, em Beijing (1995). 

Note-se, ainda, que o Estatuto do Tribunal Penal, de 1998, define a 

escravidão sexual e a prostituição como crimes internacionais e contra a 

humanidade, considerando como escravidão sexual: exercer um dos atributos do 

direito de propriedade sobre pessoas, tal como comprar, vender, dar em troca ou 

impor alguma privação ou qualquer outra forma de reduzir alguém à condição 

análoga à escravidão. 

No mesmo período, em 1998, é elaborada a Convenção Interamericana sobre 

Tráfico Internacional de Menores, que conceitua o tráfico internacional de pessoas 

como “subtração, transferência ou retenção de um menor, com propósitos ou por 

meios ilícitos”; constituindo-se propósito ilícito, entre outros, “prostituição, exploração 

sexual, servidão”, e como meios ilícitos “o sequestro, o consentimento mediante 

coerção ou fraude, a entrega ou recebimento de pagamentos ou benefícios ilícitos 
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com vistas a obter o consentimento dos pais, das pessoas ou da instituição 

responsável pelo menor”. 

A configuração de diversos espaços de intervenção judicial, seja no âmbito 

interno, seja ao abrigo de parcerias pontuais ou protocolos de cooperação 

internacional, requer, do ponto de vista da ação das autoridades de cada país, a 

estruturação de um sistema policial que dê expressão às normas, às políticas e às 

orientações contidas naqueles documentos, e que, de um modo geral, agregam a 

noção de crime às manifestações de tráfico de pessoas, assumindo, mais 

recentemente, certa especificidade tratando-se de mulheres, crianças e 

adolescentes envolvidos na exploração sexual. 

Esse continuado, e crescente, processo de judicialização do fenômeno, que, 

esclareça-se, tem sido extensivo a todas as formas de conflito que permeiam as 

relações sociais, tem exigido, por parte do Estado, o reforço de dispositivos 

coercivos e repressivos que, quer para os agentes institucionais quer a opinião 

pública, são classificados como “insuficientes” em face da “eficácia” esperada da sua 

atuação. 

Entendemos, porém, que a aparente ineficácia não decorre da estrita 

intervenção policial e judicial, enquanto instrumentos, mas da carência de outras 

ações complementares e simultâneas que, tantas vezes, são referenciadas nas 

orientações e diretrizes das convenções, tratados e planos de enfrentamento. 

Importa, agora, determo-nos sobre as primeiras. 

No âmbito dos discursos que se colocam na respectiva atuação institucional, 

sejam eles oriundos dos agentes policiais ou judiciais, é recorrente a referência à 

necessidade de construir um sistema que agregue de modo conjugado os 

dispositivos legais, os instrumentos operacionais e a efetividade das normas e das 

penas, como estratégia de combate ao crime organizado. Ou seja, emerge a ideia 

que, para enfrentar e erradicar a organização criminosa, é imprescindível contrapor-

lhe uma organização legal de nível compatível. Daí não ser estranha a presença, em 

quase todos os documentos, dos termos ‘colaboração’, ‘cooperação’, ‘sinergia’, 

‘parceria’ e ‘sistema de informações’ nas relações entre as polícias dos países que 

participam no enfrentamento do fenômeno do tráfico de pessoas, como condição 

necessária para o sucesso das ações. 
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A necessidade de cooperação judiciária e policial e de harmonização 
legislativa no espaço europeu surge no contexto da luta contra uma 
criminalidade nova que se desenvolve num espaço sem fronteiras e porque 
não há um direito penal comum. [...] Nesse quadro, a questão é clara: como 
combater eficazmente uma criminalidade europeia com aparelhos de 
justiça, de polícia e de fronteiras estritamente nacionais e independentes? 
[...] No espaço de liberdade, segurança e justiça da União não surpreende 
que o tráfico de seres humanos surja como um dos domínios específicos a 
privilegiar na luta contra a criminalidade, mediante o reforço da cooperação 
policial e judiciária. (RODRIGUES, 2000:15-16,23) 

 

Ainda, segundo Rodrigo Gomes (2008): 

A Convenção de Palermo leva à comparação, coleta e análise de dados e 
estatísticas sobre os mecanismos de enfrentamento do crime organizado, 
enfocando, separadamente, a estratégia policial, os meios institucionais e 
os meios técnico-operacionais disponíveis (entrega vigiada, ação 
controlada, inteligência policial, confisco de bens, vigilância eletrônica, 
infiltração policial e força-tarefa), que são objeto de recomendações em 
tratados internacionais. (GOMES, 2008:42) 

 

A reivindicação de uma atividade policial e judicial concertada e a 

harmonização dos sistemas penais entre os diversos países assume, assim, nos 

múltiplos campos do discurso, uma unanimidade inédita, quando em face de outros 

fenômenos que constituem, também, violação dos direitos humanos, não se 

estabelece idêntica convergência – como, por exemplo, a discriminação étnica, a 

discriminação de gênero, o trabalho infantil, entre outros. 

Entendemos que a ênfase em torno do tráfico de mulheres decorre da 

questão associada à exploração sexual – e, por inerência, à prostituição – que, por 

sua vez, relaciona-se a outras atividades ilícitas desenvolvidas pelo crime 

organizado. 

Entendida como o “comércio habitual do próprio corpo para a satisfação 
sexual de indiscriminado número de pessoas”, a prostituição não é objeto 
do Código Penal brasileiro instituído pelo Decreto nº 2.848 de 7 de 
dezembro de 1940 e ainda em vigor. Ou seja, a legislação penal que orienta 
o sistema judicial criminaliza somente atividades correlatas à prostituição. 
Como ocorria nos códigos anteriores, persiste o entendimento de que a 
prostituição em si não constitui crime. Ainda assim, ao tipificar como crime 
as referidas atividades, o Código Penal atribui ao sistema de justiça 
criminal, e em particular à polícia, papel de destaque no enfrentamento da 
questão. (RODRIGUES, 2004:151-152) 

 

Persiste, assim, no campo da atuação policial e judicial, um espaço de 

incerteza, ou de ausência de discernimento, quanto ao âmbito do delito: estamos em 

face do combate inequívoco às violações dos direitos humanos ou, de forma 
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encoberta, pretende-se agir em nome de uma invisível moral que, implicitamente, 

pretende condenar certas condutas? 

Podemos constatar que, na expressão oficial, a Polícia Federal, a quem 

compete, no Brasil, coordenar a investigação do tráfico de seres humanos, nacional 

e internacional, compreende o fenômeno no âmbito das práticas que afetam os 

direitos humanos. Essa acepção é clara no organograma funcional dos serviços que 

tutelam o crime organizado. 

QUADRO 6 – Organograma da Diretoria de Investigação e Combate ao 
Crime Organizado, DICOR – Departamento de Polícia Federal 

 
Fonte: Departamento de Polícia Federal. Apresentação no Simpósio Internacional para o 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça de Goiás, 
Goiania-GO, 14 e 15 de maio de 2012. 

 

A designação de Divisão de Direitos Humanos, que reúne serviços, grupos e 

unidades especializadas de “combate” e “repressão” da Polícia Federal, surge, 

aparentemente, como contradição. Porém, esses componentes de força e poder do 

Estado estão já presentes na maioria dos documentos internacionais que tratam das 

orientações para o enfrentamento do tráfico de seres humanos, criando um contexto 

de legitimação das práticas. 

Desde a Convenção e Protocolo Final para a Supressão do Tráfico de 

Pessoas e do Lenocínio, de 1949, que se encontra subentendido o vínculo entre 

prostituição e tráfico, considerando ambas as práticas criminais e incompatíveis com 

a dignidade humana. Nesse documento, nomeadamente nos artigos 8 a 13 e 15, já 
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se fazia referência às obrigações entre Estados, no sentido de cooperarem no 

julgamento dos sujeitos envolvidos e na sua penalização criminal. 

A tendência para articulação e colaboração dos sistemas policiais e judiciais 

encontra-se claramente expressa, e reforçada, na Convenção das Nações Unidas 

Contra o Crime Organizado Transnacional, de 2000, quando, nos artigos 13 a 21, 

define “cooperação internacional para efeitos de confisco”, “jurisdição”, “extradição”, 

“transferência de pessoas condenadas”, “assistência judiciária recíproca”, 

investigações conjuntas”, “técnicas especiais de investigação” e “transferência de 

processos penais”100. 

Observe-se que se encontra agregada à construção das diretrizes de 

cooperação a ideia de um policiamento sem fronteiras, no sentido de os dispositivos 

jurídicos nacionais não abrirem lacunas nas normas e nos procedimentos que 

possam ser aproveitados pelas redes de tráfico de pessoas101. 

Se nos debruçarmos sobre notícias veiculadas pela mídia no Brasil, torna-se 

evidente a dinâmica dessa atividade desenvolvida pela Polícia Federal, em 

colaboração com o Ministério Público Federal, no sentido de articular informações e 

                                                             
100 Sobre os problemas em estabelecer a “harmonização” jurídica, Lucia Gomes expressa: “O problema da prostituição 
assume particular importância na agenda política, por força do recrudescimento da tentativa de regulamentação da 
prostituição por parte das ditas “trabalhadoras do sexo” e dos proxenetas, como actividade económica, como profissão. Esta 
ofensiva pretende criar as condições para que os proxenetas sejam considerados parceiros económicos dos Estados e os 
clientes legítimos consumidores a quem se atribui, como um direito, a utilização de uma pessoa. Na Europa, temos quatro 
linhas orientadoras, quatro correntes, relativamente aos quadros legais: 
- O abolicionismo: a prostituição não é proibida. Contudo, o lenocínio é criminalizado – República Checa, Polónia, 
Eslováquia, Eslovénia, Portugal, Espanha. 
- O neo-abolicionismo: a prostituição não é proibida, contudo, o Estado proíbe a existência de bordéis – Bélgica, Chipre, 
Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Itália, Luxemburgo. 
-O proibicionismo: a prostituição é proibida, havendo sanções penais para os intervenientes – Irlanda, Lituânia, Malta, 
Suécia 
- A regulamentação: a prostituição é regulamentada e, como tal, não é proibida desde que exercida segundo as regras 
estabelecidas – Áustria, Alemanha, Grécia, Holanda, Letónia, Reino Unido. 
Nos países onde a prostituição está regulamentada, pode afirmar-se que o tráfico de pessoas aumentou e que a 
prostituição é fundamentalmente exercida pelas vítimas de tráfico.” (GOMES, Lúcia. “Tráfico de Mulheres – Romper 
Silêncios: uma perspectiva sobre os quadros legais possíveis no quadro do tráfico e da exploração na prostituição”. 
fev2012. Disponível em: 
www.oninho.pt/ficheiros/documentacao/TR%C3%81FICO%20DE%20MULHERES%20%E2%80%93%20ROMPER%20SIL
%C3%8ANCIOS.pdf. 

101  “O Chefe da Secção de Drogas e do Crime das Nações Unidas (UNODC) afirmou hoje ser precisa cooperação 
internacional para acabar com o ‘flagelo’ do tráfico de seres humanos visto se tratar de um ‘crime transnacional’. [...]’É 
importante abrir os olhos e trabalhar com as autoridades e com as organizações não-governamentais para transmitir 
informação e para que seja uma luta global contra este flagelo’, reforça. [...] ‘A ONU não é um organismo como a 
INTERPOL. Não estamos a fazer a cooperação policial. Estamos a dar as ferramentas aos países para que eles façam este 
tipo de trabalho entre eles. Mas, obviamente, com o nosso apoio e controlo’.” In LUSA. “ONU defende colaboração 
internacional para acabar com tráfico de pessoas”. 14abr2012. Disponível em: 
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=544906&tm=7&layout=121&visual=49. Acesso em: 20 mai. 2012. 
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desenvolver ações concertadas com outros países, quer da envolvente sul-

americana, quer com os principais destinos europeus do tráfico de mulheres, como 

Espanha, Itália e Portugal. 

Curiosamente, essa ampla e midiática divulgação das iniciativas policiais 

parece não coincidir com a apreciação sobre as práticas das autoridades policiais e 

judiciais brasileiras realizadas por algumas organizações que pesquisam sobre o 

tráfico de seres humanos. Os relatórios Traffcking in Persons Reports, de 2006, 

2009 e 2012, elaborados pela Secretaria de Estado do governo dos Estados Unidos 

da América, apontam que, apesar dos esforços em matéria de produção legislativa e 

de investigação policial desenvolvidos pelas autoridades brasileiras, foi registrada, 

de 2004 a 2006, uma diminuição nos casos investigados e nas condenações, e que 

os dispositivos legais não penalizam adequadamente os meios de aliciamento e 

coerção não física utilizados pelas redes de tráfico, como a intimidação das 

potenciais vítimas e suas famílias102. 

                                                             
102 “O Governo do Brasil não cumpre totalmente com os padrões mínimos para a eliminação do tráfico, no entanto, ele está 
a fazer esforços significativos para fazê-lo. As autoridades continuaram os esforços para investigar crimes de tráfico sexual 
e de trabalho, mas a recolha de dados sobre os processos e condenações de tráfico continuou a ser um desafio. Havia 
nove investigações que relataram tráfico de seres humanos durante o período em análise, enquanto mais de 2.800 vítimas 
potenciais de tráfico foram identificadas em 2011 por meio de contínuas operações móveis de fiscalização do trabalho para 
identificar trabalho escravo e por ações anti-tráfico por departamentos em 14 estados. O abrigo e serviços especializados 
fornecidos pelo governo para as vítimas de todas as formas de tráfico continuam a ser insuficientes. As autoridades 
continuaram a parceria com a sociedade civil e organizações internacionais para aumentar a conscientização sobre o tráfico 
sexual e trabalho escravo. Apesar dos esforços contínuos de prevenção do turismo sexual infantil e as investigações de 
exploração sexual comercial de crianças, não houve processos relatados ou condenações de turistas sexuais. [...] O 
governo brasileiro manteve os esforços policiais para enfrentar o trabalho forçado e prostituição forçada interna e 
transnacional durante o ano passado. Havia informação anónima sobre os esforços do governo para processar e condenar 
criminosos sexuais internos de tráfico, incluindo aqueles envolvidos em prostituição de crianças. Em algumas acusações de  
trabalho escravo alcançados durante o ano, juízes federais comutaram penas privativas de liberdade inferior a quatro anos 
por serviço à comunidade, anulando assim na prática, as penas restritivas estabelecidas nos respectivos estatutos anti-
tráfico. As leis brasileiras proíbem a maioria das formas de tráfico de pessoas. Artigos 231 e 231-A do Código Penal proíbe 
algumas formas de tráfico sexual - promover ou facilitar a circulação de, para ou dentro do país para fins de prostituição ou 
outras formas de exploração sexual, com violência, ameaça ou fraude. Estes artigos prescrevem penas de prisão de três a 
12 anos, que são suficientemente rigorosas e de acordo com as previstas para outros crimes graves, como estupro. Estes 
estatutos proíbem circulação de pessoas para fins de prostituição, que não é um crime de tráfico, conforme definido no 
Protocolo TIP 2000 das Nações Unidas. [...] Durante o período em análise, ambas as casas do Congresso estabeleceram 
comissões oficiais para investigar o tráfico sexual no Brasil. Funcionários observaram que os atrasos no sistema de justiça 
dificultam deter traficantes responsáveis por seus crimes. O judiciário federal em parceria com o Ministério da Justiça, 
Ministério do Trabalho, Ministério Público Federal, representantes do Estado e várias missões diplomáticas lançaram um 
grupo de trabalho no desenvolvimento de uma estratégia judicial contra o tráfico. Em 2011, não houve relatos de processos 
ou condenações por tráfico sexual interno previsto no artigo 231-A, nem houve qualquer condenação relatados para este 
crime em 2010 ou 2009. A Polícia Federal informou investigar 67 casos de tráfico transnacional do sexo, em comparação 
com 74 investigações durante o ano anterior. Autoridades informaram processar cinco casos de tráfico sexual transnacional 
e duas condenações nos termos do artigo 231, com penas de cinco anos de prisão; os traficantes aguadam seus recursos 
em liberdade sob fiança. Em comparação, quatro criminosos do tráfico transnacionais foram condenados nos termos do 
artigo 231 no ano anterior. Em janeiro de 2012, as autoridades brasileiras trabalharam com autoridades mexicanas para 
extraditar um cidadão alemão anteriormente condenado do tráfico transnacional do sexo no Brasil em 2010.” (The State 
Department. Traffcking in Persons Reports, 2012). (Tradução nossa) 
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Estamos, portanto, em face da questão da eficácia da norma jurídica e/ou da 

estratégia política de enfrentamento do fenômeno. 

Ao contrário de outras condutas criminosas, como o assalto ou o sequestro, 

por exemplo, o “tráfego” de migrantes e o “tráfico” de pessoas, sobretudo para fins 

sexuais, conta com a participação, forçada ou não, da vítima, remetendo o 

fenômeno para certa invisibilidade ou ocultamento de evidências. Essa tem sido a 

chave do seu “sucesso” e ampla incidência pelo mundo. Ou seja, aquilo que se toma 

como expressão concreta do fenômeno anunciado – os números de casos 

investigados e penalizados – está longe da dimensão assustadora que 

recorrentemente é invocada, sem qualquer contestação, pelos organismos 

internacionais. 

Nessas circunstâncias, torna-se redundante a utilização do termo eficácia 

para qualificar as práticas de enfrentamento, considerando que aquela significa, 

recorrentemente, a demanda por mais investigações e inquéritos abertos, muitos 

traficantes detidos e punições severas. Na tipificação dos resultados, dificilmente se 

vê considerada a diminuição do número de mulheres aliciadas, o aumento da 

quantidade de mulheres que abandona o processo migratório ilegal, ou, ainda, a 

melhoria das condições de vida das mulheres libertadas e suas famílias, que lhes 

permita resistir a novas tentativas de aliciamento. 

Paradoxalmente, apesar da centralização das atividades policiais e judiciais 

em torno dos órgãos federais (Polícia Federal e Ministério Público Federal) com a 

participação da Secretaria Nacional de Justiça como gestora da Política Nacional de 

Enfrentamento, ainda não foi publicado, quatro anos após a operacionalização do 

Plano Nacional, uma base estatística da atividade dos referidos órgãos no sentido 

de identificar a incidência das ações policiais e judiciais em função da especificidade 

do tipo de tráfico – nacional e internacional, com fins de exploração sexual, com fins 

de exploração laboral, e outros. 

Os dados do relatório de 2010 são genéricos e pouco esclarecedores do perfil 

do tráfico de pessoas, sobre o qual incide a estratégia de enfrentamento. Daí que a 

especulação midiática persista como fonte de dados mais atualizada em função dos 

anúncios dispersos que as próprias autoridades fazem sobre as suas atividades, 

conduzindo, frequentemente, a informações desconexas, quando não contraditórias, 

sobre a dimensão e as medidas de enfrentamento do fenômeno. 
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QUADRO 6 – Indiciamentos da Polícia Federal por violações aos 
Direitos Humanos no período 2003-2008 

OCORRÊNCIAS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Tráfico Internacional de Pessoas 30 68 105 76 48 21 348 

Tráfico Interno de Pessoas     5 18   2 25 

Redução à Condição Análoga à 
de Escravo 

68 70 86 60 51 31 366 

Aliciamento para Fim de 
Emigração 

10 11 49 12 6 1 89 

Aliciamento de Trabalhadores de 
Um Local para Outro 

55 44 43 32 24 6 204 

Injúria Racial, Étnica Religiosa 3 2 3 3 5 1 17 

Lei 8.069/1990, art.240 - ECA    1 1  2 

Lei 8.069/1990, art.241 - ECA 16 13 15 13 22 27 106 

Tortura 14  17 1 12 6 50 

Preconceito de Raça ou Cor 2 1 3 6 4 2 18 

Genocídio 2  22    24 

TOTAL 200 209 348 222 173 97 1249 

Fonte: Relatórios Anuais da Polícia Federal  - MJ/DPF/DIREX/CGDI/DDH in TORRES, Hédel de 
Andrade. Tráfico de Mulheres – Exploração Sexual: Liberdade à Venda. Brasília: Rossini Corrêa, 2012, 
p.182. 

 
 
 
 
 
QUADRO 7 – Condenações por crime de Tráfico de Pessoas, 2002-2008 

ESTADO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Acre   1 1 3 2 2 9 

Alagoas 1   1 2   4 

Amazonas 1 1 2 2 2 2 1 11 

Amapá 1  1 3 2 1 1 9 

Bahia  2 1 2  1  6 

Ceará   2  2 1 2 7 

Goiás 4 6 5 8 4 5 4 36 

Maranhão    1 1 2 1 5 

Mato Grosso do Sul  1    3 3 7 

Minas Gerais 2 2 4 4 7 6 3 28 

Pará  1 2 1  3 2 9 

Paraná  3 2  1 2 1 9 

Pernambuco 2 1 5 2 2 2 3 17 

Rio de Janeiro 1 4 2 1 5 3 1 17 

Santa Catarina    1 2 1  4 

São Paulo 3 2 4 8 5 3 4 29 

Tocantins  1  2  1  4 

TOTAL 15 24 31 37 38 38 28 211 

Fonte: Pesquisa realizada sobre “Responsabilização em Matéria de Tráfico de Pessoas” pelo Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), em parceria com a Procuradoria Federal do 
Direito do Cidadão (PFDC) do Ministério Público Federal (MPF) in Relatório Final de Execução do 
Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da 
Justiça. Brasília: 2010, p.174. 
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QUADRO 8 – Ações Ministério Público Federal em casos de Tráfico de 
Pessoas para fins de exploração sexual, 2008-2010 

 

 
Fonte: Rosana, Mário, e Talyta (PFDC). Atualizado em 04/02/2010. Sistema INTEGRA. 1ª OBS: 
Assinala-se que os dados constantes da tabela a seguir não correspondem à totalidade das ações do 
Ministério Público Federal, eis que os sistemas informatizados disponíveis no MPF, até o momento, 
não permitem, ainda, o acesso completo e seguro às informações da atuação total do MPF, embora 
haja esforços no sentido de aperfeiçoar o sistema de dados. 2a OBS: A Procuradoria da República no 
Estado do Espírito Santo não está interligada ao Sistema INTEGRA. In: Relatório Final de Execução do 
Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da 
Justiça. Brasília: 2010, pp.186-187. 

 
QUADRO 9 – Deportados e não admitidos em 2008 atendidos pela 
INFRAERO 
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QUADRO 10 – Mulheres deportadas e não admitidas em 2008, 
atendidas pela INFRAERO 

 
 

 
 
QUADRO 11 – Distribuição das mulheres deportadas e não admitidas 
em 2008, por Estado de origem. 

 
 
 
 
QUADRO 12 – Distribuição das mulheres deportadas e não admitidas 
em 2008, por país de destino. 

 
 
 

 



179 
 

QUADRO 13 – Distribuição das mulheres deportadas e não admitidas 
em 2008, por faixa etária. 

 
Fonte: Relatório Final de Execução do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça. Brasília: 2010, pp.208-212. 
 
 

 
QUADRO 14 – Distribuição das mulheres vítimas de tráfico para fins de 
exploração sexual, por faixa etária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUADRO 15 – Distribuição das mulheres vítimas de tráfico para fins de 
exploração sexual, por país de destino. 

 
 
 
 
QUADRO 16 – Distribuição das mulheres vítimas de tráfico para fins de 
exploração sexual, por motivo para migrarem. 
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QUADRO 17 – Distribuição das mulheres vítimas de tráfico para fins de 
exploração sexual, por atividade desenvolvida no estrangeiro. 

 
 
 
 
 
QUADRO 18 – Distribuição dos acusados de tráfico para fins de 
exploração sexual, por sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: COLARES, Marco. O Brasil na rota de tráfico internacional de pessoas para fim de exploração 
sexual: Diagnóstico preliminar – Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo in apresentação no 
Seminário, Rio de Janeiro 
 
 

 
 
QUADRO 19 – Distribuição dos acusados de tráfico para fins de 
exploração sexual, por sexo. 

 
Fonte: Departamento de Polícia Federal. Apresentação no Simpósio Internacional para o 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça de Goiás, 
Goiania-GO, 14 e 15 de maio de 2012 
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Agentes ou órgãos oficiais, consoante o meio de veiculação utilizado 

(relatórios, cartilhas, artigos ou seminários), parecem suportar seus dados segundo 

fontes aparentemente distintas, de acordo com técnicas de tratamento estatístico 

diversas, e, ainda, conforme metodologias de análise pouco esclarecidas. Os dados, 

apesar de aparentemente citados a partir do mesmo conjunto de relatórios, além de 

não coincidirem nos números, referem-se a universos estatísticos diversos: em 

alguns casos, relacionam condenações, em outros, indiciamentos e, em outros, 

ainda, consideram as investigações realizadas, ou os casos. Algumas informações 

sobre as vítimas, sua idade ou perfil, são díspares, pois fazem a contagem das 

mulheres que foram identificadas nas investigações, ou relacionam-se com 

deportadas e não admitidas, ou aquelas atendidas em algum núcleo de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas, ou, eventualmente, as que se encontram no 

âmbito dos processos judiciais instaurados. 

Essas circunstâncias não permitem esclarecer sobre o efetivo efeito de 

programas e políticas implementadas no âmbito da erradicação do tráfico de 

pessoas, deixando em aberto espaços de ambiguidade no que se refere à efetiva 

incidência do fenômeno e das práticas de enfrentamento. 

Nos documentos, relatórios e estatísticas disponibilizados por fontes oficiais, 

sequer é feita uma aproximação à quantidade de indivíduos brasileiros que se 

encontram ausentes do país por período superior ao visto autorizado (turístico, de 

trabalho ou outro) no sentido de definir indicadores que permitam construir “indícios” 

de que existem pessoas, de algum modo, em situação irregular em qualquer país de 

destino, ou, algures, em qualquer lugar do mundo103. Do mesmo modo, a partir 

desse quantitativo, não é apresentado qualquer “perfil”, por idade ou por sexo, desse 

viajante sem retorno, no sentido de formular qualquer suspeita quanto à 

possibilidade de ter sido envolvido por uma rede de tráfico. 

Portanto, a inexistência de um universo de referência impede a “medição” da 

eficácia das práticas de enfrentamento, tomando-se, assim, todas as ações policiais 

                                                             
103 “Segundo o Relatório de desenvolvimento humano de 2009, realizado pelo PNUD: cerca de 195 milhões de pessoas 
vivem fora do país de origem; os EUA é o país que mais possui habitantes de outras nacionalidades, em torno de 39 
milhões de pessoas; do total de imigrantes no mundo, em torno de 14,2 milhões são refugiados; estima-se que, em 2010, 
60% das migrações ocorram entre países em desenvolvimento. Mas os países desenvolvidos ainda são o destino de muitos 
imigrantes.[...] Dados do Ministério das Relações Exteriores de 2008 revelam que existem aproximadamente cinco milhões 
de brasileiros vivendo fora do País. Onde estão: Estados Unidos e Canadá, 2.200.000; Europa, 950.000; América Latina, 
820.000; Japão, 305.000; África, 110.000; Outros países, 120.000.” in apresentação do Centro de Estudos Migratórios, 
Porto Alegre, maio de 2010. Disponível em: www.cemcrei.org.br. 

http://www.cemcrei.org.br/
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anunciadas pela mídia como vitórias absolutas, quando vistas dentro do país, e 

como insuficientes quando observadas por organismos internacionais que lidam com 

uma realidade estatística divergente, mas que, também, carece de clarificação 

metodológica. 

Alguns dos “números”, porém, revelam, à partida, algum déficit nos resultados 

das ações policiais. Por exemplo, a diferença entre a quantidade de não admitidas e 

deportadas – contabilizadas durante apenas um ano, no aeroporto internacional de 

Guarulhos, em São Paulo – e as mulheres libertadas em intervenções da Polícia 

Federal – quantidade de mulheres que não saíram do Brasil pelo desmantelamento 

ocasional de redes de tráfico – revela que são, ainda, muitos os indivíduos que 

escapam aos filtros da investigação e dos serviços de informação das autoridades 

na origem, e só a suspeição nos países de destino permite identificar os indivíduos 

envolvidos nesse fluxo. 

Ainda assim, apesar da atividade de vigilância e controle no destino, são os 

números fornecidos pelas organizações não governamentais que trabalham na 

denúncia de redes de tráfico, no resgate de mulheres objeto de exploração sexual e 

no apoio às vítimas, que nos trazem os dados complementares para reconstruir o 

cenário, sem que, no entanto, se consiga fazer uma aproximação quantitativa 

segura. 

A defasagem entre os resultados dos Planos e Políticas de enfrentamento e o 

anunciado universo de milhões de pessoas envolvidas pelo tráfico induz à ideia de 

que é necessário endurecer os dispositivos de vigilância e controle, 

consubstanciados na ação policial e no incremento das medidas penais, e que 

levam, não raramente, a condutas pouco consentâneas com a perspectiva dos 

direitos humanos, adotadas, sobretudo, pelos países de destino. 

Daí a existência, como já referido em itens anteriores deste estudo, de relatos 

de algumas mulheres migrantes sobre a conduta preconceituosa e arbitrária em face 

da mulher brasileira, praticada pelas autoridades dos países de acolhimento, como, 

por exemplo, a coerção psicológica à chegada, a perseguição sistemática, o não 

atendimento a direitos fundamentais de cidadania expressos nas convenções 

internacionais – tudo em nome do combate ao tráfico de pessoas e dos direitos 

humanos. 
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Entretanto, algumas leituras sobre as práticas de enfrentamento, sobretudo 

aquelas veiculadas pela mídia, colocam a atuação das organizações não 

governamentais como um contraponto às ações das autoridades. A sua intervenção 

é recorrentemente apresentada como um sistema de vigilância paralela pela sua 

ação de denúncia e, fundamentalmente, como sistema de apoio às vítimas, 

estabelecendo-se preferencialmente nos locais de destino das pessoas traficadas, 

no sentido de suprir a ausência, ou o descaso, dos serviços públicos de assistência, 

mas também nos locais de origem, no apoio ao retorno, seja qual for a motivação. 

Apesar de muitas dessas organizações receberem, e dependerem, do apoio 

financeiro prestado pelos departamentos das Nações Unidas, da UNICEF e da 

União Europeia, ou mesmo dos governos locais, a sua presença resulta de 

iniciativas isoladas, de grupos de indivíduos ou de pequenas associações 

organizadas. 

Nessa perspectiva, o seu escopo de atuação é circunscrito a atividades e 

valências específicas, a um espaço territorial limitado, raramente ultrapassando o 

âmbito regional e dificilmente alcançando dimensão transnacional. Portanto, a noção 

de “apoio” ou de “assistência” de que se fala, nessas circunstâncias, está limitada a 

um entendimento restrito e condicionado a uma oportunidade ou possibilidade de 

efetivação. 

Apesar de muitos discursos de circunstância, planos e projetos que 

mencionam a importância da atividade desses grupos e a incontornável necessidade 

de “trabalhar em parceria”, não existe qualquer avaliação global dessa cooperação 

que permita identificar quantas e quais organizações prestam esse “apoio”, que tipo 

de assistência é facultado, qual quantidade e tipo de vítimas são atendidas, como 

chegam e que encaminhamento foi dado, e quantos e qual a formação dos 

profissionais que se encontram envolvidos. 

Paradoxalmente, é com base no relatório Traffking in Persons Reports que se 

obtém uma versão oficial – não confirmada, mas também não negada –, um quadro, 

mesmo que escasso, das práticas desenvolvidas por essas organizações104. 

                                                             
104 “O governo brasileiro manteve limitados esforços para assegurar que as vítimas de tráfico tenham acesso a serviços 
especializados durante o ano, embora nas autoridades regionais de combate ao tráfico, operando em 14 núcleos estaduais, 
o financiamento de serviços à vítima fosse limitado, e havia poucos serviços especializados ou abrigos para vítimas de 
tráfico sexual ou de trabalho forçado. As autoridades continuaram a usar equipes móveis de fiscalização para identificar 
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Apesar de amplamente citadas nas pesquisas recentes, como da PESTRAF 

(2002), de Michele Gueraldi e Joelson Dias (2012) e, ainda, de Hédel Torres (2012), 

pouco se comenta no Relatório do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas (2010) sobre a dimensão desse atendimento, ainda que se reconheça a 

atividade dessas organizações como o processo privilegiado de apoio às mulheres 

que são resgatadas, ou se libertam das redes de tráfico nos locais de destino, e, 

ainda, aquelas que optam por regressar ao Brasil. 

Essa relevante presença, mesmo que não quantificada, pode ser, no entanto, 

aferida na desproporcional participação entre unidades públicas especializadas e 

instituições particulares ou associativas nas práticas de assistência, 

independentemente da dimensão da ação que cada uma desenvolve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
trabalhadores forçados, mas não informaram procedimentos sistemáticos para identificar vítimas de tráfico sexual, entre 
outras populações vulneráveis, como pessoas em prostituição. Não houve estatísticas abrangentes sobre o número de 
vítimas de tráfico sexual identificadas e assistidas durante o ano. O governo federal não financiou abrigos especializados 
para as vítimas de tráfico. O Ministério do Desenvolvimento Social forneceu abrigo generalizado, aconselhamento e 
assistência médica às mulheres através de sua rede nacional de 187 centros e 72 abrigos para vítimas de violência 
doméstica e abuso sexual, embora não esteja claro quantas vítimas de tráfico receberam serviços nesses centros. Esses 
centros não recebem financiamento adicional e alguns não recebem treinamento para lidar com casos de tráfico, e muitos 
serviços foram limitados devido à falta de financiamento. A polícia brasileira continuou a enviar as crianças vítimas de tráfico 
sexual para os centros de serviços sociais governamentais especializados para atendimento, onde poderiam ser 
encaminhadas para serviços jurídicos e de saúde e ofereceu abrigo temporário por 24 horas, após o qual as crianças foram 
encaminhadas para famílias ou para um abrigo alternativo. O único financiado pelo governo especificamente para abrigar as 
vítimas do tráfico é o de Salvador, que cuidou de menores do sexo feminino e foi financiado pelo governo estadual com o 
apoio da sociedade civil. ONG’s observaram alguns centros administrados pelo governo que não foram preparados para 
lidar com casos de tráfico e estavam com problemas financeiros. ONG’s, organizações internacionais, e autoridades 
encaminharam as vítimas para ONGs durante o período do relatório para atendimento especializado. Algumas ONG’s 
receberam financiamento limitado dos governos locais, mas a maioria, desde que iniciaram esses serviços, continuam sem 
apoio. Serviços para vítimas de tráfico do sexo masculino e transexuais do sexo estão faltando. Opções de longo prazo de 
abrigo para vítimas de tráfico sexual estão, em geral, indisponíveis. O governo federal, com a ajuda de uma organização 
internacional, continuou a financiar núcleos regionais de combate ao tráfico em parceria com os governos estaduais em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Ceará, Pará, Acre e Bahia, e abriu escritórios em Alagoas, Amapá, Distrito 
Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, e um segundo escritório em São Paulo durante o período coberto pelo 
relatório. Esses escritórios são responsáveis pela prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, bem como pela 
coordenação da assistência às vítimas. As ONG’s relataram que a qualidade dos serviços é variável e que alguns centros 
de pesquisa estão mais voltados à conscientização dos cidadãos em vez de atendimento às vítimas. Durante 2011, o 
escritório de São Paulo informou ajudar 179 vítimas, 114 das quais eram brasileiros transexuais. O escritório em Fortaleza 
informou ajudar 241 vítimas durante o ano. Autoridades continuaram a financiar postos de assistência nos aeroportos em 
São Paulo, Belém, Rio de Janeiro e Fortaleza, para ajudar os cidadãos repatriados que possam ser vítimas de tráfico. 
Também abriu postos no Acre e Amazonas durante o ano, alguns desses postos funcionavam com horários limitados.” (The 
State Department. Traffcking in Persons Reports, 2012). (Tradução nossa) 
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QUADRO 20 – Instituições pesquisadas – Relatório PESTRAF - 2002. 
 

Região Sudeste 

Eixo Organizações Governamentais Organizações Não Governamentais 

Promoção RIO DE JANEIRO 

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
do Rio 
. Programa Sentinela 
Fundação para a Infância e Adolescência 

. S.O.S Criança (serviço especializado de 
atendimento à criança e ao adolescente em 
situação de risco) 
Secretaria de Turismo 

. Riotur 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro/IFCS 
. Núcleo de Estudos sobre a Infância 
 

RIO DE JANEIRO 

. Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde 
Social - IBISS 
. Childhope Brasil 
. Centro de Estudos Afro-Asiáticos 

. CRIOLA 

. Ex-Cola 
Fio da Alma 
. Programa Integrado de Marginalidade 

. ISER 

. Viva Rio 

. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas - IBASE 

. Cidadania, Pesquisa, Informação e Ação - 
CEPIA 
. Centro de Documentação e Informação Coisa 
de Mulher 

 
SÃO PAULO 
. S.O.S Criança (serviço especializado de 
atendimento à criança e ao adolescente em 

situação de risco) 
. Serviço à Mulher Marginalizada - SMM 
. Geledes - Instituto da Mulher Negra 
. Projeto Camará - Centro de pesquisa e apoio à 

infância e adolescência. 
. Programa DST/Aids Santos; ASPPE - 
Associação santista de pesquisa, prevenção e 
educação 
. Provita 

. Núcleo de estudos da Violência 

. Núcleo de estudos da Mulher e Relações 
Sociais de Gênero - NEMGE 
. Sentinela; Espaço Meninas 

. C.I.S.M. - Centro de Integração Social da 
Mulher Contato 
. DST/AIDS São Paulo 
. Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos 

. Fala Preta! Organização de Mulheres 

. ABCD - Associação Brasileira de Busca e 
Defesa à Criança Desaparecida 

Defesa RIO DE JANEIRO 
- Secretarias Estaduais de Segurança Pública 
. Delegacias de Polícia Civil e Especializadas 
(DEAMs e DPCA) 

- Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
. Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa 
. Gabinete Deputada Magali Machado (CPI 

Exploração Sexual) 
. Câmara de Vereadores do Rio 
. Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Municipal do Rio 

- Corregedoria Geral de Justiça Federal - 2ª 
Região 
. Justiça Federal (1ª Instância- Varas Criminais) 
-. Departamento de Informática 

- Procuradoria Geral da República 
- Corregedoria Geral de Justiça Estadual 
. Justiça da Infância e da Juventude (1ª Vara).  
CEJA (Adoção Internacional) 

. Departamento de Organização e Métodos 
- Procuradoria Geral do Estado 
 
SÃO PAULO 

- Secretarias Estaduais de Segurança Pública 
. Delegacias de Polícia Civil 
. 1ª Delegacia de Defesa da mulher 
. 1ª Del. de homicídio e Proteção à pessoa 

. Delegacia Especializada de Crimes de 
Informática 

RIO DE JANEIRO 
. Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
. Centro de Articulação das Populações 

Marginalizadas,CEAP 
. Organização de Direitos Humanos Projeto Legal 
. Centro de Defesa Dom Luciano Mendes/ São 
Martinho 

. Centro de Defesa de Direitos Humanos de Nova 
Iguaçu 
. Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ 
. Fundação Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos Bento Rubião 
. Associação brasileira de Proteção à Infância e 
Adolescência - ABRAPIA/ SOS Criança 
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- Polícia Federal SP 

Controle Social RIO DE JANEIRO 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - RJ 

- Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
- Conselho Estadual de Direitos da Mulher 
 

SÃO PAULO 
- Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente 
. Comissão de Direitos Humanos 

. Conselho Estadual da Condição Feminina 

RIO DE JANEIRO 
. Fórum das Profissionais do Sexo 
. Fórum de Enfrentamento da Exploração Sexual 

Comercial 
 

 
Região Nordeste 

Eixo Organizações Governamentais Organizações Não Governamentais 

Promoção MARANHÃO 
- Fundação Estadual da Criança e do 
Adolescente - FUNAC 

- SOS Criança (serviço especializado de atenção 
à criança e adolescente em situação de risco) 
- Abrigo das Meninas (programa de atendimento 
a meninas em situação de risco) 

- Fundação Municipal da Criança e do 
Adolescente e Assistência Social - FUC.M.F.VAS 
- Projeto Quebrando o Silêncio (atendimento 
jurídico e psicossocial a famílias) 

- Fundação Municipal de Turismo – FUMTUR 
 
BAHIA 
- Secretaria de Turismo 

 
 
 
 
RIO GRANDE DO NORTE 

- Câmara Municipal do Natal 
- Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte 
- Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 
Social 

- Fundação Estadual da Criança e do 
Adolescente - FUNDAC 
- Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – INFRAERO 

 
CEARÁ 
- SOS Criança / Projeto Sentinela 
 

 
 
 
PERNAMBUCO 

- Poder Legislativo Municipal 
.Presidência da Câmara Municipal do Recife 
- Poder Legislativo Estadual 
. Comissão de Direitos Humanos 

- Poder Executivo Municipal 
. Secretaria Municipal de Políticas de Assistência 
Social 
. Coordenadoria da Infância e da Juventude 

. Coordenadoria da Mulher 

MARANHÃO 
. Pastoral da Criança 
. Sociedade da Redenção 

. Ninho (organização de mulheres prostitutas) 

. Lar Dom Calábria 

. UNICEF 

. Pastoral da Mulher 

. Cáritas 

. Grupo de Mulheres Negras Mãe Andreza 
 
 

 
 
BAHIA 
. APROSBA 

. Projeto AXÉ 

. CHAME 

. UNICEF 
 
RIO GRANDE DO NORTE 

. Centro Sócio-pastoral Nossa Senhora da 
Conceição 
. Canto Jovem 
. Casa Renascer 

. Grupo Autônomo de Mulheres 
 
 
 

 
CEARÁ 
. Associação Curumins (trabalho com crianças e 
adolescentes) 

. GRAB - Grupo de Resistência Asa Branca (luta 
por direitos sexuais diversos) 
 
PERNANBUCO 

. Casa Menina Mulher 

. Centro de Cultura Luis Freire 

. Centro das Mulheres do Cabo 

. Coletivo Mulher Vida 

. Casa de Passagem 

. Save the Children 

. Partners in Child Development 

. Unicef 

Defesa MARANHÃO 
- Gerência de Justiça, Segurança Pública e 

Cidadania 
. Delegacia Especial da Mulher 
. Delegacia de Costumes 
- Primeira Vara da Infância e Juventude 

- Promotoria da Infância e Juventude 
- Defensoria Pública 
- Capitania dos Portos 
- Polícia Federal 

- Polícia Rodoviária Federal Conselhos Tutelares 
 
BAHIA 
- Polícia Federal  

MARANHÃO 
. Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
BAHIA 
. APROSBA 
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- Delegacia de Proteção à Mulher 

- Juizado de Menores  
- Polícia Rodoviária da Bahia 
 
RIO GRANDE DO NORTE 

- Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Municipal do Natal 
- Delegacia de Defesa da Mulher 
- Delegacia de Costumes 

- SOS Criança 
- Polícia Federal 
- Polícia Militar 
- Juizado da Infância e da Juventude 

- Centro de Apoio Operacional às Promotorias da 
- Infância e da Juventude 
- Secretaria Estadual de Defesa Social 
 

CEARÁ 
- 12ª Vara Criminal 
- Delegacia de Defesa da Mulher - DDM 
- Delegacia de Combate a Exploração de 

Crianças e Adolescentes - DECECA 
- Conselho Tutelar II de Fortaleza 
 
PERNAMBUCO 

- Poder Executivo Estadual 
. Secretaria de Justiça e Cidadania de 
Pernambuco 
. Diretoria Executiva de Polícia da Criança e do 

Adolescente 
. Delegacia Policial do Turista 
. 1ª. Delegacia Especializada da Mulher 
Poder Executivo Federal 

. Programa de Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos 
. Delegacia de Direitos Humanos da Polícia 
Federal 

. Polícia Rodoviária Federal 
- INFRAERO 
- Poder Judiciário Estadual 
. Promotoria da Criança e do Adolescente do 

Ministério Público Estadual 
. Central de Inquéritos do Ministério Público 
Estadual 

. SINDOMÉSTICOS 

 
 
 
RIO GRANDE DO NORTE 

.Fórum Estadual de Mulheres 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
PERNAMBUCO 

. Gabinete de Assessoria Jurídica às 
Organizações Populares - GAJOP 
. Centro Dom Helder Câmara-CENDHEC 
. Disk-Violência 

. Tortura Nunca Mais 

Controle Social BAHIA 

- Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente 
 

RIO GRANDE DO NORTE 
- Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
- Conselho Estadual de Direitos Humanos e 

Cidadania 
- Conselho Municipal de Direitos da Mulher e das 
Minorias 
 

PERNAMBUCO 
- Conselho Estadual da Criança e do Adolescente 

MARANHÃO 

. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua-Comissão Estadual do Maranhão 
. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA - São Luis 

. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CEDCA 
. Conselho Estadual de Saúde - CES 
. Conselho Estadual de Assistência Social – 

CEAS 
 
 
 

 
PERNAMBUCO 
. Rede de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes 

 
Região Norte 

Eixo Organizações Governamentais Organizações Não Governamentais 

Promoção - Secretaria Municipal de Assistência 
- Departamento de Estrangeiria de Venezuela 
- Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar 
Social/Promoção Social; 

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
de Boa Vista (SEMDS) e Pacaraima (SEMPA) 
- Secretaria Municipal da Infância 
- SOS Criança/Central de Resgate Social 

- Secretaria Executiva da Juventude do Acre 
- Coordenadoria da Infância e Juventude, 
- Secretaria do Estado da justiça 

. Aga e Vida 

. Rede Acreana de Mulheres e Homens 

. Centro de Direitos Humanos e Educação 
Popular (CDHEP) 

. Pastoral de Migrante 

. Pastoral de Menor 

. Centro Social Nossa Senhora das Graças 

. Casa Mãe Margarida 

. Conselho Indigenista Missionário 

. Associação de Gays, Lésbicas e Travestis 

. Grupo de Mulheres Trabalhadoras do sexo da 
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- Secretaria Estadual da Saúde Área Central (GEMPAC) 

. Movimento de Promoção da Mulher (MOPROM) 

. Movimento República de Emaús 

. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
Emaús 

. Centro de Educação e Ação Popular 

. Federação de mulheres do Rondônia 

. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua 

. Grupo de Mulheres Negras 

. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 

. Grupo de Consciência Negra 

. Fórum de Mulheres 

. Casa da Mulher 08 de Março 

. Associação Cosmos de Aperfeiçoamento 

. Ordem Franciscana 

. Instituto Tocantinense da Juventude 

Defesa - Polícia Federal 
- Delegacias de polícia 
- Delegacia da Criança e do Adolescente 

- Delegacia da Mulher 
- Delegacia da Cidadania 
- Delegacia de Narcóticos 
- Guarda Nacional de Venezuela 

- Instituto de Identificação do Estado 
- Ministério Público 
- Justiça Federal 
- Promotoria da Infância e Juventude 

- Conselhos Tutelares 
- Juizado da Infância e Juventude 
- Varas Criminais 
- Procuradoria Geral da República 

- Secretaria de Segurança Pública 
- Polícia Rodoviária Federal 
- Polícia Rodoviária Estadual 
- Capitania dos Portos 
- Conselho de Segurança Pública 

- Companhia especializada de Policia 
Assistencial da PM 

. Aga e Vida 

. Rede Acreana de Mulheres e Homens 

. Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular (CDHEP) 
. Pastoral de Migrante 
. Pastoral de Menor 
. Centro Social Nossa Senhora das Graças 

. Casa Mãe Margarida 

. Conselho Indigenista Missionário 

. Associação de Gays, Lésbicas e Travestis 

. Grupo de Mulheres Trabalhadoras do sexo da 

Área Central (GEMPAC) 
. Movimento de Promoção da Mulher (MOPROM) 
. Movimento República de Emaús 
. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 

Emaús 
. Centro de Educação e Ação Popular 
. Federação de mulheres do Rondônia 
. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua 

. Grupo de Mulheres Negras 

. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 

. Grupo de Consciência Negra 

. Fórum de Mulheres 

. Casa da Mulher 08 de Março 

. Associação Cosmos de Aperfeiçoamento 

. Ordem Franciscana 

. Instituto Tocantinense da Juventude 

Controle Social - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente 
- Conselho Estadual de Assistência 

- Universidade Federal 
- Conselho Estadual dos direitos da criança e do 
adolescente 
- Conselho Estadual dos direitos da Mulher 

 

 
Região Centro-Oeste 

Eixo Organizações Governamentais Organizações Não Governamentais 

Promoção - Secretarias Municipais de Assistência Social 
(GO, DF, MT e MS) 
.  Secretaria de Promoção Social - MS, GO e MT 
. FUNDEC (GO) 

. SOS Criança Desaparecida 

. Secretaria de Turismo (DF) 

. Secretaria de Saúde (DF) 

. Projeto SOS e Centro de Apoio Psicossocial: 

Secretaria de Assistência de (GO, MT e MS) 
- Projetos Sentinela (GO, DF, MS e MT) 
- Centro de Atendimento à Mulher Vitima de 
Violência (MS) 

- Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa de Cuiabá 
- CPI Sobre Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes no Distrito Federal 

- Comissão Especial de Inquérito Sobre 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
em Goiânia 

GOIÁS 
. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua – Comissão de GO 
. Pastoral do Migrante - IPÊ- ROSA - Goiânia 

. Centro de Educação Comunitária de Meninos e 
Meninas CECOM - Goiânia 
. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

. Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Goiânia e Anápolis 
. Conselho Estadual da Mulher 
. Fórum Goiano pelo fim da Violência e 

Exploração Sexual Infanto-Juvenil 
 
DISTRITO FEDERAL 
. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua – Comissão de Brasília 
. Projeto Redução de Danos 
. Disque Salve Criança Desparecida 
. Agência Nacional dos Direitos da Infância - 
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ANDI 

. Grupo de Apoio à Pessoa com AIDS - GAPA 

. Associação Nacional dos Docentes do Ensino 
Superior - ANDES 
. Instituto Cidade Saudável – INCISA 

. Conselho Distrital dos Direitos da Mulher 
 
MATO GROSSO DO SUL 
. Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal 

de Souza - Tupã-i - Campo Grande 
. Centro de Apoio ao Migrante - CEDAMI - 
Campo Grande 
. Rede Criança Campo Grande 

. Núcleo de Aperfeiçoamento de Profissionais de 
Turismo - NAPTUR/Coxim e IBISS-CO 
. Conselho Municipal de Turismo 
 

MATO GROSSO 
. Centro de Defesa dos Direitos da Crianças e do 
Adolescente - Cuiabá 
. Pastoral da Mulher Marginalizada - 

Rondonópolis 
. Centro de Defesa dos Direitos Humanos de 
Cáceres 
. Associação de Mulheres Cuiabá 

. MNMMR de Cáceres 

. Pastoral da Criança 

. Comissões Municipais de Combate à Violência 
Sexual de Crianças e Adolescentes 

. Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 

Defesa - Polícia Federal - Superintendência Regional 
- Polícia Federal - Delegacia de Policia de Ordem 

Política 
e Social - DELOPS 
- Polícia Federal - Delegacia Especial fazendária 
-DEF 
- Polícia Federal - Delegacia Aérea, Marítima e 

de Fronteira 
- Polícia Rodoviária Estadual 
- Justiça Federal 
- Secretaria Estadual de Segurança Pública 

- Policia Militar - SSP/COMCEX 
- Policia Civil - SSP 
- Delegacias Especializadas da Mulher - SSP 
- Delegacias Especializadas da Infância - SSP 

- Delegacias de Policia Civil - SSP 
- Delegacia Especializada de Homicídios - SSP 
- Policia Militar Ambiental - SSP 
- Sistema Penitenciário - SSP 

- Ministério Público de Goiás - Centro de Apoio 
Operacional para Infância e Juventude 
- Ministérios Públicos Estaduais - Promotorias da 
Infância e Juventude de MT, GO, DF e MS 

- Varas da Infância e Juventude MT, GO, DF e 
MS 
- Varas da Família, Infância e Execuções 
Criminais DF, GO, MT e MS 

- 4ª Vara de Execução Penal de Goiânia 
- 15ª Vara - Crime Contra os Costumes (MT) 
- Conselhos Tutelares DF, GO, MS e MT 

GOIÁS 
. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua – Comissão de GO 
. Pastoral do Migrante - IPÊ- ROSA - Goiânia 
. Centro de Educação Comunitária de Meninos e 
Meninas CECOM - Goiânia 
. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 
. Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Goiânia e Anápolis 
. Conselho Estadual da Mulher 

. Fórum Goiano pelo fim da Violência e 
Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil 
 

DISTRITO FEDERAL 
. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua – Comissão de Brasília 
. Projeto Redução de Danos 

. Disque Salve Criança Desparecida 

. Agência Nacional dos Direitos da Infância - 
ANDI 
. Grupo de Apoio à Pessoa com AIDS - GAPA 

. Associação Nacional dos Docentes do Ensino 
Superior - ANDES 
. Instituto Cidade Saudável - INCISA 
. Conselho Distrital dos Direitos da Mulher 

 
MATO GROSSO DO SUL 
. Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal 
de Souza - Tupã-i - Campo Grande 

. Centro de Apoio ao Migrante - CEDAMI - 
Campo Grande 
. Rede Criança Campo Grande 
. Núcleo de Aperfeiçoamento de Profissionais de 

Turismo - NAPTUR/Coxim e IBISS-CO 
. Conselho Municipal de Turismo 
 
MATO GROSSO 

. Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - Cuiabá 
. Pastoral da Mulher Marginalizada - 
Rondonópolis 

. Centro de Defesa dos Direitos Humanos de 
Cáceres 
. Associação de Mulheres Cuiabá 
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. MNMMR de Cáceres 

. Pastoral da Criança 

. Comissões Municipais de Combate à Violência 
Sexual de Crianças e Adolescentes 
. Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 

Controle Social - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente GO 
- Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Goiânia e Anápolis 
- Conselho Estadual da Mulher de Goiânia 
- Fórum Goiano pelo Fim da Violência e 
Exploração Sexual Infanto-Juvenil 

- Conselho Distrital dos Direitos da Mulher (DF) 
- Conselho Municipal de Turismo de Corumbá 
- Comissões Municipais de Combate à Violência 
Sexual de Crianças e Adolescentes (MS) 

- Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (MS) 
- Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (MT) 
- Conselho Estadual da Mulher (MT) 

 

 
Região Sul 

Eixo Organizações Governamentais Organizações Não Governamentais 

Promoção - Secretarias Municipais de Assistência Social 
. Conselho Tutelar (Uruguaiana) 
. Abrigo CACAU - Casa de Passagem para 
Crianças e Adolescentes (Uruguaiana) 

. Conselho Municipal de Direitos das Crianças e 
Adolescentes - CMDCA (Foz do Iguaçu) 
. Programa SOS Criança (Foz do Iguaçu) 
. Programa Sentinela (Foz do Iguaçu) 

. Conselho Tutelar (Foz do Iguaçu) 

. Coletivo Plural (Porto Alegre) 

. Grupo de Apoio a Prevenção da AIDS (Porto 
Alegre) 
. SOS Mulher (Uruguaiana) 

. Pastoral do Migrante (Foz do Iguaçu) 

Defesa - Secretarias Estaduais de Segurança Pública 
. Delegacias de Polícia Civil (Uruguaiana) 
. Posto Policial da Mulher (Uruguaiana) 

. Polícia Federal (Uruguaiana) 

. Brigada Militar (Uruguaiana) 

. Delegacia de Polícia para Criança e o 
Adolescente Vítima (Porto Alegre) 

. Delegacias da Polícia Civil (Curitiba) 
- Serviço de Investigação de Crianças 
Desaparecidas (Curitiba) 
- Delegacia da Mulher (Foz do Iguaçu) 

- Polícia Rodoviária Federal (Foz do Iguaçu) 
- Polícia Federal (Foz do Iguaçu) 
- Ministério Público Estadual do Paraná 
- Ministério Público Federal 

- Justiça Federal 

. JUS Mulher (Uruguaiana) 

. Associação Soroptimista Internacional (Curitiba) 

. Centro de Direitos Humanos - CDH (Foz do 

Iguaçu) 

Controle Social - Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente 
. Conselho Tutelar (Uruguaiana) 

. Coordenação Municipal, Municipal, DST/AIDS 
(Uruguaiana) 
- COAS - Centro de Orientação e Apoio ao 
Soropositivo (Uruguaiana) 

- Guarda Municipal (Foz do Iguaçu) 
- Conselho Regional de Assistência Social (Foz 
do Iguaçu) 
- Fórum Municipal de Combate a Exploração 

Sexual (Foz do Iguaçu) 

SOS Mulher (Uruguaiana) 
. Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS (Porto 
Alegre) 

Fonte: LEAL e LEAL, 2002:225-235. 

 

Com a implementação da Política Nacional (2006) e do Plano Nacional 

(2008), e através dos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – NETP’s –, 

que constituem a “frente” de combate das instituições públicas, seria espectável que 

o Estado passasse a liderar não apenas as ações investigativas e judiciais relativas 

ao eixo repressivo, as ações de prevenção consubstanciadas na pesquisa, 
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informação, formação e programas complementares, mas, também, o apoio direto às 

vítimas, com base em uma rede de atendimento e apoio105. 

Conforme reflete Hédel Torres, a propósito da criação do NETP no Estado de 

Goiás: 

[...] a atribuição fundamental do NETP/GO é a coordenação dos parceiros 
com a finalidade de prevenir e reprimir o tráfico de mulheres no Estado a 
partir de atividades como reuniões periódicas, a fim de definir as ações de 
enfrentamento ao tráfico a serem desenvolvidas, a celebração de convênios 
e acordos com outras entidades governamentais e não governamentais de 
atuação junto a mulheres, profissionais do sexo e travestis, distribuição de 

                                                             
105 “Com o importante papel de implementar nos estados o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
(PNETP), os Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) foram criados pela Secretaria Nacional de 
Justiça/Ministério da Justiça, em parceria com os governos estaduais, tendo por principal função, articular e planejar as 
ações de enfrentamento a este crime, no âmbito estadual. Entre o período em que foi instituído o Plano Nacional, janeiro de 
2008, até a Portaria nº 31, 20 de agosto de 2009, as atribuições dos Núcleos não estavam bem definidas, o que deu 
margem a atuações distintas, ora como espaço de atendimento, ora como espaços de articulação de políticas públicas. A 
partir da Portaria, os Núcleos deixaram de assumir um papel de atendimento para se tornar agente articulador e mobilizador 
da Política Nacional nos estados, considerando: as políticas sociais existentes como necessárias para envolver e fortalecer 
suas ações para o atendimento, a prevenção, a repressão e responsabilização de seus autores; as entidades da sociedade 
civil como sujeitos importantes para contribuição na elaboração das ações e fortalecimento das redes e serviços existentes; 
a articulação do Núcleo com o Posto Avançado, que também teve sua atribuição definida a partir da Portaria, diferenciando-
se, desta forma, a função dos dois órgãos, e; incentivar e apoiar a criação de comitês municipais e estaduais de 
enfretamento ao tráfico de pessoas. [...] Pelo histórico apresentado, é possível observar o processo de criação dos Núcleos 
e demais serviços, em três momentos: a) 2003 - Criação de “Escritórios de Atendimento ao Tráfico de Pessoas”, cujo 
objetivo era “estabelecer algum serviço para recepção e acompanhamento das vítimas de tráfico, no momento do seu 
retorno ao Brasil”. Tais escritórios estavam situados em quatro estados brasileiros: Ceará, São Paulo, Goiás e Rio de 
Janeiro, selecionados a partir do critério de uma “demanda espontânea”; b) 2008 - Criação dos “núcleos” a partir da 
elaboração e implementação da Política e do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenada pelo 
Ministério da Justiça. Dá-se o debate entre sociedade civil e governo sobre qual seria o papel dos Núcleos; e c) 2009 - A 
partir do debate durante a Oficina sobre Serviços de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, organizada pela Secretaria de 
Políticas para Mulheres e Ministério da Justiça, da qual participaram organizações da sociedade civil, foi publicada a 
Portaria nº 31, que definiu o papel dos Núcleos e Postos. Compete aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
conforme art. 2º, da Portaria SNJ nº 31, de 20 de agosto de 2009: I – articular e planejar o desenvolvimento das ações de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, visando à atuação integrada dos órgãos públicos e da sociedade civil; II – 
operacionalizar, acompanhar e avaliar as denúncias no processo de gestão das ações, projetos e programas de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas; III – fomentar, planejar, implementar, acompanhar e avaliar políticas e planos 
municipais e estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas; IV – articular, estruturar, ampliar e consolidar, a partir dos 
serviços, programas e projetos existentes, uma rede estadual de referência e atendimento às vítimas de tráfico de pessoas; 
V – integrar, fortalecer e mobilizar os serviços e redes de atendimento; VI – fomentar e apoiar a criação de comitês 
municipais e estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas; VII – sistematizar, elaborar e divulgar estudos, pesquisas e 
informações sobre o tráfico de pessoas; VIII – capacitar e formar atores envolvidos, direta ou indiretamente, com o 
enfrentamento ao tráfico de pessoas na perspectiva da promoção dos direitos humanos; IX – mobilizar e sensibilizar grupos 
específicos e comunidade em geral sobre o tema do tráfico de pessoas; X – potencializar a ampliação e o aperfeiçoamento 
do conhecimento sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas nas instâncias e órgãos envolvidos na repressão ao crime e 
responsabilização dos autores; XI – favorecer a cooperação entre os órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos 
no enfrentamento ao tráfico de pessoas para atuação articulada na repressão a esse crime e responsabilização dos 
autores; XII – impulsionar, em âmbito estadual, mecanismos de repressão ao tráfico de pessoas e consequente 
responsabilização dos autores; XIII – definir, de forma articulada, fluxo de encaminhamento das denúncias que inclua 
competências e responsabilidades das instituições inseridas no sistema estadual de disque denúncia; XIV – prestar auxílio 
às vítimas do tráfico de pessoas, no retorno à localidade de origem, caso seja solicitado; XV – instar o Governo Federal a 
promover parcerias com governos e organizações estrangeiras para o enfrentamento ao tráfico de pessoas; e XVI – 
articular a implementação de postos avançados a serem instalados nos pontos de entrada e saída de pessoas, a critério de 
cada Estado ou Município. Os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas atualmente estão instalados nos Estados de 
Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Pará e Acre.” BRASIL.Relatório Final de Execução do Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça. Brasília: 2010, pp.123-125. 
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materiais informativos sobre o tráfico e suas consequências, capacitação de 
profissionais de várias áreas interdisciplinares que operam nas frentes de 
combate ao tráfico, incentivos ao estudo e á pesquisa sobre o tema, a 
criação e a realização de campanhas educativas, desenvolvimento de 
projetos de assistência ás vítimas, com o intuito de implementar uma 
política estadual de enfrentamento ao tráfico de mulheres que leve em 
consideração as características do Estado. (TORRES, 2012:168) 
 

Observam-se, assim, um conjunto de atribuições de coordenação política 

dirigida ao apoio de convênios, parcerias e projetos a serem desenvolvidos por 

entidades terceiras, públicas, associativas ou particulares, sem que, à partida, os 

NETP’s, como colegiado, se envolvam na ação direta, ou sequer gestora das 

práticas de enfrentamento, assumindo as orientações e as diretrizes da matriz do 

Plano Nacional. 

Daí que a noção de acolhimento ou de apoio às pessoas vítimas de tráfico, ou 

de tentativa de aliciamento, tenha uma presença discreta no Relatório (2010), 

circunscrevendo-se a algumas ações desenvolvidas pela Associação Brasileira de 

Defesa da Mulher da Infância e da Juventude – ASBRAD – no âmbito da intervenção 

do NETP do Estado de São Paulo. 

Deduz-se, portanto, que a ideia de enfrentamento, subentendida no discurso 

institucional, compreende um universo de circunstâncias exteriores aos sujeitos que 

foram, são ou serão, potenciais alvos das redes de tráfico. Nessa perspectiva, as 

práticas de assistência e apoio consideram o pressuposto da vítima consumada, 

atuando sobre os efeitos, em acepção tendencialmente criminalizante: a vítima 

constitui-se como vítima de um crime ou de violação de direitos. 

A noção de atendimento, como componente relevante das práticas de 

enfrentamento do tráfico de mulheres, será, entretanto, objeto de análise detalhada 

no último capítulo do presente estudo, pelo que importa debruçarmo-nos, por 

enquanto, sobre a noção de “prevenção”106. 

                                                             
106 Segundo o Protocolo de Palermo (2000): “Artigo 9.º - Prevenção do tráfico de pessoas 
1. Os Estados Partes deverão estabelecer políticas, programas e outras medidas abrangentes para: a) Prevenir e combater 
o tráfico de pessoas; e b) Proteger as vítimas de tráfico de pessoas, especialmente as mulheres e as crianças, de nova 
vitimização.  
2. Os Estados Partes deverão esforçar-se por adotar medidas tais como pesquisas, campanhas de informação e de difusão 
através dos órgãos de comunicação social, bem como iniciativas sociais e econômicas, tendo em vista prevenir e combater 
o tráfico de pessoas.  
3. As políticas, os programas e outras medidas adotados em conformidade com o presente artigo deverão incluir, se 
necessário, a cooperação com organizações não governamentais, outras organizações relevantes e outros sectores da 
sociedade civil.  
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Se observarmos as quatro prioridades do Eixo 1 do Plano Nacional de 

Enfrentamento ao tráfico de Pessoas (2008) – Prevenção ao Tráfico de Pessoas ─  

é possível descortinar uma sequência coerente de ações que assentam, 

fundamentalmente, na perspectiva da construção do conhecimento e sua difusão, 

como base essencial de combate ao fenômeno. 

Prioridade 1 - Levantar, sistematizar, elaborar e divulgar estudos, 
pesquisas, informações e experiências sobre o tráfico de pessoas. 
- Levantar, sistematizar e disseminar estudos, pesquisas, informações e 
experiências já existentes no âmbito nacional ou internacional sobre tráfico 
de pessoas. 
- Realizar estudos e pesquisas sobre tráfico de pessoas. 
- Incentivar a criação de linhas de pesquisa e extensão sobre tráfico de 
pessoas em universidades. 
Prioridade 2 - Capacitar e formar atores envolvidos direta ou indiretamente 
com o enfrentamento ao tráfico de pessoas na perspectiva dos direitos 
humanos. 
- Realizar cursos e oficinas, com a produção de material de referência, 
quando necessário, para profissionais e agentes específicos. 
Prioridade 3 - Mobilizar e sensibilizar grupos específicos e comunidade em 
geral sobre o tema do tráfico de pessoas. 
- Apoiar projetos artísticos e culturais com enfoque no tráfico de pessoas. 
- Promover e realizar campanhas nacionais de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. 
- Sensibilizar atores de setores específicos com relação ao tráfico de 
pessoas. 
Prioridade 4 - Diminuir a vulnerabilidade ao tráfico de pessoas de grupos 
sociais específicos. 
- Disponibilizar mecanismos de acesso a direitos, incluindo documentos 
básicos, preferencialmente nos Municípios e comunidades identificadas 
como focos de aliciamento de vítimas de tráfico de pessoas. 
- Promover a regularização do recrutamento, deslocamento e contratação 
de trabalhadores. 

 
A terceira e quarta prioridades, que poderiam configurar-se como fim último 

da prevenção, não emergem, todavia, quando analisamos o conjunto das ações 

listadas no Relatório do Plano Nacional de 2010; mesmo as prioridades 1 e 2 

apresentam-se, aparentemente, desvinculadas de um propósito claro de construção 

de corpo de conhecimento consolidado107. 

                                                                                                                                                                                              
4. Os Estados Partes deverão adotar ou reforçar medidas, designadamente através da cooperação bilateral ou multilateral, 
para reduzir os fatores como a pobreza, o subdesenvolvimento e a desigualdade de oportunidades, que tornam as pessoas, 
em especial as mulheres e as crianças, vulneráveis ao tráfico.  
5. Os Estados Partes deverão adotar ou reforçar as medidas legislativas ou outras, tais como medidas educativas, sociais 
ou culturais, designadamente através da cooperação bilateral ou multilateral, a fim de desencorajar a procura que propicie 
qualquer forma de exploração de pessoas, em especial de mulheres e crianças, que leve ao tráfico.” 

107 Ações | 1.A. Levantar, sistematizar e disseminar estudos, pesquisas, informações e experiências já existentes no âmbito 
nacional e/ou internacional sobre tráfico de pessoas. 
Atividades | 1.A.1. Elaborar levantamento de pesquisas realizadas no Brasil e/ou em outros países. 
Situação atual | Em cumprimento à meta, a Secretaria Nacional de Justiça realizou levantamento de pesquisas no Brasil, no 
período de 2000 a 2009, que será publicado no Portal Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no módulo Publicações. 
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Órgão responsável | Ministério da Justiça/SNJ. 
Parceiros | SDH, SPM, MEC, MRE, SEPPIR, ONGs, OIs, universidades, estados e DF. 
Atividades | 1.A.2. Elaborar levantamento de boas práticas de serviços e experiências de prevenção ao tráfico de crianças 
e adolescentes realizadas no Brasil e/ou em outros países. 
Situação atual | Apoio ao estudo “Proteger e Responsabilizar”, elaborado em parceria com o Comitê Nacional, a Comissão 
Intersetorial, a OIT e a Partners of the Americas, que realizou um levantamento de casos de tráfico de pessoas em 
tramitação na Justiça brasileira. 
Público-alvo | Rede de atendimento, serviços de prevenção ao tráfico de crianças e adolescentes e sistemas de Segurança 
e Justiça. 
Órgão responsável | Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 
Parceiros | MDS, SPM, MEC, MS, MDS, MDA, MInC, Mtur, MTE, MRE, SEPPIR, MJ, MEC, ONGs, universidades, estados, 
DF e OIs. 
Atividades | 1.A.3. Realizar levantamento de serviços e experiências referenciais da Proteção Social Especial no âmbito do 
SUAS/MDS realizadas no Brasil. 
Situação atual | Levantamento realizado com 1246 unidades referenciadas, das quais 259 já declararam realizar a oferta de 
serviços a pessoas em situação de tráfico para fins de exploração sexual e 357 unidades declararam ofertar serviços de 
proteção social especial a crianças e adolescentes vítimas do tráfico para fins de exploração sexual. 
Público-alvo: gestores da Proteção Social Especial nos municípios. 
Órgão responsável | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Parceiros | Estados e Municípios. 
Atividades | 1.A.4. Realizar jornada de debates para troca de experiências e conhecimentos. 
Situação atual | Foi realizada a I Jornada Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no estado de Pernambuco, 
composta por 05 seminários nas regiões Metropolitana, Zona da Mata, Agreste, Sertão do Pajeú e do Araripe, em parceria 
com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Pernambuco. 
Público-alvo: operadores do Direito, policiais e representantes da sociedade civil. 
Órgão responsável | Ministério da Justiça/SNJ. 
Parceiros | SDH, SPM, SEPPIR, MS, MRE, MEC, MDS, ONGs, OIs e universidades. 
Atividades | 1.A.5. Realizar evento de divulgação dos resultados. 
Situação atual | A Secretaria Nacional de Justiça apoiou o lançamento do livro “Trajetórias Interrompidas: Cidadãos 
Brasileiros Deportados e Não-Admitidos”, elaborado pelo Centro Scalabriano de Estudos Migratórios e Direitos Humanos 
(CSEM), pela Pastoral dos Brasileiros no Exterior (PBE) e o Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH). A cerimônia de 
lançamento ocorreu durante o V Simpósio da Universidade Católica de Brasília, no dia 14 de novembro de 2009. No evento 
foram apresentados os resultados alcançados pelo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
Órgão responsável | Ministério da Justiça/SNJ. 
Parceiros | CESEM, UNODC e Universidade Católica de Brasília. 
[...]  
Ações | 1.B. Realizar estudos e pesquisas sobre tráfico de pessoas. 
Atividades | 1.B.1. Realizar mapeamento da dinâmica territorial do tráfico de pessoas no Brasil. 
Situação atual | Meta em execução no biênio 2009 e 2010. 
Público-alvo: operadores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, 
sociedade civil e gestores públicos. 
Órgão responsável | Secretaria dos Direitos Humanos. 
Parceiros | MJ, MTE, SEPPIR e OIs. 
Atividades | 1.B.2. Realizar pesquisa sobre o perfil de atores relacionados ao tráfico de pessoas no Brasil. 
Situação atual | Foram lançadas várias pesquisas apoiadas pelo Ministério da Justiça, sendo: 
Pesquisa trinacional: “Tráfico de Mulheres do Brasil e da República Dominicana para o Suriname: uma intervenção em 
rede.” Belém: Sodireitos, 2008; Pesquisas em Tráfico de Pessoas. Partes I, II e III; Diagnóstico sobre Tráfico de Seres 
Humanos. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará; Relatório: Indícios de Tráfico de Pessoas no Universo de Deportadas 
e Não-Admitidas que regressam ao Brasil via aeroporto de Guarulhos; Tráfico Internacional de Pessoas e Tráfico de 
Migrantes entre Deportados(as) e Não- Admitidos(as) que regressam ao Brasil via aeroporto internacional de São Paulo; 
Guia para a localização dos pontos vulneráveis à exploração sexual infanto-juvenil ao longo das rodovias federais 
brasileiras. Brasília: OIT, 2007; e Pesquisa e Diagnóstico do Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual e de 
trabalho no estado de Pernambuco. 
Órgão responsável | MJ. 
Parceiros | SDH, SEPPIR, MDA, MTE, SPM, ONGs, OIs e universidades. 
[...] 
Ações | 1.C. Incentivar a criação de linhas de pesquisa e extensão sobre tráfico de pessoas 
em universidades. 
Atividades | 1.C.1. Criar prêmio anual de pesquisas. 
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A ausência de uma orientação clara, naqueles dois primeiros anos de 

implementação do Plano Nacional, 2008/2010, quanto à reflexão a ser produzida, e 

quanto à substância dos dados empíricos a serem coletados e analisados, explicam 

a dispersão temática e falta de alinhamento de pesquisa a ser desenvolvida. 

Ao mesmo tempo, transparece a dificuldade de transformar a construção do 

conhecimento em um processo transversal, para o qual todas as ações instituídas 

em qualquer dos eixos estratégicos devem contribuir com informações e reflexões. 

Ou seja, não fica evidente a preocupação de, por exemplo, verter o conhecimento 

adquirido por cada um dos agentes envolvidos nas práticas de enfrentamento – 

polícias, Ministério Público, instituições federais, estaduais e municipais, que operam 

na saúde, educação, emprego e previdência social, e organizações não 

governamentais – em um depositório único de dados sobre o fenômeno, a partir do 

qual se pudessem construir análises, reflexões, propostas e estratégias de atuação. 

Não por acaso, todas as pesquisas, incluindo o presente estudo, enfrentam 

um vazio de ponto de partida em face da dispersão de dados e ausência de 

sistematização e consolidação do conhecimento adquirido. Apesar de essa lacuna 

ser reconhecida, e a sua solução ser considerada prioritária, entendemos 

permanecer a carência de uma lógica estruturante que dê sentido à participação dos 

diversos agentes no processo. 

                                                                                                                                                                                              
Situação atual | Lançamento, em março de 2008, do I Prêmio Anual de Pesquisas, denominado “Prêmio Libertas: 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”. Em janeiro de 2010 foi contratado, através de seleção pública, um consultor para 
elaborar proposta do II Prêmio Anual de Pesquisas. 
Órgão responsável | Ministério da Justiça/SNJ. 
Parceiros | SDH, SPM, OIs, SEPPIR, MEC, SECOM, universidades. 
Ações | 2.A. Realizar cursos e oficinas, com a produção de material de referência, quando necessário, para profissionais e 
agentes específicos. 
Atividades | 2.A.1. Desenvolver material voltado para a formação dos trabalhadores da educação nos níveis e modalidades 
de ensino. 
Situação atual | Apoio ao Projeto “Educação em Direitos Humanos e Tráfico de Pessoas”. 
Órgão responsável | Ministério da Educação. 
Parceiros | estados, DF, municípios e universidades. 
Atividades | 2.A.2. Capacitar profissionais, agentes e atores formadores direta ou indiretamente envolvidos na prevenção 
ao tráfico de pessoas. 
Situação atual | Em execução. Serão inseridas lideranças negras, indígenas e ciganas, envolvidas em comunidades 
tradicionais, em programa de capacitação proposto pelo Ministério da Justiça. O programa tem alcance nacional e realizará 
eventos de formação nos estados do Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Assim que 
for definido o calendário dos cursos de formação, a SEPPIR indicará agentes aptos a ministrar a capacitação e outros com 
a competência de divulgá-la. 
Órgão responsável | Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. 
Parceiros | MDS, SDH, MInC, SPM, MS, FUNAI, MDA, MTE, MMA, ONGs, estados, DF, municípios e universidades. 
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Sendo passível de debate acerca da metodologia utilizada e dos conceitos 

referenciais que suportam a análise, o Relatório PESTRAF (LEAL E LEAL, 2002), 

constitui o resultado de uma pesquisa sistemática de cobertura nacional sobre o 

tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins sexuais, que não tem sido 

utilizado como modelo, a partir do qual se poderiam atualizar informações, detalhar 

análises e aprofundar estudos e pesquisas, mas também, e paradoxalmente, não se 

tem construído abordagem metodológica alternativa. 

A mesma carência de continuidade, que acentua a sensação de vazio sobre a 

situação do tráfico de pessoas, estende-se à atuação dos organismos internacionais 

que, pontualmente e de forma assistemática, são chamados a colaborar com as 

instituições governamentais brasileiras na preparação e implementação de algumas 

ações. 

O Relatório do Plano Nacional (2010), no âmbito das “parcerias com 

organismos internacionais”, apenas faz referência à Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), ao Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes (UNODC), 

ao Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias (ICMPD), e 

ao Winrock Internacional do Brasil108. 

Ainda que possam constituir-se parcerias privilegiadas, no âmbito dos 

arranjos estratégicos entre nações e dos tratados internacionais ratificados, 

constata-se a ausência de referência expressa ao conjunto de organismos que, há 

anos, desenvolvem importante atuação na construção das orientações e diretrizes 

para a articulação de ações de dimensão transnacional no enfrentamento ao tráfico 

de pessoas. 

Referimo-nos, concretamente, aos órgãos que constituem o Sistema ONU de 

proteção aos Direitos Humanos, que agrega o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos; a Carta da ONU, que abriga os Relatores 

                                                             
108 “O Instituto Winrock Internacional do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivo garantir o bem-estar, 
a qualidade de vida e a dignidade de homens, mulheres e crianças, visando ajudar a transformar sua realidade. No âmbito 
do projeto “Combatendo o Abuso e Tráfico de Crianças na Bahia” (CATCH) e em parceria com entidades do poder público e 
terceiro setor, visa oferecer um modelo para o contexto brasileiro, replicável a outros países da América Latina, de efetivar a 
união de esforços entre governo local e sociedade civil para proteger crianças vítimas e em risco de tráfico para fins 
sexuais. Há seis anos, o Instituto Winrock iniciou uma trajetória de luta contra o tráfico de pessoas no Estado da Bahia, a 
partir de vários anos de experiência no combate ao tráfico internacional de pessoas, sobretudo no Leste Europeu. A seguir, 
apresenta-se o histórico da atuação do Instituto Winrock junto aos atores interessados para a construção de políticas 
públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Estado da Bahia, especialmente junto à Secretaria Nacional de Justiça.”  
In: Relatório Final de Execução do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Secretaria Nacional de Justiça, 
Ministério da Justiça. Brasília: 2010, pp.244-245. 
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Especiais, por temas e por países; os Tratados de Direitos Humanos, composto por 

sete Comitês; a Organização Internacional para as Imigrações (OIM); o Comitê 

sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e suas Famílias; o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados; o Escritório para a Coordenação de 

Negócios Humanitários; a Divisão Interagência para Deslocamentos Internos; a 

Organização Mundial de Saúde (OMS); a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura; o Departamento de Negócios Econômicos e Sociais; a 

Comissão sobre o Status da Mulher; o Escritório do Conselheiro Especial sobre 

Questões de Gênero e Avanço da Mulher (Osagi); o Fundo das Nações Unidas para 

as Populações; o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos; o 

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids e o Fundo Global das 

Nações Unidas para as Vítimas do Tráfico de Pessoas. 

Ao mesmo tempo em que transparece, na configuração das ações que dão 

corpo à estratégia de enfrentamento, delineada segundo eixos e prioridades de 

intervenção, a inexistência de uma, sempre reivindicada, articulação 

interinstitucional, nacional e transnacional, essencial para o combate ao tráfico de 

pessoas, também é sintomática a ausência de práticas que envolvam diretamente os 

sujeitos – entenda-se indivíduos traficados. 

E não se trata apenas de não delimitar o “público-alvo” na formatação das 

ações, mas, também, de não utilizar, por exemplo, o conjunto de dispositivos já 

instituídos que permitam abarcar todos os tipos de violência contra a mulher. 

Referimo-nos, concretamente, às DEAM’s – Delegacias Especiais de Atendimento à 

Mulher, criadas no âmbito específico da violência doméstica, tendo vindo a acolher 

outras formas de violência, mas não o tráfico de mulheres. 

Paradoxalmente, enquanto as convenções e os tratados internacionais 

insistem em caracterizar vasto conjunto de contextos relacionados, e indissociáveis, 

que estão na gênese de todos os tipos de violação de direitos e de práticas de 

violência contra a mulher, no Brasil, responde-se com a fragmentação institucional 

do tratamento “especializado” aos problemas em função do tema – violência 

doméstica, assédio sexual ou discriminação de gênero109. 

                                                             
109 “Trata-se não apenas da definição dos contornos conceituais que podem gerar entendimentos diversos, como no âmbito 
da proteção jurídica às vítimas, mas de uma separação efetiva de foros sobre os quais pendem domínios privilegiados de 
privacidade, e, por isso, de acesso, e que resulta na prevalência de distintos níveis de silêncio sobre os conflitos. [...] Quer 
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A pulverização analítica dos processos que afetam a mulher, desvinculando-a 

das vivências concretas, da sobreposição das ações e das relações sociais em que 

se encontra envolvida, alimenta a ilusão de que são distintos os sujeitos em função 

do problema ou da questão social invocada. 

Portanto, a resposta institucional é formulada em função da especificidade do 

fenômeno e não do sujeito, que, não raramente, é protagonista, simultaneamente, 

nos diversos cenários de violência e, frequentemente, pelo mesmo conjunto de 

motivos. 

A complexidade da existência dos sujeitos não emerge no discurso das 

políticas e dos planos, contribuindo para a sua invisibilidade; do mesmo modo que a 

violência doméstica confina-se ao foro privado do lar, inviolável de acordo com pacto 

socialmente construído, também o tráfico de mulheres para fins de exploração 

sexual esconde-se sob um “acordo” comercial circunscrito a um grupo definido de 

pessoas. 

A proliferação de atendimentos especializados – DEAM’s, Postos Avançados 

de Atendimento a vítimas do tráfico, núcleos de apoio psicológico, entre outros – 

desarmam a mulher, raramente atendida em sua situação complexa – ou seja, de 

forma ampla –, mas somente no âmbito de um problema previamente caracterizado, 

e não por ela mesma. Observe-se, nesse sentido, que os problemas de violência 

doméstica, tráfico para fins sexuais, estupro ou discriminação de gênero, encontram-

                                                                                                                                                                                              
no âmbito do ordenamento jurídico, quer no espaço dos estudos de gênero, os processos de produção e organização do 
conhecimento sobre a violência entre homens e mulheres ou são temáticos e fragmentados, isolando, mais a vítima que o 
agressor, segundo os atributos funcionais desempenhados (a mãe, a doméstica, a trabalhadora, a desempregada, a negra, 
a pobre), ou estruturados por dicotomias e oposições, com base em pressupostos de assimetria e de hierarquia das 
relações, ou, ainda, reduzidos à perspectiva criminal, em que apenas importa produzir a prova de uma culpa 
antecipadamente formada e, enfim, punir o agressor. Existe, portanto, um vício de distanciamento ao problema, propiciado 
por práticas de contínuo deslocamento dos indivíduos envolvidos – do privado para o público, do social para o jurídico, de 
sujeitos para objetos [...] São, por isso, distintos os segredos acerca do fenômeno e os níveis de percepção de seus 
contornos, efeitos e representatividade social. Essas distinções partem da própria perspectiva analítica, que tende a inquirir 
e a observar a vítima sob um enfoque específico (algumas vezes preconcebendo a sua personalidade), em vez de ouvir a 
mulher em seu contexto de existência, independentemente de ter sido, em algum momento, objeto de alguma forma de 
violência (pelo menos aquela que a lei tipifica) [...] existe um desajuste temporal no debate contemporâneo, quer em torno 
do gênero, quer em torno da violência contra a mulher [...] a via vitimista, associada à solução criminalista da violência, pela 
experiência acumulada em outras realidades sociais semelhantes à brasileira, não tem propiciado resultados significativos, 
nem no que se refere à redução das ocorrências, nem quanto à consolidação de ampla conscientização sobre o fenômeno. 
Por outro lado, estabeleceu-se um hiato na transição entre a teoria, formada no movimento reivindicativo e emancipatório, e 
a prática sociopolítica de implementação da política pública. Daquele projeto, historicamente construído, de transformação 
social que passava pela abolição do domínio patriarcal, ficaram os seus sinais exteriores, o homem agressor e a mulher 
vítima, para os quais se teceu uma rede normativa/punitiva que os isola das causas de sua condição material de existência, 
das tensões sociais amplas que os envolvem e, sobretudo, de sua experiência concreta de conflito.” (LAKY, 2011:26,287) 
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se predefinidos, cabendo à mulher reconhecer-se, ou ser reconhecida, em cada um 

e isoladamente. 

Entretanto, no caso do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, a 

situação adquire contornos difusos. A complexidade dos sujeitos envolvidos na atual 

configuração do tráfico de pessoas – que abrange, além de mulheres jovens e 

adultas, também, homens, sobretudo crianças e adolescentes, e travestis – não se 

coaduna com uma perspectiva de judicialização dos conflitos interpessoais – pela 

tipificação do binômio vítima/agressor – nem com uma abordagem estritamente de 

gênero110. 

No entanto, apesar da composição multidisciplinar das parcerias que 

compõem os NETP’s estaduais, não é visível uma proposição transdisciplinar nas 

práticas de enfrentamento, acentuando-se nas ações a divisão dos eventos por 

agentes e instituições especializadas, e, raramente, a construção de processos 

aglutinadores de práticas. 

Não por acaso, essa dificuldade de operar de forma transversal e complexa – 

assimilando e contemplando as múltiplas dimensões dos problemas e dos sujeitos – 

reflete-se na necessidade expressa nos documentos e nos discursos de investir-se 

na formação e na informação, ainda que não se vislumbrem focos claros. 

Entendemos residir nas atividades de sensibilização, informação e formação, 

não necessariamente especializada, mas humanista, a construção de um suporte 

operativo decisivo para as práticas de enfrentamento. Nessa perspectiva, 

distinguimos duas aproximações complementares: querer conhecer e dar a 

conhecer o fenômeno do tráfico de pessoas. 

No âmbito da primeira, para além do conjunto de ações previstas no Plano 

Nacional de Enfrentamento, entendemos relevantes os trabalhos desenvolvidos pela 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), relativos à exploração sexual de 

crianças e adolescentes, que decorreram entre os anos de 2003 e 2004, o “I 

Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e 

                                                             
110 A construção social dos papéis e das representações sobre homens e mulheres, nomeadamente no âmbito das relações 
de conflito e da violação de direitos, sofre, na contemporaneidade, de revisão de noções e, sobretudo, de preconceitos. A 
abordagem de gênero que assenta, fundamentalmente, em uma divisão dos sexos socialmente imposta, como produto das 
relações sociais de sexualidades, enfrenta algumas dificuldades metodológicas para compreender alterações de significado 
e de representação dessas relações ou, se quisermos, dessas mediações sociais e culturais que induzem à rotulagem e à 
efetiva construção dos atributos (masculinos e femininos) e que constituem, tradicionalmente, o mote dos estudos de 
gênero. Sobre o tema ver LAKY, 2011. 



200 
 

Ceará” (2004), coordenado por Marco Colares, por iniciativa da Secretaria Nacional 

de Justiça; a pesquisa sobre “Indícios de tráfico de pessoas no universo de 

deportadas e não admitidas que regressam ao Brasil via  aeroporto de Guarulhos”, 

realizada entre os meses de março e abril de 2005, com parceria da Secretaria de 

Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, UNODC, Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Receita 

Federal, INFRAERO e ASBRAD; a pesquisa sobre o “Tráfico de Seres Humanos no 

Estado do Rio Grande do Sul”, realizada em 2006, como aprofundamento regional 

da pesquisa da PESTRAF de 2002, promovida Secretaria Nacional de Justiça; e, por 

fim, a denominada “CPI do tráfico” – Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada 

em 27 de abril de 2011, por requerimento do Senado Federal – instituída para 

investigar o tráfico nacional e internacional de pessoas, no Brasil, suas causas, 

consequências, rotas e responsabilidades, no período de 2003 a 2011, após 

ratificação da Convenção de Palermo111. 

Acrescente-se a esse querer conhecer, as parcerias de âmbito transnacional 

já esboçadas no recente estudo “Jornadas Transatlânticas: pesquisa exploratória 

sobre tráfico de seres humanos do Brasil para Itália e Portugal” (2012)112. 

Do mesmo modo que podem estabelecer-se questionamentos metodológicos 

e discutir princípios e critérios de análise quanto ao ponto de partida e ponto de 

chegada das pesquisas internas, também não é clara, ainda, a perspectiva de 

abordagem transnacional. O modo como se encontra formatado o Relatório 

                                                             
111 Da exposição de motivos do requerimento para a instalação da “CPI do tráfico”: “O tráfico nacional e internacional de 
seres humanos é tema de grande importância para o Brasil. Apontado como uma das atividades criminosas mais lucrativas 
do mundo, o tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas, movimentando, aproximadamente, 32 bilhões de 
dólares por ano, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Atualmente esse crime 
está relacionado a outras práticas criminosas e violações aos direitos humanos, servindo, não apenas à exploração de mão-
de-obra escrava, mas também a redes internacionais de exploração sexual comercial, muitas vezes ligada a roteiros de 
turismo sexual, e quadrilhas transnacionais especializadas em remoção de órgãos. De acordo com dados de inquéritos 
apurados pela Polícia Federal, o Estado de Goiás amarga o primeiro lugar no ranking nacional de tráfico de pessoas. Do 
total de inquéritos, Goiás representa sozinho 18,6% dos casos da última década. O Estado de São Paulo ocupa a segunda 
posição, com 12,8% dos casos, seguido por Minas Gerais com 6%, Rio de Janeiro, 7% e Pernambuco com 4,6% dos casos. 
Desta forma, entendemos que a instalação de uma CPI constitui instrumento fundamental para investigar as denúncias 
relatadas, trazendo uma resposta para a sociedade sobre o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil. É preciso 
que o Senado Federal, cumprindo o seu fim institucional e atendendo a reclamos sociais, manifeste-se a respeito, e com 
todo o rigor que a situação exige. Face ao exposto, propomos, por meio deste Requerimento, a criação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito – CPI com intuito, não só de apurar, de forma aprofundada, as causas do tráfico de seres 
humanos, mas também de produzir propostas para a prevenção e fiscalização dessa forma de ilícito e de violação de 
Direitos Humanos, apresentando, assim, uma resposta  à sociedade brasileira.” in TORRES, 2012:138-139 

112 ICMPD. Jornadas Transatlânticas: pesquisa exploratória sobre tráfico de seres humanos do Brasil para Itália e 
Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, 2012. 
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produzido pela pesquisa “Jornadas Transatlânticas”, tendo um caráter exploratório, 

constitui mais uma coletânea de leituras, não relacionais, sobre como é entendido o 

fenômeno em cada um dos três países, de acordo com as noções, conceitos e 

estratégias localmente adotadas, do que uma análise de ações ou procedimentos 

articulados entre as instituições representativas das políticas de enfrentamento. 

No entanto, observa-se já, no capítulo brasileiro, uma mudança de olhar que 

alarga o campo de relações que envolvem os sujeitos, indicando caminhos de 

análise e reflexões necessários para a compreensão do processo. 

No universo dos deportados e não-admitidos, são recorrentes os relatos 
referentes ao desejo de mudar, conhecer o mundo, fazer o que “todo mundo 
está fazendo”, ou seja, viajar para a Europa em busca de trabalho. A 
coordenadora da Asbrad lembra de um atendimento em que a moça falou 
que, na cidade dela, em Roraima, não havia mais nenhuma mulher, que 
estava “todo mundo na Europa”. Na mesma linha, a equipe de Guarulhos 
traz dois depoimentos exemplares: “uma coisa que eu já reparei com as 
pessoas de Goiás é que, numa certa idade, é preciso que se tenha 
experiência no exterior porque a família já teve”. “Teve alguém que falou 
para mim que a maior cidade de Goiás era Bruxelas. Porque na cidade dele 
ou dela, ela era a única que não tinha ido para o exterior, pois todo mundo 
já havia estado lá”. No caso das vítimas de TSH, por sua vez, o Procurador 
do Estado de Goiás acredita que o aliciamento acontece pelo exemplo. “Os 
aliciadores enviam uma mulher bonita, bem vestida, com os melhores 
carros, apartamento, que melhoram o padrão de vida da família. As pessoas 
começam a olhá-la como exemplo de sucesso”. Nessa mesma linha de 
raciocínio, o delegado Dornelas, do mesmo Estado, acredita que a Polícia 
Federal tem pouca chance de atuar, por exemplo, durante a emissão do 
passaporte. “No momento em que vão tirar o passaporte, os aliciadores já 
lhes levaram para almoçar no melhor restaurante, foram ao cabeleireiro, 
compraram roupas, ou seja, já estão envolvidas no glamour”. [...] São 
inúmeros os relatos entre os deportados e não-admitidos que se referem a 
situações anteriores de violência doméstica, repressão familiar, abuso 
sexual, preconceito e discriminação. Embora isso não deva ser 
generalizado, há que se aprofundar, em pesquisas posteriores, se histórias 
de vida marcadas por estas circunstâncias tornam as pessoas mais 
suscetíveis a tentar a vida do outro lado do Atlântico sem maiores garantias 
de sucesso. Na avaliação das profissionais do Posto de Guarulhos, essa 
desproteção no Brasil também faz com que, muitas vezes, as pessoas 
retornem ainda mais vulneráveis após uma deportação ou inadmissão. A 
equipe faz referência, por exemplo, ao caso de mulheres e transgêneros 
que afirmam, a princípio, que suas famílias têm boas condições 
econômicas. Mas, “aí vem em seguida a história do pai que a abandonou 
quando ela tinha 15 anos, que ela tem outros sete irmãos. Enfim, uma 
realidade mais sofrida.” Há também situações de violência doméstica e de 
separação. O aliciamento para trabalhos precários na Europa ocorreria em 
consonância com essas situações de fragilidade e debilidade emocional. De 
acordo com uma das integrantes do Posto de Atendimento de Guarulhos, 
“essa questão dos métodos de aliciamento é muito sutil. É assim: ‘você está 
infeliz aqui? Por que você não tenta a vida no exterior? É tão simples’. 
Então, eu acho que eles identificam esse momento de fragilidade e jogam 
emocionalmente com isso. E aí as pessoas contam alguns fatos e eles 
manipulam esses fatos”. (ICMPD, 2012:53-54) 
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Curiosamente, existe naquela pesquisa uma construção complexa dos 

parâmetros que caracterizam o tráfico de pessoas e os seus sujeitos que não se 

identificava nos documentos da Política e Plano Nacional de Enfrentamento. 

O teor dos relatos transcritos, recolhidos nos depoimentos de mulheres e 

travestis, reconstrói a multiplicidade de relações e campos e contribui para retirar o 

fenômeno da invisibilidade, alimentada, muitas vezes, pela própria perspectiva 

analítica utilizada. Ou seja, isolar a leitura do tráfico por uma abordagem exterior aos 

sujeitos, seja pela via criminológica, sociológica, de serviço social, da sexualidade, 

ou do trabalho, anula a voz da vítima, subentendo-a em certo discurso não proferido. 

Pelo contrário, partindo da história de vida, é possível repor, metodologicamente, o 

sentido da análise, abrindo-a à amplitude e complexidade das relações sociais não 

confinado a um figurino preestabelecido. 

A redescoberta daquilo que parece óbvio – os sujeitos traficados existem em 

universos de relação mais amplos e seus motivos não são únicos nem unívocos em 

sua interpretação – contribui para levantar o véu da invisibilidade, desconstruir 

preconceitos e prenoções tidas com absolutas. 

Essa revelação do inesperado conhecido ganha clareza quando analisamos 

os materiais produzidos para as campanhas de informação e sensibilização. É aqui 

que adquire relevância o “dar a conhecer”. 

Paradoxalmente, mesmo as campanhas institucionais, ainda raras no Brasil, 

apresentam um entendimento sobre o tráfico de seres humanos, sobretudo sobre 

aquele destinado à exploração sexual, que supera as dicotomias que caracterizam o 

tratamento jurídico e criminal da questão. 

A essa circunstância não é alheio, certamente, o fato de a maioria das 

campanhas decorrerem de iniciativas diretas das entidades associadas à ONU, ou 

resultarem de sua coordenação ou patrocínio. Daí que a componente de direitos 

humanos evidencie-se em face de outros discursos e mensagens sublimados por 

um olhar mais legalista ou criminológico do problema. 

Porém, ao contrário do que ocorre nos países de destino do tráfico de 

mulheres, como, por exemplo, em Portugal, dificilmente, no Brasil, as campanhas 

são difundidas pelos meios de maior divulgação, como a televisão, o que permitiria 
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alcançar amplas faixas de população, nomeadamente os grupos sociais cuja 

condição e vivência constituem alvos preferenciais das redes organizadas. 

Não se trata, portanto, da qualidade dos conteúdos de informação 

disponíveis, mas da capacidade de difusão da mensagem, quando falamos da 

eficácia de meios para a construção da sensibilização social ao fenômeno do tráfico 

de pessoas e, sobretudo, ao tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins 

de exploração sexual. 

A ausência de campanhas massivas, articuladas e continuadas, impede o 

fomento de reflexão alargada a todos os setores da sociedade que permita instituir a 

noção de responsabilidade coletiva em face da questão social. Por exemplo, uma 

produção de jornalismo de investigação do programa Repórter Record, de abril de 

2009, sobre o tráfico de mulheres na região norte e nordeste do Brasil, evidencia as 

consequências perversas da ausência das instituições públicas em ações de 

informação e formação dos agentes locais113. As práticas de tráfico de pessoas 

naquele espaço de fronteira entre o Brasil, Guiana Francesa, Guiana e Suriname, 

denota a naturalização do fenômeno que envolve diretamente a intervenção das 

famílias e das autoridades no mercado de compra e venda de adolescentes, além de 

mulheres adultas, destinadas à exploração sexual. E não se trata, como fica 

demonstrado nos depoimentos da reportagem televisiva, de desconhecimento das 

condições em que ocorrem práticas continuadas de maus tratos, coerção psicológica 

e, por vezes, a morte de mulheres traficadas, pois, em muitas situações, envolve 

membros da mesma família, configurando-se um campo de tolerância, 

promiscuidade de relações e evidente descaso por parte do poder público. 

Paradoxalmente, a exibição das imagens e dos relatos, para além de não 

terem tido especial repercussão midiática, não estimulou as instituições públicas a 

buscarem processos alternativos e emergenciais para ações de difusão massiva de 

informação junto daqueles grupos sociais. 

Daí que, à qualidade do diversificado material de informação produzido na 

centralidade das instituições, não corresponda idêntico resultado na sua apropriação 

coletiva. Dificilmente poderemos encontrar, de forma visível, avisos nos postos 

fronteiriços e aeroportos do Brasil, meios de campanha exibidos ou distribuídos que 

                                                             
113 Disponível em: www.youtube.com/watch?v=HC7CLPAg7HM. Acesso em: 20 jun. 2011. 
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atentem para o fenômeno. De forma contraditória, ao mesmo tempo em que as 

instituições reconhecem a grave dimensão do fenômeno e suas consequências 

sociais, coletivas ou individuais, as suas ações revelam, no mínimo, timidez em 

visibilizar essa realidade. Na Bélgica, por exemplo, as autoridades, há anos, não se 

coíbem de apresentar em locais públicos (aeroportos, terminais rodoviários e 

ferroviários) imagens das suas crianças desaparecidas, na tentativa desesperada de 

resgatá-las das redes de tráfico de órgãos, de pedofilia e de adoção ilegal. 

A ausência de transversalidade das ações e de sentido de oportunidade 

estratégica pode observar-se, também, na inconsequência relativa da importante 

pesquisa da Polícia Rodoviária Federal quando procederam ao mapeamento dos 

pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes nas Rodovias 

Federais brasileiras (2009/2010), uma vez que a ação não foi acompanhada de 

imediata campanha de informação e sensibilização precisamente nos locais 

identificados. 

Esse descompasso na utilização dos instrumentos incrementa a invisibilidade 

do tráfico de pessoas e essa circunstância é sintomática quando os agentes 

interessados e pesquisadores tomam conhecimento desse material informativo e 

das investigações apenas nos encontros especializados, seminários e congressos. 

Campanhas internacionais recentes, como o “Coração Azul”114 – Blue Heart 

Campaign –, apenas surgem noticiadas na web em alguns portais dedicados ao 

estudo do tráfico de pessoas. 

Entretanto, muitos dos conteúdos inseridos nos materiais de divulgação, 

nomeadamente folhetos e cartilhas, buscam induzir na leitora, supostamente uma 

potencial traficada, a capacidade de autorreconhecimento como vítima, ou, se 

quisermos ser mais abrangentes, como sujeito de direitos, no sentido de alertá-la e 

dissuadi-la da “sedução” de um processo migratório incerto que poderá conduzi-la a 

uma situação de exploração e à prostituição forçada115. 

Ainda que, hipoteticamente, seja possível identificar e chegar a esses 

sujeitos, entendemos que o processo não decorre apenas de uma opção individual, 

pois, reconhecidamente, a decisão é condicionada por contexto amplo e complexo. 

                                                             
114 Anexo A 
115 Anexo F 
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Nessa perspectiva, a desinformação coletiva diminui a responsabilização social e o 

tão reclamado “denuncie” não possui lastro de consciência coletiva, suficientemente 

debatido e consolidado, que permita formar práticas de solidariedade dissuasivas 

com coeso componente ético. 

Entendemos que a excessiva ênfase na decisão do sujeito que se encontra 

em situação de ser aliciado, nomeadamente a mulher, isola-o do contexto que lhe é 

hostil, no qual não distingue elementos referenciais suficientemente seguros que o 

levem a ponderar sua situação: o desconhecido, ainda que nem sempre, mas 

frequentemente ilusório, torna-se preferível àquilo que já é conhecido e vivenciado 

no cotidiano. 

Alguns dos relatos transcritos no Relatório das “Jornadas Transatlânticas” 

(2012) refletem o isolamento das vítimas que as campanhas deveriam reverter; 

porém, aquelas elaboradas no âmbito das organizações de Direitos Humanos 

procuram demonstrar que a situação da mulher é conhecida e que não está só na 

sua condição de existência, pois o convencimento da vítima do seu isolamento e da 

sua impossibilidade de resistir é um dos argumentos utilizados pelas redes do tráfico 

de mulheres. 

Ao mesmo tempo em que os conteúdos informativos buscam alcançar as 

vítimas, pouco se produz no Brasil no sentido de alcançar os traficantes, os 

consumidores do mercado sexual e os exploradores da mão de obra escrava116. Não 

sendo desconhecida a dimensão do turismo sexual, analisado em muitas pesquisas 

e denunciado por inúmeras organizações não governamentais, não é, porém, 

perceptível qualquer abordagem que tenha como objetivo dissuadir o consumo. Pelo 

contrário, mesmo quando se aproximam grandes eventos internacionais, como a 

Copa do Mundo em 2014, e sabendo-se da experiência dos eventos pretéritos na 

Alemanha, em 2008, e na Polônia e Ucrânia, em 2012, as autoridades tendem a 

negar o recrudescimento das atividades das redes de tráfico, como que se 

recusando a admitir a capacidade dessas organizações em contornar os dispositivos 

de controle. 

No entanto, o mercado sexual desenvolve modalidades que se infiltram e 

confundem com eventos de divertimento e desenvolvem instrumentos de divulgação 

                                                             
116 O Ayuntamento de Sevilla, em Espanha, lançou, no âmbito da campanha “Sevilla cuidad libre de explotación sexual”, um 
conjunto de mensagens diretamente aos exploradores, aliciadores e consumidores do mercado sexual. Ver Anexo G. 
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e aliciamento ao consumo que driblam a vigilância das autoridades e iludem a 

atenção pública117. 

Nesse sentido, consideram-se pertinentes as observações que algumas 

pesquisas dedicam a essa desconsideração institucional sobre o turismo sexual; tal 

omissão induz à ideia de que as autoridades se dispõem a sacrificar alguns dos 

seus cidadãos – considerando aqui mulheres e homens adultos, meninas e meninos 

– em nome de um negócio maior e de importante relevância econômica, que é o 

turismo. 

A carência de atenção sobre esse espaço específico do tráfico de pessoas 

traduz-se, no cotidiano, na sua naturalização; as narrativas das vítimas não 

incorporam qualquer noção de autorreconhecimento da sua condição de sujeito 

violado nos seus direitos e dignidade, ou do ilícito das atividades dos seus 

exploradores, assumindo as suas próprias práticas como ocasionais e oportunas 

fontes de renda. 

Esse desigual interesse sobre as frentes que compõem as práticas de 

enfrentamento, apesar de escamoteadas no relatório do Plano Nacional (2010), 

surge de forma mais esclarecedora, quanto às suas repercussões, nas “conclusões 

e recomendações” do capítulo brasileiro do relatório das “Jornadas Transatlânticas”. 

Outro ponto destacado pelos entrevistados foi a necessidade de intensificar 
as capacitações e sensibilizações. Nesse sentido, Dalila Figueiredo 
pergunta: “Como é que essa pessoa foi parar na Europa? Então, por que 
dizer que o tráfico ainda é invisível?”. Para a coordenadora da Asbrad, isso 
ocorre porque as pessoas ainda não têm um instrumental adequado para 
entender as situações como situações de tráfico de pessoas. Ao noticiar 
que Salvador (BA) vai inaugurar um Posto de Atendimento no aeroporto, 
Dalila comentou ser necessária toda uma rodada de capacitação e 

                                                             
117 “Nova York: cafetões oferecem prostitutas em casa - As autoridades de Nova York tentam combater os chamados 
‘bordéis móveis’, serviços de prostituição oferecidos em caminhões que circulam pela cidade. O problema tem chamado a 
atenção das autoridades em particular no bairro de Queen’s, para onde migraram cafetões e prostitutas depois da limpeza 
feita pela polícia em Times Square, em Manhattan. Muitas das prostitutas são vítimas de tráfico humano, trazidas 
ilegalmente do México para Nova York, onde são obrigadas a trabalhar em turnos de 12 horas, prestando serviços a entre 
25 e 30 homens por dia. Cafetões também oferecem garotas de programa em serviços de entrega em domicílio. Discretos 
cartões distribuídos nas ruas contém o número de um cafetão, que fornece os horários e dias livres das prostitutas. Uma 
vez agendado, um motorista leva a prostituta até o local combinado. Apelidados de chica cards, os cartões são camuflados 
com imagens singelas, como uma pomba branca. Outros parecem cartões de visita. ‘Alguns cartões vêm com a foto da 
mulher pelada. A maioria, porém, vêm com anúncios de chocolates, flores e até de aniversários infantis’ - disse à BBC a 
advogada Lori Cohen, do Sactuary of Families, grupo que defende vítimas de tráfico humano. Muitas das mulheres forçadas 
a se prostituir acabam sendo assaltadas pelo cafetão ou pelo próprio cliente. ‘Muitas prostitutas são levadas a casas de 
festas e depois estupradas por cerca de quinze homens. O motorista recolhe o dinheiro de cada ato’, explica Lori. O Centro 
Nacional de Pesquisa do Tráfico estima que a atividade ilegal fatura cerca de US$ 5.250 (R$ 10.500) por semana, com uma 
única prostituta”. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/07/09/cafetoes-driblam-policia-em-ny-
com-bordeis-moveis-e-entrega-em-domicilio.htm. Acesso em: 20 jul. 2012. 
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sensibilização dos agentes. Justamente para que as pessoas compreendam 
e aprendam, inclusive, a não discriminar as vítimas que retornam ao Brasil. 
“Em rodadas e conversas com agentes públicos, muitos dizem que nós, da 
Asbrad, tínhamos que ficar no embarque e pegar aquelas pessoas de calça 
branca transparente e decote e dizer que aqui ela se prostitui livremente, 
mas que lá ela vai ficar presa. É complicado. Esse tema mexe com 
questões morais e por isso é tão difícil de ser abordado”. Com relação às 
medidas repressivas e ao encaminhamento das vítimas de TSH, Dalila 
analisa que, em muitas das operações da Polícia Federal, a impressão que 
se tem é que a atuação não capta os problemas mais graves: “eu acho que 
essa capacitação com a Polícia Federal deveria ser feita de forma 
permanente. A repressão não está integrada com esse trabalho que a gente 
faz. Não é possível misturar as coisas. Muita gente que volta violentada por 
alguma autoridade estrangeira encontra uma referência na Polícia Federal 
brasileira. A necessidade de capacitação e conversa é constante porque 
essas coisas precisam ser afinadas. Como receber a denúncia, quem eles 
devem procurar, como, quando. Inclusive para tentar talvez integrar, de 
alguma maneira, a repressão a essas orientações que a gente faz. Hoje, 
isso está totalmente cindido. A ideia, então, seria a de integrar as ações”. O 
promotor Saulo Bezerra reconhece que até bem pouco tempo não havia a 
menor sensibilização das entidades diante da temática do TSH. O 1º 
Colóquio de Enfrentamento ao TSH, realizado em Goiânia (GO), teve como 
objetivo, justamente, sensibilizar a sociedade local para a questão do tráfico 
de pessoas e responder, especificamente, à questão de qual vítima eles 
deveriam defender. Para o promotor, até hoje todas as campanhas de 
enfrentamento ao TSH no Estado de Goiás foram equivocadas porque não 
levaram em conta as particularidades de cada região (municípios 
diferenciados ou regiões diferenciadas dentro de um mesmo município). 
Além disso, há que se acentuar as particularidades inerentes aos grupos 
específicos (travestis, transexuais, prostitutas etc.) para que as campanhas 
preventivas atinjam seus objetivos. (ICMPD 2012:77-78) 
 

Entendemos, assim, que, em qualquer das dimensões que podem ser 

consideradas para o delineamento das práticas de enfrentamento do tráfico de 

pessoas, os dispositivos de informação revelam-se essenciais para a sua 

persecução. 

Os contornos do fenômeno, que parecem ampliar-se nas ocorrências, no seu 

espectro de ação e em sua complexidade, tornam-se nebulosos e mitificados pelas 

cifras estatísticas, que não se confirmam, mas que se multiplicam, sem que se 

consiga aproximar e compreender a realidade social. 

O que aparenta, em dado momento, constituir ganho de visibilidade, 

desconstruindo-se as fronteiras entre instituições e sujeitos, entre o coletivo dos 

direitos difusos e os direitos individuais inalienáveis, em outro momento sugere o 

aparecimento de novos fatores de mascaramento, deslocando-se, ora o foco 

estratégico das políticas e dos programas de enfrentamento, ora o foco das 

atividades ilícitas. 
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Dessa deambulação de olhares entre a envolvente e o núcleo dos processos 

que movem o tráfico de pessoas, decorrem sucessivas alterações da centralidade 

dos sujeitos traficados; quando nos discursos anuncia-se o contrário, prevalecem, 

hoje, os “direitos do sujeito” em detrimento do “sujeito de direitos”, como resultado 

da denominada judicialização das relações sociais. (LAKY, 2011:35) 
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 CAPÍTULO 
DAS VÍTIMAS 

 

 
Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.  
E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de 
hábito como coisa natural, pois em tempo de 
desordem sangrenta, de confusão organizada, de 
arbitrariedade consciente, de humanidade 
desumanizada, nada deve parecer natural nada deve 
parecer impossível de mudar. 
 
Bertolt Brecht, Nada é impossível de mudar (1982)

118
 

 
 
 

Tendencialmente, a construção conceitual, a definição das noções e das 

categorias de análise de uma questão social são elaboradas a partir de um olhar 

exterior, seja ele institucional, do pesquisador, ou mesmo conformado pelas 

representações sociais coletivas. 

Raramente somos confrontados com um olhar a partir do interior do problema, 

o mesmo é dizer que dificilmente aquilo que conhecemos é construído com base na 

vivência e na interpretação dos sujeitos que se constituem como agentes diretos. 

Nesse sentido, as imagens e os discursos que configuram os descritivos de certo 

fenômeno social não incorporam como suporte empírico a posição, o olhar e a ação 

do participante a partir da sua própria narrativa; quanto muito, ela é 

metodologicamente instrumentalizada como ilustração da prenoção. 

Assim, nessas circunstâncias, a indagação que nos inquieta é “como a vítima 

se vê” no âmbito do tráfico de mulheres para o mercado sexual? Questão que 

poderá desdobrar-se em outras: em algum momento, e/ou em que contexto, a 

mulher reconhece-se como vítima?; que noção de vítima ela constrói?; que ideia 

estabelece sobre sua trajetória ou sua consciência como vítima? Tal como 

poderíamos questionarmo-nos se essas são perguntas pertinentes e necessárias 

quando falamos na configuração das estratégias de enfrentamento do fenômeno. 

                                                             
118 BRECHT, Bertolt. Antologia poética de Bertolt Brecht. 2.ed. Rio de Janeiro: Elo, 1982. 
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Sustentamos nossa reflexão com base na multiplicidade das narrativas das 

mulheres envolvidas pelo tráfico de pessoas obtidas pelas pesquisas sob a forma de 

depoimentos ou denúncias, que fazem supor não existir sintonia entre o “descritivo” 

e o reconhecimento desse enunciado de características que habitualmente definem 

a vítima. Não raramente, essa dissonância discursiva é justificada pelo analista 

como resultado da continuada situação de vulnerabilidade da vítima, e ausência de 

referências sobre os direitos individuais, que não permitiriam alcançar um patamar 

de consciência sobre a sua situação concreta, encontrando-se, portanto, refém de 

longo processo de alienação. Porém, se as vítimas fazem parte de um contingente 

de perfil conhecido e pré-definido, qual a razão para a ocorrência de um discurso 

“consciente” – aquele que se reconhece como vítima – e outro alienado, que não 

vislumbra na sua condição qualquer situação de exploração? Que fatores 

contribuem para essa diversidade de posturas da mulher?119 

Em tese, defendemos que a noção de vítima resulta não só da construção 

jurídica do conflito, mas também de reducionismo metodológico quando se pretende 

tipificar papéis, funções, atributos e comportamentos no âmbito da análise dos 

problemas sociais. Não por acaso, cada questão social define as suas vítimas. Essa 

abordagem tem conduzido, no caso do tráfico de mulheres, para um limiar analítico 

pernicioso, frequentemente instrumentalizado, que caracteriza os sujeitos entre 

mais, ou menos, vítimas em função de como eles próprios posicionam-se, 

reconhecem ou se enquadram nos quesitos do perfil. 

Cabem, a propósito, outras indagações que não terão, necessariamente, aqui 

resposta, mas que entendemos relevantes para a reflexão. Em que medida o 

autorreconhecimento da mulher como vítima contribui para os processos de 

emancipação e aquisição da condição de sujeito de direitos? Quais instrumentos 

                                                             
119 “Os relatos da maioria das entrevistadas envolvidas na indústria do sexo, incluindo transgêneros, mostram estreitas 
relações com parentes deixados no Brasil, principalmente filhos, mães e, em casos nos quais a mãe já morreu, também 
pais e irmãos. Essas relações parecem alargar-se quando os filhos permaneceram no Brasil, cuidados por outros parentes, 
como irmãs e sogras. Há frequentes comunicações telefônicas, em alguns casos praticamente cotidianas, em outros, 
semanais e, na maior parte dos casos, envios periódicos de dinheiro. De acordo com uma mulher de 38 anos, sem filhos: 
‘Sempre ajudei minha família. Todo mês eu mandava dinheiro e toda semana telefonava para minha mãe. Minha mãe sabia 
onde eu estava, sabia o que eu fazia, sempre soube... Consegui comprar uma casa para minha mãe’. Segundo uma 
transgênero do Ceará: ‘Ganhava muito bem e pode comprar três apartamentos em Fortaleza, que alugava e todo o dinheiro 
ia para os pais. Tinha outro apartamento em que os pais moravam e outro para o irmão’.” in Brasil. Secretaria Nacional de 
Justiça. Relatório: indícios de tráfico de pessoas no universo de deportadas e Não admitidas que regressam ao Brasil via o 
aeroporto de Guarulhos / Secretaria Nacional de Justiça. Brasília: Ministério da Justiça, 2006, p.48. 
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agregam-se à mulher que se reconhece como vítima que lhe possibilitam defender-

se de novas tentativas de violação dos seus direitos? 

Por um lado, entendemos que o conjunto de iniciativas produzidas no âmbito 

da prevenção, ainda que se possa entender admissível “prevenir” mesmo quando 

alguém já se encontra envolvido, tendem a fomentar o autoconvencimento das 

mulheres no sentido de que a sua situação, ou o seu destino, é de exploração, 

mesmo que sejamos, recorrentemente, confrontados com narrativas que recusam 

essa tipificação. Por outro lado, essa sensibilização, que busca difundir contextos e 

padrões de comportamento indiciadores – pela conduta, postura e até roupagens 

características –, constrói um estereótipo que não é sistematicamente identificável 

pelo observador, ou não é assimilado por todas as mulheres como “sintoma” de 

tráfico120. De qualquer modo, o padrão da vítima institui, à partida, um estigma 

aviltante para a mulher: certos gestos, certas roupas, remetem, em certos contextos, 

que ela está, ou será, relacionada em atividade de prostituição. 

A imagem que decorre do perfil da vítima – da mulher morena, sem instrução, 

de relacionamento “fácil”, ou a designação de um biótipo de mulher altamente 

valorizada no “mercado sexual”, são descritivos recorrentes em alguns relatórios e 

pesquisas, que colocam a mulher traficada em amálgama de seres indiferenciados, 

do qual não fazem parte os atributos dos sujeitos, suas vontades, projetos e histórias 

                                                             
120 “A maioria das mulheres que voltava era de inadmitidas e geralmente provinham de classes sociais mais baixas. Isso era 
notado pela vestimenta, cabelo etc (...) outra coisa que notei é que, no caso das duas deportadas que entrevistei, elas 
tinham mais dinheiro, melhores roupas e melhor formação (escolar) que a maioria das inadmitidas. Penso que não é só pelo 
fato de terem ganhado dinheiro lá, mas quando já saíram do Brasil eram melhor posicionadas socialmente. Erêndira, Diário 
de Campo, s/d 
[...] De acordo com a percepção dos pesquisadores, outras dificuldades estão ligadas ao fato de as pessoas chegarem com 
narrativas já preparadas, “fechadas”. Entre alguns casos que pareciam remeter a situações desvinculadas do objetivo da 
pesquisa, como mulheres tentando encontrar-se com os maridos, que já estão trabalhando clandestinamente em Europa, 
histórias duvidosas e contradições sugeriram eventuais envolvimentos na indústria do sexo. Contudo, não foi possível obter 
informação a respeito. Chegou um grupo de deportados, vindo da Inglaterra. A maioria jovem, estudantes, que moravam ou 
trabalhavam juntos. Veio também uma moça, por volta dos 28 anos, que os conheceu na viagem de deportação. Todavia, 
pareciam se conhecer de longa data, pois se tratavam por apelidos, tentavam se tranquilizar e dar apoio uns aos outros. 
Esta moça tinha aproximadamente 1,60 de altura, loira, vestia uma calça azul justa e uma blusinha feminina decotada, 
decote pelo qual se podiam ver as rendas do sutiã. [...] Diego, Diário de Campo, 3 de março de 200 
[...] Ao mesmo tempo, alguns integrantes da equipe se surpreendiam com o visual “neutro” de algumas mulheres que 
afirmaram terem trabalhado na indústria do sexo, no exterior. Algumas se vestiam com o intuito de chamar atenção, 
principalmente os travestis, que facilmente atraem os olhares. Nesses casos, olhando para elas eu já conseguia saber do 
que se tratava e já me preparava para a conversa. Porem, na maior parte dos casos, as mulheres vestiam-se normalmente, 
com calça social e blusa, ou com calça jeans e camiseta, o que fazia com que, de início, eu diminuísse as minhas suspeitas. 
Poucas chegavam maquiadas, com exceção dos travestis. Cabelos predominantemente presos, alguns tingidos de loiro. 
Paula, Observações, 17 de abril de 2005.” (Brasil. Secretaria Nacional de Justiça. Relatório: indícios de tráfico de pessoas 
no universo de deportadas e Não admitidas que regressam ao Brasil via o aeroporto de Guarulhos / Secretaria Nacional de 
Justiça. Brasília: Ministério da Justiça, 2006, pp.17-21.) 
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de vida121. A contradição revela-se quando outros dados indicam a presença de não 

morenas brasileiras, sendo as preferidas neste ou aquele mercado do sexo, ou que 

muitas são vistas com feições rudes, com estrutura corporal débil e com marcas de 

violência. 

Do mesmo modo que o estereótipo da vítima reduz a mulher traficada a um 

ser homogêneo, ainda que não consensual, também o espaço de exploração onde 

ela se encontra tende a ser definido por atributos pré-configurados. Porém, o espaço 

de pessoas destinado à exploração reúne, hoje, todas as características das novas 

formas de escravidão, em processos condicionados não só pela diversidade do 

mercado sexual, mas, também, pelas mudanças das formas migratórias e pelos 

ajustamentos nas políticas de migração dos países de destino. 

O mercado sexual atual apresenta-se em modalidades tão distintas que 

retiram a prostituição do universo dos clássicos bordéis para expandi-la para 

espaços do entretenimento e do ócio, que convivem com uma procura de contornos 

étnicos e machistas, na qual o exotismo e “estrangeirismo” de mulher capitalizam 

apreciável valor de mercado – perguntamo-nos: estaremos assim tão longe dos 

mecanismos de procura que caracterizaram o fenômeno das “escravas brancas” do 

final do século XIX? 

Essa variável da demanda cruza-se com novos contextos da oferta, nas 

mesmas condições de necessidade e desigualdade entre territórios que orientam os 

fluxos migratórios na economia globalizada. No caso do tráfico destinado à 

exploração sexual, ocorrem, também, segmentações de perfis de mulheres que 

atendem outros tantos perfis de consumo, o que resulta na dificuldade de admitir a 

existência de único “tipo” de vítima.122 

                                                             
121 “Um estudo divulgado em maio de 2004 pelo Ministério da Justiça em parceria com a ONU revela que o biótipo da 
mulher goiana – estatura média para alta e pele morena de cafuzo – tornou-se símbolo de referência para os homens 
europeus. ‘O tráfico de mulheres entre 19 e 30 anos coloca Goiás como um dos Estados líderes na exportação de 
'beldades' para a indústria do sexo na Europa, ao lado do Ceará’.” (HOFFMANN, Geraldo. “ONGs formam rede contra 
tráfico humano” in DW-WORLD. Disponível em: http://www.dw.de/dw/article/0,,1416377,00.html) 

122 “Beijo na boca é coisa do passado. As prostitutas modernas fazem coisas muito mais escandalosas: fofocam sobre 
clientes, dispensam cafetões e topam programas em troca de resenhas positivas em fóruns virtuais. É a prostituição nos 
tempos da internet. Todos os dias, Amandinho acessa a internet. Liga o MSN e entra em seu fórum de discussão favorito. 
Passa os olhos pelos tópicos mais recentes - Tati Safadinha, Angelina Ex-Marianna, Fê Gatinha - e escolhe o que mais o 
atrai. Dentro dos tópicos, ele lê relatos detalhados dos serviços que procura. Ele está navegando em um fórum de 
prostituição, no qual dezenas de milhares de homens pesquisam e comparam preços e serviços de prostitutas de todo o 
país. Amandinho é o que o site chama de ‘graduado’, um usuário frequente que não só lê as resenhas das meninas, como 
também contribui com experiências próprias (só ele já fez críticas detalhadas de 109 meninas diferentes nos últimos três 
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Se acrescentarmos àquelas variáveis os mecanismos de construção das 

subjetividades dos sujeitos, que se manifestam na reivindicação do livre direito ao 

uso do corpo, à liberdade sexual e ao exercício da prostituição como atividade 

profissional, então o estereótipo da vítima perde capacidade de abrangência e de 

convencimento, levantando-se, finalmente, a questão se as mulheres traficadas são 

“vítimas” ou “vilãs”. 

Trata-se, certamente, de indagação por dicotomia metodológica, mas que, no 

entanto, se oferece como ambiguidade latente no âmbito das representações sociais 

sobre o tráfico de mulheres, como que, em face das limitações da categoria vítima, 

subsistisse a dúvida sobre a conduta das mulheres. Não por acaso, persistem, 

                                                                                                                                                                                              
anos). Holandês de 46 anos, Amandinho (que teve seu nome trocado) é um empresário de sucesso que contrata garotas de 
programa todos os dias. ‘Às vezes mais de uma, às vezes duas ou três instantâneo’, explica. Para cultivar toda essa 
variedade diária, ele não precisa sair para a rua ou se expor em casas de strip-tease - ele simplesmente liga o computador, 
escolhe a prostituta que mais lhe atrai - loira? morena? jovem? -, combina o preço pelo telefone e tem o ‘serviço’ entregue 
em casa. ‘Nunca mais li um anúncio de jornal’, diz. Sim, não foram só as indústrias da música e do cinema que ficaram de 
ponta-cabeça depois da internet. A indústria do sexo também se reinventou. Afinal, nada melhor do que um mundo 
anônimo, instantâneo e impessoal como a internet para promover uma atividade tão marginal quanto a prostituição. Poucas 
coisas se adaptam tão bem às novas tecnologias como o mercado do sexo. O primeiro filme pornográfico foi produzido em 
1895, no mesmo ano em que o cinema foi inventado. Foi a pornografia, também, que popularizou o uso do VHS na década 
de 70, pois a concorrente da VHS proibia a gravação de filmes eróticos. Não é difícil imaginar que a prostituição tenha 
invadido a internet assim que ela foi criada. O difícil é calcular o crescimento dessa indústria nos últimos anos - afinal, blogs 
mudam de nome, sites são abandonados, novas e velhas profissionais entram e saem do mercado - mas os americanos 
têm um número aproximado para essa tendência. Sudhir Venkatesh é um sociólogo da Universidade Columbia que durante 
10 anos analisou a prostituição em Nova York. De acordo com sua pesquisa, em 2003, em 83% dos casos as garotas de 
programa encontravam clientes no tradicional tête-à-tête: em bares e hotéis, clubes de striptease ou por meio de agências 
de prostituição intermediadas por cafetões. Em 2008, esse número havia caído para 57%. E, pasmem, já na época, em 25% 
dos casos as meninas conseguiam clientes por meio do Facebook. Hoje, Venkatesh calcula que 83% das profissionais 
angariem clientes pelo Facebook - e que a rede social se transforme, ainda em 2011, no maior serviço de prostituição online 
do mundo. No Brasil, não é muito diferente. Orkut, Twitter e blogs viraram o cartão de visita das garotas de programa e 
deixam bem claro os serviços que cada uma fornece (‘beijo na boca: sim; oral sem camisinha: sim; anal: não’). Em termos 
práticos, a internet facilitou o trabalho das prostitutas. Sem intermediários, quando elas negociam diretamente com os 
clientes, ficam também com todo o dinheiro para si - cafetões e agentes costumam embolsar no mínimo 50% do cachê das 
meninas. Algumas aceitam até pagamento em cartão de crédito. ‘Tive que me adequar à realidade. Além de dinheiro, o 
cliente pode pagar com cartão na internet, podendo parcelar. Facilidade pra ele e para mim’, explica Alexia Champagne, 
uma acompanhante de São Paulo que cobra R$ 250 por hora. Por não passarem mais as noites nas ruas em busca de 
clientes, as garotas de programa da internet também sofrem menos agressões: 50% a menos, de acordo com uma 
pesquisa americana. E, não raro, essas prostitutas free-lancer são mais seletivas para escolher os clientes. Muitas 
conversam antes com o interessado pelo MSN ou trocam gentilezas pelo Twitter. Amanda Marques, de 33 anos, faz parte 
de uma geração de garotas de programa que nunca precisou ir até a esquina para trabalhar. Desde que decidiu entrar na 
profissão, há dois anos, ela vende seus serviços pela internet. Primeiro, por meio de cafetões virtuais - agentes que atuam 
dentro de salas de bate-papo e agem como olheiros, indicando as iniciantes para clientes específicos. Depois, como 
‘independente’, com blog próprio. Hoje, ela cobra R$ 200 a hora e diz tirar até R$ 15 mil por mês. ‘Vejo como um negócio 
próprio, um estilo de trabalho norte-americano, onde determino metas e me organizo de modo prático e seguro na minha 
casa. Eu que determino meus horários’, diz Amanda. Esse ‘estilo de trabalho norte-americano’ só é possível graças à 
internet - e nos últimos anos. É só pensar em como esse mundo mudou rapidamente. A mais famosa expoente da 
prostituição na internet no Brasil é Bruna Surfistinha, que ficou conhecida graças a um blog que descrevia o dia a dia de seu 
trabalho e que virou filme este mês. Bruna se tornou garota de programa em 2001, mas teve de começar a carreira do modo 
tradicional: oferecendo seus serviços a uma casa de prostituição. Em 10 anos, muito mudou. (HUECK, Karin. “Prostituição 
na era da tecnologia: Prostitutas modernas agora participam de fóruns especializados em que postam comentários sobre 
clientes e fazem programas em troca de resenhas positivas no site” in Super Interessante Online. Disponível em: 
http://super.abril.com.br/cotidiano/prostituicao-era-tecnologia-623042.shtml. Acesso em: 07 mai. 2011. 
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mesmo que o texto legal seja esclarecedor, interpretações em relação à ideia de 

consentimento – que nada mais é do que a dúvida induzida sobre o conhecimento 

ou a experiência prévia. Essa ambiguidade revela-se com grande acuidade, como já 

observamos no capítulo anterior, quando a impossibilidade jurídica da inequívoca 

comprovação de aliciamento ou tráfico por parte dos acusados presume certa 

culpabilidade da vítima ao não ficar inequivocamente demonstrada que foi 

enganada, subentendendo, portanto, alguma pactuação com a atividade sexual a 

que foi submetida. Nessas circunstâncias, aquelas mulheres, ainda que não 

enganadas (nos termos das provas deduzidas), mas indiscutivelmente exploradas e 

violentadas nos seus direitos, são “não vítimas”. 

Os limites da ambiguidade classificatória alargam-se quando os movimentos 

de mulheres e de trabalhadoras do sexo ensejam processos reivindicativos visando 

a regulamentação da prostituição123, ao mesmo tempo em que outros movimentos 

                                                             
123 “Deputado Jean Wyllys prepara projeto de lei para legalizar a prostituição no Brasil - O deputado federal e ativista 
gay Jean Wyllys (PSOL-RJ) está articulando a criação de um Projeto de Lei (PL) para regulamentar a atividade de prostituta 
no Brasil. A iniciativa de Wyllys se baseia em projetos de lei semelhantes, como a legislação alemã, voltada para as 
profissionais do sexo, e também nos projetos de lei arquivados, dos ex-deputados Fernando Gabeira e Eduardo Valverde. 
Segundo a justificativa elaborada para a proposição do projeto, a prostituição é uma “atividade cujo exercício remonta à 
antiguidade, e que, apesar da exclusão normativa e da condenação do ponto de vista dos ‘bons costumes’, ainda perdura”. 
O deputado Jean Wyllys, defende a criação da profissão de prostituta, pois a sociedade apesar de discriminar, utiliza-se das 
práticas da prostituição: “A mesma sociedade que desaprova a prostituição a utiliza. Essa hipocrisia e moralismo superficial 
causa injustiças, a marginalização de um segmento considerável da sociedade e também a negação de direitos aos 
profissionais cuja existência nunca deixou de ser fomentada. Desenvolver a cidadania das e dos profissionais de 
prostituição caminha no sentido da efetivação da dignidade humana”, argumenta. O projeto de lei prevê medidas de 
combate à exploração sexual infantil e diferenciação jurídica de casos em que prostitutas viajam ao exterior para 
desenvolverem a atividade de forma voluntária e de casos em que mulheres são atraídas e transformadas em escravas 
sexuais. Jean Wyllys argumenta em defesa do projeto afirmando que “o atual estágio normativo, que não reconhece os 
trabalhadores do sexo como profissionais é inconstitucional e acaba levando e mantendo esses profissionais no submundo, 
na marginalidade. Precisamos resgatá-los para o campo da licitude”, diz o deputado, segundo informações em seu site. 
Participam da elaboração do projeto integrantes da organização “Da Vida”, ligada às profissionais do sexo.” Disponível em: 
http://www.alinebarros.org/noticias/deputado-jean-wyllys-prepara-projeto-de-lei-para-legalizar-a-prostituicao-no-brasil/. 
Acesso em: 20 mai. 2012. 

“Prostitutas Indignadas protestam nas ruas de Barcelona - Paísos Cataláns - Diário Liberdade - Manifestação critica as 
multas aplicadas pela polícia contra as trabalhadoras sexuais da cidade. Por Vitor Taveira para Diário Liberdade, direto da 
Catalunha. É diferente estar nas ruas que tomar as ruas. Quando a repressão impede de estar nas ruas, talvez a única 
saída seja tomá-las. Por isso, um grupo de prostitutas de Barcelona se mobilizou na última quinta-feira (26) para protestar 
contra a nova normativa municipal que pretende endurecer a repressão contra a oferta de serviços sexuais nas vias 
públicas. Segundo Montse Neira, uma das porta-vozes do movimento, cerca de 500 pessoas entre prostitutas e apoiadores 
da causa marcharam desde o bairro do Raval, onde trabalha a maioria delas, até a praça Sant Jaume, onde se localizam as 
sedes do poder executivo municipal e autonômico. As prostitutas mascaradas e carregando cartazes expressaram sua 
insatisfação levando apitos, muita energia e palavras de ordem diante do olhar curioso da população local e de muitos 
turistas, especialmente com sua entrada triunfal pelas famosas Ramblas de Barcelona: ‘Somos putas e temos direitos’. Não 
é algo comum escutar este coro desde um coletivo tradicionalmente discriminado e perseguido. Alguma coisa está 
passando. Os trabalhadores e trabalhadoras estão- na verdade, continuam- indignados. Na esteira do movimento 15M, o 
grupo se organizou na plataforma denominada Prostitutas Indignadas e teve seu manifesto assinado por mais de quarenta 
organizações sociais como ONGs e associações de vizinhos. Para Neira, assim como boa parte da sociedade espanhola, 
elas entendem que os políticos estão descarregando os problemas econômicos sobre os setores mais frágeis e vulneráveis. 
A prostituta Valentina afirma que como efeito da crise cresce  a repressão policial e a aplicação de multas (entre 300 e 3 mil 

http://diarioliberdade.org/mundo/mulher-e-lgbt.html?id=26685:prostitutas-indignadas-protestam-nas-ruas-de-barcelona
http://diarioliberdade.org/
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não exigindo, curiosamente, a erradicação da prostituição, pugnam pela extinção 

dos estabelecimentos em que ela ocorre124, objetivando, ambos posicionamentos, o 

                                                                                                                                                                                              
euros) com objetivo de aumentar a arrecadação do governo. ‘Muitas vezes estamos apenas falando com um amigo nas 
ruas ou com um cliente num bar e a Guarda Urbana vem nos multar’, denuncia Valentina. Nesse sentido, Monste Neira 
afirma que a luta é também para garantir o cumprimento de seus direitos que são os mesmo de qualquer cidadão. Na 
Espanha, o exercício e a contratação de serviços de prostituição não é um delito. Se pune apenas o proxenetismo, uso de 
violência e coação aos trabalhadores e trabalhadoras sexuais. A porta-voz do movimento entende que existem problemas 
sérios como o tráfico e exploração de mulheres mas que o poder público trata como delinquentes pessoas que na verdade 
são vítimas. Um informe das Prostitutas Indignadas aponta que a estratégia de perseguição implicará ‘uma maior 
estigmatização das mulheres que exercem prostituição, agravará sua situação de vulnerabilidade, ficando mais expostas 
que nunca à violência policial, à violência comunitária e à violência das organizações criminosas’. [...] Serve de reflexão um 
cartaz levado por uma das prostitutas, que dizia: "Não nos multam pelo que fazemos, mas pelo que somos". Disponível em: 
http://diarioliberdade.org/mundo/mulher-e-lgbt/26685-prostitutas-indignadas-protestam-nas-ruas-de-barcelona.html. Acesso 
em: 05 mai. 2012. 

124  “Para combater tráfico de pessoas, província argentina aprova lei que proíbe bordéis, 1/05/2012 08h57 - A 
Assembleia Legislativa de Córdoba, província argentina, aprovou um projeto que prevê o encerramento imediato e a 
proibição de todos os bordéis do local. A iniciativa foi apresentada pelo governador José Manuel de la Sota, como parte de 
um plano para combater o tráfico de pessoas para exploração sexual. Apenas duas legendas se mostraram contrárias à 
ideia, a Frente Cívica e a Frente da Esquerda e dos Trabalhadores. Com a norma, cabarés, bordéis e clubes noturnos que 
apoiam a prostituição terão que fechar suas portas e novos negócios no ramo estão proibidos em todas as cidades da 
província. Aqueles que desrespeitarem a lei serão punidos com até 60 dias de prisão, sem direito a fiança. As informações 
são do jornal ‘Clarín’”. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2012/05/31/para-combater-
trafico-de-pessoas-provincia-argentina-aprova-lei-que-proibe-bordeis.htm. Acesso: 07 jun. 2012. 

“Polícia de Londres fecha bordéis e tenta ‘limpar’ cidade, Vitor Mango em Sab Jul 21, 2012 1:31 – inShare. Receber os 
Jogos Olímpicos é uma boa oportunidade de crescimento no turismo e comércio de uma sede. Mas em Londres não são 
todos que poderão lucrar com a realização do evento. As prostitutas inglesas tem-se queixado do aumento das rondas 
policiais, que pretendem ‘limpar’ a cidade. Segundo um estudo realizado por um conselheiro municipal, desde Setembro de 
2010 pelo menos dez bordéis foram fechados no bairro de Newham, que abriga boa parte do Parque Olímpico no leste de 
Londres. ‘Nos últimos anos temos visto um aumento real da actividade policial a respeito das trabalhados do sexo nos 
bairros olímpico’, afirmou Georgina Perry, que coordena um projecto apoiado pelo governo local de ajuda às prostitutas da 
cidade. ‘Algumas viram tantos bordéis serem fechados que agora trabalham nas ruas, o que é muito menos seguro. E as 
que que estão nas ruas são ordenadas pela polícia a abandonar o lugar. Não as querem lá durante os Jogos Olímpicos’, 
completou Perry. A prostituição não é ilegal no Reino Unido, desde que seja feita em casas especializadas. Nas ruas, a 
captação de clientes é proibida. Muitas das mulheres que trabalham com isso vêm do leste europeu ou do Brasil. A polícia 
nega ter multiplicado as rondas antes dos Jogos Olímpicos e enfatiza que os controlos e encerramentos de bordéis 
correspondem a ‘preocupações das comunidades locais’. Para Perry, a repressão coloca em perigo as prostitutas ao ‘atirá-
las’ para zonas não familiares.” Disponível em: http://vagueando.forumeiros.com/t32975-policia-de-londres-fecha-bordeis-e-
tenta-limpar-cidade. Acesso: 30 jul. 2012. 

“Governo francês quer acabar com a prostituição, Le Monde, Laurent Borredon e Gaëlle Dupont, 27/06/2012 - O 
governo francês quer relançar o combate à prostituição, tendo como meta final ‘acabar’ com ela. Em uma entrevista ao 
‘Journal du Dimanche’, a ministra dos Direitos das Mulheres, Najat Vallaud-Belkacem, falou sobre um assunto polêmico que 
não esteve no centro da campanha eleitoral. Ela afirma claramente uma posição de princípio abolicionista, e anuncia a 
intenção do governo de avançar no assunto. ‘Meu objetivo é ver a prostituição acabar (...)", ela diz. "Trata-se de proteger a 
imensa maioria das prostitutas, que são primeiramente vítimas de violência’. Essa também é a opinião do Partido Socialista 
e do presidente da República. Em uma entrevista publicada no site ‘Seronet.info’, François Hollande havia considerado que 
‘o fato de um cliente ter o direito de dispor livremente do corpo de uma outra pessoa porque pagou (...) é um atentado aos 
direitos humanos’. O futuro presidente se dizia a favor da "abertura da reflexão" sobre a criminalização dos clientes de 
prostitutas e da anulação do crime de abordagem passiva. No entanto, Vallaud-Belkacem permanece vaga quanto aos 
meios de se atingir a meta e os prazos. Ela anuncia a realização de uma ‘conferência de consenso’ destinada a concluir a 
resolução, votada por unanimidade no dia 6 de dezembro de 2011 pela Assembleia Nacional, que reafirmava o objetivo de 
se ter uma sociedade ‘sem prostituição’. ‘Não somos ingênuos, sabemos bem que não é possível acabar com a prostituição 
da noite para o dia’, explicam assessores da ministra. ‘A ideia é mobilizar todos os meios possíveis para fazer com que ela 
recue. Poderia ser adotada uma nova lei, onde figuraria a criminalização dos clientes, a anulação do crime de abordagem 
criado em 2003, mas também a busca por alternativas à prostituição para as pessoas que a exercem, ou ainda a 
organização de campanhas de conscientização contra a procura por relações sexuais pagas’. A ministra recebeu os 
parabéns de associações como Osez le féminisme, que comemora uma posição ‘corajosa’, ou da Amicale du Nid, que 

http://vagueando.forumeiros.com/t32975-policia-de-londres-fecha-bordeis-e-tenta-limpar-cidade#134343
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combate ao tráfico de mulheres. De forma, aparentemente, não esperada, as duas 

abordagens trazem, de novo, o debate sobre o exercício da prostituição, colocando-

o no cerne do problema do tráfico, relegando para plano secundário as motivações 

do sujeito subjetivo e seus direitos fundamentais, em nome de um coletivo 

corporativo – as mulheres –, ou de um coletivo difuso – a sociedade. 

A repercussão desse debate é, tendencialmente, a perda de legitimidade do 

discurso vitimológico, potenciando, não raras vezes, a emergência de reações e 

argumentos que recolocam a ideia de vilã na mulher traficada. 

  

                                                                                                                                                                                              
trabalha com pessoas prostituídas. ‘Esperamos que ela tenha os meios de pôr sua política em prática’, declarou Ernestine 
Ronai, vice-presidente da associação. Em compensação, o Collectif du 16º arrondissement, que reúne as prostitutas 
independentes do parque Bois de Boulogne, criticou as intenções do governo, em nome da ‘liberdade das pessoas de 
disporem de seus corpos’. Maior repressão: Para os representantes das prostitutas, que pedem por uma estrutura que 
proteja sua atividade, a criminalização dos clientes não terá os efeitos esperados – diminuir a demanda – e acabará 
tornando o trabalho delas mais difícil. ‘Nossa situação se agravaria’, explica Cloé Navarro do Sindicato do Trabalho Sexual 
(Strass). ‘Seríamos relegadas a áreas ainda mais perigosas, longe de estruturas médicas’. Segundo o Strass, tal lei só teria 
poucos efeitos sobre os clientes, que hoje raramente são condenados quando têm relações sexuais com menores, o que é 
punido pela lei. O exemplo dos países do norte da Europa, apresentado pelos abolicionistas, deve ser visto com cautela. A 
Noruega instaurou a criminalização dos clientes em 2009, mas um relatório recente mostra um aumento das violências 
sofridas pelas prostitutas, uma vez que a atividade delas acaba sendo realizada de maneira ainda mais escondida. Essa 
iniciativa do governo chega num momento em que as prostitutas têm se queixado do aumento da repressão em um dos 
pontos de maior concentração de sua atividade, o Bois de Boulogne, em Paris. Depois que o número de prostitutas dobrou 
no espaço de alguns meses – seriam 180 delas segundo o Collectif du 16º arrondissement –, a polícia endureceu o tom. 
Segundo as autoridades, a presença de prostitutas se estendeu até as proximidades de zonas residenciais, de centros de 
lazer e de esportes, e aumentaram as reclamações dos usuários do parque. A causa disso é a chegada de jovens vindas da 
Europa Central e do Leste Europeu. Em março, um novo decreto restritivo veio regulamentar o estacionamento no parque. 
Ele não diz respeito somente às prostitutas, mas foi particularmente mal visto pelas profissionais que trabalham em vans 
[...]” Disponível em: http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/lemonde/2012/06/27/governo-frances-quer-acabar-com-a-
prostituicao.htm. Acesso: 07 jul. 2012. 
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4.1   Como a vítima se vê? 

 

 

No caso do tráfico de mulheres, poderíamos indagar se a mulher se vê como 

vítima? Poderíamos, conceitualmente, alargar o âmbito da questão a: como o ser 

social violado nos seus direitos, se vê ou é visto? 

Aníbal Quijano, em ensaio intitulado “Colonialidade do poder e classificação 

social”, a propósito dos processos de nomeação das classes sociais, reflete: 

Nessa altura do debate não é, pois, suficiente mantermo-nos nos 
conhecidos parâmetros, porque isso não esgota a questão, nem resolve os 
problemas colocados ao conhecimento e à ação. Limitarmo-nos a insistir 
que é necessário historizar a questão das classes sócias, ou seja, fazer 
uma referência da história concreta de pessoas concretas, em vez de 
manter uma visão “estática” ou a-histórica das classes sociais, ou pôr 
Weber no lugar de Marx, ou ainda explorar os seus entrecruzamentos 
viáveis como costuma acontecer na sociologia escolar, passou a ser 
inoportuno. Em qualquer dessas opções e em todas juntas, trata-se 
somente de classificar as pessoas por algumas das suas características 
diferenciais, não havendo realmente nada de fundamental a ganhar se são 
estas ou aquelas características que se escolhem, ou devem ser 
escolhidas, para que a operação classificatória seja menos “ideológica” e se 
torne mais “objetiva”. Com a classificação dos elementos da “natureza” o 
que importava era, como correspondia à racionalidade cartesiana, descobrir 
as “propriedades” que “definem”, ou seja, distinguem e ao mesmo tempo 
relacionam com determinados “objetos” entre si ou, por outras palavras, os 
distinguem individualmente e mostram o seu gênero próximo e a sua 
diferença específica. (QUIJANO, 2010:112) 

 

 A nomeação da posição social do sujeito, definido pelas suas propriedades 

coletivizadas nas representações sociais do grupo e fora dele, naturaliza os seus 

atributos. Do mesmo modo, pelos descritivos da vítima, ela mesma uma designação, 

não só se agrega uma distinção que a isola dos outros, classificando-a, como, ao 

mesmo tempo, aproxima-a e conota-a com os atributos da classe social de origem. 

 Se tomássemos por definição de vítima de tráfico aquela expressa pelo 

relatório da OIT (2006)125, já citada no presente estudo, seríamos conduzidos a um 

                                                             
125 “No Brasil, o tráfico para fins sexuais é, predominantemente, de mulheres e adolescentes, afrodescendentes, com idade 
entre 15 e 25 anos. (As) mulheres são oriundas de classes populares, apresentam baixa escolaridade, habitam em espaços 
urbanos periféricos com carência de saneamento, transporte (dentre outros bens sociais comunitários), moram com algum 
familiar, têm filhos e exercem atividades laborais de baixa exigência. Muitas já tiveram passagem pela prostituição. Estas 
mulheres inserem-se em atividades laborais relativas ao ramo da prestação de serviços domésticos (arrumadeira, 
empregada doméstica, cozinheira, zeladora) e do comércio (auxiliar de serviços gerais, garçonete, balconista de 
supermercado, atendente de loja de roupas, vendedoras de títulos etc.), funções desprestigiadas ou mesmo subalternas. 
Funções estas, mal remuneradas, sem carteira assinada, sem garantia de direitos, de alta rotatividade e que envolvem uma 
prolongada e desgastante jornada diária, estabelecendo uma rotina desmotivadora e desprovida de possibilidades de 
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recorte sociológico determinado pelas condições de classe e de etnia126, e conotado 

com uma vivência de prévia passagem pela prostituição. 

 Essa tipificação por média estatística, construindo uma vítima genérica, mas 

plena de traços físicos, sociológicos e, por vezes, psicológicos, induz o olhar de 

quem vê e de quem é visto, para situar os sujeitos dentro ou fora do universo dos 

vulneráveis. Constrói-se a vítima não a partir das condições concretas que 

potenciam o efetivo, ou o eventual, envolvimento da mulher pelas redes de tráfico, 

mas com base nas ocorrências que foram possíveis detectar, sabendo-se que, pelo 

universo estatístico anunciado, a maior parte das situações nem sequer são 

sinalizadas. 

 O deslocamento analítico do sujeito concreto para o objeto descritivo por 

traços generalizadores retira o indivíduo do seu campo de relações, dificultando a 

autoavaliação da sua própria situação, de acordo com valores e direitos inerentes à 

sua existência, induzindo-o ao autoconvencimento da sua fragilidade como 

fatalidade intrínseca. Esse efeito de “rotulagem”127 funciona como predestinação de 

condutas, incapacitando o sujeito a traçar seu caminho. Não por acaso, reside no 

                                                                                                                                                                                              
ascensão e melhoria. As mulheres e as adolescentes em situação de tráfico para fins sexuais geralmente já sofreram algum 
tipo de violência intrafamiliar (abuso sexual, estupro, sedução, atentado violento ao pudor, corrupção de menores, 
abandono, negligência, maus-tratos, dentre outros) e extrafamiliar (os mesmos e outros tipos de violência intrafamiliar, em 
escolas, abrigos, em redes de exploração sexual e em outras relações). As famílias também apresentam quadros 
situacionais difíceis (sofrem violência social, interpessoal e estrutural) o que facilita a inserção da criança e do adolescente 
nas redes de comercialização do sexo [...]” (BRASIL, 2006:25-26) 

126 “Nosso entendimento acerca da exploração sexual comercial é o que consta no Protocolo de Palermo [...] esta definição 
acerca da exploração sexual é comumente utilizada quando se refere a crianças e adolescentes, mas também cabe a 
mulheres, já que essas quando envolvidas nas redes de tráfico perdem também a sua liberdade e autonomia. Sendo 
encarceradas, vigiadas e obrigadas a prestar serviços sexuais de acordo com a vontade dos seus proprietários. Tal 
definição aponta para a amplitude de tal problemática visto que envolve questões de ordem econômica, política, cultural e 
social. Ao identificarmos que o perfil predominante das vítimas desse crime é o de mulheres entendemos que isso reflete o 
machismo e, por serem também negras, o racismo. Por serem pobres, as desigualdades sociais próprias ao capitalismo. E, 
dessa forma, são mais vulneráveis às propostas falaciosas de mudança de vida advindas de aliciadores do tráfico.” 
(ASSUNÇÃO et al, 2010:4)  

127 “Ainda entre as teorias do processo social, emerge, a partir dos anos 70 do século XX, a do labeling approach, também 
denominada teoria da reação social, derivada do modelo teórico apresentado nas obras de Charles Cooley – Human Nature 
and the Social Order – e de George Mead – Mind, Self and Society (AZEVEDO, 2000). Essa perspectiva teórica desloca o 
problema criminológico do plano de ação dos bad actors para o plano de reação dos powerful reactors, colocando-se o 
processo de estigmatização do indivíduo delinquente no foco da análise. Argumenta-se, assim, a possibilidade de 
considerar o indivíduo como se ele não fosse, afinal, mais do que um delinquente, e que essa circunstância teria o efeito de 
uma profecia que se cumpre por si mesma (self-fulfilling prophecy), desencadeando um conjunto de mecanismos e de 
reações que compelem o mesmo indivíduo a uma conduta à imagem da representação que se tem dela. Nesse contexto, a 
resposta, por parte dos dispositivos de controle, potencia a distância social em relação ao delinquente, minimizando a sua 
margem de oportunidades legítimas, e fomenta a sua conformação às expectativas estereotipadas da sociedade, a sua 
autorrepresentação como delinquente e a sua autoestigmatização, quase sempre irreversível. Note-se que aquele processo 
parece ter dupla dimensão: tanto serve para o agressor como para as suas preferenciais vítimas – também elas se incluem 
nesse mecanismo de autovitimização, configurando-se contextos de vulnerabilidade passiva, como se as vítimas não 
fossem mais do que isso mesmo, e tivessem de fazer cumprir o seu destino.” (LAKY, 2011:172-173) 
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imaginário a ideia de que mulher brasileira, jovem, morena e pobre que decide 

migrar, significa que irá dedicar-se à prostituição, e nem precisa de ser traficada; 

porém, dificilmente se vislumbra o mesmo pensamento sobre uma mulher pobre 

portuguesa, espanhola, grega ou inglesa. 

 No trabalho desenvolvido pela equipe do Posto de Atendimento Humanizado 

aos Migrantes no Aeroporto de Guarulhos/SP, constatou-se: 

No primeiro ano de atuação [...] o Posto abordou 2088 pessoas, 800 
mulheres, 41 “trans”. Foram abordadas 63 pessoas que apresentaram 
indícios de tráfico de pessoas, sendo 42 mulheres e 16 “trans”. [...] foram 
escolhidos relatos de diversas mulheres deportadas e não admitidas 
atendidas, entre eles, quatro casos que mostram indícios de tráfico de 
pessoas. O conjunto de narrativas remete a diferentes violações de direitos 
humanos. A apresentação desses casos evidencia a ausência de um 
“modelo de vítima” e mostra a importância de discutir o enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas a partir de uma perspectiva de Direitos Humanos que 
considere as mulheres como “sujeitos atuantes, auto-determinados e 
posicionados de maneira diferente, capazes não só de negociar e 
concordar, mas também de conscientemente opor-se e transformar relações 
de poder, estejam estas enraizadas nas instituições de escravidão, 
prostituição, casamento, lar ou mercado de trabalho (Kempadoo, 2005:61-
62)” (ASBRAD, 2008:255-256) 

 

 À medida que nos aproximamos da vivência e da experiência concreta das 

mulheres envolvidas em práticas de aliciamento ou tráfico efetivo, evidencia-se o 

sentido ambíguo e contraditório da noção de vítima como processo de 

caracterização da condição da mulher em situação de pré ou pós-tráfico. Entretanto, 

essa “condição” não se constitui em campo isolado, mas decorre de contextos bem 

determinados que não dependem, apenas, do binômio vítima/aliciador (ou 

traficante), como, também, de outras vinculações interpessoais e cumplicidades 

coletivas. 

O que parece igualmente bastante paradoxal é a sua natureza bífida – 
apoiado em redes que agem a uma escala transnacional e revelando-se, na 
fase da exploração directa das vítimas, a uma escala local. Ou seja, à 
translocação heteronómica da vítima, determinada pela racionalidade do 
esquema traficante, sucede-se, em géneros e intensidades diferenciadas, 
uma cumplicidade local directa, alimentada pela conivência do empresário 
sem escrúpulos (no caso do tráfico para fins de exploração laboral), do 
proxeneta e (quantas vezes) do próprio “cliente” (quando se trata de 
pessoas traficadas para fins de exploração sexual). Porém, essa 
cumplicidade local directa não é apenas material, podendo expressar-se de 
um modo mais difuso e no sentido de um déficit moral comunitário, sempre 
que a existência de fundadas suspeitas sobre locais de diversão ou 
contextos laborais não corresponde, na prática, à exigência de um controlo 
social formal e à denúncia pública dos ilícitos. Quero significar com esta 
reflexão que o crime de tráfico de pessoas, que como qualquer outro crime 
é o resultado de um comportamento humano a uma escala individual ou 
grupal, poderá ser mais bem entendido (e, logo, prevenido) se e quando 
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forem identificados os factores sócioecológicos que nele prevalecem, e que 
se revelam a uma escala mais agregada. Em rigor, esse entendimento 
decorre dos nexos que possamos estabelecer entre os indivíduos 
(perpetradores, cúmplices, vítimas, testemunhas) e o seu ambiente 
ecológico. [...] Embora não se deva perder de vista que a prática de 
qualquer crime responsabiliza o(s) seu(s) autor(es), é imperativo reconhecer 
que, para além dos factores pessoais, os actos criminais são fortemente 
influenciados pelas interacções que os responsáveis desses mesmos actos 
estabelecem com o ambiente físico, com outras pessoas, com diferentes 
grupos sociais, e também pela avaliação de risco que efectuam no que 
respeita à violação das regras sociais e dos valores culturais vigentes na 
sociedade. Esta é uma questão crucial que permite, conceptualmente, 
separar o patamar do combate à escala global, sobretudo através de uma 
sensibilização de banda larga que seja incisiva sobre os riscos em que as 
potenciais vítimas incorrem – mas que pode incluir práticas investigatórias 
cruzadas com cooperação policial internacional e o apoio fundamental das 
ONG, e a repressão a uma escala local, ditada por esta dramática verdade: 
não existem vítimas sem um contexto de vitimação, no qual se encontram 
as provas, (pelo menos alguns dos) agressores e cúmplices. Em 
comunidades mais permissivas à violação das regras sociais, que 
concedam menos valor aos direitos humanos fundamentais, ou nas quais as 
causas cívicas – nomeadamente as que respeitam ao combate à mão-de-
obra ilegal, à exploração sexual – tenham menor impacto, a avaliação de 
risco efectuada pelos autores dos crimes, ser-lhe-á menos desfavorável. 
Ora, esta avaliação é em larga medida sobre o local, e não sobre a 
dimensão transnacional do crime cometido, embora esta deva alimentar (e 
alimentar-se) daquilo que poderíamos designar por regularidade 
procedimental vitimizadora. (MACHADO, 2010:13-14) 

 

 De forma paradoxal, a vítima constrói sua opção considerando que, no 

mínimo, existe uma vontade expressa, ou subentendida, de mudança, no âmbito de 

um coletivo social que, não tentando demovê-la de um percurso muitas vezes 

“conhecido”, também não a condena. Nesse sentido, o risco e o sofrimento 

anunciados são pactuados e naturalizados, passando a fazer parte do próprio 

processo. Daí que não sejam raras as narrativas que denotam resignação às “regras 

do jogo”, como se fosse inerente o “preço a pagar”, ou seja, algo a ceder. É esse 

espaço de tolerância ou de admissibilidade construídos nas representações sociais 

circunscritas – o pobre tem de se sujeitar – que é oportunamente aproveitado pelas 

redes de tráfico, e, recorrentemente, entendido como consentimento. 

 A desvinculação aos valores coletivamente construídos, que 

conformam as relações sociais, os comportamentos e a ética das condutas 

individuais, faz emergir narrativas fundadas em argumentos que descontextualizam 

o problema, deslocando a questão social para a questão individual. 

Quando se indaga por que o jogador de futebol pode ser vendido e o corpo da 

mulher não?, aparentando um questionamento sobre a discriminação de direitos 
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individuais, evidencia um velado protesto contra o condicionamento da liberdade do 

mercado, onde, supostamente, o neoliberalismo contemporâneo induziu à ideia de 

que tudo poder ser comercializado. 

Não se trata, portanto, de um discurso de Direitos Humanos aquele que 

questiona as práticas de cerceamento da liberdade sexual através do 

condicionamento das atividades dos bordéis. Não sendo um posicionamento 

desculpabilizador do tráfico – pelo contrário, pois advoga que o livre exercício da 

prostituição reduziria as práticas de exploração –, ao condenar o combate ao 

mercado sexual, legitima os instrumentos e os processos legalizados das redes de 

tráfico. A ideia do exercício da prostituição como atividade autônoma, devidamente 

regulamentada, não é, aparentemente, realizável em um espaço dominado pelas 

regras de mercado que se consubstancia na atividade empresarial, na organização 

da prestação de serviço ou comercialização de qualquer produto. A prostituição 

pode não constituir, nessas circunstâncias, um exercício de liberdade individual, 

inserindo-se na concepção de “trabalho” de acordo com o modelo capitalista vigente 

– venda de força de trabalho –, estando, assim, sujeita ao regime de exploração e 

extração de mais valia que suporta qualquer atividade de produção para o 

mercado.128 

A reprodução do discurso que naturaliza a prostituição como expressão de 

autodeterminação e emancipação da mulher, livre dos regimes patriarcais de 

submissão e das relações desiguais de poder impostas pelos atributos de gênero, 

ganha eco na indiferença dos olhares sobre o espaço de exercício da sexualidade. 

Não por acaso, crianças e adolescentes, em locais turísticos do Brasil, tal como na 

América Latina, África e Ásia, são recrutados por angariadores, ou circulam 

livremente, em cenários de evidente atividade do mercado sexual. E não é, apenas, 

                                                             
128 No caso deste estudo, foi revelado um projeto de sexualidade racionalizado pelo mercado violento da indústria sexual, 
cuja relação é fortalecida por uma oferta de mulheres e meninas (havendo inclusão do sexo masculino) em situação de 
vulnerabilidade social, a uma demanda (especialmente masculina, pertencente a diferentes classes sociais), potencialmente 
voltada para o consumo de serviços sexuais pagos. Observa-se que o que está em jogo é a satisfação do desejo sexual (de 
propriedade do consumidor), o lucro (apropriado pelo mercado) e as relações de poder desigual instrumentalizadas sob a 
égide da exploração e dominação de classe, de gênero, raça/ etnia e geração (crianças e adolescentes), em situação de 
vulnerabilidade social, no contexto da prostituição, do turismo sexual, da pornografia e de outras formas de exploração, 
trabalho forçado e escravo. (LEAL e LEAL, 2002:31-32) 
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expressão de permissividade, tolerância ou, certamente, descaso, do olhar exterior, 

mas da naturalização da venda do corpo.129 

Podemos afirmar que a procura pelo “serviço” é facilitada, o cliente e 
atravessadores se garantem pelas facilidades que encontram e na crença 
da impunidade e do silêncio. Outro exemplo, que pode ser dado, foi o de um 
pesquisador espanhol que esteve, por apenas duas semanas, hospedado 
em importante ponto turístico da cidade. O referido professor não deixou de 
ser assediado, nesse caso, por uma menina, que aparentando ter treze 
anos de idade, servia igualmente como aliciadora e chegou a oferecer, ao 
considerado “cliente em potencial”, outras meninas de menor idade. De fato, 
a despeito da ideia de que a incidência do turismo sexual com crianças e 
adolescentes é quase inexistente em cidades brasileiras, o fluxo de turismo 
e, práticas legitimadoras, senão, fomentadoras dessa atividade, permite, até 
mesmo, para aqueles que não estão a procura desse “serviço”, o contato 
com esse gênero criminoso de turismo. Nesse caso, na praia de Ponta 
Negra, até quem não procura acha! [...] A naturalização da prática social da 
prostituição e de preferência com “garotas” jovens, está presente na cidade 
e pode ser verificada, por exemplo, nos panfletos entregues e fixados 
(registrados em trabalho de campo), no começo do verão de 2012, tanto na 
praia de Ponta Negra, quanto nas praias do Meio e dos Artistas, de casa 
noturna (reticências) requisitando “garotas”, para trabalho fixo! Assim como, 
propaganda efetuada em carros de som, convocando os transeuntes do 
final de semana para bailes em locais conhecidos como “inferninhos”, no 
qual o propagandista, em bom e alto tom, anuncia: “Hoje, mulher é de 
graça!!!”, “Hoje não vai ter sorteio!!!”. (RODRIGUES, 2012:s/p) 

 

Nessas circunstâncias, parece interiorizar-se a ideia de destino precoce, ou 

caminho inevitável, sobre o qual não se exercita qualquer censura social, pois dos 

mecanismos de controle social do grupo restrito não fazem parte, há muito tempo, 

valores e princípios que suportam a noção de dignidade humana – aquele bem 

                                                             
129 Sobre o tema ver sobre a CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito. Prostituição Infantil: Uma CPI para Enfrentá-la – 
“Transou com o primeiro gringo, recebeu em dólar. Foi para a loja e comprou brinquedos”. Fortaleza: Câmara Municipal, 
1993, in: Leal, Maria Lúcia e Leal, Maria de Fátima P.(orgs). PESTRAF - Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e 
Adolescentes para fins de Exploração Sexual Comercial: Relatório Nacional – Brasil. Brasília: CECRIA, 2002. 

Para Rodrigues: “Para demonstrar a ideia de que ambiguidades interpretativas relacionadas aos conceitos e às imagens de 
crianças e adolescentes são importantes, pois, como afirmei, anteriormente, delas dependem muitas das ações sociais, 
apresentarei dois casos jurídicos. Primeiro, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ou seja, a última 
instância do poder judiciário, em 27 de março de 2012, absolve um réu acusado de violência presumida, ele é absolvido de 
ter praticado estupro contra três meninas, todas de 12 anos. Segundo a sentença as meninas se prostituíam havia tempo, 
uma das mães chegou mesmo a afirmar, em juízo, que sua filha fugia da escola para ficar em praças e lugares públicos, 
procurando por programas sexuais com homens mais velhos. Ele foi inocentado, segundo consta na sentença, porque as 
garotas ‘já se dedicavam à prática de atividades sexuais desde longa data’. Sendo assim, elas se caracterizavam como 
‘garotas de programa’, e o ato de fazer sexo comercial com elas não pode ser considerado crime, posto que não viola a 
liberdade sexual. No acórdão da justiça, publicado em diversos jornais de circulação nacional, extraímos uma parte: ‘A 
prova trazida aos autos demonstra, que as vítimas, à época dos fatos, lamentavelmente, já estavam longe de serem 
inocentes, ingênuas, inconscientes e desinformadas a respeito do sexo. Embora imoral e reprovável a conduta praticada 
pelo réu, não restaram configurados os tipos penais pelos quais foi denunciado’. A relatora do processo, a Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, afirma ainda em seu texto final que, ‘Não me parece juridicamente defensável continuar 
recomendando a ideia da presunção absoluta (da violência, do estupro) em fatos como os tais se a própria natureza das 
coisas afasta o injusto da conduta do acusado (...). O direito não é estático, devendo, portanto, se amoldar às mudanças 
sociais, ponderando-as, inclusive e principalmente, no caso em debate, pois a educação sexual dos jovens certamente não 
é igual, haja vista as diferenças sociais e culturais encontradas em um país de dimensões continentais’.” (RODRIGUES, 
2012:s/p) 
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inalienável. Entendemos, assim, que a construção da vítima parte do pressuposto 

paradoxal: “exige-se” da mulher traficada o esforço de busca, ou de recuperação, da 

sua dignidade, quando, em grande parte das situações, ela nunca conheceu ou foi 

possuidora desse bem. 

Ao tipificar a vítima segundo um padrão etário, ignora-se o seu passado e a 

construção da identidade do sujeito, ao mesmo tempo em que deixa de importar o 

seu futuro, ou seja, eliminamos a sua história. Desse modo, desconstrói-se a visão 

de processo, apagando-se as motivações e as condicionantes da sua busca, da sua 

ilusão, desencanto, vontade e sonhos de superação. Induz-se, também, a lapsos 

temporais que funcionam como cortes de percurso: a idade adulta – os estatísticos 

dezoito anos do perfil da vítima – constitui uma mudança de olhar; se antes a mulher 

tinha “passagem” pela prostituição, agora está em situação de exploração sexual; se 

antes explorada e violada sexualmente, agora se dedica à prática da prostituição, 

pois este tornou-se seu “modo de vida”. Assim, elimina-se o processo histórico, que 

não é, necessariamente, tipificado segundo um fluxo linear padrão, impossibilitando 

a emergência da vítima segundo uma construção complexa na qual convergem 

campos de condicionantes diversificados em que não é irrelevante a ação do sujeito. 

Nessa perspectiva, cria-se associação semântica entre migração feminina, 

tráfico de mulheres e prostituição, ainda que filtrada no discurso institucional que 

procura evitar essa conotação (mesmo que as suas práticas incorporem a 

prenoção), que surge nas análises como formulação e descritivo do problema, e não 

apenas por justificação estatística – 75% das mulheres brasileiras migrantes, na 

Europa, estão envolvidas no mercado sexual.130 

Porém, parece existir um processo menos visível, mas mais incorporado nas 

representações sociais que constroem essa associação de termos e conotação de 

significados. 

Falar de gênero não é, somente, falar de mulheres, já que se fazemos isso 
estamos perpetuando um discurso que coloca só as mulheres como 
afetadas. Os homens, os e as transexuais, os sujeitos de sexualidade 
nômade são, também, parte afetada da mesma estrutura que estabelece as 
barreiras e as hierarquias de gênero, classe e etnia. Não obstante, parece 
haver uma parte do feminismo que resiste a abandonar a ideia de que a 
violência de gênero é uma violência exercida exclusivamente sobre o sujeito 
mulher, ao mesmo tempo em que considera que dentro desta denominação 

                                                             
130  Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado. In: Imagens e Sonoridades das Migrações. Disponível em: 
http://ism.itacaproject.com/movies/131. Acesso em: 12mar. 2012. 
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de mulher, cabemos todas. Este feminismo não reconhece que os homens 
e as pessoas de sexualidade nômade “padecem” da estrutura em seus 
próprios corpos e, portanto, também sofrem. Mas talvez o mais grave 
desses discursos feministas seja o fato de que colocam algumas mulheres 
em posições vitimizantes, elaboram teorias que justificam a inferioridade de 
algumas mulheres submetidas a estruturas patriarcais, silenciam as vozes 
das mulheres pobres e das prostitutas e criam dispositivos de cuidados para 
“ajudá-las” a ser “livres” (tal como se consideram as portadoras do dito 
discurso: fora de toda a estrutura, iguais e cidadãs). (MONTEROS, 
2008:231) 

 

Esse lastro de desigualdade de gênero, inclusive do ponto de vista do método 

de análise, elimina do tráfico para fins de exploração sexual os homens – adultos, 

crianças e adolescentes –, reforçando a representação social de que apenas as 

mulheres se deixam “enganar”, e, portanto, o “perigo” da prostituição apenas afeta 

as mulheres. O vício analítico, previamente conformado pelos atributos de gênero do 

objeto – a mulher –, relega para o campo da exceção, do inusitado e do esporádico, 

a prostituição masculina, do mesmo modo que não atribui a mesma relevância ao 

estupro de meninos, à pedofilia ou à violência doméstica que atinge os homens, 

induzindo ao princípio de que o natural é a violência contra a mulher. Contudo, a 

“realidade” estatística recente evidencia a contradição e os limites conceituais em 

torno da categoria vítima, que não contempla, ainda, travestis, homossexuais e 

meninos envolvidos em redes de pornografia e pedofilia, no pressuposto de uma 

qualificação masculina de vontade e opção. 131 

Esse desvio de olhar motivado pelos atributos de gênero observa-se, 

também, na diferenciada perspectiva atribuída à ideia de trabalho escravo. Se 

atentarmos ao “Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de 

Escravo” (Brasil, 2011), não existe qualquer referência a atividades exercidas por 

mulheres, estando o texto formatado, apesar do seu tom assexista, ou neutro, para a 

                                                             
131  “70% dos homens que se prostituem na Espanha são brasileiros, diz estudo. Anelise Infante,  
de Madri para a BBC Brasil, 11 de janeiro, 2008 - 15h33 - Um estudo realizado na Espanha mostrou que quase 70% dos 
homens que se prostituem no país são brasileiros. Sete mil homens foram ouvidos na pesquisa Trabalhadores masculinos 
do sexo, conduzida pelo Ministério da Saúde espanhol em parceria com o governo regional de Madri e a ONG Triângulo. 
Segundo o estudo, a chegada em massa de brasileiros à Espanha a partir de 2005 disparou os índices de prostituição no 
país. Até 2005, os brasileiros representavam 36% do total do mercado. Em 2006, chegaram a 55% e no ano passado 
subiram para 68,8%. Os espanhóis eram apenas 12% até o fim de 2007. O trabalho indica que o perfil dos brasileiros que 
se prostituem na Espanha é de jovens entre 17 e 28 anos, homossexuais (75%), com baixo índice de escolaridade, situação 
ilegal e inexperientes, o que sugere que não tinham a mesma atividade no Brasil. ‘A grande maioria decide permanecer 
nesse setor por dinheiro. Ao contrário das mulheres, que muitas vezes chegam enganadas e pressionadas por máfias, os 
homens sabem onde estão e exercem por vontade própria’, disse Maria Pelaez, antropóloga que coordenou o estudo. O 
levantamento define a prostituição masculina como “invisível” porque usa métodos mais discretos se comparados com os 
das mulheres. Somente 1% coloca anúncios nos jornais e 9% estão nas ruas. A maioria (61,4%) atua em saunas gays, e o 
restante busca clientes de outras formas, como por meio da internet e trabalhando em prostíbulos. Disponível em: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/01/080111_prostituicaoespanha.shtml. 07 fev. 2012 
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noção de trabalho masculino. Do mesmo modo, na cartilha “Orientações para o 

trabalho no exterior: modelos, jogadores de futebol e outros profissionais brasileiros” 

(s/d), editado pelo Ministério das Relações Exteriores, são considerados como 

“trabalhadores” no exterior os jogadores de futebol, modelos, músicos, dançarinos, 

professores de capoeira e de danças, cozinheiros de churrascaria e restaurantes 

étnicos. Na única referência a trabalho executado por mulheres, é referido: “Modelos 

e, sobretudo, dançarinas em condições de trabalho precárias podem ser 

ocasionalmente pressionadas, ou mesmo obrigadas, a trabalhar em casas noturnas 

e até mesmo servir como trabalhadoras do sexo.” (BRASIL, s/d:23). 

Por um lado, apresenta-se a ideia de que não existe a mulher trabalhadora – 

considerando-se, certamente, que as atividades a que se dedica, no âmbito dos 

papéis sociais fixados pelas relações de gênero, são domésticas, e, portanto, não 

englobadas pela categoria “trabalho” –, por outro lado, o trabalho que lhe é 

reconhecido, enquanto migrante, é o de modelo ou dançarina, e que 

“ocasionalmente” poderão ser conduzidas, ou forçadas, a serem trabalhadoras do 

sexo. Ao homem, pelo contrário, é reconhecida a inserção de diversas atividades, 

algumas em condições análogas à de escravo, mas nenhuma relacionada ao “sexo”. 

Ou seja, nos diversos níveis de produção e reprodução do discurso, à mulher 

migrante cabe, quase inevitavelmente, ser vítima da prostituição, 

independentemente das circunstâncias que envolvem a sua trajetória de vida, sua 

decisão, seus projetos e suas vontades, construindo-se, assim, um campo de 

vulnerabilidade ou de incapacidade inerente à sua condição de existência. 

Nesse sentido, entendemos ser adequada a definição de Joan Scott (1995)132 

para compreender não só as relações entre homens e mulheres, mas também as 

articulações sobre condutas socialmente condicionadas e a sexualidade dos 

sujeitos, e, inclusive, para reconstruir os fragmentos da análise da dinâmica social e 

política. Assim, falar de mulheres não significa, necessariamente, operar com a 

                                                             
132 “Minha definição de gênero tem duas partes e diversos subconjuntos [...] O núcleo principal repousa numa conexão 
integral entre duas proposições: (1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 
percebidas entre sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. As mudanças na 
organização das relações sociais correspondem sempre a mudanças nas representações do poder, mas a mudança não é 
unidirecional [...] A teorização de gênero, entretanto, é desenvolvida em minha segunda preposição; seria melhor dizer: o 
gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado. O gênero não é o único campo, 
mas ele parece ter sido uma forma persistente e recorrente de possibilitar a significação do poder no ocidente, nas tradições 
judaico-cristãs e islâmicas.” (SCOTT, 1995:86-88) 
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categoria analítica de gênero; mas a abordagem de gênero poderá fomentar, em 

alternativa, um discurso produzido pelos indivíduos. 

Se observarmos, o texto do Protocolo de Palermo (2000), supostamente 

informado por uma perspectiva de gênero que influenciava o discurso generalizado 

dos protocolos e convenções internacionais (Belém do Pará, em 1994, e Beijin, em 

1995), não consegue superar uma abordagem sobre a mulher vulnerável, agora 

também infantilizada e ingênua, colocada ao lado das crianças, como “objetos” de 

proteção jurídica e de cuidados especiais. 

Esse viés analítico abre espaço a contradições e ambiguidades: ao mesmo 

tempo em que coloca a mulher sob o olhar fixado em atributos, condutas e contextos 

desvinculados das vivências concretas, tende, também, a minimizar os processos 

que afetam os homens no mesmo espaço de fluxos migratórios. 

Alguns autores, como Kempadoo (2005), Lasch (1999), Sousa Santos (2009) 

e Anamaria Venson, entendem não ser ocasional esse paradoxo: 

Por certo que esse modo de conceber a mulher é estrategicamente utilizado 
tanto pelos governos para justificar políticas de controle, quanto pelas 
organizações de combate ao tráfico para arrecadar financiamento, quanto 
pelos traficantes e mesmo pelas mulheres que se envolvem nessa 
atividade, que jogam o jogo da vítima quando julgam conveniente. 
(VENSON, 2009:s/p)

133
 

 

Trata-se do apagamento, ou mesmo negação, dos processos, não apenas 

individuais, mas, também, os coletivos, fundados na experiência e que dão 

                                                             
133 “Para fins sexuais, eu não acredito no tráfico, exceto o de crianças e adolescentes. O máximo que existe de tráfico de 
seres humanos é por causa de órgãos. Tem muita gente que vem adotar aqui. Tudo isso para retirar os órgãos para salvar 
a vida de um filho legítimo deles. Isso existe! Agora, para fins de prostituição, eu acredito que só exista tráfico quando são 
crianças. Para mulher, não existe a questão do envolvimento e do aliciamento. A não ser para pessoas muito bitoladas, lá 
no fim do mundo! Mas aqui nas metrópoles, sinceramente, não. Eu lido com a noite. Acho que vai quem quer. Ou será que 
foi realmente cafetizada, não pelo dono da casa, mas pelo “marido”? E aí, ela volta, e se a Polícia Federal colocar isso na 
mídia, eles se ferram! Aí tem que dizer que foi enganada... foi levada daqui para lá, que não sabia!” “Como aconteceu com 
uma garota: ‘ah não! Eu vou trabalhar na chapelaria de uma boate, guardando as bolsas! Eu disse: ‘Acorda! Você vai 
trabalhar dentro de puteiro a troco de nada?’ Eu até acredito no caso da recepcionista, da arrumadeira, em trabalho de 
garçonete, de garçom... mas de uma menininha de 19 anos, toda bonitinha... dizer que ela foi convidada para trabalhar? Vai 
fazer o que ali?” “Cai na real! Será que eu sou tão idiota? Sabendo quanto é o salário mínimo no Brasil, eu vou sair daqui 
para trabalhar de empregada doméstica e ganhar seis mil dólares ao mês? Será que a mulher é tão idiota? Ou é o famoso 
estereótipo da... loira burra? Ah, pelo amor de Deus! Isso não existe, eu não acredito! Eu acho que quando ela vai contar a 
história, ela conta a versão que ela foi instruída a contar. Tá tudo bem! Ela foi para lá por um agenciador e aí, quando 
chegou lá, ela se encantou por um idiota qualquer, que fez todas as propostas para ela ficar no país, e aí ela ficou presa, 
sem passaporte, foi cafetizada, prostituída pelo próprio homem que ela julgava “marido”! Só que, na hora que ela quer ajuda 
do consulado, na hora de voltar, ela tem que contar a versão que o nosso governo quer! Nem sempre pode falar a verdade!” 
(LEAL e LEAL, 2002:136-137) [depoimento de S.: relatório PESTRAF, 2002] 
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substância às trajetórias de vida, às opções e às ações que sujeitos tomam em cada 

instante histórico. 

[...] experiência é já uma interpretação e precisa de interpretação, e o que 
conta como experiência não é nem auto-evidente, nem definido, mas 
sempre contestável e político. [...] compreendo que ao analisar a memória 
da experiência, não há como encontrar uma narrativa sobre a sociedade, o 
público, o político; e outra, sobre o indivíduo, o privado, o psicológico; 
porque a experiência de dá no imbricamento de todos esses âmbitos, e é na 
experiência que se constituem os sujeitos. (VENSON, 2009:s/p) 

 

Nesse sentido, a associação semântica tráfico-prostituição-vítima, que possui 

um encadeamento que se vulgariza no discurso institucional e nas representações 

sociais, não acolhe, historicamente, na vivência concreta dos sujeitos a mesma 

significação. Se recordarmos o debate em torno das “escravas brancas” na 

passagem do século XIX ao XX, podemos observar como as teorias eugenistas e 

evolucionistas, que marcaram uma “ciência” sexual sob a perspectiva do saber 

médico, classificaram a prostituição como ameaça ao corpo, à família e ao 

casamento, tornando-se sinônimo de doença, para a qual se impunha uma profilaxia 

como dispositivo de reversão; ou seja, algo que deveria ser reposto na normalidade. 

Assim, as prostitutas constituíam-se como o contrário do processo civilizatório, um 

empecilho à instituição da moral pública, e, por isso, deveriam ser devidamente 

controlados os seus movimentos e suas atividades. 

A propósito, note-se que, apesar da contemporânea noção de vítima que 

persegue as mulheres migrantes envolvidas no mercado sexual, não cessaram as 

detenções, perseguições, deportações e a restrição de entrada das traficadas, 

sendo devolvidas aos países de origem carregando o rótulo e o estigma da atividade 

ilícita. Essa atualização da moral civilizatória, sob outros pretextos, aproxima o final 

do século XIX do século XXI, com reformulação dos termos e das circunstâncias do 

mesmo fenômeno. 

Adequando as nacionalidades, poderíamos, hoje, reproduzir a imagem 

traçada por Lená Menezes sobre o Rio de Janeiro, no início do século XX, em 

qualquer outra capital da Europa, da América ou da Ásia: 

Segundo estatística elaborada em 1912, por um dos delegados 
responsáveis por um dos distritos policiais da cidade do Rio de Janeiro onde 
a prostituição proliferava, num total de 94 casas toleradas havia 299 
mulheres, das quais 160 eram estrangeiras. Neste conjunto, 33 eram 
russas, 30 italianas, 20 espanholas, 16 francesas, 15 portuguesas, 10 
inglesas, 9 alemãs, 7 austríacas, 4 turcas, 3 romenas, 2 polacas, e 
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marroquinas e 1 suíça. Estes números demonstram a inserção da capital 
brasileira num tráfico organizado irradiado a partir de Paris no ocidente e do 
Odessa (e depois Varsóvia) na Europa de Leste, ao qual acrescentavam-se 
mulheres graças à ação de cáftens procedentes da Europa mediterrânica. 
Tomados os processos de expulsão movidos a cáftens na cidade do Rio de 
Janeiro como referenciais, as rotas e polos de irradiação então seguidos 
ganham evidência. Numa amostra de 161 processos, 59 foram movidos 
contra russos e poloneses, 33 contra franceses, 29 contra italianos, 22 
contra portugueses, 18 contra espanhóis. 
[...] Nas últimas décadas, reportagens têm invadido a mídia, denunciando o 
tráfico de jovens brasileiras para a Europa, principalmente Espanha e 
Amsterdã. Recrutadas por anúncios de jornais que utilizam, da mesma 
forma que outrora, as atividades artísticas como chamariz e mascaramento, 
estas jovens alegram as noitadas europeias. [...] Atraídas por contratos 
enganosos, mulheres pobres ou jovens em busca de fama, liberdade ou 
enriquecimento, atravessam o Atlântico, para descobrirem, do outro lado do 
oceano, uma realidade muito diferente daquela que antes parecia tão 
sedutora. A falta de referenciais básicos como amigos e familiares, bem 
como o confisco do passaporte e da passagem de volta continuam a ser as 
estratégias essenciais de sujeição das jovens traficadas aos interesses e 
poder dos agentes internacionais, num negócio que tece malhas difíceis de 
serem rompidas.” (MENEZES, 1997:174-175)

134
 

 

 Cabe, de novo, questionar a formulação do perfil da vítima: as “escravas 

brancas” do final do século XIX transformaram-se, entretanto, em mulheres 

emancipadas e esclarecidas? Em outras palavras: são as novas escravas, 

“morenas”, asiáticas, africanas ou do leste europeu, menos informadas, menos 

agenciadoras de seus destinos ou, ainda, mais ingênuas que as brancas de outrora? 

Ou, recolocando o debate, são mais “vítimas” ou mais “vilãs” que antes? 

 Seguindo a reflexão de Menezes: 

Na virada final do século e do milênio, as prostitutas e os cáftens 
estrangeiros não caracterizam mais a paisagem humana carioca, e as 
francesas e as polacas são imagens cristalizadas perdidas no passado ou 
presentes na memória dos que, com saudosismo, recordam um tempo não 
mais presente. O mesmo não se pode dizer, entretanto, de outros espaços, 
onde novamente as prostitutas estrangeiras despertam a curiosidade e o 
apetite sexuais, enriquecendo novos negociantes. Os fluxos são outros; as 
representações e os impulsos também, mas as práticas e algumas razões 
guardam semelhanças impressionantes, como se tivessem permanecido 
congeladas no tempo, aguardando novas consagrações do mercado como 

                                                             
134 “A exploração de mulheres nos negócios do sexo não era uma atividade nova pelos idos 1900, mas havia adquirido uma 
nova caracterização ao longo do século XIX, à medida que o capitalismo e a expansão europeia haviam redesenhado o 
mundo e a vida urbana, promovendo a internacionalização dos mercados e a expansão dos prazeres. A nova dinâmica de 
especialização capitalista transformou o prostíbulo num espaço especializado e a prostituta numa máquina de produção de 
prazer. Neste contexto a mulher, transformada em mercadoria, tornou-se um dos produtos que a Europa exportou para os 
outros continentes; fato que desafiava os valores tornados sagrados pela ordem capitalista, principalmente àqueles 
vinculados ao trabalho, denunciado pelas autoridades brasileiras, desde o início da modernização da capital: ‘Homens 
desmoralizados, pela maior parte estrangeiros, associaram-se a libertinas para organizarem prostíbulos, aliciando aqui e 
importando de outros países, em larga escala, mulheres inexperientes ou já pervertidas, que ficavam numa espécie de 
clausura, sujeitas à imposição dos gêneros que lhes eram vendidos por preços exagerados, e constrangidas a excessos 
para auferirem lucros, que pela maior parte revertiam em benefício (de uma) indústria aviltante.’ (BRASIL. Ministério da 
Justiça. Relatório apresentado no ano de 1879. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1880).” (MENEZES, 1997:172) 
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valor supremo. Processos que pareciam mortos, ou que se mantinham 
afastados da boca-de-cena, ressurgem com vigor neste fin-de-siècle, 
abrindo perspectivas para a ressurreição de um negócio lucrativo, 
responsável, no ontem e no hoje, pelo enriquecimento de máfias 
internacionais. [...] No tocante ao tráfico de mulheres, são flagrantes e 
surpreendentes as ressurreições e revisitações, demonstrando a afirmativa 
do historiador Fernand Braudel de que o novo coabita com o constante e 
com o repetido continua, mais do que nunca, verdadeira. Considerando o 
que Braudel define como constante, ou seja, aquilo que se coloca na 
fronteira do imóvel, podemos dizer que o tráfico organizado impõe-se como 
dimensão marginal do capitalismo, atingindo fortemente as mulheres pobres 
em regiões de crise – e mais recentemente espaços exóticos atingidos pelo 
turismo internacional. Embora a prostituição seja considerada a mais antiga 
das profissões, o mesmo não é verdadeiro com relação ao tráfico 
organizado, característico dos bastidores da época áurea do imperialismo, 
revisitados nos tempos da globalização ora vividos, quando as migrações 
internacionais posicionam-se, mais uma vez, como um elemento definidor 
de conjuntura. Apesar dos avanços na aceitação da igualdade entre os 
sexos, a vitória do capitalismo, no ontem e no hoje, parece consagrar o 
domínio de um sexo sobre o outro, no corpo, nas desigualdades e 
violências a ele inerentes, numa dimensão que contempla a mulher 
diferente ou exótica como curiosidade e realização; portanto, como objeto 
de consumo. [...] Hoje, as brasileiras, junto a mulheres oriundas das bandas 
orientais, abastecem as casas noturnas, os bordéis e cabarés europeus, 
demonstrando, nos bastidores, a inversão, a reordenação ou a revisitação 
de determinados fluxos migratórios. Na volta das caravelas, que marca o 
fluxo continuado de trabalhadores pobres do Terceiro para o Primeiro 
Mundo das décadas de 70, 80, 90, os mesmos processos de bastidores se 
evidenciam, com o tráfico de mulheres posicionando-se como componente 
intrínseco dos processos de imigração de massa.” (MENEZES,1997:174-
177) 

 

 Impõe-se, portanto, à reflexão ponderar as condicionante do fenômeno e as 

condutas dos sujeitos no sentido de configurar uma abordagem mais relacional e 

menos determinista. Essa perspectiva, entendemos, é relevante quando se trata de 

captar o olhar do sujeito, e não apenas o olhar sobre o sujeito, como aproximação 

compreensiva às narrativas dissonantes, ou convergentes, das mulheres migrantes 

que, em algum momento, se encontram inseridas no mercado sexual. 

 Do mesmo modo que algumas análises tendem a questionar a autenticidade 

do discurso da vítima – que tende a reproduzir seu próprio estereótipo, pois não lhe 

é reconhecida a capacidade de conceber o seu discurso –, também uma narrativa 

mais “esclarecida”, e menos alienada, sobre a sua trajetória e suas iniciativas, não 

torna a mulher menos explorada e sujeita a práticas de submissão violenta. Pelo 

meio desse debate polarizado, outras mediações subjetivas e outros interesses 

podem ocultar-se, ou serem invisibilizados, obrigando a uma análise do contexto da 

produção do discurso. 

Nesse sentido, Venson expressa: 
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Sempre em jogo com as expectativas dos leitores, os discursos midiáticos 
que deram visibilidade ao tráfico de mulheres na última década irradiam-se 
em torno de um jogo dicotômico vítima-débil / puta-infratora. É difícil colocar 
em discurso a responsabilidade de pessoas implicadas em prostituição e 
em tráfico sem cair na armadilha dicotômica, tão arraigada na cultura. No 
entanto, pesquisas sobre comércio sexual em tempos recentes têm 
mostrado mulheres envolvidas neste mercado como sujeitos atuantes, auto-
determinados, capazes de negociar, concordar ou opor-se e transformar 
relações de poder. [...] Analisar os mecanismos de poder/saber presentes 
nas narrativas de mulheres implicadas em tráfico [pode mostrar], sem deixar 
de reconhecer exclusões e violências, que há um espaço de agência, um 
espaço de poder do sujeito no exercício de constituir a si mesmo, de 
controlar suas atividades e de ser responsável por aquilo que faz.” 
(VENSON, 2009:s/p) 

 

 Essa leitura pelo viés da capacidade de iniciativa da mulher pressupõe a 

desculpabilização das práticas das redes de tráfico? Entendemos que não: porém, 

recoloca a análise do sujeito, não a partir de ser amorfo destituído de vontade – a 

vítima –, mas colocando-o como participante, no sentido de desconstruir o binômio 

vítima / não-vítima e a noção desqualificadora da conduta que é o consentimento. 

Essa espaço de dúvida socialmente construída, que se confunde com cedência e 

desvio, reflete a duplicidade de discursos sobre a mulher, colocando-a, 

historicamente, “entre o sagrado e o profano” nas palavras de Regma Maria dos 

Santos (2006). 

 Trata-se de continuada reprodução de um atributo de fragilidade ou de 

“tentação”, de qualquer modo de fraqueza, recorrentemente ressuscitado, que se 

impõe como inerente à condição de mulher. Daí que se produzam, de forma 

sistemática e em todas as épocas, dispositivos de “atenção” e de “cuidados” no 

sentido de corrigir trajetórias e recuperar as desviadas. Assim, vítima configura-se 

como um estágio necessário entre o anormal, forçado ou não, e o retorno ao 

percurso “normal”. Nesse sentido, ambas condições surgem tanto naturais, quanto 

essenciais, para construção do processo de emancipação e autodeterminação, 

como se fosse uma “evolução” ou ascensão de status – uma espécie de percurso 

“do cabaré ao lar”, na expressão de Margareth Rago (1985). 

 Essa distinção de patamar, nível ou estágio, torna-se, de novo, evidente nas 

propriedades do perfil da vítima: a mulher brasileira traficada não é branca, não é 

rica, não tem escolaridade, sempre desempenhou atividades subalternas e viveu em 

ambientes “problemáticos”. Ou seja, quem o afirma encontra-se, sempre na posição 

social oposta: em geral, é branco, não é pobre, tem escolaridade, e, portanto, tendo 
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voz, não se considera vítima. Entretanto, classifica a condição de existência de 

outras mulheres sob quadro vitimológico, não reivindicando, porém, a sua mudança 

de status social, “apenas” exigindo a erradicação das condições de exploração e 

submissão a práticas sexuais forçadas; ou seja, da prostituição. 

 De forma frequentemente oculta pelo discurso estratégico, articulam-se 

ligações entre prostituição, doença, desvio e culpabilidade, subordinadas a 

imperativos da moral e da honra, buscando incutir na vítima a noção de “erro” ao 

conjunto de iniciativas, comportamentos e condutas que ela desenvolve. Não por 

acaso, as cartilhas de informação e conscientização possuem um sentido de alerta e 

de alarme, contendo um teor negativo e de perigo, e formulando uma série de 

cenários nos quais a mulher deve evitar participar, recusar e negar. 

Nesse sentido, o campo de atuação e o espaço de manobra daquelas 

mulheres que, eventualmente, consigam tomar consciência da sua situação, ficam 

circunscritos à resignação da condição de origem, à passividade e à quase 

impossibilidade de construir um caminho, sob a ameaça de, se assumir o risco, a 

sociedade imputar-lhe a culpa, por consentimento e pactuação. Portanto, nessas 

circunstâncias, à potencial vítima, ou à vítima consumada, não  é dado um campo 

alternativo de construção de um projeto emancipatório e de um discurso socialmente 

comprometido e solidário. 

Em vez de romper o silêncio, têm-se escutado, frequentemente, nas 
discussões sobre migrações o argumento de que falar de “prostituição” 
como ocupação dos migrantes estigmatiza-os; em múltiplos sobre mulheres 
migrantes na Espanha omitiu-se o tema. Mas essa ideia proporciona a 
desculpa para fazê-las desaparecer dos discursos onde suas experiências 
deveriam ser centrais; retira-se-lhes toda a capacidade de opção e decisão. 
Deste modo, facilita-se a perpetuação da sua situação, onde têm estado 
durante muito tempo: nas margens. (AGUSTÍN, 2005:128) 

 

Os limites compreensivos sobre o fenômeno, impostos pelo conjunto de 

prenoções que informam a categoria analítica de vítima, têm conduzido alguns 

autores a uma abordagem que considera a capacidade de ação do sujeito, por 

oposição aos dispositivos políticos, mas também metodológicos, que os apagam ou 

reduzem a objetos processuais. Esses outros olhares assentam no pressuposto de 

que a vítima não é sistêmica, mas, antes, circunstancial, não existindo, portanto, 

uma predisposição natural, predestinação ou possibilidade eminente, de se ver 
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afetada ou violentada nos seus direitos e dignidade, enquanto agente 

irremediavelmente vulnerável. 

As mulheres não são passivas nem submissas. A miséria, a opressão, a 
dominação, por reais que sejam, não bastam para contar a sua história. 
Elas estão presentes aqui e além. Elas são diferentes. Elas se afirmam por 
outras palavras, outros gestos. Na cidade, na própria fábrica, elas têm 
outras capacidades cotidianas, formas concretas de resistência – à 
hierarquia, à disciplina – que derrotam a racionalidade do poder, enxertadas 
sobre seu uso próprio do tempo e do espaço. Elas traçam um caminho que 
é preciso recontar. Uma história outra. Uma outra história. (PERROT, 
1985:212) 

 

A essa desconstrução dos atributos da mulher, recorrentemente formulados 

no âmbito das representações de gênero, proposta por Michele Perrot, poderíamos 

acrescentar vasto conjunto de outros olhares sobre o tráfico de mulheres que 

contribuem para o alargamento do campo de análise, como o de Laura Agustín: 

Entre os temas relativos à “prostituição”, usualmente abordam-se os mais 
melodramáticos: a pobreza do “terceiro mundo”, o “tráfico” de seres 
humanos, a violência, a escravidão, as doenças, a estigmatização, a 
marginalização, a injustiça, e o sofrimento. Não coloco nenhum destes [...] 
tampouco tento explicar por que existe a “prostituição”, nem defini-la, nem 
julgá-la; e, sobretudo, não pretendo entrar na polêmica de se algum ser 
humano pode “eleger” a exercê-la. O meu trabalho em longo prazo é de 
desconstrução, e o principal que desconstruo é um conceito, a 
“prostituição”, inventado há apenas dois séculos, sobre cujo sentido nem os 
estudos nem os agentes sociais conseguiram chegar a acordo. Supõe-se 
que engloba tantas atividades que ao final é melhor prescindir da palavra. 
De todas as maneiras não penso na indústria do sexo só em termos dos 
trabalhadores; pelo contrário, já que o olhar obsessivo sempre se dirigiu 
sobre eles (ou melhor dito, elas) prefiro assinalar outros assuntos, 
sobretudo a existência e a natureza do mercado sexual. Apesar da maioria 
dos trabalhadores sexuais é feminina, cada vez que estamos nos ambientes 
conhecemos mais homens, transexuais e transgêneros. Seus serviços 
podem ter um caráter homossexual, heterossexual ou alguma posição 
intermédia. Os serviços sexuais são demandados também por mulheres e 
pessoas trans, e não só por homens; também são demandados por 
trabalhadores sexuais. Em uma indústria que se caracteriza por suas 
ambiguidades, é conveniente no perpetuar o suposto clássico de mulher-
sexo servidora / homem-cliente. A questão do trabalho de meninos e 
meninas entra em qualquer problematização da indústria do sexo. Entende-
se que a infância é uma construção social que não tem o mesmo sentido 
em distintas culturas no mundo. No entanto, para poder discutir sobre o 
trabalho, a exploração infantil e os direitos das crianças, a ONU e outros 
organismos internacionais acordaram em uma definição da criança como 
uma pessoa com menos de 18 anos. Os migrantes na Europa vêm de 
culturas onde é comum que as crianças, sobretudo os adolescentes, 
trabalhem, enquanto nas sociedades receptoras de trabalho infantil é 
proibido. O resultado é que há migrantes na Europa que tecnicamente 
fazem trabalho infantil e/ou “prostituição infantil”, também denominada de 
“exploração sexual de crianças”. (AGUSTÍN, 2005:109-110) 
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 Nessa perspectiva, importa reconduzir a análise do tráfico de mulheres 

envolvidas no mercado sexual a partir da experiência dos sujeitos, ainda que as 

suas narrativas, em muitos momentos, apresentem-se formatadas por discursos 

construídos pelo senso comum coletivo, por grupos sociais circunscritos ou, mesmo, 

desvinculada de qualquer padrão. São esses registros, os do discurso direto, que 

permitem visibilizar e dar sentido às ações dos sujeitos. Sem o contexto concreto de 

produção das narrativas, aquelas mesmas ações tanto podem romper como 

possibilitar a perpetuação das práticas de exploração e de tráfico, dependendo dos 

agentes que as utilizam e instrumentalizam. 

 As narrativas das mulheres traficadas são atravessadas, na maioria dos 

casos, por uma motivação econômica, que é comum a grande parte dos processos 

migratórios. No caso de Simone, uma das mulheres cuja trajetória foi analisada no 

relatório da PESTRAF (2002), o trabalho sexual surge como espaço de fuga, ainda 

possível, à privação e miséria, decorrentes da condição econômica familiar. Trata-se 

de um continuado contexto de constrangimento e coação que parecem forçar, a 

cada instante, a um passo inevitável. 

Nome: Simone Borges Felipe 
Idade: 25 anos 
Residência: Setor Santos Dumont, região norte de Goiânia (GO) 
Estado Civil: Solteira / noiva de Maurício Guimarães 
Filhos: João Clezer – 4 anos 
Escolaridade: Não identificada. 
Profissão/Trabalho: Balconista 
Condições Socioeconômicas: Morava com a família composta por 5 
pessoas e sustentada pelo salário de R$ 128,00 do pai. 
Data da Morte: 06/04/1996 – sábado 
Simone Borges Felipe, de 25 anos de idade, residia no Setor Santos 
Dumont, região norte de Goiânia (GO) com seu filho de 4 anos, sua irmã 
(Joana D’arc), e seus pais, a dona de casa Maria Leite Felipe, de 55 anos, e 
o músico da banda da prefeitura, João José Felipe, de 60 anos, que 
sustentava a família com um salário de R$ 128,00 mensais. No dia 22 de 
janeiro de 1996, Simone embarcou para a Espanha com um objetivo: juntar 
muito dinheiro para oferecer melhores condições de vida aos seus 
familiares. Segundo seus familiares, a jovem teria viajado para trabalhar 
inicialmente como empregada doméstica e depois como garçonete, 
aceitando o convite feito pelas irmãs Elícia Magalhães de Brito (Costureira, 
31 anos) e Eleuza Magalhães de Brito (23 anos), que trabalhava como 
prostituta, na Espanha: “Elas foram na minha casa, convidaram a Simone e 
a levaram para a Espanha, prometendo que ela iria trabalhar como 
garçonete”, disse o pai, que perguntou a Elícia “ se era coisa séria”, e esta 
respondeu que “era coisa boa”, que se não fosse, “a Simone voltaria”. A 
versão das irmãs, no entanto, difere da que foi apresentada pela família de 
Simone. Eleuza teria passado alguns meses trabalhando na boite Cesar 
Palace, em Bilbao, e no final de 1995, procurou o dono do estabelecimento, 
o espanhol Luiz Ignácio Lasterra Santos, e argumentou que gostaria de 
viajar para o Brasil a fim de rever sua filha, familiares e amigos. No entanto, 
Eleuza demonstrou interesse em retornar ao trabalho, embora não tivesse 
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condições de arcar com as passagens aéreas. Lasterra propôs pagar os 
custos da viagem, desde que ela arregimentasse, através do contato de 
Juan Figueiroa, dono da agência de viagens Ibéria, no Rio de Janeiro, 
outras goianas para trabalharem em suas boates. “Quando cheguei em 
Goiânia, toda a vizinhança sabia em que eu estava trabalhando e o papo 
que corria é que eu estava ganhando muito dinheiro. Imediatamente, todas 
as nossas amigas, inclusive a Simone, foram lá pra casa. Queriam 
explicações de como fazer para virem também para a Espanha. Foi quando 
indiquei o nome de Juan Figueiroa e dei também o número do telefone. 
Nem eu e nem Elícia aliciamos ninguém, elas é que foram atrás”. Elícia, que 
morava no mesmo bairro de Simone e que também havia decidido seguir os 
passos de Eleusa e embarcar para a Espanha, apresenta um discurso 
semelhante. Diz que não é agenciadora, apenas ajudou sua irmã a contatar 
as mulheres para não precisar pagar a passagem aérea: “Quando a minha 
irmã chegou aqui no Brasil, em dezembro, para passar o natal e o ano 
novo... todas as mulheres começaram a vir aqui querendo ir também. Todas 
nós vamos prá lá pensando que vamos ganhar muito dinheiro. Dá pra 
ganhar, mas não é tanto assim. Todas nós sabíamos que estávamos indo 
para nos prostituir. Elas sabiam, assim como todas as famílias. Inclusive, 
até a própria irmã da Simone, a Joana D’arc, cansou de vir aqui na minha 
casa para que a Simone fosse, porque ela estava devendo demais da 
conta, precisava pagar as contas... Eu receberia U$ 200 por cada garota, 
valor que seria abatido no preço da passagem, que custava U$ 3,5 mil.” 
Lasterra, por sua vez, em carta enviada ao pai de Simone, incrimina as 
irmãs pelo esquema de envio de mulheres para a Espanha: “Quem tem se 
dedicado a esse trabalho, cobrando dinheiro das meninas, tem sido 
precisamente Elícia, que armou todo esse absurdo, mandada por Victor 
Acebo (ex sócio de Lasterra em suas boites), que é namorado de sua irmã, 
Eleusa”. Na primeira quinzena de fevereiro de 1996, Simone telefonou para 
sua mãe. Ela chorava copiosamente, disse que estava ligando de um 
telefone público e que estava exausta. Perguntou a hora do Brasil. A mãe 
informou que eram oito horas da manhã e Simone disse que na Espanha já 
era meio dia e que havia trabalhado até àquela hora. Pediu, então, que a 
família contatasse o consulado Brasileiro na Espanha para tirá-la de lá - 
“isso aqui é um inferno!”, disse à mãe. A mãe de Simone, no entanto, afirma 
que a jovem não mencionou o fato de estar se prostituindo: “ela sempre foi 
muito respeitosa! Não teve coragem de falar abertamente que estava sendo 
obrigada a se prostituir, mas nós sabemos que foi isso, e também que ela 
viajou enganada. Quando ela telefonava para dar notícias, a gente percebia 
que não estava sozinha, que tinha alguém vigiando, ou o telefone estava 
grampeado. Nas únicas vezes que ela reclamou do tratamento na Espanha, 
estava na rua e falava rapidamente, porque as fichas acabavam.” A versão 
da família de Simone, que aponta a falsa proposta das irmãs Elícia e 
Eleusa, é corroborada pelo depoimento de outra goiana, Marcia (nome 
fictício), dada ao jornal O POPULAR, no dia 30 de abril de 1996. Ela afirma 
que foi convidada pelas duas para trabalhar como garçonete ou babá, 
embarcando para a Espanha em dezembro de 1995 e conseguindo fugir no 
mesmo dia, após constatar qual seria o trabalho. Ela foi levada para a 
mesma boite onde Simone trabalhava - Cesar Palace - e descreve o 
estabelecimento e as condições de trabalho: “É um castelo lindíssimo! A 
boite fica na parte de baixo e as meninas são mantidas no andar superior. 
Todas as meninas estavam drogadas, bebiam muito e circulavam entre as 
mesas sem roupas ou seminuas, fazendo todo tipo de coisa, desde servir 
bebida, até streap-tease e programas mesmo!” Simone chegou a comprar a 
passagem de volta para o dia 24 de abril, mas às nove horas do dia 6, 
Sábado de aleluia, os parentes foram informados da sua morte, causada 
por uma tuberculose aguda, constando na certidão de óbito, “insuficiência 
cardio-respiratória aguda, infecção pulmonar respiratória e tuberculose”. [...] 
A morte de Simone gerou um alerta sanitário em Bilbao, amplamente 
divulgado pelos jornais locais, provocando um colapso no atendimento 
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médico de todas as unidades de saúde de Bilbao. A vigilância sanitária 
solicitou da justiça, a retenção no país de possíveis infectados por 
tuberculose, que seriam prostitutas e clientes do clube Cesar Palace. As 
autoridades temiam que Simone tivesse transmitido a doença aos seus 
clientes e às pessoas que conviviam com ela, e passaram a procurá-las a 
fim de submetê-las a exames e, se fosse o caso, a tratamento apropriado, 
evitando a disseminação da doença. Amigas de Simone contaram na justiça 
que ela trabalhou no clube até dois dias antes de sua morte, quando foi 
levada para o hospital Basurto. Elas disseram que foram ameaçadas de 
morte por Luiz de Lasterra, se dissessem para algum funcionário do 
Hospital aonde trabalhavam. Simone, de acordo com elas, já estava 
debilitada há muitos dias, mas Lasterra insistia para que trabalhasse, 
alegando que tudo não passava de uma gripe. Estas amigas afirmaram, 
também, que viviam em um pequeno apartamento, extremamente pobre e 
frio, porque, por medida de economia do patrão, não tinha sistema de 
calefação. Elas contaram que passavam muito frio, o que pode ter agravado 
o estado de saúde de Simone. O relato de outra jovem, identificada como 
Leticia (22 anos) que havia viajado para a Espanha em setembro de 1995, 
onde residiu com Simone e outras 10 mulheres em um apartamento perto 
do Cesar Palace, contraria os depoimentos que indicam um regime de semi-
escravidão. Ela diz que viveu em total liberdade no exterior, conseguiu 
economizar U$ 11,000, arrumou um namorado e pensa em voltar para se 
casar e levar a irmã, de 25 anos, para trabalhar como prostituta. As 
denúncias sobre o regime de semi-escravidão, drogas e exploração, ela 
atribui a “pessoas que se deram mal na viagem. As mal sucedidas seriam 
as meninas que adoecem, se arrependem ou caem na ilegalidade. Muitas 
deixam de trabalhar no clube depois de 3 meses e não têm dinheiro para 
regularizar a situação. Para aquelas que querem continuar trabalhando, o 
clube paga um advogado.” Segundo ela, ninguém viaja enganado. Ela 
assegura que, antes de partir, ainda podem escolher se querem ser 
prostitutas, camareiras, balconistas de lanchonete ou fazer outros serviços. 
“Lógico que a maioria acaba se prostituindo porque dá pra ganhar mais. 
Enquanto uma camareira ganha U$900 por mês, quem faz programas tira 
até 3 mil dólares. Para obter esse rendimento é necessário fazer entre 4 e 5 
programas por noite”. O relatório do Cônsul do Brasil na Espanha, F.A., 
também não aponta irregularidades nas condições de trabalho das 
brasileiras nos clubes espanhóis, não encontrando indícios de que elas 
ficassem presas nos clubes. O apartamento visitado pelo Cônsul, apontado 
como moradia de Simone e mais 9 jovens, possuía 220 m2, sete quartos, 2 
banheiros com várias duchas, além de uma ampla cozinha. (LEAL e LEAL, 
2002:118-125) 

 

 No universo das narrativas do “caso Simone”, cruzam-se estratégias, sonhos, 

desilusões, sonhos, decisões, revolta, imaginários e indiferença, onde os limites das 

categorias analíticas encontram dificuldades de classificar, categorizar e estruturar 

perfis de conduta. As palavras ditas decorrem da reação a um drama – a morte de 

Simone. Subentende-se nelas que, não fosse o dramático desfecho, a trajetória de 

vida de Simone não suscitaria, por parte dos mesmos atores sociais, explicações, 

justificações ou, sequer, um comentário sobre as escolhas daquela mulher, ou sobre 

o seu projeto. Observe-se que se trata de relatos sobre uma voz que o pesquisador 

não escutou, da qual outros dizem reproduzir, deduzindo pensamentos e emoções 

de uma vítima que não teve a oportunidade de confirmar. 



236 
 

 A narrativa de seus pais, movida pela perda, coloca-se à margem do 

processo que levou à migração de Simone para Espanha. Afirmam desconhecer a 

sua efetiva atividade e negam que alguma vez ela tenha confessado prostitui-se. 

Trata-se da assimilação da posição de vitimização, que busca, em situações limite, a 

desresponsabilização, o alheamento e a indução de certa ingenuidade. Porém, o 

campo de relações naquele contexto concreto torna pouco plausível a invocação do 

desconhecimento: a cidade de Goiânia consta das estatísticas como um dos mais 

intensos pontos de origem e de saída de mulheres envolvidas pelo tráfico 

internacional para fins de exploração sexual. Daí que o discurso de Eleusa e Elícia, 

mesmo que armado por uma estratégia de defesa, não seja desprovido de 

substancia fatual – no âmbito de um esquema de aliciamento, articulado em torno de 

círculos familiares, de amizade e vizinhança, dificilmente se poderá desconhecer 

outras histórias, embora os pactos de silêncio lancem uma cortina de tolerância e 

comprometimento coletivo que naturaliza as condutas e alivia a culpa de quem sabe 

e não impede ou denuncia. Em diversos momentos a ideia de um prévio 

“conhecimento” emerge como a chave da narrativa das aliciadoras no sentido de 

lançar no debate a questão do consentimento. 

 Pelo meio dos argumentos, aliciadoras, agenciadores e traficantes tomam as 

circunstâncias como inerentes a qualquer “contrato de trabalho”: existem regras 

claras para a atividade que, se observadas, podem garantir boa renda à mulher 

migrante, à qual é assegurada, inclusive, “proteção” e advogado para a “defender” 

em qualquer situação. Exploração, submissão, ameaça e violência fazem parte do 

“adicional” que aquele contrato traz implícito, e, portanto, naturaliza-se no cotidiano e 

no discurso daquelas mulheres – tanto que a quebra da regra, do pacto, motivou o 

desfecho fatal. 

 A narrativa da aliciadora, e mesmo das “amigas” de Simone, ainda que em 

registros diferentes, não assumindo a prostituição como projeto de vida e como 

espaço de exercício da sua autodeterminação, confere-lhe um caráter provisório, de 

rito de passagem, e suportável, que lhes possibilita autonomia financeira e a 

emancipação em relação à estrutura de submissão que regeu a sua “vida anterior”. 

 Curiosamente, a ideia de trajetória, que pressupõe alguma continuidade de 

ações, de modo linear ou não, surge fragmentada por blocos de tempo e espaço 

diferenciados, separados por lapsos que, recorrentemente, se constituem como 
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silêncios. Reconhece-se um antes, um cenário de pobreza e estigmatização, que 

constrange o sonho; um durante, que ocorre em outro lugar, que se isola na 

formulação de um desejo de mudança (induzido, prometido ou assumido), e a 

possibilidade de concretizá-lo, em que se mergulha em um universo complexo, de 

cedência, compromisso, alienação, de reconstrução de identidades e subjetividades 

no qual as narrativas perdem clarividência, tornando-se ambíguas, contraditórias e 

confusas; e, um depois, frequentemente traumático, em que os discursos tendem a 

radicalizar-se em função dos contextos e das estratégias de sobrevivência, e a 

ocultar-se em cenários de renovadas dificuldades de afirmação, de construção de 

projetos de vida alternativos. 

 Entretanto, outros sujeitos – mulheres traficadas e suas famílias – 

desenvolvem, em função de outras trajetórias, mecanismos de relativização das 

circunstâncias que vivenciam. A mulher, identificada, na pesquisa PESTRAF (2002), 

por M.S., carrega um imaginário construído sobre uma experiência de infância, de 

pobreza continuada, idealizando, no seu relato, um cenário de realização pessoal e 

de autonomia marcado pela possibilidade de acesso ao consumo de bens, tidos 

como valores no âmbito da noção de inserção no mercado. Nesse sentido, o seu 

processo de tráfico é assimilado como meio, como algo necessário; assim, a sua 

experiência, apesar da incerteza, do medo, do isolamento e da submissão, converte-

se em um caminho possível. 

Nome: M.S. 
Idade: 31. 
Residência: Natal/RN (quando foi aliciada). Bilbao/Espanha (atual). 
Estado civil: casada. 
Filhos: um e grávida do segundo. 
Escolaridade: ensino fundamental. 
Profissão/Trabalho: Nos meses que antecederam o embarque, tinha 
trabalhado como guardadora de carros e faxineira em casa de família. 
Condições Socioeconômicas: quando do aliciamento, precárias. 
M.S. morava com a mãe (que era separada do pai) e com dois irmãos mais 
novos, em uma pequena casa própria, na periferia da cidade de Natal, 
numa comunidade que enfrentava problemas de saneamento, ruas sem 
calçamento e esgoto a céu aberto. Sua residência estava em péssimas 
condições: não possuía banheiro, as paredes eram sem reboco, o piso de 
cimento, portas e janelas quebradas, e a mobília reduzia-se a uma cama de 
casal. Em outra construção, no mesmo terreno, morava o irmão mais velho, 
com sua companheira. M.S. disse que frequentemente brigava com ele, que 
reclamava que ela saía muito, chegava tarde, não contribuía 
financeiramente para o orçamento familiar e ele era o único que trabalhava. 
Nos momentos de conflito mais intenso, ela ia para a casa da avó. MS 
relatou que a separação de seus pais foi motivada pela tentativa do genitor 
em abusar sexualmente dela, quando possuía apenas 2 anos de idade: 
“minha mãe disse que ele tentou violação... eu tinha 2 anos... eu não sei 
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bem a história, me machuca! Só sei que minha mãe não ia mentir. Ela saiu 
de casa, ele estava meio bêbado e ejaculou em cima de mim... minha mãe 
não ia mentir, né? Ela denunciou ele. ...deixa isso para lá! Hoje me dou 
muito bem com ele. Perdoei” [...] Aqui, uma ressalva, os dados e 
informações disponíveis não são suficientes para estabelecer a exata ordem 
cronológica dos fatos e situações que serão apresentados daqui para 
diante. Assim, eles serão abordados de maneira a aproximar-se o máximo 
possível da sequência da história de vida de M.S. Aos 15 anos de idade, 
M.S. estava fora da escola e, por indicação de uma amiga, procurou uma 
ONG (CR). Conseguiu uma vaga no horário da noite. Durante o dia, 
participava das oficinas de coral, teatro, dança, complementação escolar e 
das ministradas pelo Serviço Psicossocial (saúde reprodutiva, sexualidade e 
gênero). Ela apontou essa instituição como o único lugar no qual conseguiu 
viver em grupo, afirmando que as pessoas que conhecia antes eram falsas 
e não conseguiam compreendê-la. Disse ter feito muitas colegas e poucas 
amigas: “os melhores momentos da minha vida... Na CR! As oficinas de 
coral e teatro... A CR ainda é muito importante para mim, qualquer coisa, eu 
digo que sou da CR... a casa me acompanha! A CR mexe com defesa da 
criança e um projeto assim tem muita força e poder. Tem respeito!” Ainda 
adolescente, M.S. trabalhou como arrumadeira e como seguradora de 
cordas dos blocos que participavam do “Carnatal”. Seu maior sonho era 
trabalhar em uma fábrica, com carteira assinada. Em maio de 1998, foi 
contratada por uma indústria de confecções. Tinha carteira assinada, 
ganhava um salário mínimo e trabalhava de 7h30min as 17h30min. Ficou 
muito feliz por ter conseguido esta vaga, mas logo desencantou-se. 
Reclamava da rigidez do horário e discutia diariamente com a supervisora. 
Alegava que era explorada e que não via oportunidade de melhorar de vida 
empacotando camisas, pediu demissão. Gostava de ir à praia, casas de 
show e festas. Disse que sempre quis ter uma família “de verdade”, casar, 
ter filhos, ‘comer e vestir-se bem, ter carro, casa boa e, acima de tudo, 
ajudar a mãe. Seus namoros eram marcados por conflitos, pois nunca 
admitiu ser submissa: “Eu tinha muitas dificuldades na questão de sexo, 
mas com as oficinas que P. fazia na CR, me ajudou muito a conhecer meu 
corpo. As mulheres não conhecem como funciona o corpo...” [...] “Conheci 
um Alemão de 60 anos. Ele tinha uma linda casa no bairro Candelária. Fui 
morar com ele. Eu gosto de pessoas mais velhas. Ele disse: ‘eu quero uma 
mulher e não uma escrava’! Pediu para eu arranjar uma menina para 
trabalhar. Mas não deu certo. Ele era muito mão fechada! Não deu certo! Eu 
não gostava dele e brigávamos por tudo!” [...] “Um dia, eu vinha do colégio, 
ele (uma pessoa famosa em Natal, mas que M.S. não revelou quem era) 
parou o carro e me ofereceu dinheiro para sair com ele. Cada vez, ele 
oferecia mais: 50, 70... até mais! E eu dizia: não! Até que um dia, ele nem 
ofereceu e eu fui! Nesse dia, tinha uma amiga que estava precisando de 
dinheiro. Eu disse: ‘eu vou, mas ela vai comigo’. Não é normal um homem 
de Natal pagar isso, mas ele não fez nada. Eu não sabia quem era ele. Eu 
ia na frente no carro e minha amiga atrás. Minha amiga pegou os panfletos 
dentro do carro. Ele tomou dela e disse: ‘deixe isso aí!’ E quando saímos do 
carro, ela disse: sabe quem é ele? É... Esse pessoal de dinheiro gosta de 
aventura! Quanto mais dinheiro, mais vício tem! Homem que tem dinheiro 
quer ver outras coisas! Coisas diferentes!” [...] “Qual é a menina que não 
gosta de dizer: ‘eu saí com fulano, um político importante, um artista?’... As 
meninas estão buscando marido, mas com dinheiro! Um cara de novela! As 
meninas querem como no filme Pretty Women... elas conhecem um cara e 
querem que ele vá logo a uma loja e compre tudo para ela! Eu soube ter 
paciência.” [...] “A primeira vez, você vai porque quer comprar umas coisas. 
Com o primeiro programa, eu comprei uma roupa da ZOOMP. A Segunda... 
era natal... eu vi uma menina na rua com uma calça da FORUM. Eu disse: 
‘vou comprar’! E sempre você compra uma mais cara! Com o segundo 
programa, eu comprei! Você usa e vê que não é isso, não fica a mesma 
coisa, como naquela pessoa que você viu vestida...” [...] “Natal é foco de 
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Turismo Sexual. Imagine uma cidade que recebe tanto turista! Porque a 
maioria dos estrangeiros vai buscar mulher porque são bonitas. Por que tu 
achas que Natal recebe tantos turistas? Natal não é uma cidade que 
justifique tantos turistas! Em Ponta Negra é maior do que na Praia do Meio” 
[...] “Quando eu estava na Praia do Meio fazendo programa, um taxista 
perguntou-me se eu não queria fazer uma viagem para a Espanha, para 
trabalhar de acompanhante... Eu sempre dizia que não. Eu tinha medo... 
mas minha amiga já tinha falado que era bom” [...] “Em setembro de 1999, 
eu aceitei viajar junto com minha amiga. O taxista tirou todos os 
documentos para mim... comprou o bilhete da viagem e deu U$ 200 para 
cada, que seria para os gastos da viagem... eu já estava com tudo pronto... 
Só que, todos os dias, ele adiava a passagem!” M.S. relatou que aguardou 
três meses para poder viajar. Nesse ínterim, frequentava a CR durante o dia 
e, nos finais de semana, viajava para Fortaleza, como “acompanhante”. Sua 
mãe só ficou sabendo da viagem para a Espanha no dia do embarque. 
Segundo a filha, ela sabia de suas atividades, mas fingia desconhecê-las. 
“... Um dia, às seis horas da manhã, chegou um recado que eu tinha que 
viajar naquele mesmo dia. Fui para o aeroporto... sem saber de nada como 
era lá... Antes de viajar, o taxista disse que eu ia trabalhar em clube e ia 
ganhar muito bem, e não explicou nada mais... Eu sabia que era 
prostituição... não sabia das condições desse trabalho! Quando entrei no 
avião, eu pensei: eu estou indo, mas não sei se volto!” O voo fez escala: 
“Fiquei duas horas no Rio de Janeiro. Quando o avião ia saindo, eu pedi 
para a aeromoça: ‘pare o avião! Eu vou descer!’ A aeromoça disse: ‘fique 
tranquila’. Minha amiga disse: ‘mulher, nós enganamos eles! Vamos até 
Paris, pegamos um outro avião e voltamos! Assim, a gente dá um passeio!’. 
Chegando em Paris, eu não desci do avião. Eu pensei: ‘deve ter alguém 
fora e me pega, bota num táxi’. Eu não sabia que tinha de passar pela 
polícia! Eu estava até arrumada. Não estava com roupa muito curta... eu 
estava bem vestida” [...] “Eu disse para minha colega: ‘não vou sair daqui!’ 
Depois de muita insistência de minha colega, resolvi sair. Só que já tinha 
perdido o trem que o taxista recomendou, de Paris para Bilbao, Espanha. 
Então saímos. Pedimos informação e fomos de ônibus para Bilbao. O 
taxista ganha R$ 500,00 por menina. O escritório é que paga” [...] 
“Chegando em Bilbao, eu liguei para o escritório que organiza. Eu acho que 
como eu não estava no trem, eles pensaram que a polícia tinha nos pegado 
e por isso não atendiam o telefone no escritório. Aí, eu fiquei maluca! Até 
que eles atenderam e vieram nos buscar...” [...] “No outro dia, foi um 
advogado na polícia comigo para tirar o ‘permiso’... depois, o advogado 
perguntou se o taxista tinha esclarecido tudo sobre o trabalho... das 
condições. Eu respondi: ‘não’. O advogado disse: ‘ele não disse?’ Eu: ‘não!’ 
Ele disse: ‘Eu sempre digo para ele que diga quais as condições’! Eu disse: 
‘então, diga você agora: quais são as condições?’ ‘Trabalha das dezoito até 
às quatro da manhã, janta e tem que pagar a passagem” [...] “A passagem 
foi quase R$ 5.000,00! Eu fiquei louca com essa! Fiquei nervosa! Eu não 
sabia que tinha de pagar a passagem! Eu fiquei com medo! Era muito 
dinheiro! Depois, eu pensei: ‘ele deve estar me testando e me mandar para 
outro canto!’ Eu fiquei tão nervosa, que ele me perguntou: ‘quer ir embora? 
Eu lhe dou a passagem de volta!’ Com medo dele querer fazer alguma coisa 
comigo, eu disse: ‘Não! Já que eu estou aqui, eu vou pagar a passagem de 
vocês e vou embora depois’. Só que eu não sabia que estava com a 
passagem de volta na mão, porque no Brasil não se compra só de ida. 
Porque é muito mais cara do que as duas... o taxista não tinha me dito que 
eu tinha uma passagem de volta. Claro que ele não diz!” [...] “No outro dia, 
uma mulher muito legal foi comigo comprar roupas. E logo comecei a 
trabalhar. Vinte minutos como acompanhante custava U$70,00! Tinha uma 
pessoa que controlava o tempo e tem uma mulher que nos ajudava a fazer 
comida, levar para o hospital, levar na loja para comprar roupas... um 
gerente... um subgerente” [...] “Para mim o clube (alegando motivos de 
segurança, preferiu não dizer o nome) é o melhor! Eu morava em um 
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apartamento com várias mulheres. Eu ia para onde queria, só que na hora 
do trabalho, tem que estar lá! A diária do apartamento, com tudo, era de 
seis mil pesetas... cada copo de bebida, a metade do pagamento é da 
pessoa” [...] “Tem clubes que é pior, pior, pior! Eu nunca fiquei nesses. A 
minha amiga estava em um que ela não podia passar mais de 5 minutos 
com um cliente! Leva multa! Não pode sair até pagar a passagem! Só pode 
sair com um segurança acompanhando! Eles têm medo da pessoa fugir e 
não pagar a passagem. Até para ir a seu apartamento, tinha que ter um 
segurança! Só fica liberada quando paga a passagem” [...] “O ganho dá 
para pagar a passagem. Antes estava mais fácil. Pela quantidade de clubes, 
ficou mais difícil... O dinheiro que eu ganhava, mandava uma parte para 
minha mãe, comprava roupa... eu passei de dois a três meses para pagar a 
passagem. Quando você está pagando a passagem, você fica 
desesperada! Eu não queria ter problemas com essa gente. Não queria e 
não quero! É parecido com uma máfia. Depois que eu paguei, eu relaxei. 
Não queria mais trabalhar e disse: ‘estou indo embora depois de três 
meses, e mais: nunca eu volto neste inferno!’ Porque eu não sabia que os 
outros eram piores!” MS afirmou que passava o dia dormindo e que nunca 
deixou de comunicar-se com a mãe. Às vezes, ia passear com as amigas 
ou com a “mama”, mulher que cuidava das mulheres no apartamento: “Fui 
embora com três meses! E quando foi três meses, eu estava aqui de novo! 
É assim! Quando tu começa, é um vício! Dinheiro fácil é um vício!” De volta 
ao Brasil, MS mantém contato com os traficantes: “Quando eu estava em 
Natal, liguei para o escritório. Eles perguntaram se eu tinha algumas 
amigas. Se eu tivesse, podia mandar. Todas as minhas amigas queriam 
viajar! Eram muitas amigas minhas querendo ir! A primeira chegou no Rio 
de Janeiro, desistiu da viagem e gastou o dinheiro para as despesas da 
viagem, que eu dei. Só não foi mais gente porque eu não queria ir com 
muita gente para não chamar atenção. Mas eu disse tudo como era para 
elas. Vem quem quer!” [...] “Eu mandei umas amigas, só que eu não sabia 
que isso era tráfico, que era um delito. Eu não sabia! Eu viajei para Bilbao e, 
quando eu ligo para (minha) mãe..., ela diz que a mãe de uma das meninas 
tinha ido lá em casa e disse... que eu estava traficando mulheres. Eu fiquei 
louca! Fiquei logo com dor de cabeça! ‘O que eu vou fazer agora? Eu sou 
traficante!’ Liguei para minha mãe novamente, gastei 5 mil pesetas! Eu 
disse: ‘mãe, pelo amor de Deus!’... Falei com a mãe da menina: ‘também, 
sua filha veio com roupa curta! Quando chegou em Paris, a polícia mandou 
ela de volta!’ ” [...] “Nessa história, a mãe da menina já queria tirar dinheiro 
de mim! Disse que ia me denunciar. Eu disse: ‘pode denunciar, porque eu 
não sabia que isso era tráfico! Eu é que vou ter problema aqui com eles!’ 
Fui falar com ‘o cara’: ‘estou tendo problema com a mãe da menina!’ Eles 
disseram: ‘não se preocupe. Se você tiver problemas, nós resolvemos’. Eu 
disse: ‘vocês têm que explicar as coisas melhor, porque eu não sabia que 
era tráfico!’ Eu disse logo para eles: ‘eu não vou pagar os custos da menina 
que voltou de Paris e muito menos da que voltou do Rio de Janeiro!’ Eles já 
tinham confiança em mim... disseram que se as coisas ficassem difícil para 
mim, colocavam um advogado” [...] “Um dia, uma amiga convidou para sair 
com amigos dela. Não clientes, amigos mesmo! Eu gostei do amigo do 
amigo da minha amiga! Gostei dele e hoje ele é meu marido e pai do meu 
primeiro filho! Agora, estou grávida do segundo filho!” [...] “Para ficar com 
ele, eu dizia que estava com a perna quebrada e não ia trabalhar. Mentira! 
Um dia, ‘o cara’ descobriu e então eu saí desse clube. Fui procurar outro. 
Quando acertei de ficar em outro clube, o meu amigo foi me deixar lá. 
Quando eu ia entrando no clube, um cara soltou uma piada: ‘está chegando 
meninas novas!’ Essas piadinhas... Meu namorado escutou e disse: ‘a partir 
de hoje, eu não quero mais que você trabalhe nisso! Quero que você seja 
só minha’! Fui morar com ele” [...] “A segunda vez que eu voltei para o 
Brasil, foi com ele... para conhecer os meus pais. Ele ficou triste com a 
minha situação. Nunca imaginava alguém tão pobre. Não tinha onde sentar! 
Compramos um sofá. Ele não é mão fechada, compra tudo que eu quero!” 
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M.S. disse que atualmente não trabalha. Vive em Bilbao como dona de 
casa, cuida do filho, estuda e viaja todo ano para o Brasil, com o marido: “a 
diferença é que, agora, eu não tenho que ter hora para tudo! Eu acordo a 
hora que eu quero, vou para onde eu quero, como a hora que quero!” 
Ganhou, também, “o respeito dentro da família! Antes, eu não era 
convidada. Agora eu posso comprar um presente! Antes, ninguém, 
principalmente os parentes, não chamava para natal! Não era convidada 
para nada e, quando era, era só por boca! Eu sabia que tinha convite de 
papel para os outros! Agora... sou madrinha de várias crianças na 
comunidade!” [...] “O meu maior sonho ainda é a minha independência 
financeira! Porque meu marido me dá tudo, mas eu não gosto! Gostaria de 
ter o meu próprio dinheiro. Hoje, eu não sinto falta... ninguém quer ficar 
(naquela) vida!... Se essas meninas tivessem umas roupinhas! As meninas 
querem vestir como se veste as outras meninas! A questão toda é dinheiro! 
Essas pessoas sabem que estão fazendo uma coisa ilícita, sabe que dá 
cadeia, mas elas ganham dinheiro! Eles organizaram a minha vinda! Eu 
trazia outras meninas, só que, quando eu soube que era um crime, eu 
disse: ‘Deus me livre!’. E nunca mais! Mas o dinheiro, sempre o dinheiro, é 
mais forte!” [...] “Proibir não resolve. Tem que esclarecer! Tipo um programa 
na TV, debatendo, orientando como é aqui. O que pode acontecer se tu 
vens como acompanhante... informar! E a pessoa tem que procurar saber, 
antes de vir” [...] “Não vou lhe dizer que se um dia me faltar alguma coisa 
material... Eu não quero passar por uma loja, meu filho ver uma bicicleta e 
eu não poder comprar! Isso eu não quero!” (LEAL e LEAL, 2002:125-132) 

  

Podemos observar, na narrativa de M.S., que o referencial e o ideário de 

partida são, apesar da experiência intermédia, os mesmos da chegada, fechando 

um ciclo por uma lógica que articula meios e fins sem outra mediação de valores. O 

cenário opressor, de pobreza e de ausência de outras expectativas, que aquela 

mulher constata na “volta a casa”, fará com que ela relativize outros momentos 

vividos. Na sua própria expressão, “há pior”, o que torna a sua própria angústia – 

“ninguém quer ficar naquela vida” – algo menor em face da possibilidade de poder 

concretizar o seu sonho, ou satisfazer o seu “vício” – o dinheiro. 

 Não se trata de mera alienação pelo consumo: M.S. identifica cada um dos 

seus passos – aqueles que afrontam a moral e legalidade instituída, aqueles que se 

tornam perigosos –, ao mesmo tempo em que afronta o cinismo social, que se 

recusa a reconhecer a realidade que se apresenta cotidianamente, quando se refere 

ao turismo sexual que prolifera nas praias da cidade de Natal. 

 A narrativa de M.S. revela a contradição latente no perfil da vítima de tráfico, 

aquela que o descritor institucional teima em olvidar: o medo – o medo de ficar 

naquilo que já conhece, e medo de partir para aquilo que ela sabe que a espera, 

mas que, ainda assim, se apresenta como possibilidade de mudança. Porém, as 



242 
 

abordagens de enfrentamento ao tráfico de mulheres raramente colocam esse 

dilema, essa incerteza, como elemento e momento decisivo na escolha dos sujeitos. 

 O relato de M.S. apresenta, ainda, um universo de relações pouco 

considerado na caracterização do comportamento da vítima: referimo-nos ao 

envolvimento afetivo entre esta e seus “clientes”, e, em alguns casos com os 

aliciadores e traficantes. Embora essas relações sejam, frequentemente, associadas 

aos comportamentos tipificados como “síndrome de Estocolmo”, resultante, 

sobretudo, de práticas de sequestro ou estupro, em que a vítima assume a posição 

e a conduta do agressor para proteger-se e minimizar as suas reações e 

represálias135 , outros estudos veem apontando para outro tipo de mediações e 

motivações que se estabelecem no âmbito dessa busca de mudança, em que se 

configuram novos campos de relações, em universos circunscritos e muitas vezes 

perversos, mas que não significam, necessariamente, uma decorrência direta da 

vulnerabilidade da vítima136. Ou seja, a “segurança”, ou o “apoio” que M.S. parece 

                                                             
135 “A síndrome pós-traumática é um conjunto de sintomas apresentados por pessoas que vivenciaram situações extremas 
de ameaça ou violência. A experiência (estupro, assalto, testemunho da morte de outro indivíduo) pode produzir um choque 
tão grande que a pessoa torna-se incapaz de compreender a natureza do que ocorreu ou de aceitar que o fato aconteceu 
com ela mesma. Vítimas que sofreram abusos brutais de traficantes, como estupro grupal ou amputação de dedos como 
punição por desobediência,não conseguem encaixar as agressões dentro de qualquer sistema de valores de 
comportamentos humanos aceitáveis, perdem a capacidade de racionalizar sobre o ocorrido e entram em um processo de 
negação de que tenham passado por essas experiências - uma condição psicológica conhecida como ‘dissociação’. A 
dissociação atrapalha a capacidade das vítimas de reagir e é acompanhada por uma série de sintomas: as vítimas podem 
reagir aos abusos de maneira extremamente indiferente e apática, o que é mais um sinal de que podem estar incapacitadas 
de perceber que a violência foi cometida contra elas mesmas; as vítimas ‘despersonalizam’ a experiência e passam a crer 
que ela aconteceu com outra pessoa. [...] As vítimas do tráfico são submetidas a relações de exploração de longo prazo, em 
que os abusos traumáticos não se restringem a um único incidente de extrema violência, mas durante um prolongado 
período de tempo. A consequência disso é que as vítimas têm tempo de adaptar seu comportamento com o objetivo de 
reduzir o risco de novas agressões. Essas formas de comportamento adaptado são conhecidas como ‘estratégias de 
sobrevivência’. As três principais são: Evitação – a vítima fará tudo a seu alcance para impedir novas violências. Ela poderá 
se tornar dócil e totalmente obediente em relação ao traficante. Uma vítima compelida à prostituição poderá se dedicar à 
tarefa com um entusiasmo aparente que nada mais é do que uma conduta planejada para agradar ao traficante e evitar 
‘castigos’; Identificação com o traficante – essa estratégia (conhecida como ‘Síndrome de Estocolmo’) surge quando a 
vítima sente que pode não sobreviver às violências, que está isolada do resto do mundo, que a fuga é impossível ou muito 
arriscada e que as reações do traficante em relação a ela depende de seu comportamento. Para conseguir aprovação, a 
vítima passa a se colocar na posição do traficante, adotando suas posições e maneiras de pensar. Essa estratégia faz com 
que a vítima possa se recusar a cooperar com o operador do direito e deixar de tomar atitudes que possibilitem seu próprio 
resgate. Em alguns casos, o grau de identificação chegará ao ponto em que a vítima oferecerá explicações implausíveis 
quando confrontada com fortes evidências de que foi traficada. Esse processo é ainda mais forte quando o traficante 
ocasionalmente finge se preocupar com a vítima. Isso aumenta a confusão e falta de orientação da vítima, ao mesmo tempo 
em que lhe dá esperanças de obter algum controle sobre a situação e evitar novas violências se mantiver um bom 
comportamento; Desligamento – chega um momento em que as vítimas ficam tão identificadas com os traficantes que 
abandonam suas emoções e pensamentos e desligam-se de suas personalidades. Esse comportamento é uma estratégia 
de sobrevivência que pode resultar na demonstração de altos níveis de apatia ou indiferença por parte das vítimas diante de 
seu próprio sofrimento.” (OIT, 2006:32-35) 

136 Considerando um amplo debate já constituído sobre o tema do mercado sexual, [propõe-se] a delineação de contributos 
específicos propiciados por este universo laboral e, sobretudo, das relações entre essas mulheres e seus “clientes 
especiais” que se desenvolvem fora dos clubes. Esses clientes passam a ser chamados “namorados” numa resignificação 
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vislumbrar junto dos seus traficantes, justifica, aparentemente, a sua natural 

atividade de aliciadora, levando outras “meninas” e reproduzindo nelas análogas 

expectativas. 

 Não se trata de, aqui, definir qual das leituras é a mais plausível, mas de 

identificar que a construção da noção de vítima não se cumpre, apenas, dentro do 

estereótipo estatístico, existindo amplo e complexo campo de experiências 

individuais, muitas vezes coletivizadas pela reprodução de outros valores, que 

permite ampliar o espaço compreensivo do fenômeno, e, assim, englobar na análise 

as contradições e os paradoxos. 

 Essa complexidade de motivações emerge de forma condensada no relato de 

S., do qual já citamos, antes, algumas passagens. 

Nome: S. 
Idade: 34 anos . 
Residência: Rio de Janeiro. 
Estado Civil: Divorciada 
Filhos: 4 filhos (2 biológicos e 2 adotivos) 
Escolaridade: Cursava, em 2001, o 3º período de Psicologia e o 1º período 
de Direito 
Profissão/Trabalho: Streaper e Garota de Programa. 
Condições Sócio-Econômicas: Não especificada. 
Além de ser streaper e garota de programa em uma boate, S. realizava um 
trabalho voluntário em uma ONG. “Já fiz de tudo um pouco. Já fui 
garçonete, subgerente de restaurante, babá, acompanhante de idoso, 
secretária... já fui de tudo um pouquinho! Na prostituição, até hoje, eu somo 
10 anos. Porém, desses 10 anos, eu só trabalhei 3 anos e meio. Eu paro, 
volto, paro, volto... no total, somando os meses,...tem 3 anos e meio... Nos 
trabalhos anteriores, nem todos foram de carteira assinada. Nunca gostei de 
trabalhar de carteira assinada! Eu acho que minha carteira só foi assinada 
duas vezes, por 3 anos e pouco. Do contrário, eu pago a minha 

                                                                                                                                                                                              
do tipo de interação que ali se desenvolve. Trata-se de relações extraconjugais, relativamente estáveis e duradouras que 
são marcadas por fluxos de reciprocidade entre, de um lado, favores afetivos e sexuais e, de outro, capitais financeiros ou 
sociais identificados como “ajuda”. A categoria da ajuda neste contexto traz uma importante contribuição no sentido de 
tentar superar percepções redutoras geradas tanto pela crença generalizada de que o dinheiro corrompe a intimidade 
quanto pela crença oposta de que sexo pode funcionar como uma mercadoria como qualquer outra, o que acarreta em uma 
série de limitações acerca da nossa capacidade de lidar com as interações entre dinheiro, sexo e poder. Essas limitações 
acabam tanto por influenciar negativamente as transações econômicas na esfera doméstica quanto por reforçar estigmas. 
Ao analisar essas interações sem inquirir sobre a autenticidade dos afetos nelas envolvidos, [pretende-se] buscar perceber 
as articulações entre sexo, afeto e dinheiro considerando um amplo leque de ambiguidades que envolve as diversas 
modalidades de intercâmbios sexuais e econômicos presentes neste universo relacional. No contexto das alternes a 
presença dessa economia se localiza numa relação de trocas assimétricas que envolvem diversos benefícios e apoios que, 
diferentemente do pagamento por serviços sexuais, não se dá num acordo pré-estipulado e acaba por criar interesses, 
obrigações e também afetos. Neste sentido, a ajuda, seja ela em forma de dinheiro ou outro capital material ou social, 
assume um papel que transcende o instrumental e vem carregada de significados sociais e até sentimentais. Vale ressaltar 
que a ideia da ajuda, tal como exposta aqui, é amplamente difundida no Brasil em contextos prostitucionais ou mesmo fora 
destes. [busca-se] ainda perceber de que maneiras os ideais de ascensão social, as aspirações conjugais, afetivas e 
sexuais são reorganizados e projetados pelas mulheres nessas relações e nas novas performances de gênero que delas 
emergem [e] também diluir dicotomias insatisfatórias do ponto de vista analítico e alargar não só a reflexão sobre o mercado 
sexual, mas também sobre as diversas configurações possíveis de relacionamentos afetivo-sexuais na contemporaneidade. 
(DOLABELLA, 2012:33-34)  
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autonomia...desde os 14 anos. Eu quero me aposentar antes dos 60.” [...] 
“Não sou consumista, até sou bastante econômica...às vezes, deixo de 
ganhar dinheiro para ir ao teatro, para ir ao cinema... acho que faz parte, é 
cultura. Ir à praia, ficar com as minhas filhas, com os meus sobrinhos. Eu 
curto a vida familiar. E muito! Adoro ficar em casa, lendo um bom livro” [...] 
“Gosto de me vestir bem, de comer bem, mas procuro economizar o 
máximo possível. Até porque não vou ter esse corpinho, essa carinha para 
sempre! Daqui a pouco, as rugas aparecem, as pelancas, caem os peitos e 
eu não vou arrumar nada nem para o café. Então, a gente tem que pensar 
no futuro. Nunca usei drogas ilícitas, só as lícitas. Só o cigarro, o álcool...” 
[...] “Tenho planos de um dia voltar e terminar a faculdade, que eu não 
consegui por falta de tempo... Filhos para criar... Então você opta: ou paga a 
faculdade ou compra a comida das crianças! Pretendo voltar a estudar e, se 
possível – se possível não, eu vou conseguir! -, vou terminar minha casa!”. 
S. disse que gosta dos familiares e, “apesar de tudo”, mantém um bom 
relacionamento com eles: “Se quiser também! Porque se não quiser... pode 
me esquecer! Ninguém paga as minhas contas no final do mês. Se eu não 
me virar, meus filhos morrem de fome!” [...] “Eu venho de uma família super 
conservadora... eu tenho uma mãe, uma irmã, e meu pai já faleceu. No 
início, minha mãe chorou muito!... Claro! Como toda mãe!... Qual é a mãe 
que quer uma filha assim? Eu não quero que as minhas filhas passem por 
isso! Se depender de mim, elas nunca vão precisar!... Quando a minha mãe 
me descobriu, ela deixou uma coisa muito clara: ‘olha, não era o que eu 
queria para você. Mas agora aconteceu, você é dona do seu nariz e faz o 
que você bem entender! Se ficar doente, pode me procurar. Quando 
precisar, pode me procurar! Só tem um detalhe: se você for presa, esquece 
que tem mãe! Se for assassinada, eu não faço o enterro!’”. S. contou que 
ficou sabendo da possibilidade de ir para o exterior por meio de “colegas da 
noite” que já haviam passado pela experiência. Interessou-se e procurou 
saber o que precisava fazer para inserir-se no esquema, pois queria ganhar 
dinheiro e conhecer outros países. Viajou com um contrato previamente 
assinado para “trabalhar” por três meses e ganhar U$18.000,00. Deste total, 
cerca de três a quatro mil dólares seriam descontados para cobrir gastos 
com passagem, alimentação e estadia: “a minha primeira viagem demorou 
dois meses e meio por causa de passaporte, visto... estas coisas. A partir 
do momento que eu estava com o passaporte, as outras viagens foram mais 
rápidas! Até porque o visto mais complicado é para os EUA e para isso eu 
não preciso, eu não quero ir, eu não faço questão. E outra: eu consigo visto 
fácil para Europa, porque tenho cidadania portuguesa.” [...] “Eu quis manter 
meu padrão de vida, o padrão que eu sempre tive com a minha mãe... foi a 
posição mais econômica possível... Eu não sei multiplicar, é complicado! 
Cristo soube multiplicar o pão, mas eu não sei multiplicar R$ 200,00!” [...] “A 
primeira viagem que eu fiz foi estranho, né? Eu estava num país que não 
falava a minha língua; eu não tinha os meus amigos, a minha família! Mas 
foi bastante proveitosa! Eu sabia exatamente o que estava indo fazer. 
Estava indo para uma casa de shows, fazer o que eu faço aqui, e mais, 
obviamente, prostituição, que eu também faço aqui” [...] “Até vale a pena, 
para nós que vivemos aqui no Brasil. Quando, aqui no Brasil, você ganha 
U$ 6,000.00 por mês? Pois os contratos de show eram de U$ 6,000.00 por 
mês!... Eles descontam U$1.000,00 todo mês, que é a despesa da 
passagem e da alimentação. O que eu acho que é errado, mas, ao mesmo 
tempo, é justo. É que eles cobram de três a quatro mil dólares para 
passagem ida e volta. É justo porque, para assinar o contrato, tem que estar 
com a passagem na mão, para poder marcar a data. E para você pagar do 
seu bolso, você tem? É mil e quinhentos a dois mil dólares para viajar! Ele 
cobra a mais, muito mais do que ele gasta realmente. Para Espanha, tá em 
torno de U$ 1.700,00, por aí. Se eu for pela AGÊNCIA, eu pago U$ 
4.000,00, mas eu também não tenho U$ 1.700,00 para ir sozinha” [...] “Fazia 
cinco refeições diárias, tinha toda a liberdade para passear, fazer o que 
quisesse, desde que, na hora combinada, estivesse de volta. O nosso 
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trabalho é de 22h00min as 4h00min. É tipo um horário padrão! Então, até às 
21h00min, eu tenho toda a liberdade... passeava pela cidade, ia em museus 
para saber a história da cidade, como que aquilo surgiu. Por que, de que 
adianta ir, por exemplo, à Espanha, e não conhecer o caminho de 
Compostela? De que adianta eu ir à França e não conhecer a torre Eiffel? 
Infelizmente, 90% das pessoas ligadas à prostituição se bitolam naquilo ali e 
então não faz porcaria nenhuma! Infelizmente, a verdade é essa! Quando 
muito, vai à praia para poder ficar com a marquinha do biquíni e não pelo 
prazer de ir à praia” [...] “Em hipótese alguma, poderia aceitar presentes de 
clientes, sob pena do dono da boate rescindir o contrato a qualquer 
momento. As prostitutas dividiam um apartamento. A primeira coisa que o 
‘dono da casa’ fazia quando chegavam, era fazer uma reunião explicando 
tudo e que não aceitassem presentes. No programa, o dinheiro é todo da 
mulher e o ‘dono da casa’ já ganha com o consumo da mesa. Deste 
consumo, também há comissão para a mulher” [...] “Já rodei muito, já viajei 
muito, conheço esse Brasil quase todo! Depois saí. Fui para fora 
trabalhando com prostituição. Eu já fui ao Japão, em Tóquio 
especificamente; na Espanha, em Madri; em Milão, na Itália; em Frankfurt, 
na Alemanha; na Holanda... Quando vou para Portugal, não é para 
prostituição, é a passeio, porque tenho família lá. Até rola, sabe! Saio para 
tomar um vinho e aí até rola um lance. Mas eu não vou para isso, eu vou a 
passeio” [...] “Violência, (já sofri) duas vezes aqui no Brasil. Lá fora nunca! E 
nem me senti explorada! Tem um contrato... se você não cumpre a sua 
parte, não pode exigir que a outra cumpra a dela. Se você foi contratada 
para fazer isso, isso e isso, por que amanhã você vai discordar?” [...] “Eu 
nunca tive problemas quanto a volta. O único problema que eu tive na 
minha vida, e assim mesmo nem foi comigo, foi com outra menina, aqui no 
Brasil. Foi quando eu fui para Serra Pelada. Porque lá... realmente você tem 
que ter muita estrutura psicológica para conseguir trabalhar... era 
interessante, porque os homens lá não pagam em dinheiro, pagam em ouro! 
São as pepitazinhas de ouro que a gente ganha por cada programa! Eu 
consegui em três, quatro dias e meio, eu consegui 23 pepitas! Com 20 
pepitas de ouro, você compra uma casa... lá no subúrbio... é mais barato, 
mas você consegue comprar uma casa! Só que eu vi uma das meninas ser 
assassinada. Ela foi... esfaqueada em cima da cama, porque o cara não 
quis usar camisinha, não queria tomar banho! Eles são imundos! Do tipo de 
homem que dá nojo! Que fica fedendo! E ele se recusou a tomar banho e 
ela começou a discutir com ele. Ele se recusou... matou a menina. E tinha 
um piloto que tinha um aviãozinho ali, tipo teco-teco para piloto e mais um 
passageiro só! Aí, saí uma hora da manhã! Paguei 20 pepitas para ele me 
tirar de lá, no meio da madrugada, com todos os riscos de cair com o avião! 
Nós corremos esse risco! Havia nevoeiro, você não enxerga nada!... Ele me 
deixou em Cuiabá... troquei mais duas para poder pagar a passagem.” [...] 
“Apartamento à disposição, era só na Alemanha e no Japão. Nos outros, 
você fica no local ou você aluga por conta própria, se quiser ficar isenta dos 
descontos, ou dentro daquele valor que eles estipulam para desconto. 
Sempre cumpri os contratos e fiquei por três meses. Mas há possibilidade 
de progressão e aí... ou você retorna ao Brasil ou você consegue renovar o 
visto para ficar mais três, seis meses...” [...] “Ou faz igual muitas idiotas, que 
pagam pelo casamento! Você paga uma taxa para usar o sobrenome de 
alguém, para obter a cidadania, e o que acontece? Nesse casamento, o 
cara passa a cafetizá-la! Por que não é os donos dos estabelecimentos que 
fazem o tráfico! Não é eles que exploram a mulher! A exploração sexual não 
é pelo dono do estabelecimento! É quando a idiota quer ficar no país e casa 
com um cliente! É ele que vai tentar cafetizá-la, que prende o passaporte, 
que faz horrores, como no caso daquela menina que foi para a Alemanha, 
da Bahia, que o cara matou e enterrou no quintal de casa!...” [...] “Os donos 
de estabelecimentos sempre deixam claro que isso pode acontecer. Eu fui 
para cinco países lá fora, aqui pela América Latina. Já estive na Bolívia, 
Venezuela, Argentina. Mas aqui é mais fácil de você se comunicar. O 
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brasileiro consegue se comunicar facilmente na Argentina, na Bolívia... até 
porque aqui também você não vai encontrar homem para te dar casaco de 
pele, nem joia de brilhante! E na Europa... Então eles deixam muito claro 
que é para gente não aceitar presente caríssimo, evitar certas coisas! É a 
mesma coisa que acontece quando eles vêm para cá: conhecem as 
meninas em Copacabana, ficam quinze, vinte dias com a mesma mulher, 
pagando tudo o que ela quer...pagando o melhor! Aí, a babaca casa e vai 
para lá, achando que tudo tá bom! Mas chega lá, ele toma o passaporte 
dela, prende ela num apartamento e vai cafetizála! Normalmente, é o 
‘marido’ que elas arrumam! Não são os agenciadores que fazem esse tipo 
de coisa! Pelo menos, eu nunca vi!” [...] “Para fins sexuais, eu não acredito 
no tráfico, exceto o de crianças e adolescentes. O máximo que existe de 
tráfico de seres humanos é por causa de órgãos. Tem muita gente que vem 
adotar aqui. Tudo isso para retirar os órgãos para salvar a vida de um filho 
legítimo deles. Isso existe! Agora, para fins de prostituição, eu acredito que 
só exista tráfico quando são crianças. Pra mulher, não existe a questão do 
envolvimento e do aliciamento. A não ser para pessoas muito bitoladas, lá 
no fim do mundo! Mas aqui nas metrópoles, sinceramente, não. Eu lido com 
a noite. Acho que vai quem quer. Ou será que foi realmente cafetizada, não 
pelo dono da casa, mas pelo ‘marido’? E aí, ela volta e se a Polícia Federal 
colocar isso na mídia, eles se ferram! Aí tem que dizer que foi enganada... 
foi levada daqui para lá, que não sabia!” [...] “Como aconteceu com uma 
garota: ‘ah não! Eu vou trabalhar na chapelaria de uma boate, guardando as 
bolsas!’ Eu disse: ‘acorda! Você vai trabalhar dentro de puteiro a troco de 
nada?’ Eu até acredito no caso da recepcionista, da arrumadeira, em 
trabalho de garçonete, de garçom... mas de uma menininha de 19 anos, 
toda bonitinha... dizer que ela foi convidada para trabalhar? Vai fazer o que 
ali?” [...] “Cai na real! Será que eu sou tão idiota? Sabendo quanto é o 
salário mínimo no Brasil, eu vou sair daqui para trabalhar de empregada 
doméstica e ganhar seis mil dólares ao mês? Será que a mulher é tão 
idiota? Ou é o famoso estereótipo da... loira burra? Ah, pelo amor de Deus! 
Isso não existe, eu não acredito! Eu acho que quando ela vai contar a 
história, ela conta a versão que ela foi instruída a contar. Tá tudo bem! Ela 
foi para lá por um agenciador e aí, quando chegou lá, ela se encantou por 
um idiota qualquer, que fez todas as propostas para ela ficar no país, e aí 
ela ficou presa, sem passaporte, foi cafetizada, prostituída pelo próprio 
homem que ela julgava ‘marido’! Só que, na hora que ela quer ajuda do 
consulado, na hora de voltar, ela tem que contar a versão que o nosso 
governo quer! Nem sempre pode falar a verdade!” [...] “Aí, as pessoas 
dizem: ‘é uma máfia’! Mas onde não existe máfia? Se você não sabe, no 
Brasil tem máfia até para banca de jornal! Você não pode simplesmente 
mandar fabricar uma banca e dizer que você vai ser distribuidora de tais e 
tais revistas! Existe uma máfia! Não é qualquer pessoa que pode ser 
jornaleiro! Onde não existe máfia?” [...] “Eu mesma, já fui várias vezes a 
Minas e ao interior de São Paulo, buscar meninas para trabalhar em casas 
aqui! Numa boa, eu jogo aberto! Primeiro, eu não vou buscar uma 
menininha dentro da casa dela! Eu não vou bater palma na casa dela!... Eu 
vou a outras boates e convido meninas para trabalhar... Quando chamam a 
gente para trabalhar no exterior, chamam de outras boates! O que eu sei é 
o que eu vejo nos jornais, na tv... Mas pode até existir tráfico de crianças lá 
para aqueles cantos! Lá no meio do mato, na Amazônia, em Rondônia! Lá, 
elas são totalmente despreparadas para a vida! Aqui, nas metrópoles, Rio, 
Salvador... não tem isso!” [...] “Foi legal, mas eu não tenho mais aquele 
espírito de aventura! Antigamente, era assim! Pegava e arrumava a mochila 
e ia para qualquer lugar! Eu já fiz tudo o que eu podia na vida!” [...] “Tem 
uma coisa que eu gostaria de dizer para toda mulher que está na noite: isso 
é igual carreira de modelo, não é para vida toda! Quando aparece ruguinha, 
você tem que trabalhar num outro lugar, em que as pessoas que estão têm 
um poder aquisitivo menor! Então, vão te pagar bem menos e assim 
gradativamente... É uma estrada em que você só vai descendo, Mas você 
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tem que aproveitar a oportunidade! Ou bem ou mal, quando eu consegui a 
minha casa, quando eu consegui ir para Europa e tudo o mais, eu tinha 
carinha de 20 aninhos, estava magrinha, bonitinha, gostosinha! Era fácil!” 
(LEAL e LEAL, 2002:132-138) 

 

 A postura de S. é, deliberadamente, de desconstrução e rompimento com 

preconceitos e prenoções. Trata-se, aparentemente, de discurso consciente da 

posição “de onde fala”, que se pretende na antítese de uma narrativa corrente, 

manipulada e instituída em torno de estereótipos. 

 Poder-se-ia qualificar, até, de uma postura marginal, enquanto manifestação 

de uma vontade de autonomia, que não se reconhece como vítima de qualquer 

sistema ou conjuntura, nem como explorada, não fosse o fato de ter percorrido o 

mesmo trilho e enfrentado os mesmo mecanismos impostos pelas redes de tráfico 

de mulheres que outras tantas também enfrentaram. Aquilo que, eventualmente, 

muda é a expressão de recusa de que a mulher não possui, em algum momento do 

processo, consciência da sua situação – aludindo a uma suposta falsidade ou 

oportunidade estratégica, voluntária ou induzida; ela entende que as escolhas das 

mulheres são realizadas considerando os riscos, e que estes são, certamente, 

conhecidos e ponderados quando elas decidem buscar, em algum outro lugar do 

mundo, a concretização de uma vontade ou a satisfação de uma necessidade. 

 Essa afirmação de autodeterminação não naturaliza, no entanto, a 

prostituição como solução: a alusão ao sofrimento da mãe, quando soube da sua 

escolha, e a recusa a que suas filhas “passem por isso”, a admissão da existência 

de violência e dor, definem os limites que S. reconhece como não suportáveis, no 

âmbito de uma atividade que ela interpreta como um contrato, como qualquer outro. 

Nessa perspectiva, S. desconstrói os diferentes critérios do olhar sobre o fenômeno, 

questionando o discurso preocupado e condenatório sobre o negócio quando tantos 

outros proliferam sustentados pela mesma lógica das organizações criminosas. 

 À aparente clarividência do discurso não é alheia a formação escolar de S., 

nem o relatado conforto da vida familiar, que lhe permitiu tomar posição e antecipar 

o contraditório; no entanto, dentro da narrativa, as ambiguidades entre um caminho 

voluntariamente escolhido e uma conduta imposta pelo contrato, ou entre a posição 

de aliciadora e aquela que recruta apenas meninas “da vida”, podem mascarar um 

discurso que é, recorrentemente, instrumentalizado pelo tráfico de mulheres em 
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favor dos seus argumentos e das suas práticas. De qualquer modo, a ampliação do 

campo das experiências e a articulação de outras narrativas obrigam a um 

dispositivo analítico que atenda a uma abordagem mais relacional e menos 

determinista do fenômeno. 

Outro aspecto relevante do processo de aliciamento é a “confiança”, que 

emerge nas narrativas em momentos diversos e segundo perspectivas distintas. 

Entendemos que o fator confiança constitui-se, hoje, como elemento decisivo no 

delineamento das estratégias do tráfico de mulheres, caracterizando um momento 

de mudança do modo de operar das redes, que alguns autores, como Sousa Santos 

(2007), identificam como um dispositivo privilegiado, quer de sobrevivência da 

organização criminosa, quer invisibilização do processo. 

 No entanto, a confiança possui uma importância ampliada nas narrativas das 

mulheres objeto de tráfico, configurando-se como um elemento decisivo, não só do 

convencimento para a tomada de decisão de migrar, como também nos mecanismos 

de sobrevivência durante o processo de exploração. Por um lado, é evidente o papel 

decisivo dos círculos de relação de proximidade, familiares ou de amizade, na 

configuração dos referenciais que influenciam ou determinam a escolha da mulher 

migrante, ainda que ela tenha reservas, ou não, quanto ao tipo de atividade que vai 

exercer, ou se a sua opção coincide com aquilo que ambiciona. Por outro lado, em 

face da solidão e, muitas vezes, da violência e opressão a que é submetida, outras 

relações de confiança ou “alianças” são construídas, não raramente com os 

indivíduos menos esperados, como clientes e/ou traficantes, servindo de ponto de 

apoio, de escape à pressão, e, frequentemente, como estratégia última de efetiva 

sobrevivência. 

 O exemplo da “Baiana” é caso sintomático de como a confiança assume 

importância marcante na sua trajetória. 

Nome: não revelado. 
Idade: 16 anos (não há informações se esta é sua idade atual ou refere-se 
ao ano em que ela foi traficada). 
Residência: interior da Bahia. 
Estado Civil: casada. 
Filhos: não. 
Escolaridade: não há informação. 
Profissão/Trabalho: não há informação. 
Condições Socioeconômicas: não há informação. 
O envolvimento da adolescente baiana (doravante chamada de “Baiana”) 
com o tráfico de mulheres para exploração sexual comercial iniciou-se em 
julho de 1998, quando conheceu uma tia que morava na Suíça, com a qual 



249 
 

estabeleceu uma relação de “confiança”, envolvendo, inclusive, contatos 
sexuais: “pelos poucos dias que fiquei com minha tia, ela me deu votos de 
que eu podia confiar nela. E eu confiei bastante.” A tia foi embora e, meses 
depois, telefonou para “Baiana”, propondo-lhe que fosse trabalhar e estudar 
na Suíça. “Eu disse a ela: ‘como seria viver a vida aí na Suíça?’ A resposta 
é que a Suíça é um país maravilhoso, que... teria tudo o que sempre sonhei, 
liberdade... então pedi um tempo a ela para pensar em tudo” [...] “Baiana” 
contou a proposta a seus pais que, inicialmente, não concordaram com a 
viagem. Entretanto, em pouco tempo, a filha conseguiu convencê-los. 
Poucos dias depois, a tia ligou novamente, alertando para um problema que 
deveria ser resolvido para que ela pudesse sair do país: a questão da idade. 
Pai e filha procuraram meios legais para resolver a situação. Contrataram 
um advogado e chegaram à conclusão de que alguns meses seriam 
necessários até que tudo estivesse regularizado. Acreditando que estava 
diante de um problema sem solução, “Baiana” disse para a tia que não iria, 
mas esta tranquilizou-a, afirmando que haveria outras formas de solucionar 
o problema. Poucos dias depois, a tia propôs que providenciassem um 
documento falso, que deveria ser de alguém que nunca tivesse tirado 
passaporte ou mesmo carteira de identidade. “Ela disse: ‘é a única opção 
que temos’! E eu, como queria ir tanto para Suíça... como a minha tia falava 
muita coisa sobre a Suíça... eu queria ir!” Surgiu, então, uma outra mulher 
(a quem “Baiana” também chamava de tia), que resolveu a situação. Tudo 
seguiu como planejado, sem problemas para a assinatura dos papéis e dos 
documentos da adolescente. Cerca de uma semana depois, já em março de 
1999, a primeira tia enviou o dinheiro para o pagamento do passaporte. No 
mês seguinte, ela avisou que a sobrinha já podia pegar a passagem aérea. 
Em abril de 1999, “Baiana” saiu do interior da Bahia, foi para Salvador e de 
lá embarcou para Zürich, onde foi recebida por dois homens e pela tia, que 
a levou para comprar roupas e para um salão de beleza. A mando da tia, 
ela teve um encontro com um dos homens que conheceu no aeroporto de 
Zürich: “ter que transar com um homem que vi apenas só um dia... e ainda 
por cima brutal! Nunca vi coisa igual! Perder minha virgindade com um 
homem podre como aquele, foi difícil! Daí por diante, a minha vida mudou 
totalmente... aí senti que o pesadelo estava apenas começando para mim” 
O homem entregou “Baiana” para a tia, alegando que ela não era virgem. A 
mulher irritou-se, xingou a sobrinha de “mentirosa” e “prostituta” e chegou a 
mencionar que a mandaria de volta para o Brasil, mas o homem interveio e 
a tia mudou de ideia. O homem e a tia fizeram um acordo pelo qual ele se 
casaria com “Baiana”, que, em troca, deveria prostituir-se. Cerca de cinco 
dias depois, a tia levou-a para trabalhar em uma sauna. Metade do dinheiro 
que ela recebesse deveria ser repassado à mulher. O restante seria 
destinado a pagar metade das despesas do apartamento em que passou a 
morar com o “marido”. “Baiana” referiu-se ao “domínio” e ao “medo” que 
sentia da tia e do marido, que a agredia e constantemente mencionava os 
espancamentos aos quais submetia sua ex-mulher, uma dominicana: “ele 
acabou com ela! Deixou ela com a cara toda quebrada de pancada! Isso era 
como um sinal para mim. Eu sentia a maneira como ele falava, brutal, e ria! 
Como se para mim fosse engraçado!” Embora se prostituísse seis vezes por 
semana, ela não tinha acesso ao dinheiro, que era tomado pela tia sob a 
argumentação de que o estava juntando com o intuito de pagar passagens 
para que, no final do ano, “Baiana” pudesse visitar a família no Brasil. A 
possibilidade de estudo também foi descartada pela tia, que alegava que ela 
“já sabia o suficiente, e o alemão poderia aprender com os homens” [...] 
“Quando um cliente reclamava de mim, ela dizia que ia me colocar para fora 
do trabalho, porque...sabia que o meu marido não ia me querer sem 
dinheiro... e também sabia que eu tinha medo de ficar na rua!” Ela mantinha 
contatos telefônicos com os pais, mas tinha “vergonha” de contar a situação 
na qual estava inserida. No segundo semestre de 1999, “Baiana” 
engravidou do marido. A tia reagiu violentamente e propôs um aborto, que 
foi realizado no terceiro mês de gravidez. Nesse ínterim, ela foi obrigada a 
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continuar na prostituição, apesar de sentir muitas dores e não conseguir se 
alimentar direito. Em uma consulta com um médico, antes do aborto, ela 
contou toda a verdade sobre sua situação, pedindo-lhe segredo. No quarto 
dia após o aborto, a tia lhe obrigou a voltar para a prostituição. Durante uma 
relação, teve hemorragia e foi levada para um hospital. A partir daí, passou 
a esboçar um movimento de afastamento da tia e do marido. Iniciou um 
contato pessoal com um cliente, que passou a ajudá-la como “amigo”. 
Deixou de trabalhar para a tia e foi morar em um hotel. Conforme diz, o 
“amigo” tornou-se um “namorado”, reduziu o número de vezes em que se 
prostituía. Atualmente, há um processo na justiça Suíça que está sendo 
acompanhado por uma ONG. (LEAL e LEAL, 2002:153-156) 

 O relato da trajetória da “Baiana” evidencia os métodos alternativos de 

aliciamento, bem como os instrumentos de contaminação do senso comum 

utilizados pelo tráfico de mulheres, mas, também, de crianças e adolescentes, que 

conseguem penetrar nas relações familiares, fazendo uso da confiança. Trata-se de 

procedimento que busca contornar a crescente desconfiança das potenciais vítimas 

que, apesar de informadas e alertadas, dificilmente conseguem discernir o perigo. 

 Essa estratégia das redes de tráfico de mulheres surge bem caracterizada na 

recente campanha protagonizada por Jada Pinckett Smith (esposa do ator Will 

Smith), ilustrando um caso de aliciamento de uma jovem pelo seu próprio namorado 

com o objetivo de vendê-la a uma rede de tráfico de mulheres137. Trata-se de um 

conjunto de circunstâncias que ganham relevância com a proliferação de 

dispositivos de convencimento consubstanciados, já não na garantia de trabalho, 

mas na promessa de uma relação de afeto; aliás, nada que já antes não tenha sido 

ensaiado, no início do século XIX, como forma de aliciamento das “escravas 

brancas”. 

 Esse simulacro de relações afetivas nem sempre se situa no âmbito das 

técnicas de engodo, de falsa promessa ou de construção de ideário, mas, em alguns 

casos, é utilizado como mecanismo de regularização da situação ilegal da mulher 

migrante, não, também, como procedimento de garantia da sua integridade física em 

casos de extrema opressão e violência. Nesse campo de relações, tal como no 

universo diverso das relações sociais, sobretudo na dimensão interpessoal, é 

redutor simplificar as articulações e as motivações no sentido de afirmar que, de 

                                                             
137 O vídeo da campanha termina com as seguintes afirmações: “estima-se que vinte milhões de pessoas são usadas como 
escravos no mundo”; “as maioria das vítimas são traficadas por alguém conhecido”; “nos Estados Unidos estima-se que a 
idade média das meninas traficadas é de onze anos”; “a forma mais comum para recrutar vítimas de tráfico não é o 
sequestro, mas o amor”. Vídeo intitulado “Nada se compara”, da diretora Salma Hayek, 2012. Disponível em: 
www.dontselbodies.org. 



251 
 

forma genérica, o artifício do “casamento com o passaporte”138 é utilizado para iludir 

a vítima, induzindo-lhe a sensação de segurança e de veracidade, quando muitas 

narrativas demonstram que esse é um recurso, quer de proteção, quer de efetivo 

suporte, para a manutenção de alguma sanidade emocional em um contexto de 

desvinculamento afetivo, de ausência de outras possibilidades de construção de 

novos círculos de amizade. 

 O conjunto de narrativas aqui transcritas não só expressa dissonâncias em 

relação ao perfil da vítima como também questiona o modelo do fluxo de 

procedimentos dos aliciadores e das organizações criminosas. Podemos observar 

que o agente de contato, o elemento visível da rede, é uma mulher; fato que altera 

significativamente o olhar condicionado pelos padrões de gênero socialmente 

definidos. O caso Sukie é emblemático dessa mudança de papéis. 

Nome: Sukie 
Idade: 25 anos (em 2001) 
Residência: Não há informação 

                                                             
138 “Nas entrevistas efectuadas aos observadores privilegiados do fenómeno dos casamentos com o passaporte refere-se 
uma inquietação em relação aos riscos que as mulheres correm neste tipo de negociação. Foi de facto relatada nas 
entrevistas, – quer pelos responsáveis do Serviço Estrangeiros e Fronteiras, quer pelos responsáveis de associações de 
apoio à vítima, – que esta dinâmica pode constituir uma porta de entrada de um fenómeno, este bem mais alarmante: o 
tráfico de seres humanos. Com efeito, segundo os funcionários do SEF as redes de tráfico de seres humanos integrariam 
dinâmicas como aquelas dos casamentos “ilegais”, como primeira abordagem para o recrutamento de mulheres. Os dados 
recolhidos até agora em Portugal indicam que estas inquietantes expressões da economia criminal (tráfico de seres 
humanos e/ou trabalhadores), constituem um fenómeno que apresenta um crescimento exponencial que tem que ser 
melhor estudado e compreendido de maneira a tornar possível a actuação de mecanismos de inserção social para as 
vítimas. [...] foram entrevistadas duas Inspectoras dos Serviços administrativos do SEF responsáveis pela primeira triagem 
quanto ao que elas chamam os “casos suspeitos” de pedidos de residência. Numa longa entrevista elas explicam as 
características técnicas do trabalho de triagem, referindo alguns indicadores desta triagem como as grandes diferenças 
etárias entre os cônjuges, a pertença a nacionalidades mais “suspeitas” (mulheres brasileiras com homens portugueses ou 
mulheres portuguesas com homens paquistaneses ou indianos). [...] A entrevista com uma jurista e gestora do gabinete de 
Apoio à Vítima de Odivelas/Loures da área da Grande Lisboa permitiu recolher alguma informação sobre o fenómeno de 
casamentos como via para a imigração em Portugal. Este seria, segundo a entrevistada, um fenómeno recente. Os casos 
que ela refere dizem respeito a mulheres que estão no país ao abrigo da lei de reagrupamento familiar e que se dirigiram ao 
gabinete de apoio para pedir ajuda enquanto vítimas de violência por parte do marido. Os casos não têm tido até agora 
nenhum tipo de quantificação estatística sendo relevantes pelo aparente incremento do fenómeno. Os casos tratados 
envolvem mulheres nacionais de países como o Brasil, PALOP e Paquistão e tratam-se quer de casamentos endogâmicos 
quer de casamentos mistos: no caso dos brasileiros são em geral mulheres que casam com nacionais portugueses ou de 
outras nacionalidades europeias; no caso dos paquistaneses são os homens que casam com mulheres portuguesas ou 
europeias: ‘…relativamente à situação do casamento (…) o problema que existe de o casamento ser usado como uma 
forma de legalização, (…) no que diz respeito ao apoio à vítima, no nosso trabalho, nós sabemos que há outras situações, 
de pessoas que se legalizam, (…) o nosso problema é quando uma mulher é estrangeira e casada com um português ela 
tem que ir com ele ao SEF, não é? ….. ela está refém daquele casamento… se for uma situação de tráfico, então tudo bem, 
nós podemos articular com as autoridades policiais e, pura e simplesmente, pedimos que ela fique ao abrigo do estatuto de 
colaborador de justiça, que vem na lei de imigração, e portanto a partir daí esta pessoa tem um visto especial para 
permanecer no país legalmente e tentarmos elaborar com ela um projecto de vida. Se for uma situação de violência 
doméstica o que acontece é que ele tem que carimbar uns papéis e ela precisa dele por isso…. Absolutamente dependente 
dele…’ [...] E refere também casos de tráfico de crianças: ‘(…) já houve situações em que as pessoas foram ao SEF, 
prestaram falsas declarações a dizer que iam trazer um sobrinho ou um primo para, para cá, porque tinha um problema 
assim e assado e precisava de tratamento médico e veio ao abrigo desses dois critérios: tratamentos médicos e 
reagrupamento familiar. Depois estas crianças eram prostituídas em casas’.” (GRASSI, 2005:11-15)  
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Estado Civil: Separada 
Profissão/Trabalho: Frequentadora das boates do Centro de Manaus. 
Filhos: Dois 
Escolaridade: Não há informação. 
Condições Socioeconômicas: A mãe vende churrasquinho para sustentar os 
filhos. 
Nascida em Manaus, Sukie residia na zona leste do município. Separada do 
marido, com quem teve dois filhos, que hoje estão sob os cuidados de sua 
mãe, era frequentadora das boates do centro de Manaus. De acordo com 
seu relato, numa noite, ela não percebeu o horário e perdeu o ônibus de 
volta para casa. Como não tinha dinheiro para pagar um táxi, dormiu em um 
hotel no qual morava uma amiga que trabalhava na boate Crocodilos. Ao 
acordar, foi para a Praça do Relógio, onde fica o terminal de ônibus do 
centro de Manaus. Sem muita preocupação em retornar para casa, sentou-
se em um banco. Duas mulheres, uma jovem e uma senhora com idade em 
torno de 60 anos, aproximaram-se e puxaram conversa, elogiando-a e 
achando-a muito bonita. Perguntaram-lhe, então, se ela não gostaria de 
viajar para a Suíça ou para a Espanha, a fim de trabalhar num bar ou na 
área de turismo. Sukie aceitou o convite, pensando em “ganhar dinheiro 
para ajudar a família, comprar coisas, roupas...”, mas disse que elas teriam 
que falar com a sua mãe, que é casada pela segunda vez e que, para 
sustentar a ela e a seus irmãos, trabalha vendendo churrasquinho. Elas 
foram até lá e comprometeram-se com a mãe de Sukie, afirmando que sua 
filha iria para a Espanha trabalhar na área de turismo. Ela estranhou a 
história, mas, diante da idade da mais velha, concordou. Segundo o 
Processo 031/2000, da Polícia Federal, essas duas mulheres criaram 
condições para que Sukie tirasse o passaporte o mais rápido possível. Com 
a documentação em dia e de posse do bilhete de passagem, também 
fornecido pelas aliciadoras, Sukie viajou para Recife e de lá seguiu para 
Lisboa. Nessa cidade, foi recebida por uma senhora portuguesa, 
permanecendo dois dias na capital. Em seguida, já sob a responsabilidade 
de uma espanhola, foram de ônibus para Pontevedra, localizada na Galícia, 
região norte da Espanha. Foi quando lhe disseram que não trabalharia 
como garçonete, nem em turismo, mas em “programas” ou como 
acompanhante de homens com dinheiro. Sukie foi levada para o bar/boate 
Palladin, onde, para começar a trabalhar, recebeu roupas novas e sensuais. 
Segundo ela, a dona do bar era extremamente rigorosa - não só com ela, 
mas com as inúmeras brasileiras que lá se encontravam - e já havia tomado 
os seus documentos: “se não trabalhasse não comia.” No começo, disse, 
sentia muita falta de sua família, teve dificuldades para adaptar-se ao clima 
frio e às pessoas, que eram muito fechadas, o que lhe dava depressão: “(eu 
me) sentia muito baixa... humilhada, porque a vida de mulher de programa é 
muito humilhante, mesmo! Tinha homens que, por exemplo, não gostavam 
muito das brasileiras. Eles pegavam elas para fazer maldade”. Ela conta 
que era comum haver “baixarias” no clube, envolvendo a briga da dona da 
boate com as brasileiras. De vez em quando, a polícia dava batidas no Bar. 
Durante os três meses que permaneceu no Palladin, Sukie enviava dinheiro 
para sua mãe, mensalmente. Já familiarizada com o ambiente, Sukie fez 
amizade com uma jovem cearense que já conhecia outros países da 
Europa. Numa noite, as duas resolveram não ir “trabalhar” e foram para 
uma discoteca, dançar. A dona do Palladin ficou furiosa e brigou com elas. 
Resolveram fugir, mesmo sem os documentos, que estavam retidos na 
boite. Inicialmente, foram para Lisboa e, em seguida, para a cidade do 
Porto, onde passaram a “trabalhar” em três casas noturnas: Paganinha, 
Pérola Negra e Bagdá. Nessa época, Sukie conheceu um jovem português 
que trabalhava num restaurante que se tornou o seu “caso preferido”. Ele 
passou a ajudá-la e queria que ela deixasse a vida de “programas”. Um dia, 
a Polícia Federal portuguesa fez uma operação na “Pérola Negra”, 
prendendo as garotas de programas, sobretudo aquelas que estavam sem 
documentação. Sukie foi mandada para o Rio de Janeiro e só voltou a 
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Manaus porque um jovem português pagou-lhe a passagem. (LEAL e LEAL, 
2002:158-160) 

 O caso Sukie abre outro campo de imponderabilidade quanto aos meios 

utilizados pelas redes de tráfico de mulheres: o surgimento de personagens 

insuspeitos – além dos familiares, mulheres idosas, senhoras simpáticas que 

oferecem amizade, roupas e ofertas de bons empregos. 

 A recente operação da Polícia Civil de Teresina, no Piauí, resultou no 

desmantelamento de uma rede de aliciamento e tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual que operava a partir da web com a divulgação de um catálogo de 

mulheres que trabalhavam em diversos estabelecimentos dedicadas à prostituição, 

cuja estrutura organizativa tinha como uma das principais agentes a “Dona Beth 

Cuscuz” – senhora idosa, proprietária do mais famoso prostíbulo da cidade –, além 

de outras mulheres que desempenhavam tarefas de aliciamento e contratação de 

“modelos”.139 

                                                             
139 Operação em Teresina - 14/08/2012 - Operação Aspásia da Polícia Civil: Polícia investiga rede de prostituição 
através de sites - Iniciada a coletiva, a delegada Daniela Barros mostrou, através de um slide, como funcionava o 
esquema. Foram dados os nomes de todos os oito presos confirmados. Segundo ela, a grande investigação se dá pela 
facilitação da prostituição nestes estabelecimentos. Através dos sites, onde as mulheres eram, como disse a delegada, 
tratadas mesmo como sendo parte de um "cardápio", essas casas de show agenciavam as mulheres. Os sites divulgavam 
as mulheres que trabalhavam nestes locais. A investigação envolveu as casa Beth Cuscuz, Copacabana Show e ainda o 
Rancho. Depois de uma matéria publicada no Jornal O Dia, onde foi dado indícios de que estes estabelecimentos estariam 
aliciando menores para prática sexual, é que teve o estopim da investigação. O ministério público, através da Dr. Lucy 
Jones, encaminhou um pedido a delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, para que o caso fosse investigado. De 
lá pra cá, sob total sigilo se deu a investigação. Ao dar cumprimento aos mandados de prisão e apreensão, a polícia 
constatou a situação em que viviam as mulheres que trabalhavam nestes locais, ditos como bares e casas de show. Com 
esta investigação sobre a exploração de menores, foram surgindo o que foi chamado pela delegada Daniela Barros, de 
tentáculos da investigação. “Fato comum é que a maioria dos envolvidos tinham acesso aos sites destinados a exploração 
sexual”, disse. Nas casas foram encontrados quartos onde as moças moravam para ali serem aliciadas, e a pericia fez a 
constatação da utilização destes locais. Os quartos tinham pouca higiene e em condições precárias. “Chamam de 
prostituição de luxo, mas de luxo ali não tem nada”, comentou a delegada Daniela. Foram achadas ainda agendas, e 
comandas que estipulavam que as moças teriam de deixar diariamente na casa o valor de R$ 120, obrigatório para 
permanência no estabelecimento. Foram encontrados ainda boletos destinados a taxistas que ganhavam R$ 20 por cada 
cliente que era levado ao local, e caso levasse mais de 5 por dia, ganhava bônus de R$ 50. Foi constatado ainda a 
existência de quartos onde ocorriam os encontros amorosos, o que é proibido já que os estabelecimentos tinham licença 
para o funcionamento como bares ou boates. Ainda com relação aos sites, a delegada informou que as mulheres pagavam 
até R$ 300 por mês para manter suas fotos nos sites, e um deles tinha até 20 mil acessos diário. [...] Uma menina 
apreendida tem 14 anos de idade, mas aparentava ter bem mais pelo corpo. Computadores e outros objetos foram 
apreendidos. Fontes na CICO confirmam que mais de 30 garotas, vindas de estados como Pará, Maranhão, Ceará, Rio 
Grande do Sul, São Paulo etc foram conduzidas pela polícia a delegacias da cidade para prestarem esclarecimentos. 
Algumas estão na delegacia de entorpecentes, localizada na zona Sul de Teresina. O advogado João Pedro Silveira 
informou ainda que com uma das mulheres, não se sabe de qual estabelecimento, foi apreendido uma pequena quantidade 
de cocaína. Elas evitam falar à imprensa. O estopim para início das investigações teria sido uma matéria jornalística 
publicada no jornal O Dia, sobre como funcionava o esquema de agenciamento destas mulheres. Uma promotora provocou 
a Polícia para que fosse feita essa investigação. Entre oito já estão presas. Entre essas pessoas, uma que é responsável 
pelo site. Nos depoimentos das garotas, elas relatam as normas que cumpriam e como ganhavam o dinheiro. Dizem que a 
Beth Cuscuz, por exemplo, cobrava 30% do valor do programa. Segundo relatório parcial repassado pela Delegada Andréa 
Magalhães, foram confirmadas as prisões de dez pessoas na Operação Aspásia. São dois do sexo masculino e o restante 
do sexo feminino. Equipes ainda diligenciam para efetuar mais prisões. Parte do material apreendido está sendo trazido à 
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 A emergência de mulheres no âmbito da criminalidade organizada, que não 

se restringe ao tráfico de mulheres, mas que se estende com grande incidência, por 

exemplo, ao tráfico de drogas, para além de romper prenoções e atributos de gênero 

consolidados, introduz no inconsciente coletivo a inquietação e a “dúvida”, 

relançando, ou reforçando a indagação: a mulher vítima ou vilã? 

 Entendemos que não se trata, apenas, de perplexidade episódica, mas de um 

enraizado sentimento subterrâneo – que desponta em momentos decisivos, como se 

a clamar por confirmação – quando se trata de ajuizar condutas e analisar as 

circunstâncias e as motivações que opõem a mulher que migra, e acaba inserida no 

mercado sexual, e os(as) aliciadores(as). Sempre que surge uma mulher no papel 

de corruptora, difunde-se a ideia de um pecado coletivo, como se todas as mulheres 

passassem a integrar esse todo corporativo e onde a vítima aparece como mais uma 

que afinal não é – a mulher migrante-prostituta perde, assim, o estatuto de 

vulnerabilidade, sendo rebaixada, por efeito de uma nomeação moral, a uma 

situação de inferioridade inerente à sua condição de mulher, perversamente 

pecadora140. 

 Esse discurso visível e expressivo nas práticas institucionais e nas relações 

sociais, porém silencioso e oculto em um segredo que se impõe como verdade, 

tende a induzir na mulher migrante um sentimento de culpa, calando-a, confinando-a 

                                                                                                                                                                                              
Comissão Investigadora do Crime Organizado. (Disponível em: http://180graus.com/geral/beth-cuscuz-e-dono-do-
copacabana-sao-presos-em-the-551979.html. Acesso em: 16 ago. 2012.) 

140  “Ponto de fundamental apreciação é a modificação da identificação social das pessoas traficadas, já que os 
consumidores dos serviços de pessoas traficadas utilizam-se muitas vezes de discursos de desconstrução da humanidade 
do outro, formas de torná-lo menos igual e de fazê-lo deixar de ser detentor de direitos, justificando assim atitudes 
inaceitáveis em relação a outras pessoas consideradas ‘de bem’ [...] ao serem indagados se manteriam relações sexuais 
com uma prostituta que estivesse escravizada, ou em cárcere privado, a maior parte manifestou ‘repulsa’ em fazê-lo. 
Entretanto, um grande número deles afirmou já ter comprado favores sexuais de mulheres que suspeitavam estarem em 
situação de tráfico. [...] respostas do questionário, porém, apontam para a existência de um mecanismo forte de 
naturalização desse ato na cabeça dos que compraram sexo escravo. Essa naturalização da despersonalização das 
mulheres submetidas ao tráfico se reflete, ainda, na pratica dos tribunais, do aparato policial e dos operadores do direito, os 
quais tendem a relegar para segundo plano medidas de acolhimento das vítimas, antes tratando-as como criminosas. 
Especialmente no tocante às leis de migração, o que se constata com mais frequência é que as mulheres traficadas são 
encontradas em situação de ilegalidade no território estrangeiro, muito em função da retenção de seus passaportes, da 
posse de documentos falsos, da expiração da permissão de permanência, etc. Nesse sentido, [...] a legislação de migração 
é altamente influenciada pelos interesses econômicos e políticos dominantes, sendo que essa abordagem trata as mulheres 
como criminosas que cruzaram fronteiras ilegalmente ou são residentes ilegais; em resposta, as políticas tendem a proteger 
os interesses do Estado, e não das mulheres. Um terceiro efeito dessa inferiorização das pessoas traficadas opera-se nelas 
mesmas, que normalmente não se enxergam como sujeitos de direitos, porque nunca foram tratadas como tais, o que 
alimenta o ciclo de exclusão e descaso perante elas. Por isso, um número exorbitante de mulheres deixam de denunciar os 
traficantes, tanto ao retornar ao país de origem, quanto no país de destino, por vergonha do estigma da profissão que 
realizaram no exterior. A pressão psicológica exercida pelos agentes do tráfico, pela mídia e pelo descaso popular é grande 
e leva a vítima a crer que não haverá solução para o seu problema. Sua posição inferiorizada lhe faz sentir indigna de 
proteção, o que leva à falsa percepção de que uma denúncia poderá até mesmo agravar sua situação”. (LIMA e SEABRA, 
2011:173-174)  
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a universos de motivações que ela interioriza e reprime, e que, certamente, já 

ninguém quer escutar. Aquelas narrativas aqui transcritas correspondem, ainda 

assim, a um campo reduzido de sujeitos que tiveram a possibilidade de serem 

escutadas, e que conseguiram superar a barreira da culpa, persistindo, no entanto, 

larga maioria no silêncio de uma escravidão que submete consciências, rouba a 

dignidade e incapacita o exercício da liberdade de pensar e agir, restando-lhes, 

apenas, a possibilidade de reagir ou resignar. 

  



256 
 

4.2   Quem cuida das vítimas? 

 

 

 Para além de “quem”, poderíamos acrescentar a indagação: como cuidam 

das vítimas? Entendemos que são questionamentos não dissociados da persistente 

indagação: quem é a vítima? 

 Se, hipoteticamente, podemos ensaiar múltiplas abordagens teóricas em 

torno da categoria vítima, a partir do olhar das diversas áreas do conhecimento dos 

estudos sociais, de acordo com quadros metodológicos que nos aproximam ora de 

uma conceituação positivista em torno de uma perspectiva dicotômica ou sistêmica – 

vítima / agressor –, ora estruturalista, configurando determinantes que fixam padrões 

de relações e comportamentos, ora, ainda, de leitura que compreende o processo 

histórico que condiciona a ação dos sujeitos em cada circunstância e tempo 

concretos, então teremos muitas dificuldades em fixar atributos definitivos e de isolar 

as práticas sociais dos sujeitos reais. Ou seja, quem cuida da vítima, e como cuida, 

não independe de quem ela é, de fato. 

 Como podemos observar ao longo da nossa análise e reflexão, o vasto 

conjunto de dispositivos operacionais consubstanciados em políticas e programas ─ 

e em instrumentos jurídicos que envolvem a questão do tráfico de pessoas ─ tem 

como objetivo último a defesa e proteção do indivíduo, ainda que possam persistir 

debates sob a forma como o sujeito é considerado enquanto ser social. 

 A questão essencial emerge, em nosso entender, quando o sujeito objeto 

desse vasto conjunto de “cuidados” é nomeado como vítima tipificada segundo 

parâmetros deterministas e não relacionais. Essa vítima, porém, raramente reúne os 

requisitos desse quadro consensual, parametrizado e estático, sendo, pelo contrário, 

parte de um processo dinâmico, complexo e dialético, em permanente reformulação 

de condicionantes e estados de consciência dos agentes envolvidos, no qual a 

construção das subjetividades adquire decisiva influência. 

 Se atentarmos aos aspetos discursivos sobre o tráfico de pessoas, 

independentemente da sua fonte, são recorrentes os agentes nomeados: por um 

lado, temos aqueles que estão diretamente envolvidos – vítimas e traficantes (sob 

diversos tipos de modalidades) –, e, por outro, aqueles que enfrentam o fenômeno, 
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distribuídos entre instituições governamentais, organizações nacionais e 

internacionais, e, eventualmente, aqueles que atendem às vítimas, compreendendo 

instituições públicas e organizações não governamentais, designada como 

“sociedade civil”. Ou seja, o problema é colocado de forma polarizada e dicotômica: 

de um lado, os agentes ativos; do outro, os agentes passivos; de um lado, os que 

protegem e cuidam; do outro, os que reprimem; e, inevitavelmente, dependendo do 

ponto de vista, o bem, de um lado, e o mal, do outro. 

 Porém, como podemos já observar, os esquemas de avaliação e 

classificação, postos segundo padrões, tornam-se exíguos e contraditórios quando 

os limites e os termos do problema são fluidos e dinâmicos, levando a inesperados 

paradoxos de inversão e subversão das categorias de análise e das práticas 

institucionalizadas. 

No âmbito dessa perspectiva polarizada dos olhares e dos discursos sobre o 

tráfico de pessoas, podemos, ainda, constatar a ausência da expressão “questão 

social”141. Poder-se-ia subentender nessa ausência uma atualização conceitual na 

qual a noção de questão social, supostamente vinculada a uma perspectiva teórica 

que entende o sentido conjuntural, processual e histórico dos acontecimentos, deixa 

de ser uma equação analítica válida. 

Entendemos, no entanto, que o descartar do tema tem outras motivações e 

implicações. Por um lado, a noção de “questão” surge desdobrada e associada, 

cremos que deliberadamente, a outros termos, como direitos humanos, direitos 

políticos, migração, trabalho, sexualidade, gênero, emancipação, autonomia, 

identidade, ou dignidade, que se encontram vinculados à noção de indivíduo. Por 

outro lado, a defesa desses preceitos e da garantia dos direitos individuais é 

operada a partir da gestão de interesses e/ou conflitos, também de dimensão 

interpessoal, ou, quando muito, entre interesses corporativos constituídos em 

interesses de Estado. 

                                                             
141 A noção de “questão social” está à análise do processo histórico que observa as contradições entre capital e trabalho no 
âmbito das repercussões nas relações sociais em função das transformações operadas pelos modos de produção 
capitalista: “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e 
de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e 
do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a 
exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão”. (CARVALHO e IAMAMOTO,1983:77). Ou, segundo 
outra perspectiva conceitual:  “[...] a questão social é a aporia das sociedades modernas que põe em foco a disjunção, 
sempre renovada, entre a lógica do mercado e a dinâmica societária, entre a exigência ética dos direitos e os imperativos 
de eficácia da economia, entre a ordem legal que promete igualdade e a realidade das desigualdades e exclusões tramada 
na dinâmica das relações de poder e dominação”. (TELES, 1996:85) 
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Nessa perspectiva, a ideia sobre o “social”, do interesse social ou do ser 

social, parece não fazer parte da equação do problema, porquanto a noção de 

“questão social” não existe como pressuposto analítico, e, menos ainda, como 

campo concreto das contradições das tensões do processo histórico. Não por acaso, 

ao fenômeno do tráfico de pessoas, em particular de mulheres, crianças e 

adolescentes para fins sexuais, não está associado qualquer campo de mediação 

social no sentido de caracterizar-se como “problema social”.  

As análises, os discursos e as narrativas circunscrevem-se quer ao espaço 

restrito dos intervenientes – suas relações próximas e esporádicas, ou relações de 

proximidade familiar – quer a campos estruturantes ou a sistemas, como o mercado 

global, as políticas de migração, ou a articulação dos sistemas políticos e jurídicos 

através dos tratados internacionais. Pelo meio, a entidade “sociedade”, entendida 

como espaço em que operam as efetivas relações sociais e interpessoais, as 

representações sociais e o controle social, deixou de fazer parte do problema. Nesse 

sentido, o tráfico de pessoas não é, definitivamente, colocado como questão social. 

Não se trata, em nosso entender, de ajustamento semântico ou de retórica 

discursiva da atualidade midiática, que por vezes tende a substituir termos sem 

renovar conteúdos, mas de circunstância deliberada com repercussões decisivas 

quando se fala de “enfrentamento” do fenômeno. Daí a indagação “quem protege e 

como protege a vítima” não ser dissociada do fato de colocar-se, ou não, o tráfico de 

pessoas como questão social. 

Podemos vislumbrar, na nossa análise, que a maioria das estratégias de 

enfrentamento do tráfico de pessoas, consubstanciadas por tratados e convenções 

internacionais, e por políticas e programas nacionais, assentam em dois eixos 

estruturantes: o jurídico e o assistencialista, ou humanitário, conforme o discurso. O 

primeiro engloba vasto conjunto de dispositivos institucionais, instrumentos legais e 

procedimentos operacionais, com vista quer a criminalização de aliciadores e 

traficantes, quer a proteção dos direitos das vítimas. O segundo eixo busca 

configurar ações de atendimento, acolhimento e encaminhamento das vítimas com 

base na iniciativa e/ou participação de organizações oriundas da sociedade civil. 

Consta da maioria desses documentos a referência a um terceiro eixo de atuação, 

denominado prevenção, cujo conteúdo, quando não é omisso, confunde-se ou é 

apropriado pelos outros dois. Ou seja, recorrentemente, a prevenção é definida 
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como um campo de condições estruturantes que é necessário criar ou alterar, ou 

como um espaço da conscientização, da formação, da educação, enfim, o espaço 

que, conceitualmente, é caracterizado como o das relações sociais de forma ampla, 

mas sem que tal acepção seja conceitualmente expressa. 

A apropriação da noção de prevenção por parte do universo jurídico e judicial, 

que tende a associá-la à ideia de dissuasão a partir de uma perspectiva 

criminalizante do fenômeno, retira à sociedade sua possibilidade de construir os 

mecanismos de controle social ajustados às dinâmicas e às reações concretas que 

se estabelecem entre os sujeitos. Ao mesmo tempo, o aparato judicial brasileiro, tal 

como na maioria que operam nos países das culturas ocidentais, funciona na lógica 

do controle social por via da conduta normatizada, do crime, e da sua penalização, 

conforme o arcabouço positivista da norma.  

Essa lógica configura-se em torno da tipificação da ação ilícita ou criminosa, 

estabelecendo regras e limites à conduta, definido, assim, um quadro estático dos 

fatos sociais. Observe-se, no entanto, que o sentido positivista que orienta a norma 

jurídica e o procedimento judicial contemporâneo, estruturado com base nas 

reflexões e proposições metodológicas de Durkheim (2008)142, estão a perder o 

nexo sociológico de base, à medida que o crime deixa de constituir-se como “fato 

social”, deslocando-se para o campo das interações pessoais. 

A racionalização da norma em torno da tipificação das condutas, 

abstratizando-a, e a redução dos conflitos sociais ao processo judicial formal, que 

dirime interesses posto sob a forma de dicotomias personificadas – direitos da vítima 

/ direitos do agressor –, desloca os problemas da dinâmica do contexto no qual foi 

gerado, em que as ações dos indivíduos são sancionadas por códigos e pactos 

coletivamente construídos, para um espaço público autoritário, que transforma os 

processos sociais em ação individual, em fato jurídico ajuizável. 

                                                             
142 Recorde-se o sentido dado por Durkheim (2008:100), quando refletia sobre o crime como “fato social”, superando a sua 
dimensão individual: “[...] um ato é socialmente mau porque é repelido pela sociedade. [...] Não o reprovamos porque é um 
crime, mas é um crime porque o reprovamos”. Acentuando, ainda: “[...] o fundamento sociológico do crime – enquanto ação 
que ofende sentimentos coletivos muitos fortes – não reside no indivíduo atomizado, mas nas reações que determinados 
atos provocam na consciência coletiva da sociedade, geralmente na forma de sanções legais ou espontâneas.” 
(DURKHEIM, 2008:88) 
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Essa rigidez do aparelho normativo levou Fernanda dos Anjos143 a afirmar: 

“existe um esforço para que também sejam criminalizadas outras modalidades de 

exploração [...] Já foram identificados, no Brasil, casos para fins de adoção ilegal, 

casamento servil, servidão por dívida, exploração da prostituição e tráfico para fins 

de trabalho escravo, remoção de órgãos, entre outras formas de crime que ainda 

não têm enquadramento [...] e a legislação não está dando conta de perceber e 

tipificar.” 144 

Não são indeléveis as consequências dessa estratégia de enfrentamento do 

tráfico de pessoas. Por um lado, essa abdução dos sujeitos do seu meio, das 

circunstâncias que envolvem as motivações próximas e as relações ampliadas, 

obriga a enquadrar uma história de vida nos termos da conduta normatizada, no 

sentido de se apurar, e julgar, se o indivíduo está, agiu, ou não, dentro da regra, 

transformando-o, de acordo com o critério, em objeto jurídico nomeado: ou é vítima, 

ou é réu. 

No entanto, a lógica jurídica possui, como salvaguarda do direito de defesa e 

de presunção de inocência, mecanismos que obrigam à “comprovação” inequívoca 

dos fatos, para que não persista no ato de apreciação, ou julgamento, qualquer 

dúvida quanto às ações praticadas. Paradoxalmente, não são raros os processos 

judiciais sobre práticas de aliciamento e de exploração sexual de mulheres, nos 

quais a “dúvida”, segundo a ótica do judiciário, constitui-se como elemento 

fundamental da decisão. Em diversos e não raros casos, a dúvida despoletada não 

se prende com os fatos e as ações praticadas pelo réu, aliciador ou traficante, mas, 

recorrentemente, sobre o fato de a vítima conhecer e/ou anuir com a proposta ou 

com o destino. Em diversas circunstâncias, e sem qualquer reserva, trata-se do 

efetivo julgamento da vítima e de apurar se ela, em algum momento, poderia ter 

concordado com os termos do negócio, ou se no seu passado existem indícios de 

conduta duvidosa, o mesmo é dizer, se passou pela prostituição (afinal esse é, 

                                                             
143 Diretora do Departamento de Justiça, do Ministério da Justiça. 

144 Depoimento em notícia de 13/07/2012, em Rede Brasil Atual. PEDROZO, Evelyn. Vítima de tráfico de pessoas ignora 
alcance do crime, sente vergonha e culpa . In: Rede Brasil Atual, 13/07/2012. Disponível em: 
http://www.traficodepessoas.org/index.php/noticias/466-vitima-de-trafico-de-pessoas-ignora-alcance-do-crime-sente-
vergonha-e-culpa. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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oficialmente, o perfil da vítima de tráfico): “na dúvida, a favor do réu”, como princípio 

da salvaguarda dos direitos individuais, transforma-se “na dúvida, contra a vítima”.145 

                                                             
145 Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Apelação Criminal nº 96.03.087722-0. Apelantes: X e Y. Apelado: Justiça 
Pública. Ementa: Penal – Processo Penal – Tráfico de Mulheres (art.231 do CP) Provas – Forma Tentada – Caracterizada – 
Pena Reduzida – Apelo Parcialmente Provido. 1- A consumação do crime de tráfico de mulheres só ocorre com a efetiva 
entrada ou saída de mulheres no território nacional, o que não é o caso dos autos, uma vez que as rés foram detidas antes 
do embarque para o exterior; 2- Pena reduzida ante a desclassificação do delito para forma tentada (art.14, § único, C.P.); 
3- Apelo parcialmente provido. [...] São Paulo, 21 de outubro de 1997. Relatório - [...] Consta da exordial acusatória, que X e 
Y recrutaram as vítimas A, B, C e E de casas noturnas no centro da Cidade de São Paulo, para exercerem prostituição na 
Espanha. Traz ainda a peça acusatória, que as acusadas prometeram para as vítimas remuneração mensal de 
US$4.000,00 (quatro mil dólares), bem como, as devidas providências para o embarque. Consta também, que no dia [...] 
policiais civis, após receberem telefonema anônimo, dirigiram-se até ao lugar noticiado, [...], como sendo o local de encontro 
para o embarque. Lá chegando, os policiais encontraram Y juntamente com as vítimas prontas para o embarque. No veículo 
que conduziria a denunciada Y e as ofendidas ao aeroporto foram encontradas 04 (quatro) passagens aéreas em nome das 
vítimas e US$4.500,00 (quatro mil e quinhentos dólares) em poder da referida denunciada. X foi presa em flagrante, no 
interior do Aeroporto Internacional de Cumbica, quando aguardava a chegada de Y e das vítimas para partirem para 
Espanha. O Ministério público Federal denunciou X e Y pela prática de delito descrito no artigo 231 do Código Penal na 
forma tentada. Voto - [...] análise dos autos: [...] Y em Juízo alega que nada sabe sobre os fatos, acrescentando que 
conheceu a co-ré X, no avião, quando veio para o Brasil. X, por sua vez, apesar de não confessar literalmente a sua 
participação na empreitada criminosa, narra com riqueza de detalhes o “modus operandi”, cujo trecho de seu depoimento é 
relevante transcrever: “conhece a co-ré Y. Travou conhecimento com ela na Espanha, porque atualmente a interrogada está 
residindo naquele país, em Astúrias. Y lhe foi apresentada por uma moça de nome K. Y é dona de um bar em Astúrias, 
onde há moças que trabalham como prostitutas. Sabe dizer que essas moças trabalham na casa. A interrogada que estava 
desempregada na época foi convidada para trabalhar como garçonete, no lugar de K, que ia voltar para o Brasil, no bar de 
Y. A interrogada veio para o Brasil em [...], em função de problemas de saúde de seus familiares, seu pai e seu filho. Y veio 
nesse mesmo avião co  a interrogada. A intenção de Y era ir até um certo endereço na rua [...] e pediu que a interrogada a 
acompanhasse até aquele local. Nesse local [...] era a residência de duas moças. Uma delas a interrogada conhecia, B. No 
dia [...] quando chegaram da Espanha a interrogada e Y vieram juntas até ao terminal da República. Neste local Y tomou 
taxi para ir até ao endereço [...], residência de B e F. Pode informar que alguns meses atrás Y mandou dinheiro da Espanha 
para uma pessoa aqui no Brasil, a fim de que esta pessoa providenciasse a ida de algumas moças para a Espanha para 
trabalhar como prostitutas no bar de Y... Y veio para o Brasil apenas para resolver isso, ou seja para verificar o que teria 
ocorrido, porque as moças essas moças não tinham chegado na Espanha... no dia dos fatos [...] Y telefonou de manhã para 
a interrogada pedindo que ela fosse até a rua [...], no apartamento de B. A interrogada foi até lá e viu dentro desse 
apartamento quatro moças que não conhecia e que veio a conhecer somente depois na Polícia. Depois disso, a interrogada 
voltou para casa de seu pai e no final da tarde veio até ao terminal da república, conforme havia combinado com Y. Elas se 
encontrariam nesse local e depois tomariam juntas o ônibus para ir ao aeroporto. Por voltas [...] horas como Y não e as 
moças chegassem a interrogada telefonou para ela na [...], não se recorda do número de telefone, e perguntou o que estava 
acontecendo já que elas estavam atrasadas. A interrogada foi informada pó F que Y e as outras moças iriam direto para o 
aeroporto, com uma pessoas de nome F. A interrogada pegou o ônibus e foi para o aeroporto de Cumbica. Lá chegando Y e 
as outras moças não se encontravam no local. O nome da interrogada foi anunciado pelo auto-falante e ela dirigiu-se até a 
Polícia Civil e foi detida naquele momento...”. Verifico que este depoimento prestado por X, foi corroborado pela prova oral 
colhida, principalmente, nos depoimentos das vítimas A, B e D [...] Corroborando com as provas consta as passagens 
aéreas em nome das vítimas e US$4.500,00, formando assim o corpo de delito dos autos, aprendidos com a co-ré Y. B, 
uma das vítimas, sustenta que já estivera na Espanha em uma boate de propriedade de Y onde a co-ré X prestava serviço 
como gerente. [...] Assim, X e Y ao tentarem promover a saída das vítimas do país, cometeram o delito capitulado no artigo 
231 do Código Penal, em sua forma tentada. Neste diapasão, não comungo do entendimento do ilustre Magistrado 
sentenciante, que condenou as acusadas pelo delito do artigo 231 do Código Penal, em sua forma consumada. Em meu 
ver, a consumação do crime em questão só ocorre com a efetiva saída ou entrada de mulheres no território nacional . O 
Legislador deixou bastante claro que tal crime só se consuma dessas forma. Diz o artigo 231 do Código Penal: “Promover 
ou facilitar a entrada no território nacional, de mulher nele venha exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-
la no estrangeiro”.  Assim, após cuidadosa análise dos autos, concluí que, efetivamente, o “iter criminis” permaneceu no 
âmbito da execução, configurando, portanto, o delito em sua forma tentada, o qual não se consumou por motivos alheios às 
vontade das agentes, uma vez que foram detidas pelos policiais prontas para o embarque com destino ao exterior.[...] Por 
sua vez, Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra “Manual de Direito Penal” [...]  ao tecer comentários sobre o delito em 
questão, ensina que: “Para a consumação de delito basta a entrada ou a saída da mulher do território nacional, não se 
exigindo o efetivo exercício da prostituição.Trata-se de crime de perigo que não se exige como resultado o meretrício. A 
tentativa é perfeitamente possível e ocorre, por exemplo, quando o agente prepara os papéis e compra a passagem e a 
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Esse dispositivo de inversão dos direitos das ofendidas estende-se, 

frequentemente, ao teor do discurso que lhe está associado: raramente se vê 

referida a orientação de que o aliciador ou o explorador da mulher, menos ainda o 

consumidor de sexo escravo, deverá “corrigir” a sua conduta ou “reabilitar-se”; 

porém, à mulher traficada impõe-se, como recomendação, implícita nos termos 

insidiosos com que se classifica seu desvio, mudar “de vida”, imputando-lhe uma 

culpa, erro de conduta, ou má escolha, tomando como princípio que sua conduta é 

voluntária, consciente e não coagida. Não é inédita a estratégia de indução de culpa 

ou de cumplicidade da mulher com o agressor, retomando-se, frequentemente, o 

discurso mitificado do fingimento, da dissimulação ou do oportunismo como uma 

natureza perversa intrínseca ao gênero feminino. Trata-se de uma prática que se 

estende a outras situações de violência que afetam a mulher, como a violência 

doméstica ou o estupro. Nessa perspectiva, retomamos a indagação: quem protege 

a vítima? 

O questionamento ganha relevante significado quando observamos o 

resultado do desmantelamento de uma rede de tráfico de mulheres nos países de 

acolhimento, em que o destino das “libertadas” é, invariavelmente, a detenção e 

posterior deportação, em função da ilegalidade. Ou seja, o quadro legal, mesmo 

quando provada a prática de um crime contra a mulher traficada, ainda presume a 

sua ilegalidade, mesmo que forçada, recriminando-a de forma expressa, 

devolvendo-a, como penalização, ao contexto de origem, ao problema inicial.146 

                                                                                                                                                                                              
mulher é detida antes do embarque para o exterior”. Vê-se que o exemplo dado pelo renomado jurista encaixa-se 
perfeitamente ao caso em tela. Descarte, devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva em sua forma tentada. 
Assim sendo, efetuada a desclassificação do delito consumado para o delito tentado, necessário se faz a redução da pena. 
[...] Diante do exposto, dou provimento parcial aos recursos das recorrentes para desclassificar o delito do artigo 231 do 
Código Penal para a forma tentada, reduzindo, por consequência, a apena aplicada, nos moldes acima estipulados, 
mantendo no mais a r. sentença monocrática. É o meu voto. Juiz Roberto Haddad, Relator. (grifos nossos) 

146 Sobre as características dos contextos de origem que mulher enfrenta a Organização Mundial das Migrações – OIM, 
comenta: “No entanto, o crescimento exponencial das mulheres no mercado de trabalho não traduz claramente uma 
melhoria da sua condição socioeconómica. Tudo isso tem uma clara influência sobre a qualidade das relações entre os 
géneros quer em países em vias de desenvolvimento quer nos países desenvolvidos. Nos países de origem, as mulheres 
substituem os homens, garantindo o sustento de toda a família. O papel e a identidade masculina, numa palavra, a sua 
virilidade, sofreram um rude golpe. Assim, assistiu-se a um aumento da visibilidade dos incidentes de abusos e de violência 
doméstica, possivelmente uma expressão do poder masculino. Desde sempre o homem fez uso da violência como forma de 
reafirmar a sua masculinidade. Assim, uma hipótese sugere que o tráfico pode ser encarado como uma forma de afirmação 
da primazia do homem sobre a mulher. As relações de género têm mudado em todo o mundo. Os antigos estereótipos 
atribuem às mulheres a responsabilidade dos cuidados familiares, mas a experiência demonstra que as mulheres são por 
necessidade ou por vontade própria conduzidas a essa situação Os padrões culturais modificam-se mais lentamente do que 
a realidade económica das mulheres, o que as compele a entrar no mercado de trabalho sem que haja uma partilha dos 
encargos domésticos entre os géneros. Assim, quer nas zonas mais ricas do planeta quer nas mais pobres, o trabalho 
feminino é associado a uma degradação das condições de vida de toda a família, ainda que se verifique uma melhoria das 
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 O Princípio da Legalidade, na sua interpretação positivista, tende, de forma 

sistemática e como reprodução das desigualdades de violências de gênero, a 

desprezar a experiência da mulher submetida a um processo de aliciamento e/ou 

exploração sexual, não constando, sequer detalhes no processo, pois estes fazem 

parte da subjetividade do sujeito, não constituem fatos jurídicos; curiosamente, como 

podemos constatar no processo analisado, a necessidade de comprovação da 

“intenção” do aliciador, bem como o seu detalhado relato, são tomados como fatos 

jurídicos decisivos. 

 Existe, na opinião de alguns autores, propensão a tratar a mulher traficada de 

forma discriminada, quando considerada a abordagem do tráfico de mulheres a 

partir do aparato judicial. 

Existe na sociedade uma superproteção da moral feminina, e isso se 
percebe quando da adoção pelo Código Penal brasileiro da denominação 
mulher “honesta”, ou seja, criou-se o estereótipo da mulher baseado na 
ideia que o mundo masculino tem da honestidade feminina: a forma com 
que a mulher explora a sexualidade. O referencial para distribuição da 
vitimização feminina é a moral sexual dominante simbolizada no conceito de 
mulher honesta, só aparentemente vago. Trata-se, pois, da vitimização 
seletiva das mulheres obedecendo à proteção seletiva do bem jurídico 
moral sexual: só a moral das mulheres honestas, maiores ou menores de 
idade, é protegida. (JAMAR, 2008:117-118) 

 

 Portanto, no espaço da proteção judicial dos seus direitos, e do seu bem 

jurídico – a liberdade sexual – deve a mulher apresentar-se de acordo com o padrão 

de conduta estabelecido; assim, um histórico de prostituição, ou o leve indício de 

consentimento, ou mesmo de conhecimento, sobre o seu destino, mesmo que os 

tratados internacionais o desconsiderem para efeitos de imputação criminal aos 

aliciadores, são o suficiente para, desde logo, subentender-se a prévia condenação 

da sua vida pregressa e respectiva indução de culpa sobre a sua condição de 

traficada. 

 Aliás, a indução de culpa é utilizada, estrategicamente, pelos mecanismos 

institucionais, políticos e judiciais, para isolar as vítimas do seu meio social ao 

conferir-lhes assistência seletiva – elegendo, apenas, certos domínios da ajuda – 

conducente à sua “reabilitação” ou “integração”, ou seja, mudança de vida; o que 

significa abandonar a prostituição como coisa má que traz consigo. Paradoxalmente, 

                                                                                                                                                                                              
condições económicas. Hipoteticamente, o aumento da procura de serviços sexuais pagos pode dever-se à busca de uma 
relação assimétrica que permita ao homem ser ainda o elemento dominante da relação. Com esta transacção económica, a 
mulher migrante é levada a fornecer mais um serviço: para além do sanitário e social, o sexual.” (OIM, 2004:9) 
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não existe análogo discurso de reabilitação e integração para os aliciadores e 

traficantes, pois eles, certamente, encontram-se perfeitamente integrados nas regras 

vigentes do mercado. Como refere Fernanda dos Anjos (2012): “A gravidade do 

crime [de tráfico] é inquestionável, mas ainda há um grande desconhecimento por 

parte da sociedade. E pior [...], as vítimas são enganadas, violadas em um conjunto 

de direitos, mas reclamam da sua própria sorte, sentem vergonha e a assumem a 

culpa dos fatos”.147 

 O anunciado “amparo legal” propiciado pela norma jurídica, que atende à 

garantia dos direitos individuais, transforma-se, em muitos momentos, em 

desamparo efetivo da vítima, sobretudo quando é mulher e, de algum modo, se vê 

envolvida em alguma rede de prostituição, levando-a a acreditar que sua situação é 

natural, decorrente da sua liberdade sexual, mas que tem um preço, o erro – erro em 

ter acreditado em uma promessa de mudança de vida, erro em acreditar que poderia 

libertar-se da sistêmica submissão, estigma, exploração e violência que foi a sua 

vida “anterior” – e que as novas modalidades de submissão, estigma, exploração e 

violência, a nova escravidão, a que está submetida fazem parte da expiação da 

culpa; a relação com aqueles que lhe pagam faz parte de um contrato que ela busca 

honrar, como último resquício da dignidade que sobeja.148 

                                                             
147 “A emoção antecipatória de vergonha constitui, de fato, um guia fundamental da sociabilidade e da moralidade, um 
giroscópio que aponta possíveis transgressões cometidas ou a cometer, e, portanto, constitui um componente-chave do que 
chamamos consciência. [...] Entre muitos outros efeitos, contribui para a regulação da expressão de emoções, visto que 
opera como filtro que reduz a expressão descontrolada de sentimentos – de raiva, de medo, de amor – que, sendo 
expressos cada vez que aparecem, iriam contra as regras da prática social comum. Contudo, quando a vergonha adquire 
uma posição dominante na visão do mundo do sujeito, sua autoestima se deteriora ao se reduzir sua capacidade de ator, 
sua ‘voz’, ficando reduzido a uma marionete das regras sociais. [...] A vergonha, mais especificamente o ter sido 
envergonhado rotineiramente como estilo disciplinar na sua infância, aparece como tema dominante quando se explora a 
experiência das mulheres agredidas no contexto das suas famílias de origem. [...] Essa explicação reduz a responsabilidade 
do perpetrador e arrisca culpabilizar as mulheres agredidas por sua vitimização (‘é culpa de sua família de origem’), 
negando, assim, a natureza sociopolítica da violência contra a mulher.” (BIGLIANI ET AL, 2011:83) 

148 Sobre o processo de estigmatização construída em torno da mulher prostituída, conceituado em torna da ideia de 
“manipulação da identidade deteriorada”, Erving Goffman refere: “Essa divisão do mundo do indivíduo em locais públicos, 
proibidos, e lugares retirados, estabelece o preço que se paga pela revelação ou pelo ocultamento e o significado que tem o 
fato de o estigma ser conhecido ou não, quaisquer que sejam as estratégias de informação escolhidas. Assim como o 
mundo de alguém está espacialmente dividido por sua identidade social, ele também está por sua identidade pessoal. Há 
lugares em que, como se diz, ele é conhecido pessoalmente, quer por alguns dos seus presentes, quer pelo indivíduo 
encarregado da área; tantos uns como os outros asseguram que sua presença no local poderá ser demonstrada 
posteriormente. Em segundo lugar, há lugares onde ele pode ter a certeza de que não ‘dará a cara’ com ninguém que o 
conheça pessoalmente, e onde (excetuando-se as contingências especiais com que se defrontam as pessoas famosas ou 
de má reputação, a quem muitas pessoas conhecem de nome sem nunca terem visto pessoalmente) poderá permanecer no 
anonimato, sem despertar a atenção de ninguém. [...] Se deve haver um campo de investigação chamado de 
‘comportamento desviante são os seus desviantes sociais [...], que deveriam, presumivelmente, constituir seu cerne. As 
prostitutas, os viciados em drogas, os delinquentes, os criminosos, os músicos de jazz, os boêmios, os ciganos, os 
parasitas, os vagabundos, os gigolôs, os artistas de show, os jogadores, os malandros das praias, os homossexuais, e o 
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 Aquelas narrativas de mulheres, antes citadas, nas quais se vislumbram 

rasgos de autodeterminação, podem ocultar, também, no que se refere à 

naturalização da sua situação de explorada, essa culpabilização inconfessável; não 

tendo vergonha de falar, buscam contornar a vergonha de um dia serem acusadas, 

no seu círculo de relações próximas, de não terem cumprido o “acordo”. Nesse 

sentido, a noção de “honestidade” ganha outro significado e insere-se em outra 

lógica ética e moral. 

 É essa matriz complexa que envolve a vítima que o aparato positivista não 

tem capacidade de incorporar no âmbito dos procedimentos formais. Todavia, outras 

abordagens, mesmo no âmbito do Direito e das práticas judiciárias, vêm emergindo 

na última década, sobretudo a partir do relatório da PESTRAF (2002), que constitui 

um marco decisivo para a mudança dos olhares e da reflexão em torno do fenômeno 

do tráfico de mulheres. 

 Poderíamos elencar vasto conjunto de “novos” posicionamentos e decisões, a 

partir de focos específicos do judiciário, que tendem, hoje, a configurar-se como 

referência quanto aos entendimentos, quer do dispositivo normativo, quer, 

sobretudo, em relação ao impacto do fenômeno no sujeito e na sociedade, 

compreendidos como uma totalidade indissociável.149 

                                                                                                                                                                                              
mendigo impenitente da cidade seriam incluídos. São essas pessoas consideradas engajadas numa espécie de negação 
coletiva da ordem social. Elas são percebidas como incapazes de usar as oportunidades disponíveis para o progresso nos 
vários caminhos aprovados pela sociedade; mostram um desrespeito evidente por seus superiores; falta-lhes moralidade; 
elas representam defeitos nos esquemas motivacionais da sociedade.” (GOFFMAN, 2012:94, 154-155) 
149 Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Criminal 2006.50.01.008163-8. Apelante: X e Y. Apelado: Ministério 
Público Federal. Relatório: Tratam-se de apelações criminais interpostas pelos acusados X e Y contra a sentença, proferida 
pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Vitória/ES, que condenou os réus, respectivamente, às penas definitivas de 4 (quatro) 
anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, e de 3 (três) anos 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, sendo fixado o regime semi-
aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade, por infração ao disposto no art. 231, caput, c/c arts. 29 e 14, 
inciso II, todos do Código Penal, os absolvendo, contudo, dos crimes previstos nos arts. 299 e 304 do CP, com fundamento 
no art. 386, inciso II do CPP, por não haver prova da existência dos fatos. Consta na denúncia que os réus foram presos em 
flagrante, no dia 03/08/2006, no Aeroporto de Vitória, quando tentavam embarcar a jovem A para a cidade de Firenze, na 
Itália, para lá exercer a prostituição. Em suas razões de apelação, postulam os réus, em síntese, a absolvição por 
insuficiência de provas, eis que a sentença condenatória teria se baseado apenas em meras conjecturas e nos depoimentos 
dos policiais, que se confundiram e se contradisseram. Requerem, também, a diminuição da pena imposta, por serem 
favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em especial a primariedade e os bons antecedentes, e a fixação do 
regime aberto para o cumprimento da pena. O MPF, em contra-razões, pugna pelo não provimento do recurso interposto, 
mantendo-se integralmente a sentença condenatória e as penas fixadas. [...] Novas razões recursais sustentando [a 
Defesa], em síntese que não há provas nos autos de que Y tenha contribuído para a prática do delito descrito na denúncia, 
haja vista que a própria vítima esclareceu que seu único contato com ele ocorrera nas ocasiões em que este ligava para ela 
e passava o telefone para o co-réu X, e que as testemunhas ouvidas em juízo, limitaram-se a dizer que a passagem da 
vítima – A – fora entregue ao mesmo, que se encontrava com X no aeroporto, de sorte que não podem servir de base para 
uma condenação como co-autor do crime que lhe foi imputado e que, em caso de manutenção da sentença condenatória, 
requer seja a pena-base fixada no mínimo legal previsto à espécie. No tocante ao réu X, insurge-se apenas quanto à 
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dosimetria da pena, requerendo a sua diminuição, eis que não houve dolo intenso, mas apenas, dolo necessário à 
configuração do tipo penal. O MPF, em contra-razões, pugna pelo desprovimento dos recursos dos acusados, mantendo-se 
a sentença condenatória e as penas fixadas, tendo em vista a comprovação da prática do crime de tráfico internacional de 
pessoas, através do auto de prisão em flagrante, das interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo a quo, dos 
depoimentos das testemunhas e das apreensões efetuadas na casa do réu X, estando a pena aplicada em consonância 
com os ditames do art. 59 do CP. Voto: Antes de passar à análise dos apelos, cabem rápidas observações sobre essa 
ressurgida modalidade de ilícito que é o tráfico internacional de pessoas, a forma mais sórdida de circulação do “trabalho” 
na nova economia global, especialmente nesse aspecto específico que é o “comércio sexual” de mulheres. Na base desse 
problema, muitas vezes encontra-se uma aspiração básica do ser humano: o desejo de oferecer para si ou para seus 
familiares uma vida melhor. Pesquisadores e analistas já identificaram que é essa chamada carência relativa – mais até 
mesmo do que a pobreza absoluta – que leva uma mulher a acreditar nas promessas vãs dos aliciadores e a embarcar em 
busca de um sonho que termina irremediavelmente em uma armadilha da qual é cada vez mais difícil escapar. Mas esse 
anseio por um melhor padrão de vida e o eventual consentimento inicial da vítima não torna o crime menos repugnante. Não 
se pode avaliar o quadro da perspectiva de um relativismo moral: a estrutura criminosa que engana mulheres simples e 
incautas com falsas promessas de um maior bem-estar material para sua família – que passa privações – e depois passa 
simplesmente a submetê-las a um esquema de escravidão sexual não é menos reprovável porque houve o consentimento 
inicial. Na verdade, trata-se de uma nova forma de escravidão que, acreditava-se, estava morta desde o século XIX. 
Aprende-se nas escolas que o Brasil foi o último país a proclamar o fim da escravidão. Ledo engano. A nova escravidão 
prospera sob a forma dentre outras, da coerção sexual sobre mulheres imigrantes ilegais que se tornam escravas sexuais 
para pagar dívidas intermináveis que as prendem a criminosos que lucram imensamente com esse mercado ilícito, em 
autêntico círculo vicioso que só termina quando seu corpo se exaure ou quando o traficante decide que a dívida está 
saldada – aquela que ele próprio inventou e determinou arbitrariamente. Estes os paradigmas para se avaliar as acusações 
lançadas nestes autos. Insurgem-se os acusados contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Vitória/ES, 
que os condenou pela prática do crime de tráfico internacional de pessoas, previsto no art. 231 do Código Penal, in verbis: 
“Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacional, de pessoa que venha exercer a prostituição ou 
a saída de pessoa para exercê-la no estrangeiro. Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. §1o. Se ocorre 
qualquer das hipóteses do § 1o do art. 227. Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. § 2o. Se há emprego de 
violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. § 3o. (Revogado pela Lei 11.106/2005)”. O tipo objetivo do delito supracitado consiste na 
conduta de promover – ser a causa geradora de algo –, intermediar – servir de ponte ou estar no meio de pessoas, 
aproximando-as -, e facilitar - tornar acessível, sem grande esforço -, a entrada ou a saída de pessoa do território nacional 
com vistas ao exercício da prostituição. Contrariamente ao que afirmam os apelantes, a sentença condenatória não se 
baseou apenas em meras conjecturas e ilações, tampouco os depoimentos dos policiais foram contraditórios.  A 
materialidade e a autoria do crime de tráfico de mulheres, tipificado no art. 231 do Código Penal, restaram demonstradas, 
não só através do auto de prisão em flagrante, lavrado no dia [...], como também das demais provas coligidas no decorrer 
da instrução criminal. Esclareça-se, inicialmente, que a prisão em flagrante dos réus foi possível porque os policiais federais 
descobriram, através das interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo a quo, que os mesmos iriam conduzir a jovem A 
ao Aeroporto de Vitória, onde esta embarcaria para a cidade de Firenze, na Itália, com a finalidade de se prostituir, ocasião 
em que lograram prendê-los na área de check-in quando tentavam embarcá-la. Os depoimentos dos policiais federais 
responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, bem como da testemunha A, são uníssonos em apontar a 
materialidade e a autoria do crime aos réus: “(...) há aproximadamente dois meses, o condutor esteve desenvolvendo uma 
investigação no âmbito do Núcleo de Operações da DELEMIG/SR/DPF/ES; Que, tais investigações indicaram que na data 
de hoje o investigado X, juntamente com seu “sócio” Y iriam embarcar com destino a Cidade FIRENZE, na ITÁLIA com a 
finalidade de se prostituir naquele local; Que, durante a investigação, foram realizadas filmagens de embarque de uma outra 
nacional, há aproximadamente no mesmo aeroporto; Que, no vídeo ficou identificado um agente de viagens que apresentou 
as passagens e os EUROS destinados a viagem por ocasião do Check-in; Que, na data de hoje, por volta das 11h da 
manhã de hoje, acompanhado por uma equipe de Policiais Federais, compareceu ao Aeroporto de Vitória/ES, quando 
observou a chegada do mesmo Agente de Viagem; Que, a equipe permaneceu em vigilância no aeroporto de Vitória/ES até 
a chegada dos investigados e da mulher que seria embarcada para a Itália; Que, o condutor e a equipe de Policiais 
Federais presenciaram a chegada ao aeroporto de X, Y e da mulher, cujo nome já era conhecido pela equipe como sendo 
A; Que, quando estavam todos reunidos na área do Check-in, foram abordados pelo condutor juntamente com a equipe de 
Policiais Federais, ocasião em que foi dada voz de Prisão em Flagrante (...)” (depoimento Polícia Federal) [...] “(...) Que [A], 
conheceu X, vulgo “CARMINHA”, salvo engano no ano de 2001, no antigo Bar do Ceará, em Vitória/ES e que Y veio a 
conhecer somente no verão deste ano; Que, no verão deste ano X fez o primeiro convite a testemunha para que ela fosse 
para a ITÁLIA para um apartamento de propriedade de X, localizado em FIRENZE, onde a testemunha iria exercer a 
prostituição; Que, X fez a proposta da seguinte maneira:”quer ser minha filha lá na ITÁLIA e sair dessa vidinha lá no 
BRASIL”; Que, na ocasião X falou que lá na ITÁLIA ela ganharia no mínimo TREZENTOS EUROS por dia com a 
prostituição no apartamento de X; Que, nessa primeira proposta X falou a testemunha que sempre levou a meninas por 
DOZE MIL EUROS mas para ela faria por TRÊS MIL EUROS; Que a testemunha veio a aceitar a proposta somente agora 
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no início de junho, ocasião em que X já havia aumentado o preço para SEIS MIL EUROS, cobrados da testemunha 
somente para que ele providenciasse a viagem para FIRENZE; Que, então a testemunha aceitou a proposta, sem ter 
adiantado qualquer quantia para X, mas se comprometendo a, chegando na ITÁLIA, depositar toda sexta-feira para 
ALTOMIR toda a quantia que a testemunha viesse a ganhar com a prostituição; Que, durante duas semanas, segundo X, os 
SEIS MIL EUROS estariam pagos e aí a testemunha iria “poder viver a vida dela”, desde que pagasse CEM EUROS POR 
DIA, folgando somente no domingo; (...) Que, na manhã de hoje foi de Táxi para o aeroporto ocasião em que lá chegando 
encontrou X e Y e Z que já estavam a testemunha para o embarque; Que, não conhecia Z e X informou a testemunha que 
era da Agência de Viagem; Que, no momento em que “CARMINHA” iria entregar a testemunha os MIL EUROS, o grupo foi 
abordado por Policiais Federais que se deslocaram para a casa de “CARMINHA”, local onde fizeram busca e depois vieram 
a esta Superintendência; Que, “CARMINHA” não forneceu o número de conta para depósito, explicando que o sistema que 
a testemunha deveria efetuar o pagamento seria o WESTERN UNION, não dizendo em nome de quem deveria ser feito o 
depósito (...)” Sic. (depoimento de A). [...] Os testemunhos dos funcionários da Agência de Viagens e Turismo [...]., Z e K, 
confirmaram que os acusados não só efetuaram a compra da passagem aérea de A, como também de outras jovens, todas 
com destino à Itália, e que as mesmas eram, normalmente, solicitadas por Y e pagas por X, por meio de cheques pré-
datados do emitente U, amigo de Y, que lhe cedia sua conta bancária, em razão de seu nome estar negativado no SPC e 
no Serasa: “(...) Que, trabalha há oito meses na empresa [...] VIAGENS E TURISMO, localizada na Rua [...], Vitória/ES, 
exercendo a função de Office boy; Que, nesses oito meses em que trabalha na [...], pelo que se recorda, foi por quatro 
vezes ao aeroporto entregar bilhete de passagens para a ITÁLIA, a pedido de X, conhecido como “CARMINHA”; Que, as 
passagens eram compradas por “CARMINHA” sempre através de cheque de U e que “CARMINHA” pedia que a empresa 
entregasse o bilhete de passagem na hora do embarque; Que, em umas duas ocasiões, também fez a entrega no 
aeroporto, junto com o bilhete de passagem, à “CARMINHA”, a quantia de aproximadamente MIL EUROS; Que, na data de 
hoje “CARMINHA” não encomendou EUROS à Agência de Turismo e o declarante, por isso apenas compareceu ao 
aeroporto para entregar o bilhete eletrônico em nome de A à “CARMINHA”; Que, na ocasião de hoje o bilhete eletrônico de 
A foi entregue diretamente a Y; Que, Y nessas ocasiões de viagem para a ITÁLIA sempre estava acompanhando 
“CARMINHA”; Que, por umas duas vezes foi Y quem encomendou as passagens para a ITÁLIA na agência de turismo; 
Que, passagens encomendadas por Y e “CARMINHA” tinha como passageiros, sempre, pessoas do sexo feminino, com 
faixa etária em torno de 25 anos (...)” Sic. (depoimento de Z, Office boy da Agência de Viagens [...]). [...] “(...) Que, há 
aproximadamente cinco anos trabalha na Empresa [...], exercendo atualmente a função de Agente de Viagem que se 
prende, especificamente, a venda e emissão de passagem para o Brasil e exterior; Que X, vulgo “CARMINHA”, e conhecido 
da declarante com o nome de JUNIOR e juntamente com Y passaram a comprar passagens na empresa a partir do mês de 
março ou abril do corrente ano; Que X e Y tinham o costume de comprar as passagens sempre com a declarante, pois era 
ela quem era encarregada na empresa de vender passagens para o exterior, pois V, também agente de viagem, era 
encarregado de venda de pacotes domésticos, ou seja, pacotes nacionais; (...) Que de abril até a presente data vendeu, 
aproximadamente, umas seis passagens para Itália para X; Que normalmente quem pedia as passagens era Y e quem 
pagava era X; Que neste ato junta documentos da agência referentes à compra de passagem para Itália em nome de 
FLÁVIA JUREVIS, onde consta o pagamento em cheque de U no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos  reais); Que 
este cheque quem recebeu foi V, mas pelo que sabe quem levou este cheque na agência foi Y; Que a agência também 
fornecia Euros a X e Y, por ocasião das vendas das passagens e que o Office boy Z ficava encarregado de levar o dinheiro 
e os bilhetes de passagens ao aeroporto para entregar a Y ou X; Que sempre quem encomendava as passagens e o 
dinheiro era WESLEY SOUSA RAMOS;(...) Sic (depoimento K, Agente de Viagem da [...]) [...] Os extratos bancários 
apreendidos com o réu X, e relacionados no auto de apresentação e apreensão [...], reforçam as provas de que os 
acusados, efetivamente, promoveram, intermediaram ou facilitaram a saída de mulheres do Brasil para exercerem a 
prostituição na Itália, eis que neles constam três depósitos bancários em moeda estrangeira enviados por T, tendo como 
beneficiário o próprio X, nos valores nacionais de R$ 3.136,34, 4.052,58 e 4.439,04. Assim, através das provas orais e 
documentais produzidas, têm-se os seguintes fatos incontroversos: a) os acusados efetuaram a compra de diversas 
passagens aéreas para a Itália na Agência de Viagens e Turismo [...], dentre elas a da jovem A; b) tais passagens eram 
encomendadas por Y e pagas por X, vulgo “Carminha”, e entregues, juntamente com os euros também adquiridos, no 
aeroporto, na hora do embarque, por Z, office-boy daquela agência; c) os bilhetes aéreos eram pagos por X, através de 
cheques pré-datados emitidos por U, amigo de Y, de quem este utilizava a conta bancária; d) os réus recebiam, 
mensalmente, através da Western Union, dinheiro de pessoas que moravam na Itália. Tais fatos, inclusive, não foram 
negados pelos réus, ao serem interrogados: “(...) Que, B levou para a ITÁLIA a quantia de MIL EUROS, mesma quantidade 
que A iria levar para a ITÁLIA no dia de hoje; Que, acredita que tenha sido “CARMINHA” que tenha entregado os EUROS a 
SIMONE XAVIER; (...) Que, Z foi quem levou os MIL EUROS para Carminha no Aeroporto no dia do embarque de B; Que, Z 
é Office boy na empresa [...], Agência de Viagem; (...) Que, recebe dinheiro de várias pessoas que moram na Itália, por 
intermédio de transferência WESTERN UNION, com o fim de fazer favores para estas pessoas ou mesmo quando pega 
dinheiro emprestado para estas pessoas; (...) Que, recebe muitas ordens de pagamento da ITÁLIA em nome de S; Que, só 
recebia estes dinheiros nas ocasiões em que “CARMINHA” não estava disponível, repassando os valores para ela; (...) Que, 
V, é amigo do conduzido, que autorizou o conduzido a movimentar a conta corrente dele,inclusive assinado cheques como 
se fosse o próprio V, pois o conduzido possui nome sujo no SPE e no SERASA; (...)” Sic (interrogatório de Y). [...] “(...) Que, 
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não tem nenhuma atividade ocupacional no BRASIL, estando atualmente desempregado, porém na ITÁLIA trabalha como 
BAR MAN e também, todos os dias, joga BÚZIOS e CARTAS e também, esporadicamente, trabalha com programas de 
prostituição em vários locais da ITÁLIA; (...) Que, viu apenas uma vez B na localidade de Bicanga, tendo esta pessoa ido a 
sua casa para conversar com o conduzido, pois ela tinha o interesse de ir para a ITÁLIA; QUE, o conduzido disse que a B 
que em alguns países da EUROPA, a exemplo da ITÁLIA, o ingresso era facilitado, e bastava somente que ela comprasse a 
passagem para a ITÁLIA; QUE, viu B em mais uma ocasião quando foi levá-la no Aeroporto de Vitória, pois esta pessoa iria 
para a ITÁLIA; (...) Que, os comprovantes apreendidos em sua residência em forma de retiradas de WESTERN UNION, são 
referentes a presentes de aniversários, dentre outras coisas, pois o conduzido fez aniversário dia 30 de junho; Que, não 
conhece T, remetente de quantia da ITÁLIA para WESLEY, conforme comprovante WESTERN UNION; Que, não sabe 
porque Y recebia pagamentos de pessoas da ITÁLIA; Que S é um travesti de nome CAMILE que mora na ITÁLIA, e que 
mandou pagamento por WESTERN UNION à U no valor de R# 1.242,15, conforme boleto apreendido; (...) Que, no que 
concerne a V, o comprovante de depósito apreendido na residência do conduzido, diz respeito a indenização de ele ter 
comprado a passagem de avião para ela ir para a ITÁLIA; (...) Que, Y e o conduzido deram o cheque do Banco do Brasil, 
conta corrente 15.598-5, cheque nº 850068, no valor de R$ 2.890,00, datado de trinta de agosto de dois e seis, titular U, 
com a finalidade de aquisição das passagens de A para a ITÁLIA; Que, não sabe afirmar se foi Bruno ou se foi Y quem 
assinou o cheque; Que, o conduzido não pode possuir cheques em razão de problemas na Justiça (...)” Sic (interrogatório 
de X). [...] Desta forma, diversamente do que foi afirmado pela defesa, a autoria do crime, relativamente ao réu Y, se 
depreendeu não apenas do fato de o mesmo ter feito algumas ligações para que X conversasse com A, de ter recebido a 
passagem aérea de A diretamente dos funcionários da agência de turismo ou de não ter ocupação lícita comprovada, mas, 
sobretudo, em razão de ser ele o responsável pela encomenda das passagens aéreas junto à Agência de Viagens [...] e de 
também ser o beneficiário de depósitos realizados por moradores da Itália através da Western Union. A versão apresentada 
pelos réus para justificar os aludidos fatos incontroversos – de que pagavam as passagens aéreas das mulheres e lhes 
emprestavam dinheiro para viajarem para a Itália sem ter ciência de que as mesmas iriam se prostituir, e de que as 
transferências efetuadas na Europa para as suas contas concorrentes, por meio do WESTERN UNION, eram provenientes 
de “trabalhos de umbanda e candomblé” realizados por X quando este viajava para a Itália -, encontra-se, totalmente, 
desprovida de credibilidade, eis que não possuem qualquer respaldo nas provas dos autos, além de se mostrarem muitas 
vezes inverossímeis e contraditórias, tendo em vista que os acusados esclareceram que tais depósitos seriam a 
contraprestação pelo “trabalho espiritual” realizado na Itália, enquanto o réu X afirmou, em sede policial, que seriam 
presentes de amigos em virtude de seu aniversário. A jurisprudência pátria já entendeu configurado o crime de tráfico 
internacional de mulheres em casos análogos aos destes autos: “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE SERES HUMANOS. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MULHERES. ARTIGO 231, § 1º E 2º, DO CÓDIGO 
PENAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL (...) omissis 
(...) 2. O consentimento da vítima em seguir viagem não exclui a culpabilidade do traficante ou do explorador, pois que o 
requisito central do tráfico é a presença do engano, da coerção, da dívida e do propósito de exploração. É comum que as 
mulheres, quando do deslocamento, tenham conhecimento de que irão exercer a prostituição, mas não têm elas 
consciência das condições em que, normalmente, se vêem coagidas a atuar ao chegar no local de destino. Nisso está a 
fraude. 3. O crime de tráfico de pessoas - Lei 11.106, de 28.03.2005, que alterou a redação do art. 231 do Código Penal, de 
tráfico de mulheres para tráfico internacional de pessoas -  consuma-se com a entrada ou a saída da pessoa, homem ou 
mulher, seja ou não prostituída, do território nacional, independentemente do efetivo exercício da prostituição - basta o ir ou 
vir exercer a prostituição  - , e ainda que conte com o consentimento da vítima. (....) omissis (....)(...) omissis (...) 6. 
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, pelos monitoramentos telefônicos (anexos), pelos documentos obtidos 
nas buscas e apreensões e pelos diversos depoimentos juntados aos autos. (...) omissis (....)” Origem: TRF - PRIMEIRA 
REGIÃO (TRF 1a. Região. ACR - Processo: 200535000231316/GO. 3a TURMA. Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
TOURINHO NETO. DJ DATA: 25/4/2007 PAGINA: 17) [...] “PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES. ART. 
231 DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Incide no delito 
capitulado no art. 231 do Código Penal quem promove ou facilita a saída de mulher para o exterior a fim de exercer a 
prostituição. 2. Comprovada a participação em procedimento de encaminhamento de brasileiras para exercerem a 
prostituição no exterior, faz-se mister a condenação por tráfico internacional de mulheres. (...) omissis (...)”. (TRF 1a 
REGIÃO. ACR. Processo: 200034000190460/DF. 4a TURMA. Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ. DJ 
DATA: 30/10/2006 PAGINA: 160). [...] “PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES (ART. 231 DO CPB). 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA OU FRAUDE. INEXISTÊNCIA. 
REDUÇÃO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. 1. Materialidade e autoria do crime de tráfico internacional de 
mulheres comprovadas, principalmente pelo depoimento de uma das vítimas, além de degravações de conversas 
telefônicas. (...) omissis (...)”. (TRF 1a REGIÃO. ACR - Processo: 200435000135115/GO. 4a TURMA. Rel. 
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO. DJ DATA: 22/3/2005 PAGINA: 66).  [...] “PENAL. APELAÇÃO 
CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES. TENTATIVA. ART. 231 C/C 14, II, CPB). MATERIALIDADE E 
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DO CPB. NECESSIDADE DE 
FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Facilitação de saída de brasileiras 
do país para se prostituírem no Exterior. Materialidade e autoria do crime de tráfico de mulheres comprovadas. 2. Atos 
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 Não se trata, nessas apreciações e decisões judiciais, de mero exercício 

semântico, mas de mudança de olhar decisiva sobre a norma jurídica que busca 

compreender o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual na ordem 

contemporânea, e de acordo com valores civilizacionais abrangentes. Sendo os 

mesmo referenciais normativos, a postura do “intérprete”, os seus valores e sua 

perspectiva analítica alteram a operacionalidade da lei, e, sobretudo, o papel dos 

agentes no processo, considerando histórias de vida como construção do 

conhecimento sobre o fenômeno, e não apenas como meros fatos de valor jurídico. 

                                                                                                                                                                                              
executórios interrompidos. Tentativa. Art. 14, II, do CPB. (...) omissis (...)”. (TRF 1a REGIÃO. ACR - Processo: 
200138030018807/MG . 4a TURMA. Rel DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO. DJ DATA: 4/8/2004 PAGINA: 
4). [...] “PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. QUADRILHA (ART. 288 DO CPB). TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES 
(ART. 231 DO CPB). RUFIANISMO (ART. 230 DO CPB). SUBMISSÃO DE ADOLESCENTES À PROSTITUIÇÃO E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL (ART. 244-A, DA LEI 8.069/90). REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 
DO CPB). FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. (...) omissis (...) 2. Materialidade e autoria comprovadas. O 
depoimento das vítimas de crimes de exploração sexual possui valor fundamental por serem elas a melhor fonte de 
informações de como ocorria o iter criminis. (...) omissis (...)”. (TRF 1a REGIÃO. ACR -Processo: 200341000014259/RO. 4a 
TURMA. Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO. DJ DATA: 2/8/2004 PAGINA: 81). Por derradeiro, no que 
tange à individualização das penas fixadas para os acusados, entendo que a mesma não merece qualquer reparo, eis que a 
sentença a quo não só explicitou, na primeira fase de fixação da pena, cada uma das circunstâncias do art. 59 do Código 
Penal, como também reconheceu a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, além de ter realizado a redução 
de 1/3 da pena, em razão de o crime não ter se consumado em virtude da pronta atuação da polícia, que efetuou a prisão 
dos réus quando estes já se encontravam na área de check in do aeroporto, tentando embarcar a jovem A para a Itália. 
Registro, inicialmente, que o processo de fixação da pena, ainda que sujeito aos parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do 
Código Penal, não deixa de reservar alguma discricionariedade ao magistrado, tendo em vista que as circunstâncias 
judiciais nele contidas (culpabilidade, antecedentes, conduta judicial, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do 
crime e comportamento da vítima) exigem a análise e a mensuração concretamente pelo juiz, tratando-se, portanto, de uma 
discricionariedade vinculada. Estas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não se encontram definidas 
em lei, cabendo, pois, ao magistrado a função de identificá-las e mensurá-las na hipótese concreta, com vistas a 
estabelecer a quantidade de pena necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, compondo -se dos seguintes 
elementos: a) culpabilidade: corresponde à maior ou menor censurabilidade e reprovabilidade do comportamento do agente; 
b) antecedentes: são os fatos anteriormente praticados pelo réu que demonstram sua afinidade ou não com a prática 
delituosa; c) conduta social: representa o comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, no 
trabalho, na vizinhança etc; d) personalidade: é o conjunto das qualidades morais e sociais do réu; e) motivos do crime: são 
os precedentes que levaram à ação criminosa; f) circunstâncias do crime: são os elementos acidentais e extrínsecos ao tipo 
penal, mas que defluem do fato delituoso, tais como forma e meios utilizados na prática do crime, objeto, tempo, forma de 
execução etc; g) consequências do crime: é a danosidade causada pela conduta delituosa, a irradiação de seus resultados; 
h) comportamento da vítima: caracterizado pelo modo de agir da vítima que pode minorar a censurabilidade da conduta 
delituosa do réu. Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal, o juízo a quo fixou a pena-base para o crime de tráfico 
internacional de mulheres em quantum acima do mínimo legal - 6 (seis) anos de reclusão -, em razão da culpabilidade dos 
agentes, que agiram com intenso dolo, dispondo de tempo para conjecturar os prós e contras da prática delituosa, e do 
comportamento da vítima, uma vez que os réus se valeram das dificuldades financeiras enfrentadas pela família da mesma. 
Destaque-se que o processo de fixação da pena, ainda que sujeito aos parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do Código 
Penal, não deixa de reservar alguma discricionariedade ao magistrado, tendo em vista que as circunstâncias judiciais nele 
contidas (culpabilidade, antecedentes, conduta judicial, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime e 
comportamento da vítima) exigem a análise e a mensuração concretamente pelo juiz, tratando-se, portanto, de uma 
discricionariedade vinculada. Assim, verifica-se que, a despeito dos antecedentes, da personalidade e da conduta social dos 
réus não lhes serem desfavoráveis, os motivos e conseqüências do crime revelaram uma maior reprovabilidade da conduta, 
eis que agiram motivados pelo lucro e que o delito por eles praticado acarreta prejuízos à imagem do país, já conhecido 
como paraíso sexual. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos dos réus mantendo a sentença condenatória tal 
como lançada. É como voto. Liliane Roriz, Relatora. (grifos nossos) 
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A ética dos Direitos Humanos é a ética que vê no outro um ser merecedor 
de igual consideração e profundo respeito, dotado do direito de desenvolver 
as potencialidades humanas, de forma livre, autônoma e plena. É a ética 
orientada pela afirmação da dignidade e pela prevenção ao sofrimento 
humano. Os direitos fundamentais refletem um construído axiológico, a 
partir de um espaço simbólico de luta e ação social. No dizer de Joaquín 
Herrera Flores, compõem uma racionalidade de resistência, na medida em 
que traduzem processos que abrem e consolidam espaços de luta pela 
dignidade humana. Os Direitos Humanos não traduzem uma história linear, 
não compõem a história de uma marcha triunfal, nem a história de uma 
causa perdida de antemão, mas a história de um combate. [...] Ao longo da 
história as mais graves violações aos direitos humanos tiveram como 
fundamento a dicotomia do “eu versus o outro”, em que a diversidade era 
captada como elemento para aniquilar direitos. Vale dizer, a diferença era a 
visibilidade para conceber o “outro” como ser menor em dignidade e 
direitos, ou, em situações limites, um ser esvaziado mesmo de qualquer 
dignidade, um ser descartável, um ser supérfluo, objeto de compra e venda 
(como na escravidão) ou de campos de extermínio (como no nazismo). [...] 
O temor à diferença é fator que permite compreender a primeira fase de 
proteção aos direitos humanos, marcada pela tônica da proteção geral e 
abstrata. [...] Torna-se, contudo, insuficiente tratar o indivíduo de forma 
genérica, geral e abstrata. Faz-se necessária a especificação do sujeito de 
direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade e particularidade. [...] Ao 
lado do direito à igualdade, surge, também como direito fundamental, o 
direito á diferença. Importa o direito à diferença e à diversidade. [...] 
Destacam-se, assim, três vertentes no tange à concepção de igualdade: a) 
a igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei” (que, 
ao seu tempo, foi crucial para a abolição de privilégios); b) a igualdade 
material, correspondente ao ideal de justiça social e distributiva (igualdade 
orientada pelo critério socioeconômico); a igualdade material, 
correspondente ao ideal de justiça enquanto reconhecimento das 
identidades (igualdade orientada pelos critérios de gênero, orientação 
sexual, idade, raça, etnia e demais critérios). Para Nancy Fraser, a justiça 
exige, simultaneamente, redistribuição e reconhecimento de identidades: “o 
reconhecimento não se reduz à distribuição, porque o status na sociedade 
não decorre simplesmente em função da classe (...) reciprocamente, a 
distribuição não pode se reduzir ao reconhecimento, porque o acesso aos 
recursos não decorre simplesmente em função do status”. Há, assim, o 
caráter bidimensional da justiça: distribuição somada ao reconhecimento. 
No mesmo sentido, Boaventura de Sousa Santos afirma que a exigência de 
reconhecimento e da distribuição permite a realização da igualdade. [...] 
Boaventura acrescenta: “temos o direito de ser iguais quando a nossa 
diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes quando a 
igualdade nos descaracteriza”. Daí a necessidade de uma igualdade que 
reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou 
reproduza as desigualdades. (PIOVESAN, 2009:s/p) 

 

 Esse olhar, ao mesmo tempo complexo e amplo, atento ao movimento do 

processo histórico, enfim, dialético, procura, precisamente, superar o efeito 

discriminador da vitimização, que tende a colocar o sujeito em perpétua condição de 

diferença, e, portanto, de sistêmica desigualdade, entenda-se inferioridade, em 

relação ao outro. Na lógica de uma abordagem por via dos Direitos Humanos, a 

indagação “quem protege a vítima?” seria substituída pela afirmativa “como o sujeito 



271 
 

se protege”, considerando debelados os fatores que estruturalmente contribuem 

para o enfraquecimento da sua emancipação. 

 Porém, é intrínseco às práticas do poder hegemônico, leia-se do capital e do 

patriarcado, construir suas vítimas de forma seletiva, no sentido de exercer 

mecanismos de controle social que mantenham vasto contingente de população em 

situação de vulnerabilidade, impondo-lhes rótulos de desigualdade e incapacidade 

que requerem, por sua vez, cuidados, atenção e, quem sabe, dispositivos jurídicos 

de proteção especial, com a intenção de ampliar, e perpetuar, o controle e a 

dominação, escolhendo a “ajuda” a ser prestada. 

 Essas contradições e ambiguidades entre discursos e práticas conduzem-nos 

à questão inicialmente colocada – como cuidam das vítimas? Trata-se de problema 

que, recorrentemente, surge conotado com a noção de atendimento, que integra o 

segundo eixo já mencionado – a dimensão humanitária, ou assistencialista, se 

quisermos ser mais precisos. 

 Sendo, aparentemente, uma questão pacífica, sobre a qual, frequentemente, 

estabelecem-se respostas unânimes, ou, pelo menos, consensuais, constitui, no 

entanto, um espaço que requer maior reflexão e debate. A noção de atendimento, 

sistematicamente invocada nas análises e pesquisas, bem como nas recentes 

convenções, tratados, políticas e programas de enfrentamento do tráfico de 

pessoas, coloca-se não só como resposta institucional necessária, mas também 

como “solução” para a vítima, após a violação dos seus direitos, da sua dignidade, e, 

quantas vezes, do seu corpo. Ademais, a noção de atendimento atrela consigo a 

ideia de participação da sociedade civil, habitualmente definida como ajuda, apoio, 

ou assistência, buscando na sociedade a solidariedade e a cumplicidade em um 

processo no qual ela foi deliberadamente alijada, colocando, também, no coletivo 

certa responsabilidade ou culpa. 

 Entretanto, esse espaço parece ser aquele que hoje é mais reivindicado como 

o privilegiado para mudar os processos de abordagem à vítima, frequentemente 

expresso em debates e consubstanciado em metas e intenções de diversas 

proposições institucionais. Por exemplo, a Carta de Goiânia, que foi elaborada no 

âmbito do Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

dispõe: 
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CARTA DE GOIÂNIA 
A. PREÂMBULO 

I – CONSIDERANDO que o tráfico de pessoas é definido no Protocolo 
Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 
Pessoas, em especial de mulheres e crianças, como o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, 
recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao 
rapto, à fraude, ou engano, ao abuso de autoridade ou a situação de 
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios 
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre 
outra para fins de exploração; 
II – CONSIDERANDO que a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas avançou no enfrentamento a esse crime, por meio do Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em suas edições I e II; 
III – CONSIDERANDO que, segundo a Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, o tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais 
lucrativas, fazendo cerca de 2,5 milhões de vítimas e movimentando 
aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano; 
IV – CONSIDERANDO que, segundo o Ministério Público do Trabalho, o 
Brasil ainda tem cerca de 20 mil trabalhadores que atuam em condição 
análoga à escravidão, ferindo o direito constitucional ao trabalho justo, e os 
atuais métodos de combate a essa atividade criminosa ainda não são 
suficientes para erradicar essa prática; 
V – CONSIDERANDO que a vítima do tráfico, na maioria das vezes, age 
movida pela busca de melhores condições de vida, mas cai nas redes 
criminosas, em um lugar ou país estranho, sendo submetida a jornadas 
desumanas de trabalho e a todas formas de exploração, justificadas por 
dívidas indevidas; 
VI – CONSIDERANDO que o tráfico de órgãos humanos, igualmente, rende 
milhões de dólares por ano para as organizações criminosas; 
VII – CONSIDERANDO que o contingenciamento dos investimentos 
públicos na área da assistência social, saúde, educação e segurança 
pública é causa de manutenção da desigualdade social, causando 
vulnerabilidade social e consequentemente o crescimento do tráfico de 
pessoas; 
VIII – CONSIDERANDO que dentre os fatores que fomentam o tráfico de 
seres humanos está a corrupção, que impede o atendimento com dignidade 
da vítima desta espécie de crime, assim como a abertura ou o 
desenvolvimento justo de inquéritos policiais e judiciais; 
IX – CONSIDERANDO que o desprezo e desrespeito às vítimas do tráfico 
de pessoas fere de forma bárbara e profunda sua dignidade e direitos 
humanos inalienáveis, com atos que ultrajam a consciência da humanidade; 
X – CONSIDERANDO que o tráfico humano e o contrabando de migrantes 
são problemas mundiais, atividades criminosas transnacionais de baixos 
riscos e altos lucros e manifestam-se de maneiras diferentes em diversos 
pontos do planeta: 

B. DECLARAÇÃO CONJUNTA 
Todos os participantes do “Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas”, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2012, em 
Goiânia, Goiás, por meio desta CARTA, DECLARAM A INTENÇÃO DE, EM 
CONJUNTO E/OU DENTRO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DE CADA 
INSTITUIÇÃO, implementar ações, reciprocamente integradas, para o 
enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, nos três eixos de atuação: 

PREVENÇÃO: 
1. INSTITUIR E IMPLEMENTAR, NO ESTADO DE GOIÁS, O PLANO 
ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS; 
2. IMPLEMENTAR O II PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO 
TRÁFICO DE PESSOAS, GARANTINDO A ARTICULAÇÃO EM TODOS OS 
NÍVEIS; 
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3. GARANTIR A CONTINUIDADE DA POLÍTICA NACIONAL DE 
ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS, TENDO A DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS COMO EIXO MOTOR; 
4. APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO PENAL, CRIANDO TIPOS PENAIS 
QUE CONTEMPLEM TODAS AS MODALIDADES DO CRIME DE TRÁFICO 
DE PESSOAS, PARA FINS SEXUAIS, PARA TRABALHO ESCRAVO, 
PARA A REMOÇÃO DE ÓRGÃOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE 
EXPLORAÇÃO, DE PREFERÊNCIA EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL, COM 
FOCO NA PROTEÇÃO DO OBJETO JURÍDICO DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA E COM REPRIMENDA ADEQUADA, QUE ABRANJA 
INDENIZAÇÃO E PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, DESDE O DEPOIMENTO 
SEM DANO, CONFISCO DE BENS DOS CONDENADOS E SUA 
INCLUSÃO EM CADASTROS NEGATIVOS, DENTRE OUTRAS MEDIDAS 
REPRESSIVAS; 
5. INSERIR E GARANTIR CONTEÚDOS DE DIREITOS HUMANOS NAS 
ESCOLAS, ESPECIALMENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO 
FORMAÇÃO DOS EDUCADORES, PARA TRATAMENTO DE CRIMES 
CONTRA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 
6. OFERTAR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, EM ESPECIAL, PARA AS 
PESSOAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E 
ECONÔMICA; 
7. REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS, 
UTILIZANDO OS DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PARA O 
PÚBLICO EM GERAL, MAS COM FOCO PRINCIPALMENTE NAS 
FAMÍLIAS E SEGUIMENTOS VULNERÁVEIS; 
8. ESTABELECER PARCERIAS ENTRE O ESTADO E A SOCIEDADE 
CIVIL PARA GARANTIR FORMAÇÃO SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS: 
INVESTIR EM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, CONSELHEIROS 
TUTELARES, POLICIAIS CIVIS, MILITARES E FEDERAIS, MEMBROS DO 
PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DAS LIDERANÇAS 
COMUNITÁRIAS E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS QUE ATUAM NO 
CAMPO DOS DIREITOS HUMANOS, PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
9. REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS QUE PROMOVAM A 
ATUALIZAÇÃO DE DADOS SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS, O 
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENFRENTAMENTO E O 
MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS; 

ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS: 
1. ASSEGURAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS VÍTIMAS E 
FAMILIARES NOS SEUS MUNICÍPIOS DE ORIGEM; 
2. CONSTRUIR NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS NOS MUNICÍPIOS 
POLOS; 
3. APOIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, COMO CRAS, CREAS E REDE DE 
ABRIGOS; 
4. GARANTIR OS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS DAS VÍTIMAS, 
COMO O DE IR E VIR E O TRABALHO DIGNO E DECENTE, BEM COMO, 
NO PROCESSO DE ATENDIMENTO A ELAS, GARANTIR ALOJAMENTO, 
ASSISTÊNCIA DE SAÚDE, PSICOLÓGICA, JURÍDICA, E MATERIAL, 
LEVANDO EM CONTA AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE 
MULHERES E CRIANÇAS E OUTRAS PESSOAS EM RISCO, COM A 
PREOCUPAÇÃO DE EVITAR ESTEREÓTIPOS E A REVITIMIZAÇÃO. 

REPRESSÃO E RESPONSABILIZAÇÃO: 
1. COMBATER AS REDES DE TRÁFICO DE PESSOAS; 
2. ARTICULAR OS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTADUAL E 
FEDERAL QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO; 
3. GARANTIR A CAPACITAÇÃO INTERDISCIPLINAR DOS 
PROFISSIONAIS DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE 
PESSOAS, COMO JÁ PREVISTO NO PRONASCI - PROGRAMA 
NACIONAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA, POR EXEMPLO; 
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4. ASSEGURAR A FISCALIZAÇÃO EFETIVA NOS TERMINAIS 
RODOVIÁRIOS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALANDO POSTOS 
AVANÇADOS DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS; 
5. DEFINIR ESTRATÉGIAS ESPECIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DO 
TRÁFICO DE PESSOAS NAS FRONTEIRAS, INCLUSIVE 
INTERESTADUAIS; 
6. GARANTIR A EFICÁCIA DOS MECANISMOS DE DENÚNCIA E A 
SEGURANÇA DOS DENUNCIANTES DE CASOS DE TRÁFICO DE 
PESSOAS; 
7. COMBATER O ALICIAMENTO PARA FINS DE TRÁFICO DE PESSOAS 
POR MEIO DA INTERNET, RESPONSABILIZANDO CRIMINALMENTE OS 
AUTORES; 
8. FORTALECER AS CAMPANHAS QUE ESTIMULAM AS DENÚNCIAS 
DE CASOS OU SUSPEITAS DE CASOS DE TRÁFICO DE PESSOAS 
(DISQUE 100 E 180) E PROMOVER O USO DA INTERNET COMO MEIO 
DE DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO AO 
TRÁFICO DE PESSOAS; 
9. GARANTIR A CONTINUIDADE, EFETIVIDADE E AMPLIAÇÃO DE 
POLÍTICAS, PROJETOS E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO JÁ 
IMPLEMENTADOS; 
10. MATERIALIZAR AS PROVAS DE MODO A TORNAR O INQUÉRITO 
REALMENTE EFETIVO, COM A DEVIDA PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS; 
11. ASSEGURAR A CELERIDADE, POR PARTE DO SISTEMA DE 
RESPONSABILIZAÇÃO, DO TRÂMITE DOS PROCESSOS DE 
CRIMINALIZAÇÃO DO TRÁFICO DE PESSOAS; 
12. IMPLEMENTAR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE 
PESSOAS NOS MUNICÍPIOS E RODOVIAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE 
CRIME DE TRABALHO ESCRAVO, CRIME AMBIENTAL, ABUSO E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 
13. CRIAR DELEGACIAS E VARAS CRIMINAIS ESPECIALIZADAS EM 
DIREITOS HUMANOS; 
14. MELHORAR OS MECANISMOS DE RESPONSABILIZAÇÃO, COM O 
INCREMENTO DE TROCA DE INFORMAÇÕES, MEDIANTE 
COOPERAÇÃO JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL, ENTRE OS 
ÓRGÃOS E AGÊNCIAS RESPONSÁVEIS PELA REPRESSÃO E 
RESPONSABILIZAÇÃO DOS CRIMINOSOS; 
15. CUMPRIR OS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS, GARANTINDO 
QUE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SEJAM INCORPORADAS NO 
ORDENAMENTO INTERNO DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS, COM A 
PARTICIPAÇÃO DOS ORGANISMOS DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL. 
16. AUMENTAR O CONHECIMENTO SOBRE O ESCOPO E A NATUREZA 
DO TRÁFICO HUMANO, INTERNO E INTERNACIONAL, POR MEIO DE 
COLETA E ANÁLISE DE DADOS, INCLUSIVE DE CONDENAÇÕES 
CRIMINAIS, PESQUISAS CONJUNTAS E PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS 
BASEADOS EM EVIDÊNCIAS SOBRE AS TENDÊNCIAS GLOBAIS DO 
TRÁFICO; 
17. FORTALECER PARCERIAS, PELA CONSTRUÇÃO DE REDES 
REGIONAIS E INTERNACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO, 
COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, AGÊNCIAS 
GOVERNAMENTAIS E DO SETOR PRIVADO; 
18. CRIAR UMA REDE DE CONTATO ENTRE OS PAÍSES 
PARTICIPANTES, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A MOBILIZAÇÃO 
POLÍTICA ACERCA DO TEMA E A COOPERAÇÃO EM AÇÕES 
ESPECÍFICAS DE ENFRENTAMENTO.

150
 (grifos nossos) 

 
                                                             
150 A Carta de Goiânia foi elaborada no âmbito do Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2012, em Goiânia, Goiás, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
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 Observe-se, no entanto, que o tema “atenção às vítimas” surge como o 

menos desenvolvido, aparentando não se saber exatamente o que fazer. Ao mesmo 

tempo, alguns descritivos de ações, claramente associadas a uma noção de 

atendimento na perspectiva dos Direitos Humanos, surgem dispersos entre a 

“prevenção” e a “repressão e responsabilização”. 

 Esse espaço da “atenção”, de amplas possibilidades e configurações, parece 

ser aquele que reúne menores condições para uma abordagem ao sujeito pleno, 

considerando-o em suas múltiplas relações. A importância ainda atribuída ao viés 

repressivo, bem como a dispersão do sentido da prevenção como um campo onde 

tudo cabe, efetivamente, mas que carece de estratégia eletiva de ações, esvazia o 

sentido do atendimento. Essa arrumação classificatória, ainda que se considere a 

sua transversalidade, induz a algumas ambiguidades analíticas, mesmo que, 

aparentemente, não deliberadas. 

Ao promulgar o Protocolo de Palermo, o Brasil passou a tratar a questão do 
tráfico como Política de Estado, com a implementação do Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que possui três eixos estratégicos de 
atuação: prevenção, atenção às vítimas, repressão e responsabilização dos 
agentes. Dentre as prioridades em que são abordados estes eixos, destaca-
se a capacitação e a formação de atores envolvidos direita ou indiretamente 
com o enfrentamento ao tráfico de pessoas na perspectiva dos direitos 
humanos, a mobilização e sensibilização de grupos específicos e 
comunidades em geral sobre o tema a diminuir a vulnerabilidade de 
potenciais vítimas. Importante que todos os envolvidos no enfrentamento ao 
tráfico de pessoas, não somente o Poder Executivo Federal, mas também 
os Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Polícias, Estados, 
municípios, sociedade civil, organismos internacionais e outros países, 
potencializem as ações que já executam e que direta ou indiretamente são 
afetas à questão. A efetividade da implementação do Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e de quaisquer outras iniciativas de 
combate a este crime depende de um esforço constante e coletivo de todos 
os parceiros. De qualquer modo, a prevenção será sempre a melhor 
alternativa para enfrentar o problema e reduzirá a necessidade de atuação 
nos eixos de atenção e repressão. Assim, a adoção de algumas medidas 
preventivas serão fundamentais para drástica redução dos casos de tráfico 
de pessoas, dentro as quais: a instituição e implementação do Plano 
Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Goiás; a continuidade 
da Política Nacional como Política de Estado; o aperfeiçoamento da 
legislação penal, com a criação de tipos penais de conteúdo variado, que 
contemplem todas os modalidades do crime de tráfico de pessoas, incluindo 
qualquer tipo de exploração, de preferência em lei especial, com foco na 
proteção da dignidade da pessoa humana e adequada reprimenda, que 
abranja indenização, atenção e proteção às vítimas, desde o depoimento 
sem dano, perdimento de bens dos condenados e sua inclusão em 
cadastros negativos, dentre outras medidas repressivas; a inserção de 
conteúdos de direitos humanos nas escolas, especialmente no ensino 
fundamental, incluindo formação dos educadores, para tratamento de 
crimes contra a dignidade da pessoa humana; oferta de educação em 
tempo integral e profissional, em especial, para as pessoas em condição de 
vulnerabilidade social e econômica; a realização de campanhas informativas 
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e preventivas, com divulgação nos diversos meios de comunicação, para o 
público em geral, mas com foco principal nas famílias; o estabelecimento de 
parcerias entre o Estado e a sociedade civil, para formação e capacitação 
sobre tráfico humano de conselheiros tutelares, policiais, membros do 
Judiciário e Ministério Público, das lideranças comunitárias, profissionais da 
área de saúde e assistência social, dentre outros; combate às causas do 
crime, como a má distribuição de renda, o desenvolvimento assimétrico 
entre os países, a desigualdade de gênero e de raça e consequente falta de 
oportunidades; e a redução da demanda por produtos e serviços produzidos 
por pessoas escravizadas. (BARROS, 2012:s/p) (grifos nossos) 

 

 Entendemos que está subjacente à lógica do atendimento o pressuposto de 

que existe tentativa ou consumação da violação de direitos do indivíduo e, portanto, 

exige-se a prestação, nessas condições, do apoio adequado. Aquilo que se entende 

como prevenção é anterior a qualquer ocorrência tipificada como crime, não sendo, 

por isso, necessário prestar, por antecipação, qualquer assistência, atenção, apoio 

ou ajuda. Nesse sentido, reforça-se a ideia de que a atenção chega depois; depois 

de criar a vítima, depois de ser aliciada, traficada, explorada e violentada. 

 Desse modo, vincula-se a noção de assistência à noção de vítima, ficando 

ausente do debate a possibilidade de instituir práticas de atendimento e cuidados, 

contemplando espaços sociais e temporais, bem como sujeitos, em qualquer outro 

momento do processo. Nesse sentido, perde-se o nexo entre atendimento e 

prevenção, não contemplando o sujeito pleno, recortando-o em função de campos 

territoriais e temporais – um sujeito na escola, outro no trabalho, outro na família, e 

outro, ainda na sociedade. 

 Persistem, no âmbito desse olhar compartimentado, deduções de causa/efeito 

sob uma lógica perversa: o pleno emprego inviabilizaria o tráfico de pessoas, nele 

incluindo o trabalho escravo, a exploração sexual, a remoção de órgãos. O mesmo é 

dizer que só existem essas práticas ilícitas porque existe desemprego ou 

instabilidade no mundo do trabalho, olvidando-se que o tráfico de pessoas 

manifesta-se, precisamente, com uma proposta de trabalho. Ou, especulado, se as 

crianças e adolescentes trabalhassem ou estivessem na escola poderiam escapar 

ao aliciamento, ao abuso e à exploração sexual, sem que se considere a 

complexidade do mercado do sexo que não é determinado pela situação dos 

explorados, mas pelos exploradores e clientes. Em outros termos, circunscreve-se o 

fenômeno à estrita relação entre o sujeito e o problema, e a “questão social”, 

hipoteticamente colocada, resume-se à “questão individual”. 
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 Observa-se, assim, que o atendimento, no âmbito do enfrentamento do tráfico 

de pessoas, não se projeta enquanto dimensão das políticas, mas como uma prática 

que acolhe a ausência de políticas, tornando-se uma ação pontual e seletiva, não 

contempla a todos e não diz respeito a todos. 

 Se atentarmos na atuação das organizações não governamentais, estas 

ocupam espaços de carência, ausência, ou, mesmo, descaso, do Estado. No caso 

do tráfico internacional de mulheres, não se trata apenas de um déficit unilateral, 

definido no apanágio dos países exportadores de migrantes, mas instituem-se como 

prática corrente dos países de acolhimento, que, de forma geral, tendem a 

desconsiderar as suas condições de existência. Não por acaso, a atuação desses 

grupos organizados oriundos da sociedade civil, incide fundamentalmente nos locais 

de destino, configurando-se como elementos importantes no desenho de uma rede 

de referência aos migrantes que enfrentam dificuldades logísticas, de informação e 

materiais, mas, também, na identificação de situações de tráfico, exploração, abuso 

e violência. De forma complementar, algumas dessas entidades operam nos países 

de origem dos migrantes assegurando a recepção e encaminhamento daqueles que 

regressam libertados e/ou deportados. 

 Trata-se, todavia, de um conceito limitado de atendimento, ainda marcado 

pela prática assistencialista, da qual o Serviço Social, tem levantado limites teóricos 

e operacionais relevantes.151 

                                                             
151  “Foi somente no século XVII, portanto um século após a reforma, na França, que São Vicente de Paulo tentou 
restabelecer as bases cristãs da assistência, recuperando esquema das confrarias e envolvendo os leigos em sua prática. 
Suas ideias tiveram grande repercussão e atraíram muitos seguidores, porém o mesmo local onde floresceram foi palco da 
Revolução Francesa, no século seguinte. A organização societária e a ordem jurídica que decorreram dessa Revolução, de 
natureza marcadamente política, deslocaram de novo a base da assistência, posicionando-a como um direito do cidadão e 
atribuindo a todos o dever de prestá-la. Ao ser deixada pelo Estado na mão de todos, na verdade a assistência ficava na 
mão de ninguém, relegada ao limbo da indeterminação. Tal indeterminação interessava à classe dominante naquele 
momento, por que ao ficar ao seu livre-arbítrio a assistência se prestava, inclusive, a ser uma estratégia de domínio de 
classe, de fortalecimento da submissão. As próprias circunstâncias históricas logo se encarregaram de mostrar que o poder 
da burguesia não era eterno ela desejava, tampouco os trabalhadores eram uma massa de submissos, como ela 
usualmente os considerava. [...] Da função econômica da assistência, conforme concebida pela burguesia – garantir a 
expansão do capital –, decorreu então outra igualmente importante – a função ideológica – que aderiu fortemente à prática 
social, expressando-se através da tática ou explícita repressão sobre a organização da classe trabalhadora e sobre sua 
expressão política. Além desta função ideológica, que caracterizava a estratégia da burguesia para conter aquela ameaça 
que mais a atemorizava – a ameaça política representada pelo avanço do movimento operário – uma outra importante 
função foi desenvolvida, ainda como desdobramento da econômica. Trata-se da função de controle propriamente dito, 
representando a resposta da burguesia à ameaça social que decorria da acelerada expansão da pobreza e da 
generalização da miséria. O sentido de tal função era o rigoroso controle do processo social e das condições de vida da 
massa pauperizada, ajustando-se aos padrões estabelecidos pela sociedade burguesa constituída. A tarefa assumida pela 
Sociedade de Organização da Caridade – racionalizar a assistência e reorganizá-la em bases científicas – acabou 
constituindo, na verdade, uma estratégia política através da qual a burguesia procurava desenvolver seu projeto de 
hegemonia de classe. Ganhando uma dimensão econômica bastante evidente, a assistência posicionava-se como um, 
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 Entendemos que cuidar da vítima faz parte de uma equação maior que 

engloba “quem é a vítima” e “quem protege” a vítima. Essa forma de abordagem, de 

modo não estratégico e muitas vezes desarticulado do ponto de vista das iniciativas, 

é assumida recorrentemente pelas ONG’s, ensaiando articulações alargadas, quer 

no âmbito da prevenção, provendo ações de informação e formação junto dos 

grupos sociais específicos, quer, certamente, no âmbito do atendimento e 

encaminhamento, acolhendo vítimas, mediando contatos com famílias e 

autoridades, fomentando parcerias em programas ocupacionais e de emprego no 

momento do regresso. 

 No entanto, essas ações transversais não constituem práticas continuadas, 

pois dependem, em grande parte, do voluntarismo e dedicação de grupos restritos e 

de parcerias institucionais que asseguram o seu patrocínio logístico e o seu 

financiamento. A ausência de uma rede estruturada que permita agregar e orientar 

essa disponibilidade, em torno de um esquema organizado de distribuição de 

valências, atribuições e compartilhamento de recurso, torna o atendimento 

casuístico com sobreposição de certa oferta e carência de outras, além de uma 

desigual distribuição geográfica. Essa inconsistência do sistema de atendimento 

brasileiro, frequentemente denunciada, tanto por organizações nacionais, quanto 

internacionais, impede a reprodução de boas, mas efêmeras, experiências, 

acentuando-se a tendência para a atuação em ambientes restritos e setorizados do 

tráfico de pessoas, como apenas o atendimento local nos lugares de destino, ou 

apenas o atendimento à chegada, ou o acolhimento pontual e temporário; o 

acompanhamento psicológico, sendo mais comum a participação em grupos de 

esclarecimento e debate sobre o tema; e ações locais e regionais de informação e 

formação de agentes. 

 Embora a atuação nos NETP’s e os Postos Avançados da rede nacional 

busquem certa integração de ações, é a articulação informal dos agentes –  Polícia 

Federal, Ministério Público e ONG’s – que garante o encaminhamento de mulheres 

que, por vezes, regressam ao Brasil em situação de debilidade física e psicológica, 

não tendo, do ponto de vista da rede pública, qualquer estrutura instituída de 

acolhimento. Porém, a descontinuidade dos programas e projetos, que funcionam 

                                                                                                                                                                                              
entre outros, mecanismo acionado pelo Estado burguês para garantir a expansão do capital. Foi com essa conotação que a 
prática de assistência se desenvolveu ao longo do tempo, atendendo aos interesses e objetivos da burguesia.” 
(MARTINELLI, 2011:99-101) 
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sob parcerias e convênios com horizontes temporais determinados, não permite 

assegurar um desenho operacional previsível com interlocutores conhecidos e 

permanentes. 

 Perde-se, assim, a aderência a um fio condutor de atuação sincronizada que, 

no mínimo, permita identificar os pontos de apoio e as respectivas competências, 

comprometendo, desse modo, as diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento. 

Entretanto, o paradoxo mais impactante é o desvinculamento dos sistemas 

nacionais, nomeadamente o sistema de saúde. Muitas mulheres identificadas e 

atendidas no regresso ao Brasil, para além da fragilidade psicológica provocada por 

experiências traumáticas, foram objeto de violência física, má nutrição prolongada, 

consumo forçado de álcool e drogas, doenças infecciosas, incluindo AIDS, e que 

necessitam de cuidado e tratamento imediatos, bem como de acompanhamento 

continuado. 

 Análoga desarticulação encontra-se na ausência de uma rede nacional de 

acolhimento que lide de forma adequada com os casos de violência. Tal como em 

outras “modalidades” de violência contra a mulher, nem sempre é adequado à vítima 

permanecer no território de origem, por forma a precaver o seu contato com agentes 

da rede de tráfico, evitar represálias, ou, tão só, por questões de salvaguarda da 

estabilidade psicológica. 

 Entendemos, assim, que, apesar do esforço das organizações não 

governamentais, o atendimento carece, ainda, de uma estrutura conceitual 

compreensiva do sujeito, no sentido de não fracionar a sua história em fragmentos 

temporais – o antes, o durante e o depois – e dedicando a cada um desses 

momentos dispositivos analíticos com enfoques programáticos diversos. À 

vitimização de origem, podem, assim, somarem-se fatores de revitimização efetiva, 

criando a ilusão de um compromisso social sem possibilidade de efetivação.152 

                                                             
152 “Já Adriana Piscitelli considera que as histórias de fracasso não deixam de ser contadas nas cidades de origem dos/as 
imigrantes. ‘O que ocorre é que o que motiva as pessoas a ir são as histórias de sucesso. Também circulam as histórias 
ruins nas cidades de origem dessas pessoas, mas não são elas que são valorizadas’. [...] A presidente da Asbrad, Dalila 
Figueiredo, contou alguns casos de mulheres que passaram por inúmeras dificuldades e que, no momento em que pagaram 
suas dívidas (principalmente com a passagem), foram deportadas. Segundo Dalila, o plano dessas moças fatalmente será o 
de retornar para a Europa. ‘Ela já passou pelo calvário e na hora de ganhar seu dinheiro foi impedida (...) essa é uma 
pessoa que já viajou, que já viu o outro mundo. Que já passou por muita coisa. Então, é muito razoável que ela queira 
voltar’. O mesmo se percebe no relato da equipe de Guarulhos. ‘Teve uma mulher que eu atendi que veio só para a criança 
nascer no Brasil. Então, ela nasceu, ficou o tempo da licença maternidade e já ia voltando. E foi inadmitida, mas, nem voltou 
para Goiânia. Ficou em São Paulo porque ia tentar novamente no dia seguinte’. Para além da questão econômica, 
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 Podemos, entre as diversas experiências desenvolvidas por organizações não 

governamentais, citar duas instituições, como exemplos das possibilidades de 

abordagem à questão do atendimento às mulheres vítimas de tráfico de pessoas, no 

sentido de compreender outros caminhos de aproximação, tendo claro que “objeto” 

são os contextos de ocorrência do fenômeno, e o “sujeito”, os indivíduos que nele 

participam, entendidos como seres humanos dotados de suas plenas capacidades. 

 A organização não governamental AMIGA, que opera na cidade de Sevilha, 

na Espanha, ensaiou uma estratégia de atendimento com base em “técnicas” de 

aproximação que consideram o sujeito com capacidade plena de construir seus 

caminhos e expressar as opções, fomentando, desse modo, a desconstrução da 

noção de que os problemas condensam-se e convergem sobre a mulher traficada, e 

que tenderiam, em uma intervenção assistencialista clássica, a transformar a mulher 

no “problema”. 

Em que consiste? Como Trabalhamos? 
Partimos para a intervenção com um olhar positivo desde o reconhecimento 
de sujeito de direitos, pessoa forte, capaz, valente, que devido a uma 
situação concreta, em um devido momento, teve um grande problema (cair 
nas redes de tráfico de seres humanos - TSH), mas que seguiu adiante com 
projetos e possibilidades. Um dos fatores que empurraram uma pessoa a 
ser vítima dessa forma de violação de direitos humanos é seu desejo de 
melhorar suas condições de vida. As mulheres em situação de TSH têm 
vivido experiências fortemente traumáticas, duras e degradantes. No 
entanto, mostram uma grande capacidade “resiliente” que nos confirma o 
grande poder e força destas mulheres que decidiram migrar com a 
finalidade de conseguir um objetivo comum. 
Como observamos as vítimas? 
Capacidade de Resiliência:  
- Objetivos 
- Desejos  
- Necessidades  
As mulheres a quem prestamos assistência têm objetivos na vida, em seus 
“historiais”, se encontra o desejo de apoiar suas famílias de origem, de 
encontrar um emprego digno, sair do ciclo de violência e desfrutar de uma 
vida de bem-estar. 
- Geralmente, num primeiro encontro, a mulher não deseja falar, se mostra 
um tanto retraída, por diferentes motivos: medo, desconfiança, falta de 
compreensão, ou porque, simplesmente, não deseja, e isso deve ser aceito 
e respeitado.  
- Ainda assim, explicamos que a associação está disposta a ser sua rede de 
apoio e a acompanhá-la a retornar seu projeto vital, seja qual seja sua 
decisão: permanecer em Espanha, ou retornar ao seu país de origem. 
(colombianas, romenas e brasileiras, atendidas na AMIGA). 

                                                                                                                                                                                              
provavelmente, pesa nessas decisões de retorno, a falta de uma adequada assistência social, psicológica, jurídica e 
econômica para os retornados ou deportados. Ainda com relação a este tópico, Dalila chama a atenção para outras 
motivações: ‘a não ser no caso daquela pessoa que já passou por graves situações de violação, estando muito 
traumatizada, é muito difícil que a pessoa deportada ou inadmitida não queira retornar ou tentar novamente’.” (ICMPD, 
2011:60) 
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- Posteriormente, se a mulher decide receber apoio, buscamos uma “casa 
de acolhimento”, para que a mesma tenha o tempo e as condições 
necessárias para recuperar-se fisicamente. Neste tempo, visamos oferecer 
um espaço seguro onde ela poderá restabelecer seu ciclo de sono e 
equilibrar sua alimentação. Também se oferece a possibilidade de aceder a 
um atendimento médico. Estes elementos são muito valorizados, já que elas 
conseguem pensar numa rotina saudável, e na possibilidade de conseguir 
alcançar suas aspirações e desenvolver sua “resiliência”. 
Necessidade de Atenção Integral 
Trabalho em Rede 
Processos de inclusão social e laboral no qual centramos em recuperar seu 
projeto migratório, reconhecer seus direitos: 
- NECESSIDADE DE UMA ATENÇAO INTEGRAL: Durante todo seu 
processo de recuperação pessoal, as mulheres estão acompanhadas por 
uma equipe de educadoras/trabalhadoras que buscam de modo próximo e 
respeitoso com o período que atravessam. As educadoras reconhecem, 
apreciam e se interessam por sua pessoa, família e cultura. Além de utilizar 
o humor como uma ferramenta que facilita o encontro e gera emoções 
positivas.   
- Este acompanhamento tem como centro um olhar para o futuro, 
reforçando cada um dos pequenos logros que vão realizando e valorizando 
sempre o poder da mulher. Assim mesmo, buscamos favorecer que a 
experiência vivida ou dificuldades que vão encontrando ao longo do 
caminho sejam reestruturadas como oportunidades de crescimento e 
desenvolvimento. 
- Em alguns casos o processo de inclusão social e laboral que se oferecem 
através do trabalho em rede com alguns projetos, como o Projeto 
Esperança, a vila teresita, oblatas, MZC, se centra em recuperar seu projeto 
migratório, reconhecer seus saberes, habilidades e capacidades, assim 
como desenvolver suas potencialidades. 
- Buscamos uma aproximação através de alguma ocorrência, no meu caso 
em particular, buscava a aproximação tanto por ser brasileira, como por 
também estar fora do meu entorno, e da necessidade de relacionar-me sem 
esquecer quem era, e de onde vim. Buscando estabelecer relações de 
aceitação e respeito. 
- Uma das continuadas e reiteradas preocupações das mulheres é sua 
situação administrativa na Espanha, situação sobre a que não tem controle. 
Nesse ponto, buscamos informar sobre todas as possibilidades e 
dificuldades, de modo a não gerar expectativas que possam ser frustradas. 
- Oferecemos um serviço de atenção jurídica que lhe permite conhecer e 
compreender sua realidade, além de acompanhá-las em seu processo 
penal para o exercício efetivo de seus direitos.

153
 

 

 Independentemente da classificação do discurso, se é mais vitimista, mais 

assistencialista ou na perspectiva dos Direitos Humanos, trata-se de um olhar que 

procura superar a ideia de vítima como receptáculo de todas as injustiças, estigmas 

e desigualdades sociais, buscando resgatar a sua capacidade de tornar-se 

protagonista no seu próprio processo. Nesse sentido, a atuação da organização não 

governamental AMIGA participa ativamente, em conjunto com as autoridades da 

cidade de Sevilha e da Andaluzia, em campanhas de informação e conscientização 

                                                             
153 Extraído da apresentação de Waldimeiry Corrêa, no Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
realizado em Goiânia-GO, em 14 e 15 de maio de 2012. 
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sobre o tráfico para a exploração sexual de mulheres, colocando, de forma inédita, o 

“cliente” homem como foco das atenções, substituindo as degradantes imagens de 

mulheres desfiguradas e abandonadas à solidão do seu vitimismo, por figuras 

masculinas, com o objetivo de denunciar sua participação e cumplicidade efetiva no 

fenômeno do tráfico de exploração de mulheres. Em sua mensagem conclusiva, a 

organização não governamental AMIGA, expressa: 

[...] a cidade de Sevilha aspira ser uma cidade “incômoda” para o exercício 
e consumo da prostituição. Para lograr este objetivo, se busca 
conscientizar, sensibilizar e informar à sociedade que a prostituição não é 
um trabalho, e sim, uma das piores formas de violência contra as mulheres. 
Um legado de uma sociedade patriarcal, que mediante a transação de 
dinheiro presume o direito de usar e invadir o corpo da mulher. E, 
aproveitando os papeis socialmente estabelecidos, os chamados 
“empresários do sexo”, traficam mulheres, submetendo-as a condições 
análogas à escravidão, a situações que usurpam sua dignidade, violando 
seus direitos humanos fundamentais.  Ao comercializar sexualmente uma 
pessoa, se naturaliza a prostituição sem importar a degradação humana 
que conflui nessa situação. Além do que, fundamenta condutas e práticas 
socioculturais de indiferença (sobre a gravidade do tráfico) e tolerância (pela 
sua invisibilidade) que somente atentam à exploração das mulheres. 
Criando assim uma cultura patriarcal permissível à exploração sexual. Pois 
enquanto sigamos com um sistema desigual, onde os homens prossigam 
sentindo como um direito inerente a sua “natureza” e essencial a sua 
“identidade masculina” pagar pelo uso do corpo de uma mulher, pagar por 
ter sexo, seguirá existindo o grande negócio do tráfico de pessoas para 
exploração sexual. Os homens que consomem serviços sexuais são a 
demanda. E na sociedade de mercado, o cliente sempre tem a última 
palavra. 

 

 A persistente dúvida, a mulher traficada é “vítima ou vilã?”, que poderia, 

aparentemente, ser substituída por dicotomia, igualmente perversa – mulher 

vítima/homem vilão –, deixa de ter pertinência analítica e compreensiva se o tráfico 

de pessoas for observado, do ponto de vista metodológico, considerando, de forma 

clara, os contextos como objeto de análise, e os indivíduos que neles estabelecem 

suas relações, como sujeitos do processo, sem transformá-los em objetos passivos 

de pesquisa, de atendimento e de políticas e programas de enfrentamento. 

 A experiência da segunda organização aqui considerada para análise, a 

ASBRAD, permite compreender esse âmbito de aproximação ao contexto, 

considerando a multiplicidade de relações e agentes que nele operam. 

Quem somos 
Organização não governamental, fundada em 18 de dezembro de 1997. 
Tem por finalidade estatutária: 
- defender os direitos da mulher;  
- combater e denunciar os casos de violência cometidos contra a mulher, a 
criança, o adolescente e o idoso, nas suas diversas modalidades: trabalho 
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ilegal, exploração sexual comercial de criança e adolescente, tráfico de 
pessoas, violência contra o idoso e; 
- atendimento direto a adolescentes inseridos em medida socioeducativa de 
liberdade assistida. 
 
Projetos e Parcerias 
 

PROJETO OBJETIVO PARCERIA 
Casa Mãe  
 

Assistência jurídica e 
psicossocial a mulheres, 
crianças e adolescentes 
vítimas da violência 
doméstica e sexual 

Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo 

Pacificando a Família  Mediação de conflitos intra-
familiares e inter-pessoais 

Fundo Municipal de 
Assistência Social 

Projeto Gaia - Grupo de 
Apoio e Integração ao 
Adolescente 

Acompanhamento de 
adolescentes inseridos na 
medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida  

Secretaria Estadual de 
Justiça e Cidadania-
Fundação Casa (antiga 
FEBEM), Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente 
e da Fundação Telefônica  

Posto de Atendimento 
Humanizado aos Migrantes  

Mulheres e transgêneros 
que retornam ao Brasil 
através do Aeroporto 
Internacional , no universo 
dos deportados e 
inadmitidos. 

Ministério da Justiça  
Cordaid 

Fortalecimento da rede de 
enfrentamento à violência 
sexual contra crianças e 
adolescentes 

Aprimorar e fortalecer os 
mecanismos legais de 
identificação, proteção e 
assistência a crianças e 
adolescentes vítimas de 
violência sexual, com a rede 
de retaguarda para os 
serviços de denúncias locais 
e do disque federal e 
capacitação dos atores da 
rede de proteção e 
responsabilização. 

SEDH/PR 

Programa de Assistência a 
Crianças e Adolescentes 
Vítimas de Tráfico para Fins 
de Exploração Sexual  

Criação de uma metodologia 
de atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas do 
tráfico para fins de 
exploração sexual no 
componente atendimento 
jurídico especializado  

Partners of the Americas  

 

 

É preciso repensar os conceitos de tráfico de pessoas a partir de 
perspectivas das pessoas que são apontadas como vítimas, com métodos e 
estratégias adequadas às suas necessidades, uma vez que elas rejeitam o 
estigma de vítimas e desejam ser encaradas como sujeitos de direitos, 
cujas escolhas profissionais devem ser respeitadas. Quando há poucas 
oportunidades de migração segura e um excesso de fatores que 
impulsionam a migração, pessoas em situação de vulnerabilidade serão 
mais facilmente aliciadas por redes de tráfico de pessoas e contrabando. 
Portanto, o Brasil, como um país de origem e destino, deve priorizar 
políticas públicas de proteção ao migrante e que considerem suas 



284 
 

diferentes motivações para migrar. Devem ser políticas que não impeçam a 
migração, e sim propiciem o auxílio às suas reais necessidades.

154
 

 

 Podemos verificar que o universo de atuação da ASBRAD engloba uma 

diversidade de sujeitos, e suas articulações, tendo como suporte relacional amplo 

contexto de precariedade de condições de existência, consubstanciado em vasto 

conjunto de violações de direitos e atentados à dignidade humana. Relacionando, no 

atendimento, mulheres, crianças e idosos como agentes potenciais das práticas de 

violência, não só supera a abordagem individualizada da vítima, considerada apenas 

no “seu” problema, como recompõe o processo histórico, colocando-a em contexto 

geracional. 

 Ao mesmo tempo, a estratégia experimentada propicia o relançamento da 

questão migratória como suporte para a reflexão sobre o tráfico de mulheres, 

rompendo as prenoções que fomentam a ideia do perigo, do desvio e do interdito, 

consubstanciados em expressões de campanha, como “não entre nesse jogo”. Pelo 

contrário, a proposição da ASBRAD aponta para um debate a partir de uma reflexão 

interna, assente em políticas de migração construídas, também, por quem “exporta” 

trabalhadores, e não apenas por quem recebe. 

 A recolocação da questão migratória torna-se tanto mais necessária quanto 

são mais evidentes os indícios de alteração de fluxos transnacionais de pessoas, 

desconstruindo os clássicos argumentos que opõem países do primeiro mundo aos 

do terceiro mundo. Em entrevista, Fernanda dos Anjos afirma: 

O Brasil vive hoje, por exemplo, uma inversão de onda migratória. Hoje, nós 
temos uma situação de brasileiros retornando do exterior, e ao mesmo 
tempo novas ondas migratórias para o Brasil. Então temos já a situação de 
estrangeiros que estão sendo explorados no Brasil, pelo crime de tráfico de 
pessoas. [...] O Brasil precisa ser compreendido numa dinâmica não só de 
país de origem, mas em especial como país, também, de destino de vítimas 
de tráfico e de trânsito, sem contar a dimensão do tráfico interno humano.

155
 

 

Na mesma entrevista, Maria Lúcia Leal explica: 

                                                             
154 Extraído da apresentação de Dalila Eugênia Maranhão Dias Figueiredo, no Simpósio Internacional para o Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, realizado em Goiânia-GO, em 14 e 15 de maio de 2012. 

155 Entrevista conduzida por William Galvão na TV Justiça – Fórum, em 28 jul. 2012. Disponível em: http://tv-

justica.blogspot.com.br/2012_07_22_archive.html. Acesso em: 12 ago. 2012. 
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Nós temos de compreender o tráfico de pessoas a partir de uma análise de 
conjuntura profunda da sociedade, especialmente, a sociedade capitalista e 
as várias crises cíclicas no capital, que levam, efetivamente, à 
vulnerabilização das relações de trabalho, seja de homens ou mulheres. E 
outros fenômenos vão aparecendo e traduzindo isso de forma bastante 
violenta para as pessoas. Hoje, por exemplo, se formos analisar a crise 
financeira mundial, nunca poderíamos imaginar a Europa a perder a 
capacidade de constituir o “Estado de Bem Estar Social”; hoje, nós estamos 
encontrando desigualdades sociais profundas na Europa, e migrações entre 
países europeus que se encontram em situações mais difíceis, O Leste 
Europeu, por exemplo, tem um trânsito de mulheres, especialmente de 
conflitos de guerras e outros problemas sociais, que transitam pela Europa 
e podem estar em situações de exploração, não só dentro da prostituição 
forçada, mas de outras formas e modalidades de exploração. 

 

 Essa mudança de conjuntura do cenário econômico global, que tende a 

inverter, ou a ajustar, os fluxos transnacionais de migrantes e a reformular rotas 

regionais, como entre o Brasil e os países vizinhos da América do Sul, e, ainda, a 

contínua atualização dos circuitos turísticos, e, sobretudo, as novas modalidades do 

mercado sexual suportadas pela web, que convivem com as velhas formas de 

prostituição, obriga a recolocar a indagação: quem é a vítima do tráfico de 

mulheres? 

 Certamente que ela não cabe nos descritivos e no perfil construído na última 

década, e reproduzido nos discursos, nas pesquisas, na mídia, e apropriado pelos 

tratados internacionais e pelas políticas de enfrentamento do fenômeno. A mulher 

vítima de tráfico para o mercado sexual aproxima-se de uma conceituação 

abrangente que contempla todas as mulheres que se encontram inseridas nos 

processos migratórios, e sua situação de exploração, e de violação de direitos, 

enquadra-se em vasto conjunto de práticas decorrentes da feminização da pobreza. 

Nesse sentido, não só a exploração sexual de mulheres, jovens e adultas, mas, 

também, de homens, aproxima-se de outras formas de exploração da força de 

trabalho, naturalizadas por explorados e exploradores, e perpetuando-se, como 

processo, no âmbito das desiguais relações de poder e do desigual acesso aos 

recursos e aos meios de produção. 

 Sobre essa ampla conjuntura que, hoje, identificamos como violações dos 

Direitos Humanos, Claude Henri de Saint-Simon, na obra Exposition de la Doctrine, 

publicada em 1830, advertia: 

Enfin l’explotation de l’homme par l’homme, que nous avons montrée dans 
le passé sous sa forme la plus direct, la plus grossière, l’esclavage, se 
continue à très-haut degré dans les relation des propriétaires e des 
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travailleurs, des maîtres et salariés : il y a loin, sans dout, de la condition  
respective où ces classes sont placées aujourd’hui, à celle où, se trouvaient 
dans le passé  les maîtres et les esclaves, les patriciens et les plébéiens, les 
seigneurs et les serfs. Il semble même, ao premier aperçu que l’oa ne 
saurait faire entre elles aucun rapprochement ; cependent on doit 
reconnaître que les unes ne sont que la prolongation des autres. Le rapport 
du maître avec le salarié est la derniére tranformation qu’a subie 
l’esclavage. Si l’explotation de l’homme par l’homme n’a plus se caractère 
brutal que’elle revêtait dans l’antiquité ; si elle ne s’offre plus à nous yeux, 
aujourd’hui, que sous des formes adoucies, elle n’en est pas moins réelle. 
L’ouvrier n’est pas, comme l’esclave, une propriété directe de son maître ; 
sa condition, toujours temporaire, est fixée par une transaction passé entre 
eux : mais cette transaction est-elle libre de la part de l’ouvrier ? Elle ne l’est 
pas, puisqu’il, est obligé de l’accpter sous peine de la vie, réduit, comme il 
l’est, à n’entendre sa nourriture de chaque jour que de sont travail de la 
veille. (SAINT-SIMON,1830:174-175)

156
 

 

 No âmbito dessa ampla acepção de exploração humana contemporânea, 

entendida como perpetuação das formas de escravidão, o atual tráfico de mulheres 

constitui-se, nos seus atributos de apropriação forçada da força de trabalho e na 

compra e venda do corpo, como uma nova expressão da escravidão. 

 Nessa perspectiva, a vítima nomeada, tipificada e classificada, já não se 

reconhece no amplo contingente de mulheres, sem rosto, sem voz, sem nome e sem 

território, que compõem as novas escravas; que, entretanto, deixaram de ser 

“brancas”, como no final do século XIX, e passaram, apenas, a serem mulheres, 

como massa anônima, que o mercado reconstrói com novas roupagens de ilusão, de 

sedução, exotismo e novidade, tanto no campo da oferta, como da procura. 

  

                                                             
156 A exploração do homem pelo homem que tínhamos demonstrado no passado sob a sua forma mais direta, a mais 
grosseira, a escravidão, continua em muito alto grau nas relações entre proprietários e trabalhadores, entre patrões e 
assalariados; está-se longe, sem dúvida, da condição em que estas classes estão colocadas hoje em dia, à aquela em que 
se encontravam no passado amos e escravos, patrícios e plebeus, servos e senhores. Poderia parecer inclusive, à primeira 
vista, que não poderia fazer-se entre aquelas nenhuma comparação. Não obstante, deve reconhecer-se que uns não são 
mais que a prolongação dos outros. A relação do patrão com o assalariado é a última transformação que sofreu a 
escravidão. Se a exploração do homem pelo homem não tem mais esse caráter brutal que revestia na antiguidade; se ela 
se oferece mais aos nossos olhos senão sob uma forma suavizada, não é por isso menos real. O operário não é, como 
escravo, uma propriedade direta do seu patrão; a sua condição, sempre precária, está fixada sempre por uma transação 
entre eles; mas essa transação é livre da parte do operário? Não é, uma vez que está obrigado a aceitar sob pena de vida, 
reduzido como está a esperar a sua comida de cada dia mais que do seu trabalho na véspera. (tradução nossa) 
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             ONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como principal motivação para o presente estudo, apresentamos a 

circunstância do tráfico de pessoas, nas suas diversas formas, ter conhecido 

significativa relevância midiática na última década, assumindo evidente preocupação 

e tratamento na agenda política de governos e organizações internacionais. 

Frequentemente, associam-se a esse cenário as conjunturas econômicas 

relacionadas às políticas reformistas implementadas a partir dos anos de 1980, que 

vêm resultando em sucessivas crises financeiras, fomentando programas de 

reajuste estrutural dos sistemas sociais, previdenciários e do trabalho, anunciando-

se a contínua proliferação de focos de precarização do emprego e deterioração das 

condições de trabalho, de degradação de condições de sobrevivência, e a 

consequente emergência de novos fluxos migratórios transnacionais. 

Esse contexto tem sido, constantemente, invocado para compreender e 

explicar o recrudescimento do tráfico de pessoas, no qual se destaca o tráfico de 

mulheres, que representa larga maioria de um fenômeno configurado a partir de 

práticas de exploração da forma de trabalho, em condições de submissão violenta e 

desrespeito pelos direitos fundamentais do indivíduo e atentado à dignidade 

humana. 

Apesar desse contexto socioeconômico, que sustenta os fluxos econômicos 

contemporâneos, nos quais a mulher ganha protagonismo na emergência de 

generalizado processo de feminização da pobreza, que a leva a carregar a 

responsabilidade de manutenção da sobrevivência das estruturas familiares, 

procuramos demonstrar que a migração feminina não é um fenômeno recente e que 

o tráfico de mulheres para exploração sexual constitui-se no âmbito do processo 

histórico que perpetua as relações desiguais de poder, a discriminação sexual e de 

gênero, o deliberado cerceamento dos direitos da mulher e os esquemas de controle 

social fundados em princípios morais instituídos pelo patriarcado. 

Nesse sentido, com base nas expressões discursivas presentes em 

protocolos e convenções internacionais, nas propostas institucionais de políticas e 

programas de enfrentamento do tráfico de mulheres, verificamos o posicionamento 

ambíguo e dicotômico dos agentes e autoridades quando se trata de interpretar os 
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fatos concretos e compreender os sujeitos concretos, e de estabelecer as 

estratégias e as práticas de combate e erradicação do fenômeno, quer a partir dos 

dispositivos jurídicos e judiciais, quer a partir da ação social e política. 

Procuramos evidenciar como a vitimização da mulher, como pressuposto de 

abordagem metodológica e como categoria de análise do tráfico, constitui  

construção paradoxal, suportada por olhares diferenciados, orientados por uma 

moral discriminatória, classificatória e tipificadora de condutas,  que institui 

processos de estigmatização que levam, recorrentemente, à revitimização ou 

perpetuação das condições de fragilidade, de dependência e fácil aliciamento pelas 

redes de tráfico. 

Esse conjunto de circunstâncias, que induzem a mulher a uma situação de 

incapacidade de gerar respostas, no âmbito do processo emancipatório e de 

autodeterminação que caracteriza a opção migratória, constitui a substância dos 

argumentos que nos levam a considerar o tráfico de mulheres como nova face de 

uma velha escravidão. Ainda que sob distinta conformação social, política e cultural, 

não são distintos os mitos, nem os medos e ansiedades que se encontram 

presentes nas narrativas das mulheres traficadas e, mesmo dos traficantes, quando 

observadas as condições de exploração a que elas estão submetidas e que são 

comparáveis aos processos experimentados pela escravidão. 

Não se tratou de, apenas, estabelecer associações semânticas ou de 

imaginários, tomando os nexos conceituais, as aparências discursivas ou o 

midiatismo estatístico, como fundamentos dedutivos, mas buscamos, nos fatores de 

invisibilidade do tráfico de pessoas, nos silêncios e no ocultamento institucionalizado 

das vozes, nas contradições das práticas e das políticas, nos interesses velados ou 

expressos, e, também, nos limites metodológicos e analíticos de pesquisas, 

desconstruir uma subjacente lógica de dominação e exploração que se encontra 

dispersa em fragmentos explicativos e na atuação camuflada das redes de tráfico. 

Importou, assim, para o nosso estudo, considerar as formas de relação e os 

valores que identificam a construção de sociedades compostas por sujeitos, formal e 

juridicamente, livres, inseridos em projeto de organização social que se reconhece 

em princípios de dignidade, de liberdade e amplos (e igualitários) direitos civis, 

políticos e sociais, enfim, os valores instituídos e veiculados pela modernidade, 

como referencial para a configuração da análise e da reflexão. 
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Com esse recorte, quisemos superar a confusão epistemológica em que a 

nomenclatura e os mitos iludem a construção histórica das práticas sociais – tráfico 

negreiro, tráfico de mulheres ou escravidão não constituem termos do mesmo 

discurso analítico, pois não se referem aos mesmos contextos, nem aos mesmos 

sujeitos. Sob o espectro dessa sobreposição, acrítica, de conceitos, categorias e 

atribuições de significado e valor, importou clarificar não apenas os limites do campo 

em termos cronológicos, mas, também, fazer uma aproximação mais precisa no 

âmbito conceitual e metodológico no sentido de situar os espaços de debate no 

locus concreto onde eles, preferencialmente, ocorrem. 

Entendemos, portanto, necessária a desconstrução dos nexos tomados como 

óbvios na determinação da relação entre causas e efeitos, sobretudo porque se 

apresentam como contraditórios quando observados a partir de diversas fontes de 

produção do conhecimento. Esse esclarecimento torna-se relevante na medida em 

que o conjunto de práticas institucionais recentes, no âmbito do enfrentamento de 

tráfico de seres humanos, em sentido amplo, revela, e agrega, nas formas de 

intervenção, um ambiente de preocupação e alarmismo social, fundadas em efeitos 

visíveis que violam direitos fundamentais dos indivíduos tomados como vítimas do 

fenômeno; ainda que se trate, em muitos momentos, de pânico induzido que busca 

despoletar reações coletivas moralizantes. 

Essa prudência analítica, que no nosso estudo assume-se como advertência 

metodológica, buscou refletir sobre o conjunto de inquietações e questionamentos 

em torno da relação entre o objeto e os sujeitos: em que dimensão  deve-se colocar 

a ilegalidade e os delitos? Ou seja, que valores ético-morais são ofendidos e que 

direitos individuais (ou coletivos) são usurpados e violados? Quem são os ofensores 

e as vítimas? Quem são os autores e os réus? Quem são os culpados e os 

inocentes? 

Essas indagações levaram à formulação de outras como orientação da 

análise e desconstrução das contradições observadas – como a sociedade vê as 

suas vítimas? Como a vítima se vê no processo? A mulher é, enfim, vítima ou vilã? 

Que efetiva relevância social o fenômeno tem para que se possa deduzir dele certo 

alarmismo político e institucional que leva ao empenho no seu enfrentamento e 

erradicação? 
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Com essa reflexão, não buscamos estabelecer, no entanto, retórica de 

verdade, mas, tão só, reunir contribuições para o debate em termos relacionais que 

alarguem o âmbito da reflexão. 

Assim, no primeiro capítulo, situamos o processo histórico de construção da 

noção de tráfico de mulheres e o modo como se constitui em associação com o 

mercado do sexo, de forma ampla, e com a prostituição, de forma particular. 

Objetivamos, com essa análise, compreender as prenoções que se agregaram, no 

tempo, sobre esse, aparentemente, incontornável nexo. Nesse sentido, analisamos 

o desenvolvimento do fenômeno do tráfico de mulheres, quer a partir dos modos 

como foi sendo definido no quadro dos diversos momentos e contextos 

sociopolíticos, quer pelo modo como a sua noção foi sendo assimilada e interpretada 

pelos grupos sociais, no sentido de compreender os processos de construção das 

suas representações em distintos domínios culturais e pelos diversos atores sociais, 

assim como procuramos caracterizar os mecanismos de funcionamento do tráfico, 

entendido como atividade eminentemente econômica, com o objetivo de conhecer e 

compreender os seus instrumentos de atuação, os seus recursos organizacionais e 

a sua articulação com os processos mais amplos de funcionamento dos mercados 

no âmbito das estratégias e políticas econômicas contemporâneas.  

Concluímos, assim, pela existência de contradições e paradoxos no campo 

das noções e dos conceitos quando confrontadas as abordagens com foco 

sociológico, ou de representação de valores éticos, humanistas ou ideológicos, com 

as abordagens baseadas em macroprocessos econômicos ou nas teorias das 

organizações. Com base nessa perspectiva analítica, fizemos uma aproximação à 

noção de que as modalidades contemporâneas de tráfico de mulheres constituem o 

novo rosto das velhas formas de escravidão. 

No segundo capítulo, analisamos as características do fenômeno do tráfico 

de mulheres nas suas atuais configurações, quer em termos organizacionais e 

funcionais, quer no âmbito da sua incidência nas relações sociais e econômicas, no 

sentido de construir o quadro de referência sobre o qual se instituem e aplicam as 

políticas públicas e os programas de enfrentamento. Nesse sentido, identificamos o 

campo empírico construído a partir da interpretação e formulação institucional, e 

com referência ao diversos produtores do conhecimento sobre o fenômeno, 

buscando compreender sobre que fatos ou realidades são estabelecidos os olhares 

sobre o problema e as abordagens estratégicas. Pretendemos identificar quais as 
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metodologias utilizadas para conhecer e caracterizar o fenômeno do tráfico de 

mulheres, compreender os seus limites conceituais e operativos e o modo como eles 

condicionam a construção de políticas públicas de enfrentamento. 

No terceiro capítulo, procedemos à avaliação do quadro político que tutela o 

tráfico de pessoas, com base na análise dos instrumentos legais e dispositivos 

operacionais instituídos. Objetivamos avaliar os parâmetros que são reconhecidos, 

considerados, utilizados e trabalhados no momento da formulação das opções e 

estratégias de atuação nos diversos domínios de intervenção, bem como 

apresentamos os dados, fatos ou realidades que não foram considerados 

relevantes, procurando esclarecer desde a sua influência nas limitações e 

condicionantes colocadas aos modelos de atuação escolhidos. Quisemos, assim, 

compreender os mecanismos de enfrentamento e a sua aplicação através das 

instituições jurídicas e judiciais, tidas como meio privilegiado de combate ao tráfico 

de mulheres. Ao mesmo tempo, pretendemos desenvolver uma aproximação crítica 

à validade e à eficácia desses processos, e respectivos instrumentos, buscando 

evidenciar os seus problemas operativos no quadro das ações de erradicação do 

fenômeno. 

No quarto capítulo, retomamos o debate iniciado no primeiro capítulo, tendo 

como foco analítico os sujeitos: as mulheres inseridas no tráfico para exploração 

sexual. Pretendemos, após a reflexão sobre os campos envolventes ao fenômeno, 

retomar a noção expressa pela tese – que o tráfico de mulheres constitui nova forma 

de escravidão –, com base nas análises, reflexões e questionamentos estabelecidos 

nos segundo e terceiro capítulos. Partindo dos discursos e narrativas tomadas a 

partir de prenoções e preconceitos, abrimos espaço ao reconhecimento da 

expressão do sujeito, de cuja postura pouco se conhece, das suas opções, das suas 

expectativas e projetos de vida, no decorrer de todo o processo de tráfico. Quisemos 

questionar e compreender se existe um antes e um pós-processo, e como a mulher 

se vê nesse movimento, mas, também, como a sociedade a vê nesse trânsito e 

como a sociedade se revê nesse processo. Nessa perspectiva, procuramos avaliar 

os mecanismos com que a sociedade, nos seus diversos domínios de atuação, 

participa em eventuais dispositivos de apoio, quer à resolução do problema, quer às 

suas próprias vítimas. 

A abordagem metodológica constituiu-se, no presente estudo, como pesquisa 

exploratória no sentido de identificar categorias analíticas, conceitos e noções que 
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se cruzam em distintos registros dos discursos construídos no âmbito das 

instituições políticas, judiciais e sociais, da pesquisa acadêmica e da mídia. A partir 

de leitura dialética, buscamos identificar os campos de contradição inerentes à 

diversa posição dos agentes no âmbito do processo histórico do tráfico de mulheres, 

com o objetivo de verificar o modo como os sujeitos – as mulheres – são colocados 

quer no âmbito das estratégias discursivas e das representações sociais, quer no 

espaço concreto das práticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, articulando, 

sempre que possível, a sua própria narrativa, como expressão da sua experiência. 

Entendemos, por fim, que a superação desses silêncios e o rompimento dos 

processos de nomeação dos sujeitos a partir das condutas socialmente condenadas, 

que configura a habitual descrição da vítima, passa pela valorização da palavra, da 

voz e da experiência vivenciada pelos sujeitos, procurando evitar as generalizações 

dos atributos categorizados nas representações do senso comum e em algumas 

construções conceituais de base científica, explorando as contradições e os 

paradoxos entre discursos institucionalizados e as narrativas vividas, para construir 

a substância analítica que importa descodificar na perspectiva da ampla 

compreensão do fenômeno, enfrentar a sua invisibilidade institucionalizada. 

Acreditamos que a pertinência deste estudo reside na possibilidade de 

instigar outros olhares sobre o tráfico de pessoas, quer em torno do objeto de 

estudo, quer dos seus sujeitos. O eventual caráter inédito do nosso estudo encontra-

se, portanto, na proposta de abordagem que não só deve ser disciplinarmente 

transversal e diversificada, no sentido da melhor compreensão do fenômeno, como 

também considera novos espaços de expressão teórica e metodológica que não se 

devem esgotar nos estereótipos dos conceitos e das categorias analíticas 

recorrentemente construídas em torno dos fatos sociais e jurídicos e dos seus 

sujeitos. Mais do que respostas devidamente elaboradas e empiricamente 

fundamentadas em um campo de pesquisa alargado, o nosso estudo suscita o 

debate em torno de propostas explicativas já elaboradas, para as quais buscamos 

caminhos e campos compreensivos e de conhecimento ampliado sobre as 

inquietações colocadas. O presente estudo pode, assim, abrir diversas frentes de 

pesquisa, partindo da abordagem proposta, debatendo-a, formulando novas 

questões e reflexões, com o objetivo de configurar caminhos para o efetivo 

enfrentamento do tráfico de mulheres. 
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Assim, todos, juntos, continuavam a sua vida cotidiana, 

cada um a seu modo, com ou sem reflexão; tudo parecia 

seguir o seu rumo habitual, como em situações extremas, 

nas quais tudo está em jogo, e a vida continua como se nada 

acontecesse. 

Goethe, As afinidades eletivas (2003) 
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ANEXO - B 

 
Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional 
Adotada pela resolução 55/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 15 de Novembro 
de 2000. 
Entrada em vigor na ordem jurídica internacional: 29 de Setembro de 2003, em conformidade 
com o artigo 38.º. 
Artigo 1.º Objeto 
A presente Convenção tem como objeto promover a cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a 
criminalidade organizada transnacional. 
Artigo 2.º Definições 
Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: 
a) «Grupo criminoso organizado» um grupo estruturado de três ou mais pessoas, existindo durante um período 
de tempo e atuando concertadamente com a finalidade de cometer um ou mais crimes graves ou infrações 
estabelecidas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 
econômico ou outro benefício material; 
b) «Crime grave» um ato que constitua uma infração punível com uma pena privativa de liberdade não inferior a 
4 anos ou com pena superior; 
c) «Grupo estruturado» um grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma infração e 
cujos membros não tenham necessariamente funções formalmente definidas, podendo não haver continuidade 
na sua composição nem dispor de uma estrutura desenvolvida; 
d) «Bens» os ativos de qualquer tipo, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e 
os documentos ou instrumentos jurídicos que atestem a propriedade ou outros direitos sobre os referidos ativos; 
e) «Produto do crime» os bens de qualquer tipo resultantes ou obtidos, direta ou indiretamente, da prática de 
uma infração; 
f) «Congelamento» ou «apreensão» a proibição temporária de transferir, converter, dispor ou movimentar bens, 
ou a assunção do controlo temporário de bens, por decisão de um tribunal ou de outra autoridade competente; 
g) «Perda de bens» a perda definitiva de bens, por decisão de um tribunal ou outra autoridade competente; 
h) «Infração principal» qualquer infração de que derive um produto que possa passar a constituir o objeto de 
uma infração definida no artigo 6.º da presente Convenção; 
i) «Entrega controlada» a técnica que consiste em permitir a passagem pelo território de um ou mais Estados de 
remessas ilícitas ou suspeitas, com o conhecimento e sob a supervisão das suas autoridades competentes, com 
a finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática; 
j) «Organização regional de integração econômica» uma organização constituída por Estados soberanos de uma 
região determinada, para a qual estes Estados tenham transferido competências nas questões reguladas pela 
presente Convenção e que tenha sido devidamente mandatada, em conformidade com os seus procedimentos 
internos, para assinar, ratificar, aceitar ou aprovar a Convenção ou a ela aderir; as referências aos Estados 
Partes constantes da presente Convenção são aplicáveis a estas organizações no âmbito da sua competência. 
Artigo 3.º Âmbito de aplicação 
1. A presente Convenção aplica-se, salvo disposição em contrário, à prevenção, à investigação e à repressão 
das: 
a) Infrações enunciadas nos artigos 5.º, 6.º, 8.º e 23.º da presente Convenção; e 
b) Infrações graves, na acepção do artigo 2.º da presente Convenção; sempre que tais infrações sejam de 
natureza transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado. 
2. Para efeitos do n.º 1 do presente artigo, a infração será de caráter transnacional se: 
a) For cometida em mais de um Estado; 
b) For cometida num só Estado, mas uma parte substancial da sua preparação, planejamento, direção ou 
controlo tenha lugar noutro Estado; 
c) For cometida num só Estado, mas envolva a participação de um grupo criminoso organizado que pratique 
atividades criminosas em mais de um Estado; ou 
d) For cometida num só Estado, mas produza efeitos substanciais noutro Estado. 
Artigo 4.º Proteção da soberania 
1. Os Estados Partes deverão cumprir as obrigações decorrentes da presente Convenção no respeito pelos 
princípios da igualdade soberana e da integridade territorial dos Estados, bem como pelo princípio da não 
ingerência nos assuntos internos de outros Estados. 
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2. O disposto na presente Convenção não autoriza qualquer Estado Parte a exercer, no território de outro 
Estado, jurisdição ou funções que o direito interno desse Estado reserve exclusivamente às suas autoridades. 
Artigo 5.º Criminalização da participação num grupo criminoso organizado 
1. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas legislativas e outras que considere necessárias para 
estabelecer como infração penal, quando praticado intencionalmente: 
a) Um dos atos seguintes, ou ambos, enquanto infrações penais distintas das que impliquem a tentativa ou a 
consumação da atividade criminosa: 
i) O entendimento com uma ou mais pessoas para a prática de uma infração grave, com a intenção direta ou 
indiretamente relacionada com a obtenção de um benefício econômico ou outro benefício material e, sempre que 
o direito interno o exigir, envolvendo um ato praticado por um dos participantes para concretizar o que foi 
acordado ou envolvendo a participação de um grupo criminoso organizado; 
ii) A conduta de qualquer pessoa que, conhecendo a finalidade e a atividade criminosa geral de um grupo 
criminoso organizado, ou a sua intenção de cometer as infrações em questão, participe ativamente em: 
a) Atividades ilícitas do grupo criminoso organizado; 
b) Outras atividades do grupo criminoso organizado, sabendo que a sua participação contribuirá para a 
finalidade criminosa acima referida; 
b) O ato de organizar, dirigir, ajudar, incitar, facilitar ou aconselhar a prática de um crime grave que envolva a 
participação de um grupo criminoso organizado. 
2. O conhecimento, a intenção, a finalidade, a motivação ou o acordo a que se refere o n.º 1 do presente artigo 
poderão inferir-se de circunstâncias factuais objetivas. 
3. Os Estados Partes cujo direito interno condicione a incriminação pelas infrações referidas na subalínea i) da 
alínea a) do n.º 1 do presente artigo ao envolvimento de um grupo criminoso organizado deverão assegurar que 
o seu direito interno abranja todas as infrações graves que envolvam a participação de grupos criminosos 
organizados. Estes Estados Partes, assim como os Estados Partes cujo direito interno condicione a incriminação 
pelas infrações definidas na subalínea i) da alínea a) do n.º 1 do presente artigo à prática de um ato concertado, 
informarão deste fato o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, no momento da assinatura ou do 
depósito do seu instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão à presente Convenção. 
Artigo 6.º Criminalização do branqueamento do produto do crime 
1. Cada Estado Parte deverá adotar, em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, as 
medidas legislativas e outras que considere necessárias para estabelecer como infração penal, quando 
praticada intencionalmente: 
a): 
i) A conversão ou transferência de bens, quando o autor tem conhecimento de que esses bens são produto do 
crime, com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens ou ajudar qualquer pessoa envolvida na 
prática da infração principal a furtar-se às consequências jurídicas dos seus atos; 
ii) A ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens ou direitos a eles relativos, sabendo o seu autor que esses bens são produto do crime; 
b) E, de acordo com os conceitos fundamentais do seu ordenamento jurídico: 
i) A aquisição, a posse ou a utilização de bens, sabendo aquele que os adquire, possui ou utiliza, no momento 
da recepção, que são produto do crime; 
ii) A participação em qualquer das infrações estabelecidas em conformidade com o presente artigo ou qualquer 
associação, conspiração, tentativa ou cumplicidade com vista à prática das mesmas, bem como a prestação de 
auxílio, assistência, facilitação e aconselhamento da prática dessas infrações. 
2. Para efeitos da aplicação do n.º 1 do presente artigo: 
a) Cada Estado Parte deverá procurar aplicar o n.º 1 do presente artigo ao maior número possível de infrações 
principais; 
b) Cada Estado Parte deverá considerar como infrações principais todos os crimes graves tal como definidos no 
artigo 2.º da presente Convenção e as infrações estabelecidas nos seus artigos 5.º, 8.º e 23.º. Os Estados 
Partes cuja legislação estabeleça uma lista de infrações principais específicas incluirão nesta, no mínimo, um 
conjunto abrangente de infrações relacionadas com grupos criminosos organizados; 
c) Para efeitos da alínea b), as infrações principais deverão incluir as infrações cometidas tanto dentro como fora 
da jurisdição do Estado Parte em causa. No entanto, as infrações cometidas fora da jurisdição de um Estado 
Parte só constituirão infração principal quando o ato correspondente constitua infração penal à luz do direito 
interno do Estado em que tenha sido praticada e constitua infração penal à luz do direito interno do Estado Parte 
que aplique o presente artigo se o crime aí tiver sido cometido; 
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d) Cada Estado Parte deverá enviar ao Secretário-Geral das Nações Unidas uma cópia ou descrição das suas 
leis destinadas a dar aplicação ao presente artigo e de qualquer alteração posterior; 
e) Se assim o exigirem os princípios fundamentais do direito interno de um Estado Parte, poderá estabelecer-se 
que as infrações enunciadas no n.º 1 do presente artigo não sejam aplicáveis às pessoas que tenham cometido 
a infração principal; 
f) O conhecimento, a intenção ou a motivação, enquanto elementos constitutivos de uma infração enunciada no 
n.º 1 do presente artigo, poderão inferir-se de circunstâncias factuais objetivas. 
Artigo 7.º Medidas para combater o branqueamento de capitais 
1. Cada Estado Parte: 
a) Deverá instituir um regime interno completo de regulamentação e controlo dos bancos e das instituições 
financeiras não bancárias e, quando se justifique, de outras entidades especialmente susceptíveis de ser 
utilizadas para fins de branqueamento de capitais, dentro dos limites da sua competência, a fim de prevenir e 
detectar qualquer forma de branqueamento de capitais, sendo que nesse regime as exigências relativas à 
identificação de clientes, ao registro das operações e à notificação de operações suspeitas devem ser 
consideradas essenciais; 
b) Deverá garantir, sem prejuízo da aplicação dos artigos 18.º e 27.º da presente Convenção, que as 
autoridades responsáveis pela administração, regulamentação, detecção e repressão e outras autoridades 
responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais (incluindo, quando tal esteja previsto no seu direito 
interno, as autoridades judiciais) tenham a capacidade de cooperar e trocar informações a nível nacional e 
internacional, em conformidade com as condições definidas no direito interno, e, para esse fim, considerará a 
possibilidade de criar um serviço de informação financeira que funcione como centro nacional de recolha, análise 
e difusão de informação relativa a eventuais atividades de branqueamento de capitais. 
2. Os Estados Partes deverão considerar a possibilidade de aplicar medidas viáveis para detectar e vigiar os 
movimentos transfronteiriços de numerário e de títulos negociáveis, no respeito pelas garantias relativas à 
legítima utilização da informação e sem restringir, por qualquer forma, a circulação de capitais lícitos. Estas 
medidas poderão incluir a exigência de que os particulares e as entidades comerciais notifiquem as 
transferências transfronteiriças de quantias elevadas em numerário e títulos negociáveis. 
3. Ao instituírem, nos termos do presente artigo, um regime interno de regulamentação e controlo, e sem 
prejuízo do disposto em qualquer outro artigo da presente Convenção, todos os Estados Partes são instados a 
utilizar como orientação as iniciativas pertinentes adotadas pelas organizações regionais, inter-regionais e 
multilaterais para combater o branqueamento de dinheiro. 
4. Os Estados Partes deverão diligenciar no sentido de desenvolver e promover a cooperação à escala mundial, 
regional, sub-regional e bilateral entre as autoridades judiciais, os serviços de detecção e repressão e as 
autoridades de regulamentação financeira, a fim de combater o branqueamento de dinheiro. 
Artigo 8.º Criminalização da corrupção 
1. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas legislativas e outras que considere necessárias para 
estabelecer como infrações penais os seguintes atos, quando praticados intencionalmente: 
a) O fato de prometer, oferecer ou conceder a um funcionário público, direta ou indiretamente, um benefício 
indevido, em seu proveito próprio ou de outra pessoa ou entidade, a fim de que este pratique ou se abstenha de 
praticar um ato no desempenho das suas funções oficiais; 
b) O fato de um funcionário público pedir ou aceitar, direta ou indiretamente, um benefício indevido, para si ou 
para outra pessoa ou entidade, a fim de praticar ou se abster de praticar um ato no desempenho das suas 
funções oficiais. 
2. Cada Estado Parte deverá considerar a possibilidade de adotar as medidas legislativas ou outras que sejam 
necessárias para estabelecer como infrações penais os atos enunciados no n.º 1 do presente artigo que 
envolvam um funcionário público estrangeiro ou um funcionário internacional. Do mesmo modo, cada Estado 
Parte deverá considerar a possibilidade de estabelecer como infrações penais outras formas de corrupção. 
3. Cada Estado Parte deverá adotar igualmente as medidas necessárias para estabelecer como infração penal a 
cumplicidade na prática de uma infração enunciada no presente artigo. 
4. Para efeitos do n.º 1 do presente artigo e do artigo 9.º, a expressão «funcionário público» designa, além do 
funcionário público, qualquer pessoa que preste um serviço público, tal como a expressão é definida no direito 
interno e aplicada no direito penal do Estado Parte onde a pessoa em questão exerce as suas funções. 
Artigo 9.º Medidas contra a corrupção 
1. Além das medidas enunciadas no artigo 8.º da presente Convenção, cada Estado Parte, na medida em que 
seja procedente e conforme ao seu ordenamento jurídico, deverá adotar medidas eficazes de ordem legislativa, 
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administrativa ou outra para promover a integridade e prevenir, detectar e punir a corrupção dos funcionários 
públicos. 
2. Cada Estado Parte deverá tomar medidas no sentido de se assegurar que as suas autoridades atuam 
eficazmente em matéria de prevenção, detecção e repressão da corrupção de funcionários públicos, 
inclusivamente conferindo a essas autoridades independência suficiente para impedir qualquer influência 
indevida sobre a sua atuação. 
Artigo 10.º Responsabilidade das pessoas coletivas 
1. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas necessárias, em conformidade com o seu ordenamento jurídico, 
para responsabilizar as pessoas coletivas que participem em crimes graves envolvendo um grupo criminoso 
organizado e que cometam as infrações enunciadas nos artigos 5.º, 6.º, 8.º e 23.º da presente Convenção. 
2. Em conformidade com o ordenamento jurídico do Estado Parte, a responsabilidade das pessoas coletivas 
poderá ser penal, civil ou administrativa. 
3. A responsabilidade das pessoas coletivas não obstará à responsabilidade penal das pessoas singulares que 
tenham praticado as infrações. 
4. Cada Estado Parte deverá assegurar que as pessoas coletivas consideradas responsáveis em conformidade 
com o presente artigo sejam objeto de sanções eficazes, proporcionais e dissuasivas, de natureza penal ou 
outra, incluindo sanções pecuniárias. 
Artigo 11.º Procedimentos judiciais, julgamento e sanções 
1. Cada Estado Parte deverá sujeitar a prática de uma infração estabelecida em conformidade com os artigos 
5.º, 6.º, 8.º e 23.º da presente Convenção a sanções que tenham em conta a gravidade dessa infração. 
2. Cada Estado Parte deverá diligenciar para que qualquer poder judicial discricionário conferido pelo seu direito 
interno e relativo a processos judiciais contra indivíduos pela prática de infrações previstas na presente 
Convenção seja exercido de forma a otimizar a eficácia das medidas de detecção e de repressão destas 
infrações, tendo na devida conta a necessidade de exercer um efeito dissuasivo da sua prática. 
3. No caso de infrações como as estabelecidas nos artigos 5.º, 6.º, 8.º e 23.º da presente Convenção, cada 
Estado Parte deverá tomar as medidas apropriadas, em conformidade com o seu direito interno, e tendo na 
devida conta os direitos da defesa, para que as condições a que estão sujeitas as decisões de aguardar 
julgamento em liberdade ou relativas ao processo de recurso tomem em consideração a necessidade de 
assegurar a presença do arguido em todo o procedimento penal posterior. 
4. Cada Estado Parte deverá providenciar para que os seus tribunais ou outras autoridades competentes tenham 
presente a gravidade das infrações previstas na presente Convenção quando seja de considerar a possibilidade 
de uma libertação antecipada ou condicional de pessoas condenadas pela prática dessas infrações. 
5. Sempre que as circunstâncias o justifiquem, cada Estado Parte determinará, no âmbito do seu direito interno, 
um prazo de prescrição prolongado, durante o qual poderá ter início o processo relativo a uma das infrações 
previstas na presente Convenção, e um período mais longo quando o presumível autor da infração se tenha 
subtraído à justiça. 
6. Nenhuma das disposições da presente Convenção prejudica o princípio segundo o qual a definição das 
infrações nela estabelecidas e dos meios jurídicos de defesa aplicáveis, bem como outros princípios jurídicos 
que regulem a legalidade das incriminações, são do foro exclusivo do direito interno desse Estado Parte, e 
segundo o qual as referidas infrações são objeto de procedimento judicial e punidas de acordo com o direito 
desse Estado Parte. 
Artigo 12.º Perda e apreensão 
[...] 
Artigo 13.º Cooperação internacional para efeitos de perda 
[...] 
Artigo 14.º Disposição do produto do crime ou dos bens declarados perdidos 
[...] 
Artigo 15.º Jurisdição 
1. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas necessárias para estabelecer a sua competência jurisdicional 
em relação às infrações estabelecidas nos artigos 5.º, 6.º, 8.º e 23.º da presente Convenção, nos seguintes 
casos: 
a) Quando a infração for cometida no seu território; ou 
b) Quando a infração for cometida a bordo de um navio que arvore o seu pavilhão ou a bordo de uma aeronave 
matriculada em conformidade com o seu direito interno no momento em que a referida infração for cometida. 
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2. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da presente Convenção, um Estado Parte poderá igualmente 
estabelecer a sua competência jurisdicional em relação a qualquer destas infrações nos seguintes casos: 
a) Quando a infração for cometida contra um dos seus cidadãos; 
b) Quando a infração for cometida por um dos seus cidadãos ou por uma pessoa apátrida residente 
habitualmente no seu território; ou 
c) Quando a infração for: 
i) Uma das previstas no n.º 1 do artigo 5.º da presente Convenção e for praticada fora do seu território, com a 
intenção de cometer, no seu território, um crime grave; 
ii) Uma das previstas na subalínea ii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º da presente Convenção e for praticada 
fora do seu território com a intenção de cometer, no seu território, uma das infrações enunciadas nas subalíneas 
i) ou ii) da alínea a) ou i) da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º da presente Convenção. 
3. Para efeitos do n.º 10 do artigo 16.º da presente Convenção, cada Estado Parte deverá adotar as medidas 
necessárias para estabelecer a sua competência jurisdicional em relação às infrações abrangidas pela presente 
Convenção quando o presumível autor se encontre no seu território e o Estado Parte não o extraditar pela única 
razão de se tratar de um seu cidadão. 
4. Cada Estado Parte poderá igualmente adotar as medidas necessárias para estabelecer a sua competência 
jurisdicional em relação às infrações abrangidas pela presente Convenção quando o presumível autor se 
encontre no seu território e o Estado Parte não o extraditar. 
5. Se um Estado Parte que exerça a sua competência jurisdicional por força dos nºs 1 ou 2 do presente artigo 
tiver sido notificado ou tiver tomado conhecimento, por qualquer outra forma, de que um ou vários Estados 
Partes estão a efetuar uma investigação ou iniciaram diligências ou um procedimento judicial tendo por objeto o 
mesmo ato, as autoridades competentes destes Estados Partes deverão consultar-se, segundo convenha, para 
coordenar as suas ações. 
6. Sem prejuízo das normas do direito internacional geral, a presente Convenção não excluirá o exercício de 
qualquer competência jurisdicional penal estabelecida por um Estado Parte em conformidade com o seu direito 
interno. 
Artigo 16.º Extradição 
1. O presente artigo aplica-se às infrações abrangidas pela presente Convenção ou nos casos em que um grupo 
criminoso organizado esteja implicado numa infração prevista nas alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 3.º e em que 
a pessoa que é objeto do pedido de extradição se encontre no Estado Parte requerido, desde que a infração 
pela qual é pedida a extradição seja punível pelo direito interno do Estado Parte requerente e do 
Estado Parte requerido. 
2. Se o pedido de extradição for motivado por várias infrações graves distintas, algumas das quais não se 
encontrem previstas no presente artigo, o Estado Parte requerido pode igualmente aplicar o presente artigo às 
referidas infrações. 
3. Cada uma das infrações às quais se aplica o presente artigo será considerada incluída, de pleno direito, entre 
as infrações que dão lugar a extradição em qualquer tratado de extradição em vigor entre os Estados Partes. Os 
Estados Partes comprometem-se a incluir estas infrações entre aquelas cujo autor pode ser extraditado em 
qualquer tratado de extradição que celebrem entre si. 
4. Se um Estado Parte que condicione a extradição à existência de um tratado receber um pedido de extradição 
de um Estado Parte com o qual não celebrou tal tratado, poderá considerar a presente Convenção como 
fundamento jurídico da extradição quanto às infrações a que se aplique o presente artigo. 
5. Os Estados Partes que condicionem a extradição à existência de um tratado: 
a) No momento do depósito do seu instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão à 
presente Convenção, deverão indicar ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas se consideram a 
presente Convenção como fundamento jurídico para a cooperação com outros Estados Partes em matéria de 
extradição; e 
b) Se não considerarem a presente Convenção como fundamento jurídico para cooperar em matéria de 
extradição, deverão diligenciar, se necessário, pela celebração de tratados de extradição com outros Estados 
Partes, a fim de darem aplicação ao presente artigo. 
6. Os Estados Partes que não condicionem a extradição à existência de um tratado deverão reconhecer entre si, 
às infrações às quais se aplica o presente artigo, o caráter de infração cujo autor pode ser extraditado. 
7. A extradição deverá estar sujeita às condições previstas no direito interno do Estado Parte requerido ou em 
tratados de extradição aplicáveis, incluindo, nomeadamente, condições relativas à pena mínima requerida para 
uma extradição e aos motivos pelos quais o Estado Parte requerido pode recusar a extradição. 
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8. Os Estados Partes deverão procurar, sem prejuízo do seu direito interno, acelerar os processos de extradição 
e simplificar os requisitos em matéria de prova com eles relacionados, no que se refere às infrações a que se 
aplica o presente artigo. 
9. Sem prejuízo do disposto no seu direito interno e nos tratados de extradição que tenha celebrado, o Estado 
Parte requerido poderá, a pedido do Estado Parte requerente, se considerar que as circunstâncias o justificam e 
que existe urgência, ordenar a detenção de uma pessoa presente no seu território cuja extradição é pedida, ou 
tomar quaisquer outras medidas apropriadas para assegurar a sua presença no processo de extradição. 
10. Se um Estado Parte em cujo território se encontre o presumível autor de uma infração à qual se aplica o 
presente artigo o não extraditar, tendo como único motivo o fato de se tratar de um seu cidadão, deverá, a 
pedido do Estado Parte requerente da extradição, submeter o caso, sem demora excessiva, às suas autoridades 
competentes para efeitos de procedimento judicial. Estas autoridades tomarão a sua decisão e seguirão os 
trâmites do processo da mesma forma que o fariam em relação a qualquer outra infração considerada 
grave à luz do direito interno deste Estado Parte. Os Estados Partes interessados deverão cooperar entre si, 
nomeadamente em matéria processual e probatória, para assegurar a eficácia dos referidos atos judiciais. 
11. Quando um Estado Parte, por força do seu direito interno, apenas estiver autorizado a extraditar ou, por 
qualquer outra forma, entregar um dos seus cidadãos na condição de que essa pessoa seja restituída ao mesmo 
Estado Parte para cumprir a pena a que tenha sido condenada na sequência do processo ou do procedimento 
que originou o pedido de extradição ou de entrega, e quando este Estado Parte e o Estado Parte requerente 
concordarem em relação a essa opção e a outras condições que considerem apropriadas, a extradição ou 
entrega condicional será suficiente para dar cumprimento à obrigação contida no n.º 10 do presente artigo. 
12. Se a extradição, pedida para efeitos de execução de uma pena, for recusada porque a pessoa objeto deste 
pedido é um cidadão do Estado Parte requerido, este, se o seu direito interno o permitir e em conformidade com 
as prescrições deste direito e a pedido do Estado Parte requerente, deverá considerar a possibilidade de dar 
execução à pena que foi aplicada em conformidade com o direito do Estado Parte requerente ou ao tempo que 
dessa pena faltar cumprir. 
13. A qualquer pessoa que seja objeto de um processo respeitante a uma das infrações às quais se aplica o 
presente artigo deverá ser garantido um tratamento equitativo em todas as fases do processo, incluindo o gozo 
de todos os direitos e garantias previstos no direito interno do Estado Parte em cujo território se encontra. 
14. Nenhuma disposição da presente Convenção deverá ser interpretada no sentido de que impõe uma 
obrigação de extraditar a um Estado Parte requerido, se existirem sérias razões para supor que o pedido foi 
apresentado com a finalidade de perseguir ou punir uma pessoa em razão do seu sexo, raça, religião, 
nacionalidade, origem étnica ou opiniões políticas, ou que a satisfação daquele pedido provocaria um prejuízo a 
essa pessoa por alguma destas razões. 
15. Os Estados Partes não poderão recusar um pedido de extradição tendo por único motivo o fato de a infração 
envolver também questões fiscais. 
16. Antes de recusar a extradição, o Estado Parte requerido deverá consultar, se for caso disso, o Estado Parte 
requerente, a fim de lhe dar a mais ampla possibilidade de apresentar os motivos e de fornecer as informações 
em que estes se baseiam. 
17. Os Estados Partes deverão procurar celebrar acordos bilaterais ou multilaterais com o objetivo de permitir a 
extradição ou de aumentar a sua eficácia. 
Artigo 17.º Transferência de pessoas condenadas 
Os Estados Partes poderão considerar a celebração de acordos bilaterais ou multilaterais relativos à 
transferência para o seu território de pessoas condenadas a penas de prisão ou outras penas privativas de 
liberdade decorrentes da prática de qualquer inflação prevista na presente Convenção para que aí cumpram o 
resto da pena. 
Artigo 18.º Auxílio judiciário 
[...] 
Artigo 19.º Investigações conjuntas 
Os Estados Partes comprometem-se a celebrar acordos bilaterais ou multilaterais por força dos quais, 
relativamente às matérias que são objeto de investigações, de procedimentos criminais ou de processos judiciais 
num ou em vários Estados, as autoridades competentes envolvidas possam estabelecer equipas de investigação 
conjuntas. Na ausência destes acordos, as investigações conjuntas podem ser decididas numa base casuística. 
Os Estados Partes em causa deverão assegurar que a soberania do Estado Parte no território do qual a 
investigação decorre seja plenamente respeitada. 
Artigo 20.º Técnicas especiais de investigação 
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1. Se os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico o permitirem, cada Estado Parte, tendo em conta 
as suas possibilidades e em conformidade com as condições previstas no seu direito interno, deverá adotar as 
medidas necessárias para permitir o recurso apropriado a entregas controladas e, quando o considere 
adequado, o recurso a outras técnicas especiais de investigação, como a vigilância eletrônica ou outras formas 
de vigilância e as ações encobertas, por parte das autoridades competentes no seu território, a fim de combater 
eficazmente a criminalidade organizada. 
2. Para efeitos de investigação sobre as infrações previstas na presente Convenção, os Estados Partes são 
encorajados a celebrar, se necessário, acordos bilaterais ou multilaterais apropriados para recorrer às técnicas 
especiais de investigação, no âmbito da cooperação internacional. Estes acordos deverão ser celebrados e 
aplicados sem prejuízo do princípio da igualdade soberana dos Estados e deverão ser executados em estrita 
conformidade com as disposições neles contidas. 
3. Na ausência dos acordos referidos no n.º 2 do presente artigo, as decisões de recorrer a técnicas especiais de 
investigação a nível internacional deverão ser tomadas casuisticamente e poderão, se necessário, ter em conta 
acordos financeiros relativos ao exercício de jurisdição pelos Estados Partes interessados. 
4. O recurso às entregas controladas a nível internacional pode, com autorização dos Estados Partes envolvidos, 
incluir métodos, tais como, a intercepção de mercadorias e a autorização de prosseguir o seu encaminhamento, 
sem alteração ou após subtração ou substituição da totalidade ou de parte dessas mercadorias. 
Artigo 21.º Transferência de processos penais 
Os Estados Partes deverão considerar a possibilidade de transferirem mutuamente os processos relativos a uma 
infração prevista na presente Convenção, nos casos em que esta transferência seja considerada necessária no 
interesse da boa administração da justiça e, em especial, quando estejam envolvidas várias jurisdições, a fim de 
centralizar a instrução dos processos. 
Artigo 22.º Estabelecimento de antecedentes penais 
Cada Estado Parte poderá adotar as medidas legislativas ou outras que considere necessárias para ter em 
conta, nas condições e para os efeitos que entender apropriados, qualquer condenação a que o presumível 
autor de uma infração tenha sido sujeito noutro Estado, a fim de utilizar esta informação no âmbito de um 
processo penal relativo a uma infração prevista na presente Convenção. 
Artigo 23.º Criminalização da obstrução à justiça 
[...] 
Artigo 24.º Proteção das testemunhas 
[...] 
Artigo 25.º Assistência e proteção às vítimas 
1. Cada Estado Parte deverá adotar, segundo as suas possibilidades, medidas apropriadas para prestar 
assistência e assegurar a proteção às vítimas de infrações previstas na presente Convenção, especialmente em 
caso de ameaça de represálias ou de intimidação. 
2. Cada Estado Parte deverá estabelecer procedimentos adequados para que as vítimas de infrações previstas 
na presente Convenção possam obter reparação. 
3. Cada Estado Parte deverá, sem prejuízo do seu direito interno, assegurar que as opiniões e preocupações 
das vítimas sejam apresentadas e tomadas em consideração nas fases adequadas do processo penal 
instaurado contra os autores de infrações, por forma que não prejudique os direitos da defesa. 
Artigo 26.º Medidas para intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei 
1. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas adequadas para encorajar as pessoas que participem ou 
tenham participado em grupos criminosos organizados: 
a) A fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos de investigação e produção de 
provas, nomeadamente: 
i) A identidade, natureza, composição, estrutura, localização ou atividades dos grupos criminosos organizados; 
ii) As ligações, incluindo à escala internacional, com outros grupos criminosos organizados; 
iii) As infrações que os grupos criminosos organizados praticaram ou poderão vir a praticar; 
b) A prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes, susceptível de contribuir para privar os 
grupos criminosos organizados dos seus recursos ou dos produtos do crime. 
2. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de reduzir a pena de que é 
passível um arguido que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma 
infração prevista na presente Convenção. 
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3. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, em conformidade com os princípios fundamentais do 
seu ordenamento jurídico interno, de conceder imunidade a uma pessoa que coopere de forma substancial na 
investigação ou no julgamento dos autores de uma inflação prevista na presente Convenção. 
4. A proteção destas pessoas será assegurada nos termos do artigo 24.º da presente Convenção. 
5. Quando uma das pessoas referidas no n.º 1 do presente artigo se encontre num Estado Parte e possa prestar 
uma cooperação substancial às autoridades competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes em questão 
poderão considerar a celebração de acordos, em conformidade com o seu direito interno, relativos à eventual 
concessão, pelo outro Estado Parte, do tratamento descrito nos nºs 2 e 3 do presente artigo. 
Artigo 27.º Cooperação entre as autoridades competentes para a aplicação da lei 
[...] 
Artigo 28.º Recolha, intercâmbio e análise de informações sobre a natureza da criminalidade 
Organizada 
[...] 
Artigo 29.º Formação e assistência técnica 
[...] 
Artigo 30.º Outras medidas - Aplicação da Convenção através do desenvolvimento econômico e da assistência 
técnica. 
[...] 
Artigo 31.º Prevenção 
1. Os Estados Partes deverão procurar elaborar e avaliar projetos nacionais, bem como estabelecer e promover 
as melhores práticas e políticas para prevenir a criminalidade organizada transnacional. 
2. Em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, os Estados Partes procurarão 
reduzir, através de medidas legislativas, administrativas ou outras que sejam adequadas, as possibilidades 
atuais ou futuras de participação de grupos criminosos organizados em negócios lícitos utilizando os produtos do 
crime. Estas medidas deverão incidir: 
a) No reforço da cooperação entre as autoridades competentes para a aplicação da lei, os magistrados do 
ministério público e as entidades privadas envolvidas, incluindo empresas; 
b) Na promoção da elaboração de normas e procedimentos destinados a preservar a integridade das entidades 
públicas e privadas envolvidas, bem como de códigos deontológicos para determinados profissionais, em 
particular juristas, notários, consultores fiscais e contabilistas; 
c) Na prevenção da utilização indevida, por grupos criminosos organizados, de concursos públicos, bem como 
de subvenções e licenças concedidas por autoridades públicas para a realização de atividades comerciais; 
d) Na prevenção da utilização indevida de pessoas coletivas por grupos criminosos organizados; estas medidas 
poderão incluir: 
i) O estabelecimento de registros públicos de pessoas coletivas e singulares envolvidas na criação, gestão e 
financiamento de pessoas coletivas; 
ii) A possibilidade de privar, por decisão judicial ou por qualquer outro meio adequado, as pessoas condenadas 
por infrações previstas na presente Convenção, por um período adequado, do direito de exercerem funções de 
direção de pessoas coletivas estabelecidas no seu território; 
iii) O estabelecimento de registros nacionais de pessoas que tenham sido privadas do direito de exercerem 
funções de direção de pessoas coletivas; e 
iv) O intercâmbio de informações contidas nos registros referidos nas subalíneas i) e 
iii) da presente alínea com as autoridades competentes dos outros Estados Partes. 
3. Os Estados Partes deverão procurar promover a reinserção na sociedade das pessoas condenadas por 
infrações previstas na presente Convenção. 
4. Os Estados Partes deverão procurar avaliar periodicamente os instrumentos jurídicos e as práticas 
administrativas aplicáveis, a fim de determinar se contêm lacunas que permitam aos grupos criminosos 
organizados fazerem deles uma utilização indevida. 
 
 
 
 
 
 
 



323 
 

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional 
Relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e 
Crianças 
Adotado pela resolução 55/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 15 de Novembro 
de 2000. 
Entrada em vigor na ordem jurídica internacional: 25 de Dezembro de 2003, em conformidade com o artigo 17.º. 
Preâmbulo 
Os Estados Partes no presente Protocolo: 
Declarando que uma ação eficaz para prevenir e combater o tráfico de pessoas, em especial de mulheres e 
crianças, exige por parte dos países de origem, de trânsito e de destino uma abordagem global e internacional 
que inclua medidas destinadas a prevenir esse tráfico, a punir os traficantes e a proteger as vítimas desse 
tráfico, designadamente protegendo os seus direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos; 
Tendo em conta que, apesar da existência de uma variedade de instrumentos internacionais que contêm normas 
e medidas práticas destinadas a combater a exploração de pessoas, em especial de mulheres e crianças, não 
existe nenhum instrumento universal que trate de todos os aspectos relativos ao tráfico de pessoas; 
Preocupados com o fato de, na ausência desse instrumento, as pessoas vulneráveis ao tráfico não estarem 
suficientemente protegidas; 
Relembrando a Resolução n.º 53/111, da Assembleia Geral, de 9 de Dezembro de 1998, na qual a Assembleia 
decidiu criar um comitê intergovernamental especial, de composição aberta, para elaborar uma convenção 
internacional global contra a criminalidade organizada transnacional e examinar a possibilidade de elaborar, 
designadamente, um instrumento internacional de luta contra o tráfico de mulheres e de crianças; 
Convencidos de que para prevenir e combater este tipo de criminalidade será útil completar a Convenção das 
Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional com um instrumento internacional destinado a 
prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças; 
acordaram no seguinte: 
I. Disposições gerais 
Artigo 1.º Relação com a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional 
1. O presente Protocolo completa a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 
Transnacional e deverá ser interpretado em conjunto com a Convenção. 
2. As disposições da Convenção deverão aplicar-se mutatis mutandis ao presente Protocolo, salvo se no mesmo 
se dispuser o contrário. 
3. As infrações estabelecidas em conformidade com o artigo 5.º do presente Protocolo deverão ser consideradas 
infrações estabelecidas em conformidade com a Convenção. 
Artigo 2.º Objeto 
O presente Protocolo tem como objeto: 
a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando uma especial atenção às mulheres e às crianças; 
b) Proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os seus direitos humanos; e 
c) Promover a cooperação entre os Estados Partes de forma a atingir estes objetivos. 
Artigo 3.º Definições 
Para efeitos do presente Protocolo: 
a) Por «tráfico de pessoas» entende-se o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à 
fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins 
de exploração. A exploração deverá incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas 
de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a 
servidão ou a extração de órgãos; 
b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito 
na alínea a) do presente artigo deverá ser considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer dos meios 
referidos na alínea a); 
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de 
exploração deverão ser considerados «tráfico de pessoas» mesmo que não envolvam nenhum dos meios 
referidos na alínea a) do presente artigo; 
d) Por «criança» entende-se qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos. 
Artigo 4.º Âmbito de aplicação 
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O presente Protocolo aplica-se, salvo disposição em contrário, à prevenção, à investigação e à repressão das 
infrações estabelecidas em conformidade com o seu artigo 5.º do presente Protocolo, quando essas infrações 
sejam de natureza transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado, bem como à proteção das vítimas 
dessas infrações. 
Artigo 5.º Criminalização 
1. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas legislativas e outras que considere necessárias para 
estabelecer como infrações penais os atos descritos no artigo 3.º do presente Protocolo quando tenham sido 
praticados intencionalmente. 
2. Cada Estado Parte deverá adotar igualmente as medidas legislativas e outras que considere necessárias para 
estabelecer como infrações penais: 
a) Sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico, a tentativa de cometer uma infração 
estabelecida em conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo; 
b) Participar como cúmplice numa infração estabelecida em conformidade com o n.º 1 do presente artigo; e 
c) Organizar a prática de ou mandar outras pessoas cometer uma infração estabelecida em conformidade com o 
n.º 1 do presente artigo. 
II. Proteção das vítimas de tráfico de pessoas 
Artigo 6.º Assistência e proteção às vítimas de tráfico de pessoas 
1. Nos casos em que se considere apropriado e na medida em que o permita o seu direito interno, cada Estado 
Parte deverá proteger a privacidade e a identidade das vítimas de tráfico de pessoas, nomeadamente 
estabelecendo a confidencialidade dos processos judiciais relativos a esse tráfico. 
2. Cada Estado Parte deverá assegurar que o seu sistema jurídico ou administrativo contenha medidas que 
forneçam às vítimas de tráfico de pessoas, quando necessário: 
a) Informação sobre os processos judiciais e administrativos aplicáveis; 
b) Assistência para permitir que as suas opiniões e preocupações sejam apresentadas e tomadas em conta nas 
fases adequadas do processo penal instaurado contra os autores das infrações, sem prejuízo dos direitos de 
defesa. 
3. Cada Estado Parte deverá considerar a possibilidade de aplicar medidas que permitam a recuperação física, 
psicológica e social das vítimas de tráfico de pessoas, nomeadamente, se for caso disso, em cooperação com 
organizações não governamentais, outras organizações competentes e outros sectores da sociedade civil e, em 
especial, facultar: 
a) Alojamento adequado; 
b) Aconselhamento e informação, em particular quanto aos direitos que a lei lhes reconhece numa língua que 
compreendam; 
c) Assistência médica, psicológica e material; e 
d) Oportunidades de emprego, de educação e de formação. 
4. Cada Estado Parte deverá ter em conta, ao aplicar as disposições do presente artigo, a idade, o sexo e as 
necessidades especiais das vítimas de tráfico de pessoas, em particular as necessidades especiais das 
crianças, nomeadamente o alojamento, a educação e os cuidados adequados. 
5. Cada Estado Parte deverá esforçar-se por garantir a segurança física das vítimas de tráfico de pessoas 
enquanto estas se encontrarem no seu território. 
6. Cada Estado Parte deverá assegurar que o seu sistema jurídico preveja medidas que ofereçam às vítimas de 
tráfico de pessoas a possibilidade de obterem indemnização pelos danos sofridos. 
Artigo 7.º Estatuto das vítimas de tráfico de pessoas nos Estados de acolhimento 
1. Além de adotar as medidas previstas no artigo 6.º do presente Protocolo, cada Estado Parte deverá 
considerar a possibilidade de adotar medidas legislativas ou outras medidas adequadas que permitam às vítimas 
de tráfico de pessoas permanecerem no seu território, se for caso disso, temporária ou permanentemente. 
2. Ao aplicar o disposto no n.º 1 do presente artigo, cada Estado Parte deverá ter devidamente em conta fatores 
humanitários e compassivos. 
Artigo 8.º [Repatriamento das vítimas de tráfico de pessoas] 
1. O Estado Parte do qual a vítima de tráfico de pessoas é nacional ou no qual esta tinha direito de residência 
permanente no momento da sua entrada no território do Estado Parte de acolhimento, deverá facilitar e aceitar, 
tendo devidamente em conta a segurança dessa pessoa, o seu regresso sem demora indevida ou injustificada. 
2. Quando um Estado Parte repatria uma vítima de tráfico de pessoas para um Estado Parte do qual essa 
pessoa é nacional ou no qual esta tinha direito de residência permanente, no momento da sua entrada no 
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território do Estado Parte de acolhimento, deverá assegurar que esse repatriamento tenha devidamente em 
conta a segurança da pessoa, bem como o estado de qualquer processo judicial relacionado com o fato de ela 
ser uma vítima de tráfico, e que seja, de preferência, voluntário. 
3. A pedido do Estado Parte de acolhimento, qualquer Estado Parte requerido deverá verificar, sem demora 
indevida ou injustificada, se uma vítima de tráfico de pessoas é sua nacional ou tinha direito de residência 
permanente no seu território no momento da sua entrada no território do Estado Parte de acolhimento. 
4. De forma a facilitar o repatriamento de uma vítima de tráfico de pessoas que não possua os documentos 
devidos, o Estado Parte do qual essa pessoa é nacional ou no qual esta tinha direito de residência permanente 
no momento da sua entrada no território do Estado Parte de acolhimento, deverá aceitar emitir, a pedido do 
Estado Parte de acolhimento, os documentos de viagem ou qualquer outro tipo de autorização necessária que 
permitam à pessoa viajar e voltar a entrar no seu território. 
5. O presente artigo não prejudica os direitos reconhecidos às vítimas de tráfico de pessoas por força de 
qualquer disposição do direito interno do Estado Parte de acolhimento. 
6. O presente artigo não prejudica qualquer acordo bilateral ou multilateral aplicável que regule, no todo ou em 
parte, o repatriamento das vítimas de tráfico de pessoas. 
III. Prevenção, cooperação e outras medidas 
Artigo 9.º Prevenção do tráfico de pessoas 
1. Os Estados Partes deverão estabelecer políticas, programas e outras medidas abrangentes 
para: 
a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas; e 
b) Proteger as vítimas de tráfico de pessoas, especialmente as mulheres e as crianças, de nova vitimização. 
2. Os Estados Partes deverão esforçar-se por adotar medidas tais como pesquisas, campanhas de informação e 
de difusão, através dos órgãos de comunicação social, bem como iniciativas sociais e econômicas, tendo em 
vista prevenir e combater o tráfico de pessoas. 
3. As políticas, os programas e outras medidas adotados em conformidade com o presente artigo deverão incluir, 
se necessário, a cooperação com organizações não governamentais, outras organizações relevantes e outros 
sectores da sociedade civil. 
4. Os Estados Partes deverão adotar ou reforçar medidas, designadamente através da cooperação bilateral ou 
multilateral, para reduzir os fatores como a pobreza, o subdesenvolvimento e a desigualdade de oportunidades, 
que tornam as pessoas, em especial as mulheres e as crianças, vulneráveis ao tráfico. 
5. Os Estados Partes deverão adotar ou reforçar as medidas legislativas ou outras, tais como medidas 
educativas, sociais ou culturais, designadamente através da cooperação bilateral ou multilateral, a fim de 
desencorajar a procura que propicie qualquer forma de exploração de pessoas, em especial de mulheres e 
crianças, que leve ao tráfico. 
Artigo 10.º Intercâmbio de informações e formação 
1. Os serviços responsáveis pela aplicação da lei, os serviços de imigração ou outros serviços competentes dos 
Estados Partes deverão cooperar entre si, na medida do possível, através da troca de informações, em 
conformidade com o seu direito interno, a fim de poderem determinar: 
a) Se as pessoas que atravessam ou tentam atravessar uma fronteira internacional com documentos de viagem 
pertencentes a terceiros ou sem documentos de viagem são autores ou vítimas de tráfico de pessoas; 
b) Os tipos de documentos de viagem que as pessoas têm utilizado ou tentado utilizar para atravessar uma 
fronteira internacional para fins de tráfico de pessoas; e 
c) Os meios e métodos utilizados por grupos criminosos organizados para fins de tráfico de pessoas, incluindo o 
recrutamento e o transporte de vítimas, as rotas e as ligações entre as pessoas e os grupos envolvidos no 
referido tráfico, bem como as medidas adequadas à sua detecção. 
2. Os Estados Partes deverão assegurar ou reforçar a formação dos funcionários dos serviços responsáveis pela 
aplicação da lei, dos serviços de imigração ou de outros serviços competentes, na prevenção do tráfico de 
pessoas. A formação deve incidir sobre os métodos utilizados para prevenir o referido tráfico, para perseguir 
judicialmente os traficantes e para fazer respeitar os direitos das vítimas, nomeadamente protegendo-as dos 
traficantes. A formação deverá igualmente ter em conta a necessidade de abarcar os direitos humanos e as 
questões específicas dos homens, das mulheres e das crianças bem como encorajar a cooperação com 
organizações não governamentais, outras organizações relevantes e outros sectores da sociedade civil. 
3. Um Estado Parte que receba informações, deverá respeitar qualquer pedido do Estado Parte que as tenha 
transmitido, que sujeite a sua utilização a restrições. 
Artigo 11.º Medidas nas fronteiras 
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1. Sem prejuízo dos compromissos internacionais relativos à liberdade de circulação de pessoas, os Estados 
Partes deverão reforçar, na medida do possível, os controles fronteiriços necessários para prevenir e detectar o 
tráfico de pessoas. 
2. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas legislativas ou outras medidas apropriadas para prevenir, na 
medida do possível, a utilização de meios de transporte explorados por transportadores comerciais para a 
prática de infrações estabelecidas em conformidade com o artigo 5.º do presente Protocolo. 
3. Quando se considere apropriado e sem prejuízo das convenções internacionais aplicáveis, tais medidas 
deverão consistir, nomeadamente, em estabelecer a obrigação para os transportadores comerciais, incluindo 
qualquer empresa de transportes, proprietário ou operador de qualquer meio de transporte, de verificar se todos 
os passageiros são portadores dos documentos de viagem exigidos para a entrada no Estado de acolhimento. 
4. Cada Estado Parte deverá tomar as medidas necessárias em conformidade com o seu direito interno para 
prever sanções em caso de incumprimento da obrigação constante do n.º 3 do presente artigo. 
5. Cada Estado Parte deverá considerar a possibilidade de tomar medidas que permitam, de acordo com o seu 
direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de pessoas envolvidas na prática de infrações estabelecidas 
em conformidade com o presente Protocolo. 
6. Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º da Convenção, os Estados Partes deverão procurar intensificar a 
cooperação entre os serviços de controlo de fronteiras, designadamente através da criação e manutenção de 
canais de comunicação diretos. 
Artigo 12.º Segurança e controlo dos documentos 
Cada Estado Parte deverá adotar, de acordo com os meios disponíveis, as medidas necessárias para: 
a) Assegurar a qualidade dos documentos de viagem ou de identidade que emitir, de forma que não possam 
com facilidade ser indevidamente utilizados, falsificados, modificados, reproduzidos ou emitidos de forma ilícita;e 
b) Assegurar a integridade e segurança dos documentos de viagem ou de identidade por si ou em seu nome 
emitidos e impedir a sua criação, emissão e utilização ilícitas. 
Artigo 13.º Legitimidade e validade dos documentos 
A pedido de outro Estado Parte, um Estado Parte deverá verificar, em conformidade com o seu direito interno e 
dentro de um prazo razoável, a legitimidade e validade dos documentos de viagem ou de identidade emitidos ou 
supostamente emitidos em seu nome e de que se suspeita terem sido utilizados para o tráfico de pessoas. 
IV. Disposições finais 
Artigo 14.º Cláusula de salvaguarda 
1. Nenhuma disposição do presente Protocolo deverá prejudicar os direitos, obrigações e responsabilidades dos 
Estados e das pessoas por força do direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e o direito 
internacional relativo aos direitos humanos e, em particular, na medida em que sejam aplicáveis, a Convenção 
Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o seu Protocolo de 1967 e o princípio de non refoulement 
neles consagrado. 
2. As medidas constantes do presente Protocolo deverão ser interpretadas e aplicadas de forma que as pessoas 
que foram vítimas de tráfico de pessoas não sejam discriminadas. A interpretação e aplicação das referidas 
medidas deverão estar em conformidade com os princípios de não discriminação internacionalmente 
reconhecidos. 
Artigo 15.º Resolução de diferendos 
1. Os Estados Partes deverão procurar resolver os diferendos relativos à interpretação ou à aplicação do 
presente Protocolo por via da negociação. 
2. Os diferendos entre dois ou mais Estados Partes relativos à aplicação ou à interpretação do presente 
Protocolo que não possam ser resolvidos por via da negociação num 
prazo razoável deverão, a pedido de um desses Estados Partes, ser submetidos a arbitragem. Se, no prazo de 
seis meses a contar da data do pedido de arbitragem, esses Estados Partes não chegarem a acordo sobre a 
organização da arbitragem, qualquer deles poderá submeter o diferendo ao Tribunal Internacional de Justiça, 
mediante petição de acordo com o estatuto do Tribunal. 
3. Cada Estado Parte pode, no momento em que assina, ratifica, aceita, aprova ou adere ao presente Protocolo, 
declarar que não se considera ligado pelo n.º 2 do presente artigo. Os outros Estados Partes não estão ligados 
pelo n.º 2 do presente artigo, relativamente a qualquer Estado Parte que tenha formulado essa reserva. 
4. Todo o Estado Parte que tenha formulado uma reserva nos termos do n.º 3 do presente artigo pode, a 
qualquer momento, retirá-la mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas. 
Artigo 16.º Assinatura, ratificação, aceitação, aprovação e adesão 
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1. O presente Protocolo será aberto à assinatura de todos os Estados entre 12 e 15 de Dezembro de 2000, em 
Palermo (Itália) e, seguidamente, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, a partir do 30.º 
dia seguinte à sua adoção pela Assembleia Geral até 12 de Dezembro de 2002. 
2. O presente Protocolo está igualmente aberto à assinatura das organizações regionais de integração 
econômica desde que pelo menos um Estado membro dessa organização tenha assinado o presente Protocolo 
de acordo com o n.º 1 do presente artigo. 
3. O presente Protocolo está sujeito a ratificação, aceitação ou aprovação. Os instrumentos de ratificação, 
aceitação ou aprovação serão depositados junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. Uma 
organização regional de integração econômica pode depositar o seu instrumento de ratificação, aceitação ou 
aprovação se pelo menos um dos seus Estados membros o tiver feito. Nesse instrumento de ratificação, 
aceitação ou aprovação, essa organização deverá declarar o âmbito da sua competência relativamente às 
matérias reguladas pelo presente Protocolo. Deverá igualmente informar o depositário de qualquer alteração 
substancial do âmbito da sua competência. 
4. O presente Protocolo está aberto à adesão de qualquer Estado ou organização regional de integração 
econômica da qual, pelo menos, um Estado membro seja parte no presente Protocolo. Os instrumentos de 
adesão serão depositados junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. No momento da sua 
adesão, uma organização regional de integração econômica deverá declarar o âmbito da sua competência 
relativamente às matérias reguladas pelo presente Protocolo. Deverá igualmente informar o depositário de 
qualquer alteração substancial do âmbito da sua competência. 
Artigo 17.º Entrada em vigor 
1. O presente Protocolo entrará em vigor no 90.º dia seguinte à data do depósito do 40.º instrumento de 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, mas não antes da entrada em vigor da Convenção. Para efeitos do 
presente número, nenhum dos instrumentos depositados por uma organização regional de integração econômica 
será considerado um instrumento adicional aos que já tenham sido depositados pelos Estados membros dessa 
organização. 
2. Para cada Estado ou organização regional de integração econômica que ratifique, aceite ou aprove o presente 
Protocolo ou a ele adira depois de ter sido depositado o 40.º instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão, o presente Protocolo entrará em vigor no 30.º dia seguinte à data de depósito por tal Estado ou 
organização do referido instrumento, ou na data em que ele entra em vigor de acordo com o n.º 1 do presente 
artigo, se esta for posterior. 
Artigo 18.º Emendas 
1. Decorridos cinco anos sobre a data de entrada em vigor do presente Protocolo, um Estado Parte no Protocolo 
poderá propor uma emenda e depositar o respectivo texto junto do Secretário-Geral das Nações Unidas. Este 
último transmitirá, em seguida, a proposta de emenda aos Estados Partes e à Conferência das Partes na 
Convenção para apreciação da proposta e tomada de uma decisão. Os Estados Partes no presente Protocolo, 
reunidos na Conferência das Partes, farão todos os esforços para conseguirem chegar, por consenso, a um 
acordo sobre toda e qualquer emenda. Uma vez esgotados todos os esforços nesse sentido sem que um acordo 
tenha sido alcançado, a emenda será, como último recurso, adotada por uma maioria de dois terços dos votos 
dos Estados Partes no presente Protocolo presentes e votantes na Conferência das Partes. 
2. As organizações de integração econômica regional, nas áreas da sua competência, dispõem, para exercerem 
o seu direito de voto, de um número de votos igual ao número dos seus Estados membros que sejam Partes no 
presente Protocolo. Estas organizações não deverão exercer o seu direito de voto caso os seus Estados 
membros exerçam o deles e vice-versa. 
3. Uma emenda adotada nos termos do n.º 1 do presente artigo está sujeita a ratificação, aceitação ou 
aprovação dos Estados Partes. 
4. Uma emenda adotada nos termos do n.º 1 do presente artigo entrará em vigor para cada Estado Parte 90 dias 
após a data do depósito, por esse mesmo Estado Parte, de um instrumento de ratificação, aceitação ou 
aprovação da referida emenda junto do Secretário-Geral das Nações Unidas. 
5. Logo que uma emenda entra em vigor, ela vincula os Estados Partes que manifestaram o seu consentimento 
de vinculação a essa emenda. Os outros Estados Partes permanecerão ligados pelas disposições do presente 
Protocolo e por todas as alterações anteriores que tenham ratificado, aceite ou aprovado. 
Artigo 19.º Denúncia 
1. Um Estado Parte pode denunciar o presente Protocolo mediante notificação escrita dirigida ao Secretário-
Geral das Nações Unidas. A denúncia produzirá efeitos um ano após a data de recepção da notificação pelo 
Secretário-Geral. 
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2. Uma organização regional de integração econômica regional deixará de ser Parte no presente Protocolo 
quando todos os seus Estados membros o tiverem denunciado. 
Artigo 20.º Depositário e línguas 
1. O Secretário-Geral das Nações Unidas é o depositário do presente Protocolo. 
2. O original do presente Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo fazem 
igualmente fé, será depositado junto do Secretário-Geral das Nações Unidas. Em fé do que os plenipotenciários 
abaixo assinados, para o efeito devidamente autorizados pelos seus respectivos Governos, assinaram este 
Protocolo. 
 
 
 
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional 
contra o Tráfico Ilícito de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea 
Adotado pela resolução 55/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 15 de Novembro 
de 2000. 
Entrada em vigor na ordem jurídica internacional: 28 de Janeiro de 2004, em conformidade 
com o artigo 22.º. 
Os Estados Partes no presente Protocolo: 
Declarando que uma ação eficaz para prevenir e combater a introdução clandestina de migrantes por via 
terrestre, marítima e aérea exige uma abordagem global e internacional, incluindo a cooperação, a troca de 
informações e outras medidas apropriadas, de natureza social e econômica, designadamente a nível nacional, 
regional e internacional; 
Relembrando a Resolução n.º 54/212, da Assembleia Geral, de 22 de Dezembro de 1999, na qual a Assembleia 
instou os Estados membros e os organismos das Nações Unidas a reforçarem a cooperação internacional no 
domínio das migrações internacionais e do desenvolvimento, de forma a combater as causas profundas das 
migrações, designadamente as que estão ligadas à pobreza, e a otimizar os benefícios que as migrações 
internacionais proporcionam aos interessados e a incentivar, se necessário, os mecanismos inter-regionais, 
regionais e sub-regionais a continuarem a tratar da questão das migrações e do desenvolvimento; 
Convencidos da necessidade de tratar os migrantes com humanidade e de proteger plenamente os seus direitos; 
Tendo em conta que, apesar do trabalho efetuado noutras instâncias internacionais, não existe um instrumento 
universal que trate de todos os aspectos da introdução clandestina de migrantes e de outras questões conexas; 
Preocupados com o aumento significativo das atividades dos grupos criminosos organizados relacionadas com a 
introdução clandestina de migrantes e outras atividades criminosas conexas, enunciadas no presente Protocolo, 
que causam grandes prejuízos aos Estados afetados; 
Preocupados também pelo fato de a introdução clandestina de migrantes poder pôr em risco as vidas ou a 
segurança dos migrantes envolvidos; 
Recordando a Resolução n.º 53/111, da Assembleia Geral, de 9 de Dezembro de 1998, na qual a Assembleia 
decidiu criar um comitê intergovernamental especial, de composição aberta, para elaborar uma convenção 
internacional global contra a criminalidade organizada transnacional e examinar a possibilidade de elaborar, 
designadamente, um instrumento internacional de luta contra a introdução clandestina e o transporte ilícito de 
migrantes, incluindo por via marítima; 
Convencidos de que o fato de completar a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 
Transnacional com um instrumento internacional contra a introdução clandestina de migrantes por via terrestre, 
marítima e aérea ajudará a prevenir e a combater esse tipo de criminalidade; 
acordaram no seguinte: 
I. Disposições gerais 
Artigo 1.º Relação com a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 
Transnacional 
1. O presente Protocolo completa a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 
Transnacional e será interpretado em conjunto com a Convenção. 
2. As disposições da Convenção aplicar-se-ão mutatis mutandis ao presente Protocolo, salvo se no mesmo se 
dispuser o contrário. 
3. As infrações estabelecidas em conformidade com o artigo 6.º do presente Protocolo serão consideradas como 
infrações estabelecidas em conformidade com a Convenção. 
Artigo 2.º Objeto 
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O presente Protocolo tem como objeto prevenir e combater a introdução clandestina de migrantes, bem como 
promover a cooperação entre os Estados Partes com esse fim, protegendo ao mesmo tempo os direitos dos 
migrantes introduzidos clandestinamente. 
Artigo 3.º Definições 
Para efeitos do presente Protocolo: 
a) Por «introdução clandestina de migrantes» entende-se o facilitar da entrada ilegal de uma pessoa num Estado 
Parte do qual essa pessoa não é nacional ou residente permanente com o objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, um benefício financeiro ou outro benefício material; 
b) Por «entrada ilegal» entende-se a passagem de fronteiras sem preencher as condições necessárias para a 
entrada legal no Estado de acolhimento; 
c) Por «documento de viagem ou de identidade fraudulento» entende-se qualquer documento de viagem ou de 
identificação: 
i) Que tenha sido falsificado ou alterado de forma substancial por uma pessoa ou uma entidade que não esteja 
legalmente autorizada a fazer ou emitir documentos de viagem ou de identidade em nome de um Estado; ou 
ii) Que tenha sido emitido ou obtido de forma irregular, através de falsas declarações, corrupção, coação ou de 
qualquer outro meio ilícito; ou 
iii) Que seja utilizado por outra pessoa que não o seu titular legítimo; 
d) Por «navio» entende-se todo o tipo de embarcação, incluindo embarcações sem calado e hidroaviões, 
utilizados ou que possam ser utilizados como meio de transporte sobre a água, com exceção dos navios de 
guerra, navios auxiliares da armada ou outras embarcações pertencentes a um governo ou por ele exploradas, 
desde que sejam utilizadas exclusivamente por um serviço público não comercial. 
Artigo 4.º Âmbito de aplicação 
O presente Protocolo aplica-se, salvo disposição em contrário, à prevenção, à investigação e à repressão das 
infrações estabelecidas em conformidade com o artigo 6.º deste Protocolo, quando essas infrações sejam de 
natureza transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado, bem como à proteção dos direitos das 
pessoas que foram objeto dessas infrações. 
Artigo 5.º Responsabilidade penal dos migrantes 
Os migrantes não estarão sujeitos a procedimentos criminais nos termos do presente Protocolo pelo fato de 
terem sido objeto dos atos enunciados no artigo 6.º deste Protocolo. 
Artigo 6.º Criminalização 
1. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas e outras que considere necessárias para estabelecer 
como infrações penais, quando praticadas intencionalmente e de forma a obter, direta ou indiretamente, um 
benefício financeiro ou outro benefício material: 
a) A introdução clandestina de migrantes; 
b) Os seguintes atos quando praticados com o objetivo de possibilitar a introdução clandestina de migrantes: 
i) Elaborar um documento de viagem ou de identidade fraudulento; 
ii) Obter, fornecer ou possuir tal documento; 
c) Permitir que uma pessoa que não é nacional ou residente permanente permaneça no Estado em causa sem 
preencher as condições necessárias para permanecer legalmente no Estado através dos meios referidos na 
alínea b) do presente número ou de qualquer outro meio ilegal. 
2. Cada Estado Parte adotará também as medidas legislativas e outras que considere 
necessárias para estabelecer como infrações penais: 
a) Sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico, a tentativa de cometer uma infração 
estabelecida em conformidade com o n.º 1 do presente artigo; 
b) A participação como cúmplice numa infração estabelecida em conformidade com as alíneas a), b), subalínea 
i), ou c) do n.º 1 do presente artigo e, sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico, a 
participação como cúmplice numa infração estabelecida em conformidade com a alínea b), subalínea ii), do n.º 1 
do presente artigo; 
c) A organização ou a determinação de outras pessoas para a prática de uma infração em conformidade com o 
n.º 1 do presente artigo. 
3. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas e outras necessárias para considerar como circunstâncias 
agravantes das infrações estabelecidas em conformidade com as alíneas a), b), subalínea i), e c) do n.º 1 do 
presente artigo e, sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico, das infrações estabelecidas 
em conformidade com as alíneas b) e c) do n.º 2 do presente artigo: 
a) Pôr em perigo ou ameaçar pôr em perigo as vidas e a segurança dos migrantes em causa; ou 
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b) O tratamento desumano ou degradante desses migrantes, incluindo a sua exploração. 
4. Nenhuma disposição do presente Protocolo impedirá um Estado Parte de tomar medidas contra uma pessoa 
cuja conduta constitua uma infração nos termos do seu direito interno. 
II. Introdução clandestina de migrantes por via marítima 
Artigo 7.º Cooperação 
Os Estados Partes cooperarão na medida do possível para prevenir e reprimir a introdução clandestina de 
migrantes por via marítima, em conformidade com o direito internacional do mar. 
Artigo 8.º Medidas contra a introdução clandestina de migrantes por via marítima 
[...] 
Artigo 9.º Cláusulas de proteção 
[...] 
III. Prevenção, cooperação e outras medidas 
Artigo 10.º Informação 
[...] 
Artigo 11.º Medidas nas fronteiras 
[...] 
Artigo 12.º Segurança e controlo de documentos 
[...] 
Artigo 13.º Legitimidade e validade dos documentos 
[...] 
Artigo 14.º Formação e cooperação técnica 
[...] 
Artigo 15.º Outras medidas de prevenção 
1. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas destinadas a instituir ou a reforçar programas de informação 
para sensibilizar o público para o fato de os atos enunciados no artigo 6.º do presente Protocolo constituírem 
uma atividade criminosa frequentemente praticada por grupos criminosos organizados com fins lucrativos e que 
representam um grande risco para os migrantes em questão. 
2. Em conformidade com o disposto no artigo 31.º da Convenção, os Estados Partes deverão cooperar no 
domínio da informação a fim de impedir que potenciais migrantes se tornem vítimas de grupos criminosos 
organizados. 
3. Cada Estado Parte deverá promover ou reforçar, de forma apropriada, programas de desenvolvimento e de 
cooperação a nível nacional, regional e internacional, tendo em conta as realidades sociais e econômicas da 
migração e prestando especial atenção a zonas econômica e socialmente desfavorecidas, de forma a combater 
as causas profundas da introdução clandestina de migrantes, tais como a pobreza e o subdesenvolvimento 
Artigo 16.º Medidas de proteção e de assistência 
1. Ao aplicar o presente Protocolo, cada Estado Parte deverá adotar, em conformidade com as obrigações que 
lhe incumbem nos termos do direito internacional, todas as medidas apropriadas, incluindo as medidas 
legislativas que considere necessárias, a fim de preservar e proteger os direitos das pessoas que foram objeto 
dos atos estabelecidos no artigo 6.º do presente Protocolo, que lhes são reconhecidos pelo direito internacional 
aplicável, especialmente o direito à vida e o direito a não ser submetido a tortura ou a outras penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 
2. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas apropriadas para conceder aos migrantes uma proteção 
adequada contra a violência que lhes possa ser infligida tanto por pessoas como por grupos pelo fato de terem 
sido objeto dos atos enunciados no artigo 6.º do presente Protocolo. 
3. Cada Estado Parte deverá conceder uma assistência adequada aos migrantes cuja vida ou segurança tenham 
sido postas em perigo pelo fato de terem sido objeto dos atos estabelecidos no artigo 6.º do presente Protocolo. 
4. Ao aplicar as disposições do presente artigo, os Estados Partes deverão ter em conta as necessidades 
específicas das mulheres e das crianças. 
5. No caso de detenção de uma pessoa que foi objeto dos atos estabelecidos no artigo 6.º do presente 
Protocolo, cada Estado Parte deverá dar cumprimento às obrigações que lhe incumbem nos termos da 
Convenção de Viena sobre as Relações Consulares, quando aplicável, incluindo a obrigação de informar sem 
demora a pessoa em causa sobre as disposições relativas à notificação e comunicação aos funcionários 
consulares. 
Artigo 17.º Acordos 
[...] 
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Artigo 18.º Regresso de migrantes introduzidos clandestinamente 
[...] 
IV. Disposições finais 
Artigo 19.º Cláusula de salvaguarda 
[...] 
Artigo 20.º Resolução de diferendos 
[...] 
Artigo 21.º Assinatura, ratificação, aceitação, aprovação e adesão 
Artigo 22.º Entrada em vigor 
[...] 
Artigo 23.º Emendas 
[...] 
Artigo 24.º Denúncia 
[...] 
Artigo 25.º Depositário e línguas 
[...] 
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ANEXO - C 
 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 

 
DECRETO Nº 5.017, DE 12 DE MARÇO DE 2004. 

 
 

 

Promulga o Protocolo Adicional à Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e 
Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e 
Crianças. 

         
 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo no 231, de 29 de maio de 
2003, o texto do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, adotado 
em Nova York em 15 de novembro de 2000; 
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação junto à Secretaria-Geral da ONU 
em 29 de janeiro de 2004; 
Considerando que o Protocolo entrou em vigor internacional em 29 de setembro de 2003, e entrou em vigor para 
o Brasil em 28 de fevereiro de 2004; 
 
DECRETA: 
Art. 1o  O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, adotado 
em Nova York em 15 de novembro de 2000, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido 
tão inteiramente como nele se contém. 
Art. 2o  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do 
referido Protocolo ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do 
art. 49, inciso I, da Constituição. 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 12 de março de 2004; 183o da Independência e 116o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Samuel Pinheiro Guimarães Neto 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.3.2004 
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ANEXO - D 
 
NOTÍCIA 1 
ONGs formam rede contra tráfico humano 

 BRASIL-ALEMANHA  
 Autor Geraldo Hoffmann  

 
Organizações não-governamentais do Brasil e da Europa unem-se para combater exploração de crianças e 
mulheres pela indústria da prostituição e do turismo sexual. Problema assume dimensões alarmantes. 
 

 
 
Há cerca de um mês, a Polícia Federal desbaratou em Fortaleza (CE) uma quadrilha de prostituição e turismo 
sexual, comandada pelo alemão O.F.G. Na casa do alemão, foi descoberto um cadastro com mais de 500 
mulheres e crianças que ele negociava pela internet. Além disso, foram apreendidas mais de mil fotos, câmeras 
digitais e computadores. A polícia encontrou também listas de clientes que pagaram cerca de 3000 euros por 
pacote de turismo sexual – a maioria eram europeus, principalmente alemães, austríacos e suíços. 
Este fato, que repercutiu na imprensa alemã, "não é um caso isolado", diz Priscila Siqueira, articuladora do 
Serviço à Mulher Marginalizada (SMM), de São Paulo. Segundo ela, impulsionado por três fatores (oferta, 
demanda e impunidade), o Tráfico de Seres Humanos (TSH) tornou-se uma "atividade empresarial globalizada, 
que movimenta 12 bilhões de dólares, com quatro milhões de vítimas por ano em todo o mundo". 
 

 
 
Em entrevista à DW-WORLD, Siqueira mencionou o Relatório sobre Tráfico de Pessoas 2004, do Departamento 
de Estado norte-americano, segundo o qual "cerca de 75 mil mulheres e adolescentes brasileiras, muitas delas 
vítimas do tráfico humano, atuam em redes de prostituição na Europa. Outras cinco mil estão em países da 
América Latina". 

http://www.dw.de/dw/article/0,,925184,00.html
http://vagueando.forumeiros.com/t32975p-policia-de-londres-fecha-bordeis-e-tenta-limpar-cidade
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Sete mil brasileiras na Alemanha 
Um relatório da ONU sobre exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, divulgado em Genebra 
(Suíça), no início deste ano, cita a existência de 241 rotas nacionais e internacionais de tráfico de mulheres, 
crianças e adolescentes. As vítimas são enviadas para dez países, entre eles Espanha, Alemanha, Portugal, 
Itália, Suíça e Holanda, sendo que a Espanha é apontada como principal receptador. 
Segundo Siqueira, à semelhança do que ocorre no tráfico de drogas, "não há dados confiáveis sobre o TSH. O 
Itamaraty, por exemplo, estima que cerca de 20 mil brasileiras trabalham na indústria do sexo espanhola – 10 mil 
só em Bilbao – e acredita que a maioria saiu do Brasil pensando que iria trabalhar como babá ou modelo". A 
Alemanha, acrescenta, já teria "importado" em torno de sete mil brasileiras pelo mesmo tipo de comércio. "Mas 
os alemães também gostam de colombianas e venezuelanas", diz. 
 
Promessa de emprego lucrativo 
 

 
 
O SMM constatou que há basicamente duas formas de aliciamento das vítimas no Brasil. Nas capitais litorâneas 
do Nordeste, como Fortaleza, Recife, Natal, Salvador, ou mesmo no Rio de Janeiro, "o turismo sexual, 
incentivado inclusive pela política de turismo brasileira," é uma das portas de entrada para a rede de TSH. 
Já na região Centro-Oeste, "onde o turismo sexual é quase inexistente, predomina o fornecimento de jovens 
mulheres para a prostituição na Europa. Muitas vezes, o negócio é camuflado sob a forma de ofertas de 
emprego para bailarinas e babás, com promessas salariais entre 6 e 18 mil euros, ou propostas de casamento", 
afirma Siqueira. 
Um estudo divulgado em maio de 2004 pelo Ministério da Justiça em parceria com a ONU revela que o biótipo 
da mulher goiana – estatura média para alta e pele morena de cafuzo – tornou-se símbolo de referência para os 
homens europeus. "O tráfico de mulheres entre 19 e 30 anos coloca Goiás como um dos Estados líderes na 
exportação de 'beldades' para a indústria do sexo na Europa, ao lado do Ceará", afirma a articuladora do SMM. 
Alarmado, o governo estadual de Goiás criou até um departamento especial para enfrentar o problema. Ao 
mesmo tempo, o Congresso Nacional instalou uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar 
denúncias de exploração sexual infantil em todo o país. Depois de um ano de investigações, a CPMI pediu ao 
Ministério Público o indiciamento de 250 pessoas, entre elas, 20 políticos, quatro juízes, cinco líderes religiosos 
(pastores evangélicos e pais-de-santo), dois delegados de polícia, cinco médicos e empresários. A Paraíba tem 
o maior número de acusados, seguido pelo Maranhão e Rio Grande do Sul. "Os processos estão em andamento 
e esperamos que, nos casos de crime comprovado, haja punição", diz Siqueira. 
 
Enfrentamento internacional 
Por se tratar de um problema global, a SMM busca contatos no exterior para formar uma rede de ONGs capaz 
de influir na definição de políticas públicas de combate ao TSH e ao turismo sexual, incluindo uma legislação 
mais ágil. "O Código Penal Brasileiro é de 1939 e precisa ser reformulado, principalmente no artigo 231, que 
trata do tráfico de mulheres", diz Siqueira. 
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Na sua opinião, "toda política pública começa pela indignação da sociedade". Para seu trabalho de 
esclarecimento e lobby, a SMM já conta com a parceria das organizações Misereor e Arca Nova (Alemanha), 
Cordaid (Holanda), AIN (Noruega) e da Embaixada da Austrália no Brasil. No momento, busca contatos também 
na Espanha. A idéia é formar uma "rede de enfrentamento". 
 

 
 
Pressionado pelas ONGs, o governo brasileiro já iniciou uma campanha nacional de combate ao Tráfico de 
Seres Humanos. As delegacias da Polícia Federal inserem nos passaportes emitidos no país um folheto 
informativo, cujo modelo foi elaborado pelo SMM. Estão previstos ainda a instalação de um escritório 
especializado no assunto no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e um treinamento especial para 
autoridades policiais, juízes e diplomatas que trabalham em embaixadas e consulados brasileiros. 
Segundo Michaela Verboom, responsável pelo Brasil na Misereor, "a legislação brasileira, por exemplo, o 
Estatuto da Criança, é excelente. O que falta é controle". Siqueira diz que é necessário também atacar as 
causas sociais e culturais do problema. "É preciso oferecer uma perspectiva para milhões de mulheres e 
adolescentes que vivem na miséria no Brasil e mudar a imagem da mulher brasileira, vendida nas propagandas 
de turismo no exterior como quente, sensual, ávida por sexo", afirma. 
FONTE: http://www.dw.de/dw/article/0,,1416377,00.html?maca=bra-folha-main-articles-298-rdf 

 

 

 

NOTÍCIA 2 
Nova York: cafetões oferecem prostitutas em casa 

 

Incrivelmente verdadeiro. Conheça os detalhes de funcionamento da indústria da prostituição na maior 
cidade do planeta. E na exploração da MAIS VELHA profissão do mundo a parte fraca é que continua 
levando CHUMBO. E CHUMBO GROSSO. Neste caso, as mulheres pobres e DESAMPARADAS do México 
 
As autoridades de Nova York tentam combater os chamados bordéis móveis, serviços de prostituição 
oferecidos em caminhões que circulam pela cidade. 
O problema tem chamado a atenção das autoridades em particular no bairro de Queen’s, para onde migraram 
cafetões e prostitutas depois da limpeza feita pela polícia em Times Square, em Manhattan. 
Muitas das prostitutas são vítimas de tráfico humano, trazidas ilegalmente do México para Nova York, onde são 
obrigadas a trabalhar em turnos de 12 horas, prestando serviços a entre 25 e 30 homens por dia. 
 
Cafetões também oferecem garotas de programa em serviços de entrega em domicílio. 
Discretos cartões distribuídos nas ruas contém o número de um cafetão, que fornece os horários e dias livres 
das prostitutas. 
 
Uma vez agendado, um motorista leva a prostituta até o local combinado. 

http://www.dw.de/dw/article/0,,1416377,00.html?maca=bra-folha-main-articles-298-rdf
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Apelidados de chica cards, os cartões são camuflados com imagens singelas, como uma pomba branca. Outros 
parecem cartões de visita. 
- Alguns cartões vêm com a foto da mulher pelada. A maioria, porém, vêm com anúncios de chocolates, 
flores e até de aniversários infantis - disse à BBC a advogada Lori Cohen, do Sactuary of Families, grupo que 
defende vítimas de tráfico humano. 
Muitas das mulheres forçadas a se prostituir acabam sendo assaltadas pelo cafetão ou pelo próprio cliente. 
“Muitas prostitutas são levadas a casas de festas e depois estupradas por cerca de quinze homens. O motorista 
recolhe o dinheiro de cada ato”, explica Lori. 
O Centro Nacional de Pesquisa do Tráfico estima que a atividade ilegal fatura cerca de US$ 5.250 (R$ 10.500) 
por semana, com uma única prostituta 
FONTE: http://blogdevicentedepaula.com.br/2012/07/09/nova-york-cafetoes-oferecem-prostitutas-em-casa/ 
 
 
 
NOTÍCIA 3 
COMPORTAMENTO 
Prostituição na era da tecnologia 
Prostitutas modernas agora participam de fóruns especializados em que postam comentários sobre clientes e 

fazem programas em troca de resenhas positivas no site 

por Karin Hueck 
 
Beijo na boca é coisa do passado. As prostitutas modernas fazem coisas muito mais escandalosas: fofocam 
sobre clientes, dispensam cafetões e topam programas em troca de resenhas positivas em fóruns virtuais. É a 
prostituição nos tempos da internet. 
 
Todos os dias, Amandinho acessa a internet. Liga o MSN e entra em seu fórum de discussão favorito. Passa os 
olhos pelos tópicos mais recentes - Tati Safadinha, Angelina Ex-Marianna, Fê Gatinha - e escolhe o que mais o 
atrai. Dentro dos tópicos, ele lê relatos detalhados dos serviços que procura. Ele está navegando em um fórum 
de prostituição, no qual dezenas de milhares de homens pesquisam e comparam preços e serviços de 
prostitutas de todo o país. Amandinho é o que o site chama de "graduado", um usuário frequente que não só lê 
as resenhas das meninas, como também contribui com experiências próprias (só ele já fez críticas detalhadas de 
109 meninas diferentes nos últimos três anos). Holandês de 46 anos, Amandinho (que teve seu nome trocado) é 
um empresário de sucesso que contrata garotas de programa todos os dias. "Às vezes mais de uma, às vezes 
duas ou três instantâneo", explica. Para cultivar toda essa variedade diária, ele não precisa sair para a rua ou se 
expor em casas de strip-tease - ele simplesmente liga o computador, escolhe a prostituta que mais lhe atrai - 
loira? morena? jovem? -, combina o preço pelo telefone e tem o "serviço" entregue em casa. "Nunca mais li um 
anúncio de jornal", diz. Sim, não foram só as indústrias da música e do cinema que ficaram de ponta-cabeça 
depois da internet. A indústria do sexo também se reinventou. Afinal, nada melhor do que um mundo anônimo, 
instantâneo e impessoal como a internet para promover uma atividade tão marginal quanto a prostituição. 
Poucas coisas se adaptam tão bem às novas tecnologias como o mercado do sexo. O primeiro filme 
pornográfico foi produzido em 1895, no mesmo ano em que o cinema foi inventado. Foi a pornografia, também, 
que popularizou o uso do VHS na década de 70, pois a concorrente da VHS proibia a gravação de filmes 
eróticos. Não é difícil imaginar que a prostituição tenha invadido a internet assim que ela foi criada. O difícil é 
calcular o crescimento dessa indústria nos últimos anos - afinal, blogs mudam de nome, sites são abandonados, 
novas e velhas profissionais entram e saem do mercado - mas os americanos têm um número aproximado para 
essa tendência. Sudhir Venkatesh é um sociólogo da Universidade Columbia que durante 10 anos analisou a 
prostituição em Nova York. De acordo com sua pesquisa, em 2003, em 83% dos casos as garotas de programa 
encontravam clientes no tradicional tête-à-tête: em bares e hotéis, clubes de striptease ou por meio de agências 
de prostituição intermediadas por cafetões. Em 2008, esse número havia caído para 57%. E, pasmem, já na 
época, em 25% dos casos as meninas conseguiam clientes por meio do Facebook. Hoje, Venkatesh calcula que 
83% das profissionais angariem clientes pelo Facebook - e que a rede social se transforme, ainda em 2011, no 
maior serviço de prostituição online do mundo. 
No Brasil, não é muito diferente. Orkut, Twitter e blogs viraram o cartão de visita das garotas de programa e 
deixam bem claro os serviços que cada uma fornece ("beijo na boca: sim; oral sem camisinha: sim; anal: não"). 
Em termos práticos, a internet facilitou o trabalho das prostitutas. Sem intermediários, quando elas negociam 

http://blogdevicentedepaula.com.br/2012/07/09/nova-york-cafetoes-oferecem-prostitutas-em-casa/
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diretamente com os clientes, ficam também com todo o dinheiro para si - cafetões e agentes costumam embolsar 
no mínimo 50% do cachê das meninas. Algumas aceitam até pagamento em cartão de crédito. "Tive que me 
adequar à realidade. Além de dinheiro, o cliente pode pagar com cartão na internet, podendo parcelar. Facilidade 
pra ele e para mim", explica Alexia Champagne, uma acompanhante de São Paulo que cobra R$ 250 por hora. 
Por não passarem mais as noites nas ruas em busca de clientes, as garotas de programa da internet também 
sofrem menos agressões: 50% a menos, de acordo com uma pesquisa americana. E, não raro, essas prostitutas 
free-lancer são mais seletivas para escolher os clientes. Muitas conversam antes com o interessado pelo MSN 
ou trocam gentilezas pelo Twitter.  
Amanda Marques, de 33 anos, faz parte de uma geração de garotas de programa que nunca precisou ir até a 
esquina para trabalhar. Desde que decidiu entrar na profissão, há dois anos, ela vende seus serviços pela 
internet. Primeiro, por meio de cafetões virtuais - agentes que atuam dentro de salas de bate-papo e agem como 
olheiros, indicando as iniciantes para clientes específicos. Depois, como "independente", com blog próprio. Hoje, 
ela cobra R$ 200 a hora e diz tirar até R$ 15 mil por mês. "Vejo como um negócio próprio, um estilo de trabalho 
norte-americano, onde determino metas e me organizo de modo prático e seguro na minha casa. Eu que 
determino meus horários", diz Amanda. Esse "estilo de trabalho norte-americano" só é possível graças à internet 
- e nos últimos anos. É só pensar em como esse mundo mudou rapidamente. A mais famosa expoente da 
prostituição na internet no Brasil é Bruna Surfistinha, que ficou conhecida graças a um blog que descrevia o dia a 
dia de seu trabalho e que virou filme este mês. Bruna se tornou garota de programa em 2001, mas teve de 
começar a carreira do modo tradicional: oferecendo seus serviços a uma casa de prostituição. Em 10 anos, 
muito mudou. 
FONTE: http://super.abril.com.br/cotidiano/prostituicao-era-tecnologia-623042.shtml 
 
 
 
NOTÍCIA 4 
Brasil terá as primeiras estatísticas oficiais sobre tráfico de pessoas em um ano 
07 Mai 2012 . 19:20 h . Agência Brasil . portal@d24am.com  
 
Um estudo foi feito em conjunto com a Comunidade Europeia que mapeou o tráfico de mulheres entre o Brasil, 
Portugal e Itália e verificou que a maior procedência de mulheres para o tráfico para estes países está em Goiás. 
 
Rio de Janeiro - O Ministério da Justiça espera ter os primeiros dados sobre o tráfico de pessoas no país em um 
ano. O que existe atualmente são dados baseados em denúncias e em estudos contratados no ano passado. A 
informação é do Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Paulo Abrão. 
Um dos estudos foi feito em conjunto com a Comunidade Europeia que mapeou o tráfico de mulheres entre o 
Brasil, Portugal e Itália e verificou que a maior procedência de mulheres para o tráfico para estes países está no 
estado de Goiás. 
O secretário participou da criação do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Rio de 
Janeiro. O estado é o oitavo a ter o comitê. Já foram instaladas unidades em São Paulo, Pernambuco, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, na Bahia e no Ceará, Goiás. A intenção é a de criar esses comitês em todo o 
território nacional até 2014. 
O desafio inicial dos comitês estaduais será a criação das primeiras estatísticas em torno da ocorrência desse 
crime transnacional, que se refere ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, exploração de trabalho 
escravo, adoção internacional e tráfico internacional de órgãos. A partir da criação dos comitês estaduais, a meta 
é estruturar o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas “O tráfico de pessoas é um crime que 
tem característica de profunda invisibilidade social”, disse Abrão. 
Segundo o secretário, muitas vezes, as próprias vítimas não percebem a situação. Por isso, as ações 
repressivas não têm ainda promovido registros específicos para se criar um banco de estatísticas dessa 
atividade criminosa. “A formulação de políticas depende de diagnósticos sobre a ocorrência das modalidades 
criminosas. Essa é a tarefa primeira em cada uma das modalidades de tráfico de pessoas”. 
A promoção de grandes eventos no país e a crescente mobilidade da população brasileira tornam mais urgente 
a questão do tráfico de pessoas, destacou Abrão. 
Os comitês integram o Segundo Plano de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que prevê diretrizes e ações 
para o país nos próximos anos. O plano foi já foi encaminhado à Casa Civil da Presidência da República, para 
aprovação. A expectativa é a de lançar o plano ainda no primeiro semestre deste ano. 

http://super.abril.com.br/cotidiano/prostituicao-era-tecnologia-623042.shtml


340 
 

“Também vai permitir uma transversalidade do tema com os demais ministérios e órgãos que se relacionam com 
o combate dessa atividade criminosa”, disse Abrão. O secretário se refere à Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Defensoria Pública da 
União, Ministério Público e as polícias estaduais 
FONTE: http://www.d24am.com/amazonia/povos/brasil-tera-as-primeiras-estatisticas-oficiais-sobre-trafico-de-
pessoas-em-um-ano/58220 
 
 
 
NOTÍCIA 5 
Polícia Federal apresenta perfil de mulheres aliciadas pelo tráfico 
Dados foram divulgados pelo Serviço de Repressão ao Trabalho Forçado (Setraf) em seminário na Universidade 
de Brasília 
Cecília Lopes - Da Secretaria de Comunicação da UnB  
 
Elas têm entre 18 e 30 anos, são afro-descendentes, mães solteiras, tem baixa escolaridade, histórico de 
prostituição e de violência doméstica. Esse é o perfil das mulheres que vão para outros países com promessas 
de empregos e acabam servindo ao tráfico de pessoas para a prostituição. Atualmente, 75 mil brasileiras 
vivem em países como Espanha, Portugal, Itália, Suíça, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, Guiana Inglesa 
e Holanda nessas condições.  
Os dados foram divulgados pela delegada Paula Dora, chefe do Serviço de Repressão ao Trabalho Forçado 
(Setraf) da Polícia Federal, durante o seminário Saúde, Migração e Tráfico de Mulheres: o que o SUS deve 
saber, nesta quarta-feira, 1º de setembro. O levantamento é resultado de um estudo da PF que agrupa dados de 
pesquisas sobre o tema no Brasil. 
“Essa representação nos permite identificar quem pode ser vulnerável a esse tipo de situação e nos ajuda muito 
nas investigações”, disse a delegada. De 2004 a 2009, a Polícia Federal desencadeou 52 operações que 
resultaram em 90 prisões de pessoas que faziam tráfico humano. A delegada acredita que a repressão ao tráfico 
é um trabalho da polícia e uma responsabilidade do Estado brasileiro. “Se dessem dignidade para essas 
mulheres, elas não se aventurariam para outro país atrás de melhores oportunidades. São vítimas e não 
criminosas". O estudo aponta que grande parte das vítimas eram moradoras de Minas Gerais, Goiás, Rio de 
Janeiro e São Paulo. 
Os aliciadores do tráfico também têm um perfil: são mulheres, ex-vítimas de exploração sexual, com mais de 30 
anos e casadas ou em regime de união estável. Além de estarem certas da impunidade, lucram com o crime. De 
acordo com o levantamento, os criminosos podem lucrar até US$ 30 mil por cada vítima.  
ESTIGMATIZADAS - Marlene Teixeira, professora do Departamento de Serviço Social da UnB, concorda com a 
postura da polícia e defende que essas mulheres precisam ser tratadas como vítimas. A professora acredita o 
Sistema Único de Saúde (SUS) ainda estigmatiza essas mulheres. Para ela, deveriam ser adotadas políticas de 
atenção e cuidado com as vítimas. “É muito importante que acabem com essa criminalização. Elas não são 
consideradas merecedoras de atenção pelo Estado.” 
Thereza Delamare, coordenadora da Área de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde explica que o SUS está 
em constante aperfeiçoamento. “Precisamos conscientizar e sensibilizar os agentes de saúde para que 
consigam identificar as vítimas de exploração sexual, que retornaram do tráfico, e de fato dar-lhes um 
atendimento efetivo”, disse. A coordenadora confirma que ainda há deficiências no tratamento dessas mulheres. 
“Ainda é difícil reconhecer as necessidades das vítimas”, afirma. 
Dalila Figueiredo, advogada da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, Infância e Juventude, disse que 
tratar a saúde dessas mulheres significa desconstruir preconceitos. “Os agentes públicos precisam estar 
preparados para tratar o tema. Teve um caso na Espanha em que uma transexual foi fazer uma denúncia e nem 
mesmo foi considerada vítima de exploração”, exemplificou.  
A advogada reclama da falta de estrutura nos portos e aeroportos brasileiros para receberem as mulheres que 
retornam do tráfico. Elas não recebem assistência médica imediata. “A emergência mais próxima do aeroporto 
de Guarulhos (SP), por exemplo, fica a 40 minutos de distância. Como tratar uma mulher que chega com 
síndrome de abstinência de drogas? Isso acontece com frequência. Nos grandes aeroportos os serviços de 
saúde são pagos. É um absurdo”, reclama.  

mailto:cecilialopes@unb.br
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O desemprego, a ambição, a desinformação, a pobreza, a desestrutura familiar e a falta de perspectivas são 
fatores determinantes para que uma mulher procure melhores condições de vida. “Na maioria das vezes elas 
vão para outros países com promessas de um bom salário”, explica Dalila.  
ACOLHIMENTO - A Polícia Federal adotou técnicas para acolher as vítimas. Os policiais são recomendados a 
encaminhá-las para assistência de saúde e assistência psicológica, colher depoimentos somente após a 
estabilização emocional e principalmente tratá-las como vítimas e não como criminosas.  
A professora Marlene Teixeira sugere algumas medidas de prevenção. Para ela, os agentes comunitários 
exerceriam perfeitamente o papel de traduzir e interpretar a realidade dessas mulheres. “Infelizmente eles não 
têm autoridade para desencadear o serviço, mas fica como uma recomendação”, disse. Além disso, ela 
acredita que quebrar os preconceitos e desenvolver uma metodologia de diálogo ajudaria na recuperação das 
vítimas.   
FONTE: http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=3827 
 
 
 
NOTÍCIA 6 
Itália e Portugal são os países que mais recebem brasileiros vítimas de tráfico 
21/04/2012 — Celso Galli Coimbra  
 
Pesquisa sobre tráfico de pessoas realizada em três países mostrou que as vítimas desse tipo de crime nem 
sempre conseguem reconhecer a condição de exploradas. Muitas vezes, os aliciadores se juntam a elas de tal 
forma que não percebem a atuação da rede de tráfico. O estudo revela que as motivações para emigrar são 
diversas e variam conforme os grupos sociais. 
Dificuldades para conseguir emprego no Brasil, desejo de viver uma experiência europeia, a glamurização da 
vida fora do País e até a fuga de violações de direitos, em especial, para transexuais e transgêneros, aliados à 
falta de informação, podem aumentar a vulnerabilidade dos brasileiros que vão para o exterior. 
Entre 2009 e 2010, foram feitas 84 entrevistas com autoridades policiais, funcionários governamentais, 
procuradores, investigadores e representantes de Organizações Não Governamentais (ONGs). O trabalho 
desenvolvido pelo International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) é fruto de parceria com a 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, responsável pela política de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. 
A pesquisa está relatada no livro Jornadas Transatlânticas – Uma pesquisa exploratória sobre tráfico de seres 
humanos do Brasil para Itália e Portugal, lançado, no País, este mês. A publicação é resultado do Projeto 
Promovendo Parcerias Transnacionais: Prevenção e Resposta ao Tráfico de Seres Humanos do Brasil para os 
Estados Membros da União Europeia, financiado pela Comissão Europeia. 
Outro resultado trazido pelo estudo é o de que a ocupação das vítimas muda para atender às demandas por 
trabalho dos países de destino. Elas podem exercer o trabalho de cuidadores, técnicos da construção civil, babá, 
chefe de cozinha, e também serem vítimas para o mercado do sexo. 
“Muitas vezes, a situação pode ser de tráfico, de exploração laboral ou de dependência. Isso dificulta tanto as 
políticas de atenção como de prevenção”, explica a oficial de projetos do ICMPD, Fabiana Gorenstein, 
coordenadora do trabalho. 
Diferenças entre países  
As entrevistas foram divididas entre Brasil, Itália e Portugal. O estudo brasileiro centrou-se em São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás e Distrito Federal – estados apontados pelos parceiros do projeto como a origem de um grande 
número de presumíveis vítimas brasileiras. 
A pesquisa identificou também aumento contínuo no recrutamento de transexuais e mulheres das áreas 
periféricas do Nordeste e da região Amazônica. Paraná, Pará, Piauí e Pernambuco também apareceram como 
outros estados de origem. 
Na Itália, não foi encontrada evidência de tráfico de órgãos para transplante, nem para adoção ilegal. O principal 
perfil encontrado foi o de transexuais para exploração sexual. As vítimas já chegam com uma dívida com os 
exploradores de cerca de 15 mil euros, correspondente à viagem. Seus documentos são retidos e são também 
obrigadas a pagar cafetinas por alimentação, aluguel, propaganda na internet e local de trabalho. 
A pesquisa atende a demanda do governo italiano que queria conhecer a situação da migração das transexuais 
brasileiras envolvidas no mercado do sexo. A Itália é considerada o país europeu mais procurado por 
transexuais brasileiras e prostitutas, porém sua rede de enfrentamento é a mais organizada. 

http://biodireitomedicina.wordpress.com/2012/04/21/italia-e-portugal-sao-os-paises-que-mais-recebem-brasileiros-vitimas-de-trafico/
http://maps.google.com/maps?ll=-15.75,-47.95&spn=10.0,10.0&q=-15.75,-47.95%20%28Brazil%29&t=h
http://www.icmpd.org/
http://maps.google.com/maps?ll=38.7666666667,-9.15&spn=10.0,10.0&q=38.7666666667,-9.15%20%28Portugal%29&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=-23.55,-46.6333333333&spn=0.1,0.1&q=-23.55,-46.6333333333%20%28S%C3%A3o%20Paulo%29&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=-5.66666666667,-52.7333333333&spn=1.0,1.0&q=-5.66666666667,-52.7333333333%20%28Par%C3%A1%29&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=-8.23333333333,-43.1&spn=1.0,1.0&q=-8.23333333333,-43.1%20%28Piau%C3%AD%29&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=-8.07055555556,-37.2658333333&spn=0.01,0.01&q=-8.07055555556,-37.2658333333%20%28Pernambuco%29&t=h
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Sobre Portugal, o estudo revela que, devido aos laços históricos, há também uma forte tendência de migração 
para o país entre os cidadãos brasileiros. As mulheres são as vítimas de tráfico de pessoas mais frequentes, 
com fins de exploração sexual. Para a exploração laboral, são recrutados homens e mulheres para serviço 
doméstico e construção civil. Em geral, as vítimas têm sempre o objetivo de melhorar suas condições de vida. 
Os entrevistados portugueses não revelaram casos de tráfico de pessoas nos últimos dois anos, embora 
soubessem definir o conceito desse crime. “Não sabemos se é uma subnotificação. Há um discurso baseado em 
algo que não são evidências concretas. É preciso aprofundar mais essas relações para conhecer a realidade no 
país”, afirma a oficial de projetos do ICMPD, Fabiana Gorenstein. 
Como resultado geral, a pesquisa traz também recomendações relativas à cooperação sobre tráfico de pessoas 
entre Brasil e países destinos que podem ser usadas na criação de políticas, como a necessidade de informar 
melhor os cidadãos brasileiros sobre os riscos do tráfico de pessoas e sobre os direitos dos migrantes. Essas 
recomendações já estão sendo cumpridas. 
O projeto Itineris, realizado pelo ICMPD em parceria com o Ministério da Justiça e outras instituições, auxilia 
essa tarefa. O projeto deve lançar, este ano, uma página na internet e uma cartilha, além de realizar 
capacitações para as Superintendências do Trabalho em todos os estados – com o intutito de oferecer 
informações a pessoas que querem morar no exterior, de forma a proporcionar uma migração segura. Esse 
material será distribuído pela rede de postos e núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
No prefácio do livro, o secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, ressalta que o Estado deve promover e 
incentivar a realização de pesquisas. Abrão afirma que um dos maiores desafios nos esforços de enfrentamento 
ao tráfico de pessoas é a escassez de dados concretos sobre as rotas utilizadas para o crime e o número de 
pessoas vitimizadas. 
FONTE: http://www.cenariomt.com.br/noticia.asp?cod=183008&codDep=1 
 
 
 
NOTÍCIA 7 
Sejudh apresenta Plano e Política Estadual de Enfrentamento ao Tráfico Humano 

 

Na última quinta-feira (14), a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) participou do 
“Seminário Estadual de Enfrentamento ao Tráfico Humano”. Promovido pela Comissão Parlamentar de Inquérito 
que apura o Tráfico de Pessoas no Pará, o evento foi realizado no Plenário João Batista, da Assembléia 
Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Na ocasião, a Diretora de Cidadania e Direitos Humanos, da Sejudh, 
Maysa Almeida, apresentou o Plano e a Política Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Participou 
ainda dos debates, o Coordenador Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho 
Escravo, Murilo Sales. 
As discussões foram norteadas pelo tema “Basta: tráfico humano é ato desumano”. Além de elaborar um 
diagnóstico sobre o problema no estado, por meio de informações obtidas durante as investigações da CPI, o 
seminário buscou fortalecer as ações dos órgãos e entidades que atuam nesse enfrentamento. 

Em maio deste ano, o Decreto Estadual n°423, institui a Política e o Plano Estadual de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas. No documento, o governador Simão Jatene aprova uma série de medidas para a 
erradicação do problema no Pará, como: a atuação efetiva na prevenção, no atendimento às vítimas, na 

repressão e na responsabilização dos envolvidos neste tipo de crime. Com o decreto de 22 de maio, o Estado 
firma uma política que compreende a complexidade do problema e que pretende desenvolver ações de 
enfrentamento com cooperação mútua de diversos órgãos do governo. 
Serviço: Para efetuar denúncias de modo sigiloso, basta entrar em contato com o disk denuncia da CPI, pelo 
fone: (91) 3182-8471. O e-mail: (traficohumano@alepa.pa.gov.br), e o Disk “181” também podem ser utilizados 
para este devido fim. 
Ascom Sejudh 
FONTE: http://www.sejudh.pa.gov.br/?p=1163#more-1163 
 

http://www.sejudh.pa.gov.br/?p=1163
http://mail.uol.com.br/compose?to=traficohumano@alepa.pa.gov.br
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NOTÍCIA 8 
Pará participa de visita-estudo do projeto “Itineris” na Europa 
No primeiro dia de Jornada de Trabalho na Secretaria de Administração Pública da Galícia, na Espanha, o titular 
da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, José Acreano Brasil Júnior, encontrou-se com 
autoridades daquele país e de Portugal. A visita-estudo ao continente europeu será realizada até a próxima 
sexta-feira (22), e é motivada pelo “Itineris” – projeto que visa à proteção dos direitos dos migrantes contra a 
exploração e o tráfico de pessoas. Além do estado espanhol, o itinerário inclui ainda as cidades de Lisboa, em 
Portugal, e Roma, na Itália. 
 A visita busca promover o intercâmbio bilateral de experiências na identificação de casos que envolvam tráfico 
humano. A visita apresenta aos gestores os fluxos de encaminhamentos, assim como, as redes locais existentes 
no enfrentamento a essa problemática. Ao todo, a delegação brasileira é formada por 16 componentes, dentre 
os quais, constam representantes da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) e do International Centre for Migration 
Policy Development (ICMPD) – organização internacional com sede em Viena, na Áustria. 
 Dentre diversos representantes, Brasil Júnior encontrou-se, neste primeiro dia de jornada, com o representante 
do estado do Acre, Alberto Paixão, e com dois Coordenadores de políticas de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas de Portugal. De acordo com o gestor, a visita fortalece parcerias existentes entre os países 
participantes e possibilita a ampliação de uma rede internacional de contatos de organizações dedicadas ao 
enfrentamento ao tráfico humano. “A lista das mulheres mais traficadas para esses países aponta que, depois 
das romenas, as brasileiras são as principais vítimas. Então, a visita é importantíssima para o fortalecimento de 
contatos transnacionais, no sentido de estabelecer ações integradas entre os países ao Norte”, ressalta Brasil 
Júnior. 
 Implementado no Brasil, Espanha e em Portugal, o “Itineris” é um projeto de pesquisa de organismos nacionais 
e internacionais, financiado pela Comissão Européia, Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Imigração do 
Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego e Escritório Federal Suíço para as Migrações. O Secretariado-Geral 
para a Igualdade do Estado da Galícia e a Comissão Portuguesa para a Cidadania e Igualdade de Gênero, 
também sustentam essa iniciativa, que iniciou em junho de 2011. 
FONTE: http://www.sejudh.pa.gov.br/?p=1173 
 
 
 
NOTÍCIA 9 
Jornada na Europa fortalece combate ao tráfico de pessoas  
Da Redação 

Agência Pará de Notícias 

Atualizado em 18/06/2012 às 14:05 

 
No primeiro dia de Jornada de Trabalho na Secretaria de Administração Pública da Galícia, na Espanha, o titular 
da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, José Acreano Brasil Júnior, encontrou-se com 
autoridades daquele país e de Portugal. A visita-estudo ao continente europeu será realizada até a próxima 
sexta-feira (22), e é motivada pelo “Itineris” – projeto que visa à proteção dos direitos dos migrantes contra a 
exploração e o tráfico de pessoas. Além do estado espanhol, o itinerário inclui ainda as cidades de Lisboa, em 
Portugal, e Roma, na Itália. 
A visita busca promover o intercâmbio bilateral de experiências na identificação de casos que envolvam tráfico 
humano. A visita apresenta aos gestores os fluxos de encaminhamentos, assim como, as redes locais existentes 
no enfrentamento a essa problemática. Ao todo, a delegação brasileira é formada por 16 componentes, dentre 
os quais, representantes da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) e do International Centre for Migration Policy 
Development (ICMPD) – organização internacional com sede em Viena, na Áustria. 
De acordo com Brasil Júnior, a visita fortalece parcerias existentes entre os países participantes e possibilita a 
ampliação de uma rede internacional de contatos de organizações dedicadas ao enfrentamento ao tráfico 
humano. “A lista das mulheres mais traficadas para esses países aponta que, depois das romenas, as brasileiras 
são as principais vítimas. Então, a visita é importantíssima para o fortalecimento de contatos transnacionais, no 
sentido de estabelecer ações integradas entre os países ao Norte”, ressalta. 

http://www.sejudh.pa.gov.br/?p=1173
http://www.agenciapara.com.br/noticia.asp?id_ver=101831
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Implementado no Brasil, Espanha e em Portugal, o “Itineris” é um projeto de pesquisa de organismos nacionais e 
internacionais, financiado pela Comissão Europeia, Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Imigração do 
Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego e Escritório Federal Suíço para as Migrações. O Secretariado-Geral 
para a Igualdade do Estado da Galícia e a Comissão Portuguesa para a Cidadania e Igualdade de Gênero, 
também sustentam essa iniciativa, que iniciou em junho de 2011. 

 Texto: 
Ellyson Ramos – Sejudh 
Site: www.sejudh.pa.gov.br  
FONTE: http://www.agenciapara.com.br/noticia.asp?id_ver=101831 
 
 
 
 
NOTÍCIA 10 
CPI do Tráfico de Pessoas no Brasil promove audiência pública 

 
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de Pessoas no Brasil realiza, hoje, audiência pública com 
o procurador regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República em São Paulo, Jefferson Aparecido 
Dias. Também foi convidado representante da Dom Agency Model's, Benedito Aparecido Bastos. 
Para o deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA), mulheres jovens, em sua grande maioria com idade entre 18 e 21 
anos, solteiras e com baixo nível de escolaridade, constituem o filão de uma das atividades criminosas mais 
cruéis: o tráfico de pessoas. 
“Mediante promessas de uma vida mais digna, com oportunidades de trabalho no exterior ou até mesmo de 
casamento com estrangeiros, os aliciadores, homens instruídos, comerciantes ou empresários do ramo do 
espetáculo, agências matrimoniais, bares, agências de turismo ou de modelos, convencem as vítimas a 
abandonar seus países de origem para irem ao encontro de um ideal que custará nada menos que sua 
liberdade”, denuncia Jordy. 
A comissão também fará reunião ordinária para deliberação de requerimentos. 
A reunião será realizada a partir das 10 horas, no Plenário 11. 
FONTE: http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/420155-CPI-DO-TRAFICO-DE-
PESSOAS-NO-BRASIL-FARA-AUDIENCIA-PUBLICA-AMANHA.html 
 
 
 
NOTÍCIA 11 
Tráfico de brasileiras. Morte no exterior 
February 22, 2012andradetalisLeave a comment 
 
Em 2010, brasileiras libertadas com a prisão de uma rede de proxenetas 
Brésil: l’un des pays les plus touchés par la prostitution enfantine (l’aéroport de Fortaleza voit l’augmentation 
constante de ses visiteurs étrangers). Pas de chiffres pour la prostitution, mais 100 000 enfants des rues sont « 
exposés » à l’exploitation sexuelle. Certaines ONG donnent y des estimations beaucoup plus lourdes. 

Affaires résolues 
Le 7 juin 2011, une dizaine de prostituées brésiliennes sont interpellées. La Brigade de répression du 
proxénétisme (BRP) vient de mettre à jour un réseau de prostitution brésilienne, animé par trois ressortissantes 
brésiliennes, âgées de 34 à 48 ans, dans 4 appartements du 13e et du 14e arrondissement de Paris : l’une 

s’occupait du recrutement au Brésil, la deuxi�?me se chargeait des appels téléphoniques et des transferts 

d’argent et la troisi�?me des logements, accueillant les rendez-vous. Les perquisitions permettent de saisir des 

récépissés de mandats de transfert d’argent vers le Brésil pour plusieurs milliers d’euros ainsi que du matériel 
utilisé pour placer des annonces sur Internet. Elles sont laissée libres. Les prostituées expliquent avoir été 

recrutées dans leur pays et travailler à Paris depuis enviro n un an. Le montant des passes s’él�?ve de 120 à 
150 euros. Chacune doit reverser chaque mois 1.000 euros pour exercer dans les appartements. 

Correio Brasiliense denunciou: 
Prostituição, escravidão e morte marcam brasileiras vítimas do tráfico 

https://andradetalis.wordpress.com/2012/02/22/trafico-de-brasileiras-morte-no-exterior/
https://andradetalis.wordpress.com/author/andradetalis/
https://andradetalis.wordpress.com/author/andradetalis/
http://www.fondationscelles.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Ala-prostitution-des-enfants-dans-le-monde&catid=10%3Afiches-thematiques&Itemid=12&lang=fr
http://www.paristribune.fr/Le-proxenetisme-a-Paris_a4920.html
http://andradetalis.files.wordpress.com/2012/02/trata-de-blanca-normal.jpg
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Cerca de 30% dos assassinatos de brasileiros fora do país estão relacionados ao tráfico de pessoas, 
orquestrado basicamente por organizações vinculadas à prostituição. Em vários casos, há a simulação de 
suicídio 
Vinte brasileiras estão desaparecidas em países europeus. A principal suspeita é de que tenham sido 
assassinadas pelos grupos organizados. O paradeiro delas é totalmente desconhecido há pelo menos quatro 
anos. Diversas tentativas de localização, inclusive das polícias brasileiras e internacionais, foram feitas sem 
sucesso. Isso em abril de 2011. Hoje, quantas são? 
Isso a polícia não sabe. Nem o juizado de menores. É um grande segredo 
Em qualquer capital brasileira, pergunta para um motorista de táxi, quantas meninas, aparentando 18, 20 anos, 
eles já levaram, nos finais de semana, para os hotéis de luxo da cidade? 
FONTE: http://andradetalis.wordpress.com/2012/02/22/trafico-de-brasileiras-morte-no-exterior/ 
 
 
 
 
NOTÍCIA 12 
Alemão condenado por tráfico de mulheres 
Publicada: 30/01/2012 00:08| Atualizada: 29/01/2012 22:52  
Lucy Andrade REPÓRTER 
  
O alemão Dieter Erhard Fritzchen Stieleke, de 57 anos, foragido da polícia 
brasileira por tráfico internacional de mulheres, retornou a Salvador e está preso na Penitenciária Lemos Brito. 
Dieter foi condenado em 2010 por traficar mulheres para exploração sexual nos países europeus. Em 2006, o 
alemão tentou embarcar com três brasileiras, pelo Aeroporto Internacional de Salvador e foi preso em flagrante. 
Segundo a denúncia apresentada contra Stieleke, ele era o responsável pelo “teste sexual” com as vítimas antes 
de levá-las para a Europa. Ele estava foragido do Brasil desde 2010 e estava morando no México, onde acabou 
sendo preso por cometer o mesmo crime. Dieter chegou a Salvador no sábado (28), onde deve cumprir pena de 
cinco a seis anos. Com um forte esquema de segurança, Dieter seguiu, por volta de 13h30, para o IML e em 
seguida foi encaminhado para a PLB, em Mata Escura. 
Essa é a primeira vez que a justiça brasileira consegue trazer um condenado estrangeiro que fugiu do País, seja 
por tráfico de drogas ou de pessoas. Conforme a diretora do Departamento de Estrangeiros da Secretaria 
Nacional de Justiça, Isaura Miranda, prender e processar estrangeiros pelo crime de tráfico de pessoas é muito 
difícil. “No caso do alemão, a prisão em flagrante, ocorrida no Aeroporto de Salvador, facilitou o processo. 
Essa é a primeira vez que se consegue trazer um foragido estrangeiro, preso no Brasil e que estava em outro 
país”, disse a diretora. 
O fato de o criminoso morar no México facilitou a extradição, o que seria impossível se ele morasse no País 
natal, - a Alemanha, - uma vez que , - o país não atende a esse tipo de pedido em relação a seus cidadãos.  
A Justiça brasileira pediu a vinda do alemão em maio de 2010 e acatado pelas autoridades mexicanas em 
agosto daquele ano. Porém, Stieleke recorreu da decisão, gerando o atraso na deportação. O Brasil fez 528 
pedidos a outros países para a extradição de estrangeiros foragidos da justiça brasileira. (LA) 
Publicada: 30/01/2012 00:08| Atualizada: 29/01/2012 22:52  
FONTE: http://www.tribunadabahia.com.br/2012/01/29/alemao-condenado-por-trafico-de-mulheres 
 
 
 
NOTÍCIA 13 
Mulheres migrantes vítimas de violência serão atendidas na fronteira 
22 de junho de 2012 • 23h55 • atualizado às 23h58  
  
Foi inaugurado na tarde de nesta sexta-feira em Pacaraima (RR) o primeiro centro binacional de atendimento à 
mulher migrante vítima de violência, em uma parceria entre Brasil e Venezuela. De acordo com Aparecida 
Gonçalves, secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres da Presidência da República (SPM), a região de fronteira geralmente apresenta problemas 
relacionados à questão.  

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2011/04/19/interna_brasil,248514/prostituicao-escravidao-e-morte-marcam-brasileiras-vitimas-do-trafico.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2011/04/19/interna_brasil,248514/prostituicao-escravidao-e-morte-marcam-brasileiras-vitimas-do-trafico.shtml
http://www.giropelointerior.com.br/
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"Nas fronteiras secas, as mulheres saem de moto ou de carro e vão para o outro país fazer programa, sejam as 
brasileiras na Venezuela, sejam (as mulheres) da Venezuela no Brasil. Aí nós vamos ter um alto índice de 
violência, um alto índice de problemas de saúde, seja saúde sexual, Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids, 
sejam outros tipos de doença, e são essas perspectivas que faz com que se proponham políticas públicas de 
atendimento às mulheres". 
A secretária explicou que o centro vai atender mulheres e meninas vítimas de exploração sexual e tráfico de 
pessoas, além de mulheres indígenas que sofrem violência nas aldeias. As vítimas serão acolhidas e receberão 
acompanhamento psicológico, jurídico e com assistente social, além do encaminhamento para os serviços de 
saúde em Roraima e também em Santa Helena, na Venezuela.  
A equipe de atendimento conta com uma psicóloga, uma assistente social, uma advogada, duas educadoras 
sociais, dois motoristas e duas auxiliares. Os profissionais receberam capacitação da SPM em relação de 
gênero e diversidade, Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Lei Maria da Penha e 
tráfico de pessoas. 
FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-06-22/mulheres-migrantes-vitimas-de-violencia-terao-
atendimento-na-fronteira-entre-brasil-e-venezuela 
 
 
 
NOTÍCIA 14 

Dossier - Extrema-direita 
Extrema-direita associada ao tráfico de mulheres 

por ISABEL LUCAS14 Maio 2007  
Inédito. Num capítulo a acrescentar à actual versão de "Diário de Um Skin", o jornalista espanhol Antonio Salas 
estabelece uma ligação entre o movimento skinhead em Portugal e Espanha e o tráfico de mulheres. Uma 
descoberta inusitada após olhar o universo das skingirls portuguesas. 
A denúncia é feita por Antonio Salas, pseudónimo do jornalista espanhol que assinou recentemente "Diário de 
Um Skin" (Dom Quixote), e constará de um capítulo a incluir na segunda edição portuguesa do livro.  
Nessas páginas, dedicadas sobretudo ao movimento skin feminino e ainda em fase de tradução, Salas associa 
os partidos de extrema-direita ao negócio de tráfico de mulheres, com Portugal a aparecer em lugar de destaque 
neste circuito.  
Diz Salas que alguns dos partidos políticos espanhóis de extrema-direita com os quais os skins portugueses têm 
colaborado, "cujas manifestações contra a imigração têm apoiado, a cujos comícios políticos têm assistido, em 
cujos concertos de música cantaram as mesmas palavras de ordem racistas e nacionalistas, são os que movem 
os cordéis desse negócio de sexo, que se alimenta em 95% das mesmas imigrantes negras, sul-americanas ou 
árabes que tanto abominam". 
Antonio Salas chegou a esta conclusão na sequência da investigação que fez enquanto infiltrado no movimento 
skin. Classificando o ano de 2007 como um dos mais agitados para o movimento skinhead em Portugal, - 
chama-lhe mesmo "o primeiro ano do Portugal Nacional Socialista" - Salas explica:  
"Quando terminei a minha investigação sobre o movimento neonazi continuei a voltar a Portugal em muitas 
ocasiões.[...] Depois dos skinheads mudei de identidade, de aspecto e de objectivo e infiltrei-me, durante mais 
de um ano, nas mafias internacionais do tráfico de mulheres e raparigas para exploração sexual.  
FONTE: 
http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=1007744&especial=Extrema%20Direita&seccao=SOCIEDAD
E 
 
 
 
NOTÍCIA 15 
A cidade mexicana de Tenancingo, no Estado de Tlaxcala, é o principal foco de tráfico de mulheres da 
América do Norte, segundo o governo dos Estados Unidos. Estima-se que 10% de seus 10 mil habitantes se 
dediquem ao recrutamento, exploração sexual e venda de mulheres.  
FONTE: http://musica.uol.com.br/videos/assistir.htm?video=trafico-de-mulheres-desafia-autoridades-em-cidade-
no-mexico-04024C183362C0C12326 
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NOTÍCIA 16 
Jada Pinkett Smith aparece nua em clipe de campanha contra o tráfico de pessoas 
19/06/2012 12h52 • Da redação - Com informações da Agência EFE  
  
A atriz, modelo e cantora norte-americana Jada Pinkett Smith lançou nesta terça-feira o vídeo do tema Nada Se 
Compara, que faz parte de uma campanha contra o tráfico humano e que também contou com direção de Salma 
Hayek. 
A faixa Nada Se Compara, escrita e interpretada por Jada, foi desenvolvida para apoiar a campanha 
Dontsellbodies.org (não à venda de corpos, em livre tradução), que possui o objetivo de criar uma consciência 
sobre o problema do tráfico de pessoas no mundo, informou hoje a assessoria da artista.  
O vídeo estrelado pela esposa do ator Will Smith, que foi dirigido por Salma Hayek na cidade de Los Angeles, é 
inspirado na história real de uma vítima do tráfico humano, enquanto a Dontsellbodies.org é uma plataforma de 
orientação que fornece informação e referências sobre outras ONGs que também trabalham nesta causa. 
Nesta terça-feira (19/06/2012), em Washington, Jada se reunirá com a secretária de Estado dos EUA, Hillary 
Clinton, a subsecretária de Estado para a Democracia e Assuntos Globais, María Otero, e o diretor do Escritório 
para Monitorar e Combater o Tráfico Humano, Luis de Baca, para acompanhar apresentação do Relatório do 
Tráfico de Pessoas de 2012.  
FONTE: http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/musica/2012/06/19/302681-jada-pinkett-smith-aparece-nua-em-clipe-
de-campanha-contra-o-trafico-de-pessoas 
 
 
 
NOTÍCIA 17 
Eventos - 20/06/2012 - 14h57 
Seminário discute enfrentamento ao tráfico de pessoas 
Por Redação Pantanal News/Karina Lima-Notícias.MS 
Edemir Rodrigues 
 
Campo Grande (MS) –  Cerca de 300 pessoas estão reunidas hoje (20) no Grand Park Hotel, participando do 
Seminário “Enfrentando o Tráfico e Exploração Sexual de Mulheres”, discutindo  o tráfico com fins de exploração 
sexual de crianças, adolescentes e mulheres. A plenária tem o objetivo de sensibilizar a sociedade civil nessa 
temática para a prevenção, o atendimento às vítimas e a responsabilização dos criminosos. “Somente com 
ações como esta que conseguiremos sensibilizar tanto a sociedade civil quanto o poder público, e desta forma 
fortalecermos a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas”, comenta a coordenadora especial de políticas 
públicas para as mulheres, Tai Loschi. 
 O seminário acontece durante todo o dia com várias palestras e debates sobre o tema. Na parte da manhã a 
discussão foi em torno dos “Desafios do atendimento humanizado às vítimas do tráfico de pessoas para fins de 
exploração sexual”, abordado pela presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e 
Juventude, Dalila Figueiredo.  
 “O objetivo da discussão é fazer com que as pessoas reconheçam como problema público este crime e que 
assim possam criar oportunidades de capacitação para agentes públicos que integram as redes de proteção. 
Este se trata de um tema muito complexo e suas particularidades devem ser estudadas de acordo com cada 
região, pois o que é um desafio em um determinado Estado pode não ser para esta região”, comenta a 
palestrante Dalila. 
Para a presidente, o primeiro passo para acabar com esta violência é debater o problema. “Precisamos discutir 
mais sobre o tráfico, trazer a discussão para os lares, escolas, academias, pois somente desta forma, 
aproximando a sociedade desta realidade, que ganharemos força para podermos lidar com a situação”, 
argumenta. 
 As atividades na parte da tarde serão abertas com uma mesa redonda para debater as Políticas Públicas para a 
Mulher e o Enfrentamento ao Tráfico de Mulheres com o representante do Observatório Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Aderlan Crespo. E ainda contará com a palestra de encerramento 
da  jornalista e ativista no enfrentamento à exploração sexual, Priscila Siqueira, que falará sobre “Gênero e 
tráfico de mulheres, vulnerabilidades e desafios”.   
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O seminário faz parte do projeto “Capacitando para o enfrentamento ao tráfico e exploração sexual”,  
desenvolvido pela  Coordenadoria da Mulher. Segundo o levantamento da pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, 
Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil (Pestraf), Mato Grosso do Sul faz 
parte dos Estados mais vulneráveis para essa prática criminosa, fazendo vítimas principalmente nas regiões de 
fronteira com o Paraguai e Bolívia, onde o translado de um País para outro é considerado fácil. 
O tráfico de pessoas é considerado um dos maiores problemas da atualidade, um fenômeno silencioso que faz 
mais de dois milhões de vítimas a cada ano para fins de trabalho escravo, casamento servil, remoção de órgãos 
ou exploração sexual, apontadas como umas das atividades mais lucrativas do mundo. As mulheres negras, 
entre 15 e 27 anos, com baixa escolaridade, são as principais vítimas. Em busca de  melhorias de condições de 
vida para si e seus familiares, têm seus direitos humanos violados, perdem os direito de ir e vir, são depreciadas, 
exploradas e tratadas como mercadoria.  
 “A rede do tráfico é complexa e silenciosa e aqui em Mato Grosso do Sul a situação é ainda mais complicada 
por se tratar de fronteira seca, então por isso a população e autoridades devem caminhar juntas no 
enfrentamento do tráfico por isso é de fundamental importância que a sociedade denuncie este tipo de crime 
pelo 180 e desta forma ganharemos cada vez mais força para romper com este problema”, enfatiza Tai Loschi.  
 O evento é realizado pela Subsecretaria da Mulher e Promoção da Cidadania por meio da Coordenadoria 
Especial de Políticas Públicas para a Mulher, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República. E conta ainda com a presença da Subsecretaria de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres da Secretaria de Política Pública para Mulheres do governo federal, Aparecida Gonçalves; da 
presidente do Observatório Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Nilda da Silva e demais 
autoridades relacionadas ao enfrentamento do tráfico para exploração sexual. 

FONTE: http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=86555 
 
 
 
NOTÍCIA 18 
Tráfico humano: Portugal classificado como «incumpridor» 
País de destino, trânsito e fonte de adultos e crianças sujeitos a exploração sexual e trabalhos forçados, 

diz relatório norte-americano 

Por:  Redacção / CM  |  19- 6- 2012  22: 0  
 O Departamento de Estado norte-americano baixou, nesta terça-feira, a classificação de Portugal no combate 
ao tráfico de pessoas, juntando o país à lista de incumpridores, por não se registrarem mais condenações de 
responsáveis pela «escravatura dos tempos modernos».Enquanto em 2011 surgia no grupo 1, de países que 
cumprem os requisitos norte-americanos no combate às formas modernas de escravatura, Portugal volta a estar 
entre os incumpridores no 12º relatório anual sobre tráfico humano, apresentado pela secretária de Estado 
Hillary Clinton.Portugal, aponta o documento, é país de destino, trânsito e fonte de adultos e crianças sujeitos a 
exploração sexual e trabalhos forçados.As vítimas encontradas vêm do Brasil, Europa de Leste e África e, 
«segundo o Governo, cada vez mais crianças portuguesas são sujeitas a prostituição forçada dentro do país», 
afirma o Departamento de Estado norte-americano.Enquanto brasileiros ou europeus de Leste são sujeitos a 
trabalhos forçados na agricultura e serviços, também homens e mulheres portuguesas são vítimas das mesmas 
práticas noutros destinos da Europa.O relatório identifica ainda casos de crianças forçadas à mendicidade pelas 
suas famílias, originárias da Europa de Leste e incluindo de etnia cigana.A classificação atribuída a Portugal é a 
mesma que recebem Cabo Verde, Brasil, Moçambique ou Timor-Leste, sendo que nenhum país lusófono 
cumpre os critérios, com Angola e Guiné-Bissau a revelarem-se os casos mais preocupantes.Apesar de 
«esforços significativos», Portugal não está a cumprir totalmente com os critérios norte-americanos. 
Em 2010, o Governo português deu conta de pelo menos três condenações ao abrigo da sua lei anti-tráfico, 
relacionadas com a prostituição infantil, mas os dados mais recentes são «difíceis de avaliar», sustenta o 
relatório.O Departamento de Estado norte-americano recomenda que Portugal melhore a «integridade» dos 
dados das atividades policiais, disponibilizando-os de forma que prove que o país «persegue e julga 
vigorosamente» os responsáveis pelo tráfico, com sentenças que «reflitam a gravidade dos seus crimes». 
O relatório afirma que o Governo português deu «alguns passos» ao longo do último ano para melhorar a 
capacidade de identificar vítimas de tráfico e também que fez «esforços apreciáveis» para melhorar o sistema de 
prevenção. 
FONTE: http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/trafico-humano-trafico-de-pessoas-trafico-portugal-estados-unidos-
tvi24/1356300-4071.html 
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NOTÍCIA 19 
Presidente de CPI defende tipificação do crime de tráfico de pessoas 
19/6/2012 15:47,  Por Agência Câmara  
Leonardo Prado Presidente da CPI, Arnaldo Jordy (C): precisamos corrigir as vulnerabilidades da legislação 
brasileira.  
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de Pessoas no Brasil, deputado Arnaldo 
Jordy (PPS-PA), afirmou, nesta terça-feira, que a tipificação penal desse crime deverá ser sugerida pelo 
colegiado. 
Atualmente, o Código Penal (Decreto-lei 2.848/40) prevê apenas o crime de tráfico de pessoas para fins de 
prostituição ou exploração sexual. “Precisamos urgentemente corrigir essas vulnerabilidades da legislação 
brasileira”, disse o parlamentar. “Hoje, se a exploração sexual não se consumar não podemos aplicar a pena.” 
A declaração foi dada durante audiência pública para ouvir o dono da Dom Agency Model’s, Benedito Aparecido 
Bastos, acusado de enviar uma modelo brasileira de 19 anos, da cidade de Conselheiro Lafaiete (MG), para 
Mumbai, na Índia, onde ela teria sido vítima de tráfico internacional de pessoas e submetida a assédio moral e 
sexual, além de cárcere privado e servidão por dívida. 
Fins sexuais 
De acordo com o procurador regional dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria da República em São Paulo, 
Jefferson Aparecido Dias, a exigência do fim sexual é um problema da legislação brasileira. “A mulher tem de 
admitir que foi traficada para fins sexuais porque, se for para trabalho forçado, não será crime”, disse o 
procurador. Ele é o responsável pela denúncia contra a Dom Agency e a Raquel Management, que enviou duas 
modelos, irmãs de 15 e de 19 anos, de São José do Rio Preto (SP) também para Mumbai. 
Segundo Jefferson Dias, o Ministério Público Federal tem buscado suprir a ausência da lei com a qualificação de 
outros crimes. “Temos de fazer uma ginástica para criminalizar, e isso tende a aumentar”, lamentou. 
O caso ocorreu no final de 2010. As jovens foram resgatadas e conseguiram voltar ao Brasil em 26 de dezembro 
do mesmo ano, com o auxílio do consulado, que arcou com os custos da viagem. A Justiça apresentou uma 
liminar para que as agências parem de enviar modelos ao exterior, além de indenizar as jovens, por danos 
morais, e o governo, pelos gastos com as passagens de volta ao Brasil. 
Absolvida pela PFBenedito Bastos se defendeu e disse que a agência foi absolvida pela Polícia Federal (PF): “A 
Dom não enviou, não envia e não enviará modelos para o tráfico internacional de pessoas.” Segundo ele, a 
agência é séria e está regularizada há mais de 11 anos, com CNPJ e endereço fixo em Passos, no interior de 
Minas Gerais. 
Em 12 de junho, a subprocuradora-geral da República Ela Wiecko de Castilho explicou, em audiência na 
Câmara, que existe uma lacuna no Código Penal em relação ao Protocolo para a Prevenção, Repressão e 
Punição do Tráfico de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças, Adicional à Convenção do Crime 
Organizado Transnacional (Convenção de Palermo). 
Segundo ela, essa lacuna seria a falta de definição como crime autônomo das condutas de recrutar, transportar, 
transferir, alojar e receber pessoas para fins de exploração laboral, de redução à condição análoga à de escravo 
e também para a remoção de órgãos. 
Arnaldo Jordy afirmou que, na próxima reunião, a CPI deverá quebrar os sigilos fiscal, telefônico e bancário das 
agências, para esclarecer as respostas “lacônicas e imprecisas” sobre os contratos de trabalho com as modelos, 
dadas por Benedito Bastos. O presidente da comissão informou ainda que o colegiado também deverá ouvir, em 
audiência pública, a dona da outra agência, Raquel Felipe, e algumas das modelos. 
Reportagem – Tiago Miranda Edição – Newton Araújo 

FONTE: http://correiodobrasil.com.br/presidente-de-cpi-defende-tipificacao-do-crime-de-trafico-de-
pessoas/472510/ 
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NOTÍCIA 20 

Relatório dos EUA 
Portugal na lista dos países de “tráfico sexual e trabalho forçado”  

20.06.2012 - 10:55 Por Romana Borja-Santos 
  
A maior parte das vítimas sinalizadas em Portugal são do Brasil, Europa de Leste e África (Foto: Nelson 
Garrido)  
Portugal continua a ser uma fonte, destino e país de passagem para mulheres, homens e crianças sujeitos a 
situações de tráfico sexual e trabalho forçado. A conclusão faz parte do relatório anual dos Estados Unidos sobre 
tráfico de pessoas, que estima que em todo o mundo existam pelo menos 27 milhões do que apelidam como 
“escravos dos tempos modernos”. 
O documento do Departamento de Estado norte-americano, que analisa 186 países e territórios, apresentado 
nesta terça-feira pela secretária de Estado, Hillary Clinton, coloca Portugal no “grupo 2” de um total de três. No 
"grupo 2" estão os países que só estão a cumprir em parte o combate ao tráfico humano, nas suas várias 
formas. Na edição de 2011, Portugal surgia classificado no “grupo 1”, ao lado dos países que cumprem os 
critérios dos Estados Unidos de combate às formas de escravatura moderna. 
Segundo o documento, a maior parte das vítimas sinalizadas em Portugal são do Brasil, Europa de Leste e 
África. Aliás, nenhum país lusófono consegue ficar no “grupo 1”. “De acordo com o Governo, um número 
crescente de raparigas portuguesas menores de idade são sujeitas a prostituição forçada no país”, lê-se no 
relatório, que destaca também trabalho forçado na agricultura, construção, hotéis e restaurantes, tanto por parte 
de estrangeiros no país, como por parte de portugueses no estrangeiro. 
Ainda assim, o relatório salienta que o país tem vindo a fazer vários esforços no sentido de melhorar a situação, 
nomeadamente com campanhas de comunicação públicas e com melhor referenciação e acompanhamento das 
vítimas. Mas sublinha que em termos efectivos são poucas as penas de prisão aplicadas e que as penas 
suspensas permitidas pela legislação portuguesa são um entrave a um combate ao tráfico de seres humanos. 
 
Falta de dados 
A falta de dados fidedignos é outra das críticas feitas pelo Departamento de Estado norte-americano, que refere 
que os mais recentes, referentes a 2010, dão conta de 138 possíveis casos, mas sem especificações. “Metade 
das vítimas [totais referentes a Portugal] foram identificadas” pelas autoridades espanholas, salienta o 
documento. Os Estados Unidos recomendam que Portugal envolva mais organizações não governamentais na 
luta ao tráfico de seres humanos e que organize um programa de alerta de âmbito nacional para o problema.  
Em termos globais, na apresentação do documento, Hillary Clinton afirmou que na edição deste ano, a 12ª, 29 
países subiram a sua posição (como o Nicarágua e República Dominicana), apesar de “estar por terminar o 
trabalho de erradicar a escravatura”, que representará um negócio anual de 20 mil milhões de dólares. 
Clinton explicou que, na maioria dos casos, as vítimas são atraídas para países que prometem melhores 
oportunidades de trabalho e condições de vida, acabando em trabalhos forçados ou mesmo em prostituição, 
estando a Arábia Saudita, Argélia, Coreia do Norte, Cuba, Irão, República Democrática do Congo, Síria e 
Zimbabwe entre os piores exemplos. De todos os países analisados só 33 cumpriam em pleno com as leis 
vigentes a nível internacional, estando os “piores alunos” sobretudo na Ásia e África subsariana. A Síria é um 
dos países mais criticados no documento, pelo conflito armado que ensombra o país há mais de um ano e que 
obrigou a várias sanções e intervenções das Nações Unidas. Dentro do “grupo 2”, onde estão a maioria dos 
países, há, contudo, países que permanecem numa sob vigilância, como é o caso de Rússia e China.  
No dia 1 de Junho, a Organização Internacional do Trabalho já tinha anunciado que em todo o mundo quase 21 
milhões de pessoas, 25% das quais menores de 18 anos, estavam numa situação de trabalho forçado. 
FONTE: http://www.publico.pt/Mundo/portugal-apontado-como-pais-de-trafico-sexual-e-trabalho-forcado-
1551189 
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NOTÍCIA 21 
20/06/2012 12:21 
MS é um dos estados com maior índice de tráfico e exploração sexual da mulher 
  Mayara Sá  

 
Mato Grosso do Sul é um dos estados mais vulneráveis quando se fala de tráfico e exploração sexual, segundo 
Pesquisa sobre “Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial no 
Brasil (Pestraf)”. A prática criminosa, que vitima mais de dois milhões de pessoas no mundo anualmente, em MS 
ocorre principalmente nas regiões de fronteira com o Paraguai e Bolívia, onde o translado de um país ao outro é 
fácil.  
Para combater o problema, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Mulher desenvolveu o projeto 
“Capacitando para o Enfrentamento ao Tráfico e Exploração Sexual de Mulheres”. A ação que começou em 
2011 encerra mais uma etapa, nesta quarta-feira (20), com o seminário “Enfrentando o Tráfico e Exploração 
Sexual de Mulheres”, que acontece das 8h às 18h, no Hotel Grand Park, em Campo Grande, MS.  
A subsecretária da Mulher e da Promoção da Cidadania, Tai Loschi, explica que o evento tem como objetivo 
sensibilizar a sociedade civil para a prevenção, o atendimento às vítimas e a responsabilização dos criminosos. 
“Pretendemos sensibilizar e informar sobre as especificidades deste tipo de tráfico e promover o enfrentamento 
a este crime”, comenta.  
Cerca de 200 pessoas participaram das palestras nesta manhã. A primeira tratou do tema “Os desafios do 
atendimento humanizado às vítimas do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual”, depois foi falado 
sobre “Gênero e tráfico de mulheres, vulnerabilidades e desafios”. Ainda aconteceu uma mesa redonda para a 
discussão dos assuntos abordados.  
Tai Loschi explica que após os debates será formatado um documento que vai ser enviado à Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República. “Com os debates vamos fazer o documento que vai 
para Brasília, a partir dessas discussões que acontecem em nível nacional vamos promover políticas públicas 
adequadas para enfrentar o problema”, finalizou.  
Dados  
A Organização Internacional do trabalho estima que, anualmente, aproximadamente um milhão de pessoas são 
traficadas no mundo com a finalidade de exploração sexual, destas, 98% são mulheres.  
As mulheres afrodescendentes, entre 15 e 27 anos, com baixa escolaridade são as principais vítimas.  
Os principais aliciadores são homens com mais de 30 anos, ensino médio ou superior, envolvidos em rede de 
narcotráfico e exploração.  
Combate 
 Em 2006 foi aprovada a Política nacional de Enfrentamento ao tráfico de Pessoas, que traz um conjunto de 
princípios, diretrizes e ações para atuação do Poder Público nessa área. São três os eixos de atuação: 
prevenção ao tráfico, repressão ao crime e responsabilização dos autores e atendimento às vítimas.  
Rede de Serviços  
Disque 100 – Secretaria Especial de Direitos Humanos  
Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher 
Disque denúncia: 0800-647-1322 – Comitê Estadual de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas/MS  

FONTE:http://www.midiamax.com/noticias/803453-
ms+estados+com+maior+indice+trafico+exploracao+sexual+mulher.html 
 

 
 
NOTÍCIA 22 
Prostituição, escravidão e morte marcam brasileiras vítimas do tráfico  
Cerca de 30% dos assassinatos de brasileiros fora do país estão relacionados ao tráfico de pessoas, 
orquestrado basicamente por organizações vinculadas à prostituição. Em vários casos, há a simulação de 
suicídio. 
Alana Rizzo 
Publicação: 19/04/2011 07:03 Atualização: 19/04/2011 07:53  
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Letícia Peres foi morta no Brasil depois que denunciou uma quadrilha espanhola 
O convite chegou por uma amiga. Viver no exterior, ganhar em euros, mudar de vida… Quem sabe até se casar. 
Toparam Fátima, Socorro, Verônica, Iulsa e milhares de brasileiras recrutadas anualmente pelas máfias 
especializadas em tráfico de pessoas. Não há uma estimativa do número de mulheres levadas ao exterior para 
fins de exploração sexual. O que se sabe é que as organizações estão cada vez mais violentas. E fazendo cada 
vez mais vítimas.  
Vinte brasileiras estão desaparecidas em países europeus. A principal suspeita é de que tenham sido 
assassinadas pelos grupos organizados. O paradeiro delas é totalmente desconhecido há pelo menos quatro 
anos. Diversas tentativas de localização, inclusive das polícias brasileiras e internacionais, foram feitas sem 
sucesso. 
Em média, 30% das mortes de brasileiros no exterior estão relacionadas ao tráfico de pessoas. A maioria das 
vítimas são mulheres que, fora do país, trabalham como prostitutas. Têm entre 18 e 35 anos e não passaram do 
ensino fundamental. São de famílias de baixa renda e já desembarcam endividadas com os patrões. Precisam 
se submeter a uma rotina exaustiva de violência sexual e psicológica para pagar a viagem, a hospedagem e a 
alimentação. 
“As investigações mostram que as quadrilhas estão se aprimorando. Algumas mulheres não aguentam a 
escravidão a que são submetidas. Tentam fugir e são mortas. Outras são assassinadas como uma espécie de 
queima de arquivo mesmo. Sabem como funcionam aquela rede e estão dispostas a denunciar”, explica o 
assessor de Relações Internacionais do estado de Goiás, Elie Chidiac, estado de origem das vítimas e da 
maioria das mulheres traficadas no país.  
 Para despistar, as organizações criminosas tentam maquiar os crimes levantando hipóteses de suicídio e de 
assassinato cometido por companheiros das vítimas. Isso ocorreu no início do ano com Magda Silva, morta no 
interior de São Paulo, e com uma goiana encontrada sem vida em Portugal há duas semanas. A família, que 
preferiu não se identificar, não acredita que a mulher de 35 anos e mãe de dois filhos no Brasil tenha se 
enforcado. 
No ano passado, quatro brasileiras foram mortas no exterior. Uma delas, Veronica Crosati, foi esfaqueada dentro 
de casa na Itália. A garota de programa já tinha procurado organizações não governamentais que prestam 
assistência às mulheres vítimas da prostituição no exterior. Depois de anos de escravidão, queria denunciar 
seus algozes. 
Monitoradas 
No Brasil, os aliciadores, além de identificarem o potencial das mulheres, têm entre suas atribuições o 
monitoramento das garotas que retornam ao país. Letícia Peres Mourão saiu de Goiás rumo à Espanha. Dividiu 
oito anos em pelo menos três cidades — Barcelona, Vilanova y La Geltrú e Tarragona. Ela denunciou o horror 
enfrentado nos bordéis e voltou ao Brasil em dezembro de 2008. Mudou-se para o Guará (DF), onde foi 
assassinada. Ficou comprovado nas investigações que o crime ocorreu a mando de uma organização criminosa 
dona de seis prostíbulos na Espanha.  
 Apesar do número de brasileiras vivendo em outros países, a Secretaria de Políticas para Mulheres não 
mantém canal de denúncia ou mesmo um programa de atendimento a esse público. Segundo o órgão, o 
Ministério das Relações Exteriores é responsável pelas brasileiras no exterior, inclusive pelos casos de morte ou 
desaparecimento. No ano passado, a Polícia Federal abriu 76 inquéritos para investigar o tráfico de pessoas no 
Brasil. 
FONTE: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2011/04/19/interna_brasil,248514/prostituicao-
escravidao-e-morte-marcam-brasileiras-vitimas-do-trafico.shtml 
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NOTÍCIA 23 
Itália e Portugal são os países que mais recebem brasileiros vítimas de tráfico 
Publicado Sexta-Feira, 20 de Abril de 2012, às 15:51 | Portal Brasil 
Pesquisa sobre tráfico de pessoas realizada em três países mostrou que as vítimas desse tipo de crime nem 
sempre conseguem reconhecer a condição de exploradas. Muitas vezes, os aliciadores se juntam a elas de tal 
forma que não percebem a atuação da rede de tráfico. O estudo revela que as motivações para emigrar são 
diversas e variam conforme os grupos sociais. 
Dificuldades para conseguir emprego no Brasil desejo de viver uma experiência europeia, a glamurização da 
vida fora do País e até a fuga de violações de direitos, em especial, para transexuais e transgêneros, aliados à 
falta de informação, podem aumentar a vulnerabilidade dos brasileiros que vão para o exterior.   
Entre 2009 e 2010, foram feitas 84 entrevistas com autoridades policiais, funcionários governamentais, 
procuradores, investigadores e representantes de Organizações Não Governamentais (ONGs). O trabalho 
desenvolvido pelo International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) é fruto de parceria com a 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, responsável pela política de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas.  
A pesquisa está relatada no livro Jornadas Transatlânticas - Uma pesquisa exploratória sobre tráfico de seres 
humanos do Brasil para Itália e Portugal, lançado, no País, este mês. A publicação é resultado do Projeto 
Promovendo Parcerias Transnacionais: Prevenção e Resposta ao Tráfico de Seres Humanos do Brasil para os 
Estados Membros da União Europeia, financiado pela Comissão Europeia.  
Outro resultado trazido pelo estudo é o de que a ocupação das vítimas muda para atender às demandas por 
trabalho dos países de destino. Elas podem exercer o trabalho de cuidadores, técnicos da construção civil, babá, 
chefe de cozinha, e também serem vítimas para o mercado do sexo.  
“Muitas vezes, a situação pode ser de tráfico, de exploração laboral ou de dependência. Isso dificulta tanto as 
políticas de atenção como de prevenção”, explica a oficial de projetos do ICMPD, Fabiana Gorenstein, 
coordenadora do trabalho.  
 
Diferenças entre países  
As entrevistas foram divididas entre Brasil, Itália e Portugal. O estudo brasileiro centrou-se em São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás e Distrito Federal - estados apontados pelos parceiros do projeto como a origem de um grande 
número de presumíveis vítimas brasileiras.  
A pesquisa identificou também aumento contínuo no recrutamento de transexuais e mulheres das áreas 
periféricas do Nordeste e da região Amazônica. Paraná, Pará, Piauí e Pernambuco também apareceram como 
outros estados de origem.  
Na Itália, não foi encontrada evidência de tráfico de órgãos para transplante, nem para adoção ilegal. O principal 
perfil encontrado foi o de transexuais para exploração sexual. As vítimas já chegam com uma dívida com os 
exploradores de cerca de 15 mil euros, correspondente à viagem. Seus documentos são retidos e são também 
obrigadas a pagar cafetinas por alimentação, aluguel, propaganda na internet e local de trabalho.  
A pesquisa atende a demanda do governo italiano que queria conhecer a situação da migração das transexuais 
brasileiras envolvidas no mercado do sexo. A Itália é considerada o país europeu mais procurado por 
transexuais brasileiras e prostitutas, porém sua rede de enfrentamento é a mais organizada.  
Sobre Portugal, o estudo revela que, devido aos laços históricos, há também uma forte tendência de migração 
para o país entre os cidadãos brasileiros. As mulheres são as vítimas de tráfico de pessoas mais frequentes, 
com fins de exploração sexual. Para a exploração laboral, são recrutados homens e mulheres para serviço 
doméstico e construção civil. Em geral, as vítimas têm sempre o objetivo de melhorar suas condições de vida.  
Os entrevistados portugueses não revelaram casos de tráfico de pessoas nos últimos dois anos, embora 
soubessem definir o conceito desse crime. “Não sabemos se é uma subnotificação. Há um discurso baseado em 
algo que não são evidências concretas. É preciso aprofundar mais essas relações para conhecer a realidade no 
país”, afirma a oficial de projetos do ICMPD, Fabiana Gorenstein.  
Como resultado geral, a pesquisa traz também recomendações relativas à cooperação sobre tráfico de pessoas 
entre Brasil e países destinos que podem ser usadas na criação de políticas, como a necessidade de informar 
melhor os cidadãos brasileiros sobre os riscos do tráfico de pessoas e sobre os direitos dos migrantes. Essas 
recomendações já estão sendo cumpridas.  
O projeto Itineris, realizado pelo ICMPD em parceria com o Ministério da Justiça e outras instituições, auxilia 
essa tarefa. O projeto deve lançar, este ano, uma página na internet e uma cartilha, além de realizar 
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capacitações para as Superintendências do Trabalho em todos os estados - com o intutito de oferecer 
informações a pessoas que querem morar no exterior, de forma a proporcionar uma migração segura. Esse 
material será distribuído pela rede de postos e núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas.   
No prefácio do livro, o secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, ressalta que o Estado deve promover e 
incentivar a realização de pesquisas. Abrão afirma que um dos maiores desafios nos esforços de enfrentamento 
ao tráfico de pessoas é a escassez de dados concretos sobre as rotas utilizadas para o crime e o número de 
pessoas vitimizadas. 
FONTE: http://www.cenariomt.com.br/noticia.asp?cod=183008&codDep=1 
 
 
 
 
NOTÍCIA 24 
PF: tráfico sexual de mulheres triplica em 5 anos 
Nos últimos cinco anos, segundo dados da Polícia Federal, foram abertos 466 inquéritos envolvendo brasileiras 
vítimas de tráfico para exploração sexual no exterior. O número equivale ao triplo do volume de processos 
verificado nos cinco anos anteriores - entre 1998 e 2002, foram 153 inquéritos. 
 De acordo com o chefe da Divisão de Direitos Humanos da Polícia Federal, Felipe Tavares Seixas, "os números 
indicam um aumento na incidência do crime, mas também na eficácia do reconhecimento e do combate a ele". 
 "Um elemento importante para que isto ocorra é a colaboração internacional entre as polícias", apontou Seixas. 
 "Os principais destinos utilizados pelos traficantes são Espanha, Portugal, Suíça e Itália. São países com adidos 
policiais em Brasília, algo que facilita bastante o trabalho de inteligência e ação da PF." 
 Ponto de origem. Não há uma estimativa do número de mulheres brasileiras que foram traficadas para o exterior 
para fins de exploração sexual, mas o delegado aponta que o Brasil é um dos principais pontos de origem deste 
tipo de tráfico no mundo. 
 De acordo com as estatísticas da Polícia Federal, a maior parte das vítimas de exploração é do Estado de 
Goiás, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A rota da maioria destas mulheres é a Europa.  
 "Mas os perfis variam de acordo com cada Estado. No Pará, por exemplo, há muitos casos de mulheres ou até 
mesmo crianças que são traficadas para prostituição no Suriname ou na Venezuela", afirmou o delegado. 
 Seixas é um dos membros da delegação brasileira no Fórum de Viena, um encontro promovido pelas Nações 
Unidas para discutir a questão do tráfico humano. Segundo ele, a Polícia Federal não possui dados sobre o 
tráfico de brasileiros para o exterior para fins de trabalho escravo.  
 "A legislação criminal brasileira ainda não está adaptada ao protocolo de Palermo, que tipifica este crime como 
tráfico de pessoas", justificou.  
 Para acertar estes e outros detalhes relativos ao tema, o governo federal lançou no início de janeiro um plano 
estabelecendo uma política nacional de combate ao tráfico de pessoas.  
 "Um dos méritos deste plano é juntar em uma única linha de ação para todos os aspectos que envolvem este 
tema. Já faz tempo que o Brasil combate a exploração sexual e o trabalho escravo, mas separadamente. Agora, 
eles serão tratados de forma conjunta, baseado em três eixos: a prevenção, o combate ao crime e a assistência 
às vítimas", explicou a gerente de projetos da Secretaria Nacional de Justiça, Bárbara Campos.  
Dentre os objetivos do plano está a criação de um banco de informações que permitirá o mapeamento do 
problema no Brasil.  
 "O combate ao tráfico de pessoas é uma atividade que exige o trabalho em conjunto de uma série de 
ministérios, como Justiça, Saúde, Assistência Social, Trabalho, Turismo, Educação. Juntar as informações 
vindas de cada uma delas é um passo importante para enfrentarmos o problema", disse Campos.  
 FONTE:  http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2442582-EI5030,00-
PF+trafico+sexual+de+mulheres+triplica+em+anos.html 
NOTÍCIA 25 
Anuradha Koirala - Tráfico de Mulheres CNN - Anuradha Koirala do Nepal vence o prêmio CNN Heores 2010 
Anuradha Koirala do Nepal vence o prêmio CNN Heores 2010 
 
Uma mulher cujo grupo já resgatou mais de 12.000 mulheres e meninas da escravidão sexual foi nomeada a 
heroína do ano de 2010 pela CNN. Anuradha Koirala foi escolhida pelo público numa votação online que 
funcionou durante oito semanas no site www.cnn.com. 

http://www.cnn.com/
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O tráfico humano é um crime, um crime hediondo, uma vergonha para a humanidade, disse Koirala no início da 
noite após ser apresentada como um dos 10 concorrentes ao CNN Heroes de 2010. 
Eu convido todos a se unirem e criar uma sociedade livre do tráfico. Precisamos fazer isso por nossas filhas. 
Anuradha Koirala  
"Primeiro você tem que aprender a encará-las como suas próprias filhas. Você sentirá doer mas em seguida, 
sentirá também em você força interior para protegê-las." - Anuradha Koirala 
Anuradha é presidente e fundadora da Maiti Nepal, uma organização cuja missão é ajudar as vítimas da 
exploração sexual no Nepal. Nesse país existe um forte mercado de prostituição que escraviza garotas desde a 
infância, submetendo-as à serviços sexuais diários. Essas jovens, a maioria adolescentes, são mantidas em 
cárcere dentro do prostíbulo, mal alimentadas e sem qualquer contato social externo. Em alguns casos, desde 
os 7 anos de idade já são forçadas a acordar as 2:00 da manhã, se maquiar e ter relações sexuais com 25 à 60 
homens por dia. Além disso, elas são torturadas, queimadas, feridas e obrigadas a abortarem, conta Anuradha 
em uma entrevista à HARVARD GAZETTE. Em 1994 as estimativas eram que 1,600 meninas estavam 
envolvidas no comércio sexual. Segundo a Maiti Nepal, hoje esse número aumentou 100 vezes mais.  
Contra esse movimento, Anuradha tenta resgatar essas vítimas (muitas delas vendidas pelos seus próprios 
pais), tratar de seus traumas físicos e mentais, educá-las e reinserí-las na sociedade. Ela começou esse trabalho 
em sua própria casa sem qualquer apoio, simplesmente levando as meninas para lá e cuidando delas. Hoje, 
quase 20 anos mais tarde, 12,000 garotas já foram resgatadas e reabilitadas, algumas delas inclusive 
trabalhando no instituto, que conta com escola e hospital próprio. A luta de Anuradha é mais do que severa. 
Além do trabalho de resgatar, cuidar e manter essas meninas, e grande parte delas infectadas com HIV, ela 
enfrenta os "homens invisíveis" por trás desse mercado negro, os quais contam com conexões nos altos níveis 
da sociedade. 
FONTE: http://www.missaoboasnovas.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=94 
 
 
 
NOTÍCIA 26 
Jornal: brasileiras dominam prostituição em Coimbra 
As brasileiras dominam o mercado da prostituição na cidade portuguesa de Coimbra, a terceira maior do país, de 
acordo com a reportagem publicada nesta quarta-feira pelo diário português Correio da Manhã. Segundo a 
reportagem, as mulheres chegam ao país com o sonho de ganhar dinheiro fácil e rápido na profissão, mas logo 
percebem que a realidade é um pouco diferente.  
"Em Coimbra, o negócio da prostituição é das brasileiras. Dominam o mercado. Chegam recomendadas por 
outras. Vêm na maioria de Goiás e as casas luxuosas que florescem na vizinhança criam a ilusão de que nosso 
país é o eldorado. A língua, o ambiente calmo, o menor controle das autoridades, são aliciantes que fazem do 
bilhete de avião para Portugal sinônimo de muitos euros e regresso ao Brasil com status."  
 Para o Correio da Manhã, as mulheres querem ganhar dinheiro, principalmente, para pagar escolas melhores 
para seus filhos. O jornal cita Madame Claire, uma brasileira que 20 anos atrás era modelo de eventos no Brasil, 
e depois abraçou a prostituição. Hoje, ela mantém um prostíbulo na cidade portuguesa onde, segundo o jornal, 
"vende fantasias".  
 "A competitividade sente-se cada vez mais. O número de casas triplicou. Agora o número de casos de pessoas 
que estão a fazer sem preservativo também está a crescer", disse Madame Claire à reportagem.  
 A reportagem ainda fala da busca do amor pelas prostitutas e do sonho de "sair da vida" com a ajuda de um 
"príncipe encantado". Por outro lado, segundo Madame Claire, "50% das mulheres que andam nesta vida 
gostam mesmo do que fazem".  
 O jornal também entrevistou travestis que se prostituem, entre eles Bianca, que junto com a namorada (também 
travesti) Ana Carolina, quer ganhar dinheiro rápido para construir uma vida nova.  
 "Era gestor de recursos humanos numa empresa de automóveis no Brasil, onde trabalhavam 800 pessoas. Uma 
reformulação de quadros levou-o para o desemprego. Portugal foi o destino, mas a prostituição ainda estava 
longe. O travesti Bianca passou pelo telemarketing, uma quinta em que cuidava de 80 vacas em Castelo Branco 
e a distribuição de publicidade. Nada que desse para viver."  
Segundo Bianca teria dito ao jornal, ela e a namorada agora vão a qualquer lugar e compram qualquer coisa, 
sem problemas de dinheiro.  

http://toonadas.blogspot.com.br/2010/10/anuradha-koirala.html
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 A reportagem ainda comenta que a Internet teria melhorado o trabalho das prostitutas, facilitando o acesso de 
clientes, e que a legalização da prostituição poderia regularizar a situação de cerca de 10 mil mulheres ilegais, 
70% delas vindas do Brasil.  
 "O negócio envolve mais de 30 mil prostitutas portuguesas e estrangeiras, movimentando 2,5 milhões de euros. 
Se a atividade fosse legal, o Estado receberia 650 milhões", diz o jornal.  
 FONTE: http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI2291588-EI306,00.html 
 
 
 
NOTÍCIA 27 
LONDRES 2012 
17/06/2012 - 08h15 | Roberto Almeida | Londres 
Copas e Olimpíada não geram tráfico de mulheres, diz estudo de ONG 
Governos têm lançado estimativas irreais sobre números de mulheres traficadas durante eventos esportivos 
Wikicommons 
Tanto na Copa da África do Sul (foto) como na da Alemanha, surgiu o dado de que 40 mil mulheres foram 
"forçadas à prostituição” 
A GAATW (Aliança Global Contra o Tráfico de Mulheres) lançou no ano passado um estudo que questiona o 
alarde feito por autoridades públicas sobre o aumento de prostituição durante eventos esportivos de grande 
porte. Com base em estatísticas, o estudo da ONG pretende demonstrar que o discurso anti-prostituição é, na 
verdade, um discurso anti-imigração. 
Intitulado “Qual o preço de um boato? Um guia sobre mitos e fatos sobre tráfico de pessoas e eventos 
esportivos”, o documento embasa o trabalho do grupo britânico Stop the Arrests, que pede à polícia do Reino 
Unido que suspenda prisões e deportações de trabalhadores sexuais pelo menos até o fim da Olimpíada de 
Londres, em agosto. 
De acordo com o estudo, governos têm lançado estimativas irreais sobre números de mulheres traficadas 
durante eventos esportivos. Um exemplo é o de 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, quando surgiu o 
número de 40 mil “mulheres forçadas à prostituição” na imprensa internacional. 
“O foco em 40 mil “mulheres forçadas à prostituição” [supostamente na Alemanha para a Copa do Mundo] é 
característico de um discurso que não faz distinção entre trabalhadores sexuais não-documentados que 
trabalham sem visto, mas de forma voluntária, e trabalhadores sexuais que foram traficados”, afirmam Nivedita 
Prasad e Babette Rohner, membros da GAATW. 
Estranhamente, afirma o documento, o mesmo número – 40 mil – foi utilizado durante a Copa do Mundo da 
África do Sul, em 2010. O GAATW tentou descobrir a origem do dado, que teria surgido em uma agência oficial 
sul-africana. Mas não havia qualquer base empírica para ter sido divulgado. 
FONTE: 
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/reportagens/22462/copas+e+olimpiada+nao+geram+trafico+de+mulheres
+diz+estudo+de+ong.shtml 
 
 
 
NOTÍCIA 28 
Subsecretaria da Mulher realiza seminário "Enfrentando o Tráfico e Exploração Sexual"  
Escrito por  Tamires Vila Maior  
Campo Grande (MS)- A Subsecretaria da Mulher e Promoção da Cidadania, por meio da Coordenadoria 
Especial de Políticas Públicas para a Mulher, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República, realiza no próximo dia 20, no Hotel Grand Park, a partir das 8 horas, o Seminário 
Enfrentando o Tráfico e Exploração Sexual de Mulheres. 
O evento tem o objetivo de sensibilizar a sociedade civil nessa temática para a prevenção, o atendimento às 
vítimas e a responsabilização dos criminosos. “Este seminário é de extrema importância, pois desta forma 
pretendemos sensibilizar e informar sobre as especificidades deste tipo de tráfico e promover o 
enfrentamento deste crime”, comenta a assessora técnica da coordenadoria, Márcia Paulino. 
A expectativa é que cerca de 300 pessoas participem da palestra. O seminário é aberto ao público e a inscrição 
deve ser feita até a próxima sexta-feira (15) pelo email -  traficodemulheres2012@gmail.com.  Este endereço de 
e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. . O seminário contará 

http://mail.uol.com.br/compose?to=traficodemulheres2012@gmail.com
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com a palestra da  jornalista e ativista no enfrentamento a exploração sexual, Priscila Siqueira, com o tema 
“Gênero e tráfico de mulheres”. Terá também a presença da subsecretária de enfrentamento à violência contra 
as mulheres da Secretaria de Políticas Publicas para Mulheres do governo federal,  Aparecida Gonçalves. O 
evento também vai contar com a presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e 
Juventude, Dalila Figueiredo e da presidente do Observatório Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
Nilda da silva. 
O seminário faz parte do projeto “Capacitando para o enfrentamento ao tráfico e exploração sexual” 
desenvolvido pela  Coordenadoria da Mulher. Segundo o levantamento da pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, 
Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil (Pestraf), Mato Grosso do Sul faz 
parte dos Estados mais vulneráveis para essa prática criminosa, fazendo vítimas principalmente nas regiões de 
fronteira com o Paraguai e Bolívia, onde o translado de um País para outro é considerado fácil. 
O tráfico de pessoas é considerado um dos maiores problemas da atualidade, um fenômeno silencioso que faz 
mais de 2 milhões de vítimas a cada ano para fins como trabalho escravo, casamento servil, remoção de órgãos 
ou exploração sexual. As mulheres negras, entre 15 e 27 anos, com baixa escolaridade são as principais 
vítimas. Em busca de melhorias de condições de vida para si e seus familiares, têm seus direitos humanos 
violados, perdem os direito de ir e vir, são depreciadas, exploradas e tratadas como mercadoria. 
Para mais informações sobre o evento, os interessados deve entrar em contato pelo telefone 3318-1003. 
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de Pessoas no Brasil realizará, nesta terça-feira (12), 
audiência pública para ouvir a subprocuradora-geral da República, Ella Wiecko Volkmer de Castilho.De acordo 
com a subprocuradora-geral, a legislação brasileira não está de plena conformidade com a definição do 
Protocolo para a Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças, 
Adicional à Convenção do Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo).Para o deputado Arnaldo 
Jordy (PPS-PA), mulheres jovens, em sua grande maioria com idade entre 18 e 21 anos, solteiras e com baixo 
nível de escolaridade, constituem o filão de uma das atividades criminosas mais cruéis: o tráfico de pessoas. 
“Mediante promessas de uma vida mais digna, com oportunidades de trabalho no exterior ou até mesmo de 
casamento com estrangeiros, os aliciadores, homens instruídos, comerciantes ou empresários do ramo do 
espetáculo, agências matrimoniais, bares, agências de turismo ou de modelos, convencem as vítimas a 
abandonar seus países de origem para irem ao encontro de um ideal que custará nada menos que sua 
liberdade”, denuncia Jordy. 
A reunião será realizada às 10h, no Plenário 11. 
FONTE: http://www.cenariomt.com.br/noticia.asp?cod=204209&codDep=1 
 
 
NOTÍCIA 29 
OIT: 20 mi são vítimas de trabalho forçado 
Mulheres e meninas representam 55% do total; tráfico de pessoas também foi incluído no levantamento  
Da Agência Brasilnoticias@band.com.br   
Cerca de três em cada mil pessoas em todo o mundo são vítimas de trabalho forçado, segundo estudo da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho) divulgado nesta sexta-feira. O número total de pessoas presas em 
empregos que lhes foram impostos por meio de coação ou de engano chega a 20,9 milhões. Nessas situações 
também podem ser incluídos o tráfico de seres humanos ou práticas análogas à escravidão. O último relatório da 
organização sobre o assunto foi divulgado em 2005. 
“O tráfico de seres humanos também pode ser considerado trabalho forçado e, assim, essa estimativa capta o 
tráfico de seres humanos para exploração laboral e sexual ou o que alguns chamam de escravidão moderna”, 
diz o estudo. 
De acordo com o levantamento, mulheres e meninas representam 55% (11,4 milhões) do total de trabalhadores 
forçados, enquanto homens e meninos representam 9,5 milhões (45%). Além disso, os adultos são mais 
afetados do que as crianças, pois 74% (15,4 milhões) das vítimas são maiores de 18 anos e 26% (5,5 milhões) 
estão abaixo dessa faixa etária. 
A região da Ásia e do Pacífico apresenta o número mais alto de trabalhadores forçados no mundo, 11,7 milhões 
(56%). A África vem em seguida, com 3,7 milhões (18%), e a América Latina, com 1,8 milhão de vítimas (9%). 
Nos países da Europa Central e do Leste Europeu são registrados 1,6 milhão (7%) de pessoas trabalhando de 
forma forçada. Nas economias desenvolvidas e na União Europeia há 1,5 milhão (7%) de trabalhadores 
forçados, enquanto no Oriente Médio, o número de vítimas é estimado em 600 mil (3%). 
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O estudo mostra ainda que 90% dos trabalhadores (18,7 milhões) são explorados na economia privada, por 
indivíduos ou empresas. Desses, 4,5 milhões (22%) são vítimas de exploração sexual forçada e 14,2 milhões 
(68%) são forçados em atividades econômicas como agricultura, construção civil, trabalho doméstico ou 
industrial. 
Além disso, 2,2 milhões (10%) são vítimas de trabalho forçado imposto pelo Estado, como por exemplo, nas 
prisões, o que viola as normas da OIT, ou imposto por forças armadas rebeldes ou exércitos nacionais. 
O documento também apresenta a relação entre migração e trabalho forçado. Há 9,1 milhões de vítimas (44%) 
que estão presas no trabalho forçado após um processo migratório, ou seja, o deslocamento dentro de seus 
países ou para o exterior. A maioria dessas pessoas, 11,8 milhões (56%), está submetida a trabalho forçado em 
seus países de origem ou residência. 
“Os deslocamentos entre fronteiras estão estreitamente vinculados à exploração para fins sexuais. Em 
contrapartida, a maioria dos trabalhadores forçados em atividades econômicas e quase todos os que são vítimas 
de trabalho forçado imposto pelo Estado não se afastaram de suas áreas de origem”, mostra o estudo. 
FONTE: http://www.band.com.br/noticias/mundo/noticia/?id=100000507436 
 
 
NOTÍCIA 30 
31/05/2012 - 19h52  
MJ diz que já identifica casos de europeus vítimas de tráfico de pessoas no Brasil 
BRASÍLIA - Combate a esse tipo de crime foi discutido no Seminário Internacional Brasil-União Europeia sobre 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
Agência Brasil 
BRASÍLIA - A vontade de muitos jovens brasileiros de terem uma experiência profissional no exterior já resultou 
em muitos casos de vítimas de tráfico de pessoas. De acordo com o Ministério da Justiça, no entanto, com o 
crescimento econômico do Brasil e o aumento da fiscalização, é cada vez mais comum a identificação de 
cidadãos europeus vítimas desse crime no território brasileiro, iludidos por falsas oportunidades de trabalho. 
“Durante muito tempo os brasileiros eram as maiores vítimas, quando iam aos países centrais. Agora, temos 
percebido que há ocorrência de tentativas de tráfico de pessoas a partir da América Latina e dos países centrais, 
que estão em crise. Neles, existem ocorrências de tentativas de tráfico de pessoas enviadas ao Brasil com o 
mesmo propósito”, disse hoje (31) o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. 
O combate a esse tipo de crime foi discutido no Seminário Internacional Brasil-União Europeia sobre 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A constatação de problemas comuns, de acordo com Paulo Abrão, 
resultou na necessidade de se aproximarem com o objetivo de planejar ações e definir parâmetros para a troca 
de informações. “Vamos padronizar essa coleta de informações para que, em um ano, tenhamos dados 
confiáveis para formular nossas políticas”, adiantou. 
Presente ao encontro, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, ressaltou a necessidade de cooperação 
internacional para enfrentar o tráfico de pessoas. “Esse é um problema que preocupa muitos países do mundo, 
em especial a Comunidade Europeia. Portanto, o enfrentamento não passa apenas por medidas internas de 
nosso país. Sem uma relação internacional aprofundada e sem a conjugação de esforços, não será possível 
encontrarmos a solução”, disse. 
Isso levou governos de diferentes países a ampliar parcerias visando ao combate desse tipo de crime que, 
segundo avaliação do secretário Paulo Abrão, “já se constitui como o terceiro maior volume de ativos ilícitos no 
mundo”. De acordo com a embaixadora da União Europeia no Brasil, Ana Paula Zacarias, "o tráfico de pessoas 
movimenta US$ 7 bilhões anuais". 
Apesar de os dados ainda serem preliminares, Abrão diz já ser possível identificar o perfil internacional das 
vítimas de tráfico. “São principalmente mulheres entre 19 e 24 anos. Em geral, são traficadas para diferentes 
fins. Entre as modalidades mais comuns estão a exploração sexual, a remoção de órgãos e tecidos humanos, 
trabalho escravo ou servidão em casamentos”. 
Abrão explica que as denuncias de prática desse crime no Brasil podem ser feitas nos núcleos e postos de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas instalados em pontos de entrada no país e rodoviárias de diversos estados. 
“As pessoas podem procurar esses locais para apresentar suas demandas, pois são eles que administram, in 
loco, a ocorrência dos fatos e depois os levam ao âmbito federal nível federal, para eventual ação articulada com 
a Polícia Federal”. 
FONTE: http://www.dci.com.br/mj-diz-que-ja-identifica-casos-de-europeus-vitimas-de-trafico-de-pessoas-no-
brasil-id296726.html 
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NOTÍCIA 31 
Governadora do RN anuncia núcleo de combate ao tráfico de pessoas 
Natal (RN) - A governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, anunciou nesta segunda (28), na 
Assembleia Legislativa do Estado, durante a realização da audiência pública da CPI do Tráfico Nacional e 
Internacional de Pessoas do Senado, que vai criar o núcleo estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
A capital potiguar está entre as mais de 200 rotas existentes no país, sobretudo para fins de exploração sexual 
no exterior. O ministro da Previdência, Garibaldi Alves, também compareceu ao evento e elogiou a iniciativa da 
governadora. “A governadora decidiu dar um basta na situação ao assumir o compromisso da criação do 
núcleo”, disse o ministro.  
“Infelizmente estamos incluídos nessa rota. O Governo tem essa obrigação de criar os mecanismos necessários 
para enfrentar esse mal, que é muito grave e envergonha o Brasil. Podem ficar certos de que vamos criar o 
núcleo, a decisão já está tomada. Quando há vontade política, a gente faz o mais rápido possível”, discursou a 
governadora. 
A presidente da CPI, senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), diz que o núcleo será muito importante não só 
para o Rio Grande do Norte, mas para todo o país. Segundo ela, em breve o colegiado fará nos Estados Unidos 
um relato sobre o avanço que o Brasil está tendo no combate a esse tipo de crime, e o Estado será mais um 
exemplo. 
Atualmente já existem núcleos em 15 Estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. 
Além de contribuir no encaminhamento para a criação do núcleo, o vice-presidente da CPI, senador Paulo Davim 
(PV-RN), comunicou que a CPI solicitará ao Ministério da Justiça a liberação da Polícia Federal para entrar no 
caso das cinco crianças raptadas de dentro de suas casas no bairro Planalto (Natal), em 1998. Sem descobrir 
nada, a polícia trabalha com a hipótese de sequestros com fins para o tráfico de órgãos e adoção ilegal por 
estrangeiros. 
Outro encaminhamento do colegiado no Estado será ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para que dê 
celeridade ao julgamento de nove processos criminais em tramitação no tribunal relativos a tráfico de pessoas 
para fim de exploração sexual e aliciamento de trabalhadores dentro do país. 
Na audiência também foram relatados duas operações da Polícia Federal no Estado. Em 2005, a Operação 
Corona resultou na prisão de estrangeiros ligados a uma máfia italiana que integravam um grupo especializado 
em tráfico interno e internacional de mulheres. Em 2010, a Operação Ferrari colheu indícios de que 
aproximadamente 100 mulheres já teriam sido levadas à Itália com fins de exploração sexual. Os senadores 
cobraram o desfecho dessas operações. 
A delegada da PF, Polyana de Medeiros, explicou que nos dois casos tiveram muitos envolvidos. No caso da 
Operação Ferrari chegou-se a deflagrar prisões, mas a Justiça absorveu os acusados. Houve um recurso do 
Ministério Público Federal (MPF) que ainda está sendo avaliado. “Para você combater o tráfico precisa de uma 
equipe especializada, esta acontecendo treinamento, mas a equipe ainda é pouca”, ponderou a delegada.  
Com base em dados da Pesquisa Nacional sobre o Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes (Pestraf), de 
2002, a CPI aponta o Rio Grande do Norte como uma das principais origens nas rotas internacionais de tráfico 
de pessoas, em especial mulheres para fins de exploração sexual, com destino a Espanha e Itália.  
Além disso, com bases em vários relatos, afirma-se que “há uma intricada rede que viabiliza a emissão de 
carteiras de identidade falsas, onde a idade dos indivíduos é alterada, para mais, emissão de passaportes e 
outros itens”.  
A próxima audiência pública externa da CPI deve ser na cidade de Goiânia, também integrante da rota do tráfico 
de pessoas. 
FONTE: http://www.vermelho.org.br/am/noticia.php?id_noticia=184414&id_secao=52 
 
 
 
NOTÍCIA 32 
08/05/2012 - 10:23  
Instituição ampara vítimas do tráfico internacional 
 
Duas brasileiras voltarão esta semana ao Brasil após terem conseguido fugir da Espanha, onde viveram em 
condições análogas à escravidão. Acolhidas em uma casa abrigo espanhola, parceira do Núcleo de 
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Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) de Goiás, as jovens - ambas goianas - estão na lista dos 
brasileiros que saíram do país com a perspectiva de ganharem bons salários no exterior, mas terminaram como 
vítimas do tráfico internacional de pessoas. Segundo o NETP-GO, de 2011 até hoje, foram atendidos 12 casos 
semelhantes ao das duas brasileiras.  
Exemplos como esses, de acolhimento às vítimas desse crime – em sua maioria mulheres, crianças e 
transexuais – serão tema do Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, promovido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), dias 14 e 15 
de maio, em Goiânia. Ao todo, serão nove paineis em que autoridades brasileiras e estrangeiras discutirão 
temas como ações de repressão; experiência dos organismos internacionais; novas rotas do tráfico humano e 
necessidade da mudança na legislação brasileira. Veja aqui a programação.  
Segundo o relatório sobre tráfico elaborado em 2010 pelo Ministério da Justiça, 70 pessoas apresentaram 
indícios de terem sido exploradas pela rede de tráfico internacional nos últimos anos; desses, 49 eram mulheres; 
16 eram transexuais e cinco eram homens. Goiás tem sido o Estado com maior número de pessoas nessas 
condições, mas também se destacam nesse ranking negativo Rio de Janeiro, Pará e Minas Gerais. Para o 
procurador da República no estado de Goiás, Daniel de Resende Salgado, há tráfico humano onde há 
vulnerabilidade socioeconômica.  
“Não há dúvida de que pessoas em situação de miséria, de fome e de falta de educação correm o risco de se 
jogarem em uma jornada perigosa pela falta de melhor perspectiva”, afirmou o procurador, que é membro da 
Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos (AIAMP) contra o tráfico de pessoas.  
Vítimas sentem-se responsáveis – Este ano, além das duas mulheres, o NETP – instituição composta por 
instituições do governo e da sociedade civil de combate ao tráfico – encaminhou para abrigamento um brasileiro 
homossexual resgatado da Itália e uma jovem vinda da Espanha. O rapaz está em uma instituição goiana 
pertencente à rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas sendo tratado de esquizofrenia refratária. Já a 
mulher preferiu não manter contato com a instituição por vergonha da família.  
“Assim como elas não imaginam as reais condições de vida que terão de viver, as famílias também imaginam 
que elas tiveram uma vida de respeito, com bons salários. Sem contar que a experiência do tráfico é algo tão 
traumático que elas costumam voltar ao Brasil muito debilitadas e apresentando distúrbios psiquiátricos como 
depressão, ansiedade, tendência ao suicídio, além de doenças como HPV, AIDS, tuberculose”, diz Nelma 
Pontes, coordenadora do Núcleo goiano.  
O simpósio ocorrerá no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás e será transmitido via 
Internet por meio de um hotsite, em fase de elaboração. A abertura será às 9 horas de 14 de maio. | Regina 
Bandeira/CNJ. 
FONTE: http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=201934 
 
 
 
NOTÍCIA 33 
Domingo, 06 de maio de 2012, 08h42  
Vaticano organiza simpósio sobre tráfico de seres humanos 
Da Redação, com Rádio Vaticano 
O Pontifício Conselho da Justiça e da Paz organiza nesta terça-feira, 8 de maio, uma Conferência Internacional 
sobre o tráfico de seres humanos. 
Todos os dias, homens, mulheres e crianças são comprados e vendidos para trabalharem, muitas vezes em 
condições análogas à escravidão, no comércio sexual, como empregados domésticos e na agricultura e na 
edilícia. O tráfico de seres humanos é considerado hoje como a segunda atividade criminosa mais lucrativa 
depois do comércio ilegal de armas. 
No mundo, os católicos são 1,1 bilhão e a Igreja Católica pode contar com suas redes globais para lutar contra a 
chaga do tráfico de seres humanos", lê-se num comunicado divulgado nesta sexta-feira pelo Pontifício Conselho. 
A conferência será centralizada sobre a prevenção, o apoio pastoral e a reabilitação das vítimas,. Participam 
delegados provenientes de todo o mundo, entre eles o Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, o Arcebispo de 
Abuja, Dom John Onaiyekan e uma vítima do tráfico, que contará a sua história. Também estarão presentes o 
chefe da polícia polonesa e um membro do FBI, a polícia federal estadunidense. 
A Conferência é promovida pelo Pontifício Conselho da Justiça e da Paz em parceria com o Departamento para 
as Políticas Migratórias da Conferência Episcopal de Inglaterra e Gales.  
FONTE: http://noticias.cancaonova.com/noticia.php?id=286077 
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NOTÍCIA 34 
data: 17:06 - 30-04-2012 
Condenados a nove anos de prisão por obrigarem romenas a prostituir-se 
  
Seis pessoas foram condenadas, esta segunda-feira, a penas de prisão entre dois e nove anos por forçarem 
mulheres romenas a entrarem nos circuitos de prostituição no Porto. Um sétimo arguido foi absolvido. 
 Três dos arguidos condenados vão cumprir prisão efetiva e outros três ficaram com penas suspensas num 
processo no qual estavam em causa crimes como tráfico de pessoas para exploração sexual, lenocínio, coação, 
agressões e sequestro. 
 Os crimes foram imputados a dois homens e uma mulher de nacionalidade romena, um cidadão turco, e dois 
portugueses que o tribunal considerou terem promovido a imigração das romenas, com a promessa de as 
empregar na restauração e quando chegavam a Portugal, mais concretamente ao Porto, eram forçadas a 
prostituir-se, num esquema que funcionou em 2007 e 2008. 
FONTE: http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=328894 
 
 
 
NOTÍCIA 35 
12/5/2005 - Tráfico de mulheres é competência da Justiça Federal  
  
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, na tarde de hoje (11), que é da Justiça Federal a 
competência para processar e julgar Mirlei de Oliveira pelo crime de tráfico internacional de mulheres. Chamada 
pela polícia de "baronesa do sexo", ela foi presa em setembro do ano passado, em Balneário Camboriú (SC). 
Quanto às acusações que também pesam contra ela de extorsão, favorecimento à prostituição e manutenção de 
casa de prostituição, permanece a competência da Justiça estadual do Paraná. 
 A Terceira Seção também ratificou, por maioria, o habeas-corpus concedido de ofício pelo relator do conflito de 
competência, ministro Paulo Medina. Há 15 dias, o ministro relator entendeu, ao analisar o processo, que a 
custódia de Mirlei de Oliveira havia se tornado uma coação ilegal em razão do excessivo prazo da prisão (sete 
meses à época da decisão), já que o curso da ação penal estava suspenso até a decisão do STJ sobre o juízo 
competente. 
 Dessa forma, nos processos contra Mirlei de Oliveira, cabe ao juízo federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do 
Estado do Paraná o julgamento do crime de tráfico internacional de mulheres e, ao Juízo de Direito da 7ª Vara 
Criminal da Comarca de Curitiba (PR), a competência pelos demais crimes descritos na denúncia. 
 Quanto aos processos contra as duas outras pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Paraná no curso 
da mesma investigação, Maria Learci Rodrigues e Roberto dos Santos Fonseca, apontados pela prática de 
extorsão, trata-se de crimes de competência da Justiça estadual.  
Mirlei de Oliveira foi presa enquanto, segundo a polícia, tentava agenciar duas mulheres para prostituição. A 
denúncia foi recebida inicialmente pela Justiça estadual do Paraná, que decretou a prisão preventiva. Na fase de 
defesa prévia, a denunciada questionou a incompetência desse juízo para processamento da ação. 
 O argumento foi acolhido pelo Tribunal de Justiça, que declinou da competência para a Justiça Federal, por 
entender a existência de conexão entre o crime de tráfico de mulheres e os demais. Em conseqüência, seria 
obrigatória a reunião dos processos na instância federal, competente para julgamento do tráfico de pessoas 
após a edição da Lei nº 11.106/05. O TJ não decidiu quanto ao pedido de relaxamento de prisão já então 
apresentado. 
 A Justiça Federal, após manifestação do Ministério Público Federal dando pela não-ocorrência da conexão 
entre os delitos, reconheceu sua competência apenas em relação ao crime de tráfico de mulheres. Por isso, 
também não poderia analisar o pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa. 
 Ao retornarem os autos à Justiça estadual, esta suscitou o conflito negativo de competência ao STJ, para que o 
Tribunal decidisse quem deveria processar a ação penal. 
 Fonte: STJ Notícias. Publicada em 11.05.05. CC n° 47634. 
FONTE: http://www.meionorte.com/noticias/policia/trafico-humano-no-ce-tem-numeros-mais-crescentes-
67464.html 
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NOTÍCIA 36 
Tráfico humano no CE tem números mais crescentes 
Quando não ficam em situação de cárcere privado têm que trabalhar todos os dias, sem direito a folga 
09-02-2009 08:03   
  
Os casos confirmados de tráfico de seres humanos no Estado do Ceará saltaram de três para 35, em apenas 
quatro anos, com uma variação de 1.066 por cento. Os dados são do Escritório de Enfrentamento e Prevenção 
ao Tráfico de Seres Humanos e Assistência à Vítima (TSH), em um levantamento feito no período de 2005, até o 
ano passado.  
 Outro dado alarmante do Escritório diz respeito às denúncias que chegaram ao órgão este ano. Somente nos 30 
primeiros dias de 2009, foram cerca de 240 denúncias. Contudo, segundo Eline Marques, coordenadora do 
Escritório no Ceará, esses casos ainda carecem de investigação para que seja configurado o tráfico.  
 De acordo com Marques, entre os registros do Estado existem tanto casos de tráfico interno como internacional, 
mas ela garante que a esmagadora maioria, cerca de 90 por cento, é de tráfico interno, seja entre cidades 
cearenses ou envolvendo outros Estados brasileiros. Segundo a coordenadora do Escritório, no ano passado, 
operações em municípios como Quixadá, Quixeramobim, Mauriti, Morada Nova, Juazeiro do Norte e Crato 
resultaram na prisão de oito pessoas.  
 Marques explica que os casos de tráfico interno, envolvem duas, três mulheres. Segundo ela, na maioria das 
vezes, as pessoas vítimas desses crimes sabem que estão sendo convidadas para trabalhar em boates e em 
casas de prostituição com a promessa de ganhar dinheiro fácil. “O que elas não sabem são as condições que 
encontrarão nesses locais. Quando não ficam em situação de cárcere privado têm que trabalhar todos os dias, 
sem direito a folga. Sem falar que quase todo o dinheiro que ganham fica com os aliciadores”.  
 De acordo com a coordenadora do Escritório, os aliciadores se aproveitam da situação financeira, da maioria 
das mulheres, para convencê-las a aceitar o trabalho. Para que o funcionamento do ciclo criminoso não seja 
interrompido, o tráfico interno é amparado por uma rede que envolve donos de pousadas ou restaurantes, 
taxistas e mototaxistas, entre outras pessoas.  
 Além do tráfico de seres humanos, os grupos organizados que atuam nesse segmento criminoso estão 
envolvidos em outros delitos como tráfico de drogas e armas.  
  
Internacional  
 Já os casos de tráfico internacional são pontuais, mas envolvem um número grande de mulheres vitimadas. 
Como o do estrangeiro Ettore Colla, preso em 2005, em uma residência na Prainha, em Aquiraz, com 16 
adolescentes dentro da casa.  
 O italiano mantinha também, segundo informações do Escritório, um sítio na internet com um vasto material 
pornográfico, funcionando como uma espécie de ‘vitrine’ virtual para os interessados nas garotas prostituídas.  
  
BALANÇO  
 243 denúncias de tráfico de seres humanos foram recebidas somente nos 30 primeiros dias de 2009. Mas, os 
fatos ainda estão sendo apurados pelas autoridades para saber se eles têm fundamento, isto é, se existe crime  
  
30 operações foram realizadas, em 2008, em todo o Estado, com o objetivo de coibir o aliciamento de mulheres 
para fins de exploração sexual. As ações envolvem diversos órgãos municipais, estaduais e federais 8 pessoas 
acabaram presas, em flagrante, durante as operações de combate ao tráfico de seres humanos. Eram 
aliciadores que se aproveitavam da prostituição alheia em vários municípios. 
FONTE: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=613652 
 
 
 
NOTÍCIA 37 
Instituto Elo 
Do sonho à submissão 
Fique por dentro de dados, conceitos, atores e ações de enfrentamento envolvidos no universo do Tráfico de 
Pessoas 
Esse texto é continuação da matéria 'Experiência mineira contra o tráfico de pessoas'. 

http://www.institutoelo.org.br/site/
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1263
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Mais um Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) está prestes a ser inaugurado no cenário 
nacional, dessa vez em Belo Horizonte (MG). Mas a população ainda sabe pouco sobre o tráfico de pessoas. 
Conforme definido no principal documento internacional de combate a esse crime, o Protocolo Adicional à 
Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, relativo à Prevenção, à 
Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças - mais conhecido como 
Protocolo de Palermo -, que data de 2000, o tráfico de pessoas envolve o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras 
formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à 
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 
autoridade sobre outra, para fins de exploração.  
Sobre a mencionada exploração, o texto do protocolo ainda especifica: A exploração inclui, no mínimo, a 
exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, 
escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos”. As atividades para as 
quais as pessoas são traficadas variam de acordo com o país e com o tipo de economia. Estudos da 
Organização Mundial do Trabalho (OIT) indicam que, para além da exploração sexual, as vítimas são levadas a 
trabalhar em serviços domésticos, plantações ou extrativismo, construção, minas, oficinas e fábricas, hotéis, 
restaurantes, como ambulantes e até em situação de mendicância.  
Assim, o tráfico de pessoas é visto como uma forma moderna de escravidão, que fundamenta um mercado 
mundial bilionário, atravessado por inúmeras redes de atuação, sob o controle de organizações criminosas. 
Ainda falando de conceitos, a comparação dos decretos nacionais 5016 e 5017, de 12 de março de 2004, 
permite diferenciar o tráfico de pessoas do tráfico de migrantes, considerado como a promoção, com o objetivo 
de obter, direta ou indiretamente, um beneficio financeiro ou outro benefício material, da entrada ilegal de uma 
pessoa num Estado Parte do qual essa pessoa não seja nacional ou residente permanente. Ou seja, nesse 
caso, o traficante lucra especificamente com o cobrado para fazer a travessia ilegal entre fronteiras. No tráfico de 
pessoas, o lucro passa por uma exploração mais ampla da vítima.  
Segundo informações do Escritório das Nações Unidas (UNODC) para o Brasil e Cone Sul, estima-se que cerca 
de 2,5 milhões de pessoas se encontram em situação de tráfico, hoje, no mundo. Cerca de 80% dos casos estão 
relacionados à exploração sexual e, nesse contexto, oito entre cada 10 vítimas são mulheres ou meninas  
metade das vítimas tem menos de 18 anos. Um mercado que movimenta mais de US$ 30 bilhões ao ano, 
conforme projeções da OIT, o que representa uma lucratividade menor apenas do que a do tráfico de drogas e a 
do contrabando de armas. 
Ainda segundo dados do UNODC, em seu Relatório Mundial sobre Tráfico de Pessoas, publicado em 2006, 
somente na União Europeia, o número de trabalhadoras e trabalhadores do sexo que vive ilegalmente varia de 
200 mil a meio milhão. Dois terços viriam do Leste Europeu, que se tornou uma região exportadora desse tipo de 
mão-de-obra a partir da queda do comunismo, no começo da década de 1990, e o restante vem de outros 
países emergentes, como o Brasil. As vítimas brasileiras têm como maiores destinos os Estados Unidos, 
Portugal, Espanha e países de língua latina.  
Levantamentos da Polícia Federal apontam que, em termos de fluxo de pessoas traficadas, internamente, em 
território nacional, a região Nordeste seria a principal origem e o Sudeste o maior destino das vítimas. Já 
internacionalmente, o Sudeste é a principal zona de aliciamento, com destaque para as capitais, embora exista 
uma tendência recente de abordagem direta nos municípios do interior  além da também recente constituição do 
próprio Brasil como destino para cidadãos de outras nações, que aqui são explorados em cadeias do 
agronegócio, mineração, construção civil e, sobretudo, manufaturas.  
No que se refere à investigação e punição, de 1990 a agosto de 2009, foram instaurados 765 inquéritos 
relacionados às circunstâncias de tráfico de pessoas, e, de 2004 a fevereiro de 2008, 41 pessoas foram 
condenadas por esse tipo de crime. Até maio deste ano, haviam 19 novos inquéritos instaurados.  
Esses números parecem acanhados diante das estimativas de incidência do tráfico de pessoas. Demonstram 
uma dificuldade no enfrentamento que os especialistas atribuem a ainda incipiente consolidação de dados e 
ações, e ao baixo reconhecimento dessa problemática social.  
Institucionalização do enfrentamento  
Estudos apontam que o tráfico de pessoas ganhou força com a intensificação do fluxo de informações, capital e 
pessoas, promovido pelo acirramento da globalização, no último século. Nesse contexto, criou-se um ambiente 
propício à circulação de armas e drogas, e à multiplicação de crimes como formação de quadrilha, falsidade 
ideológica, falsificação de documentos, rufianismo (exploração sexual) e outros, não raro associados ao próprio 
tráfico de pessoas.  

http://www.santac.org/eng/Media/Files/Protocolo-Adicional-%C3%A0-Conven%C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-contra-a-Criminalidade-Organizada-Transnacional-relativo-%C3%A0-Preven%C3%A7%C3%A3o,-Repress%C3%A3o-e-Puni%C3%A7%C3%A3o-do-Tr%C3%A1fico-de-Pess
http://www.santac.org/eng/Media/Files/Protocolo-Adicional-%C3%A0-Conven%C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-contra-a-Criminalidade-Organizada-Transnacional-relativo-%C3%A0-Preven%C3%A7%C3%A3o,-Repress%C3%A3o-e-Puni%C3%A7%C3%A3o-do-Tr%C3%A1fico-de-Pess
http://www.santac.org/eng/Media/Files/Protocolo-Adicional-%C3%A0-Conven%C3%A7%C3%A3o-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-contra-a-Criminalidade-Organizada-Transnacional-relativo-%C3%A0-Preven%C3%A7%C3%A3o,-Repress%C3%A3o-e-Puni%C3%A7%C3%A3o-do-Tr%C3%A1fico-de-Pess
http://www.oit.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5016.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm
http://www.unodc.org/brazil/
http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1261
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A proliferação dessas práticas veio exigindo cada vez mais uma resposta em nível internacional, culminando na 
edição Protocolo de Palermo, já citado no início dessa matéria. Inspirados por esse marco documental, até o ano 
passado, cerca de 140 dos países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) possuíam algum 
tipo de legislação referente ao tráfico de pessoas e, desses, aproximadamente 80 estavam discutindo planos 
nacionais de atuação.  
No Brasil, após a ratificação do Protocolo de Palermo, em 2004, observa-se a uma gradativa adequação da 
legislação e das políticas públicas ao documento, no país. Em outubro de 2006, por meio do Decreto no 5.948, é 
promulgada a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que estabelece princípios, diretrizes e 
ações de repressão, prevenção e atendimento às vítimas. Pouco menos de dois anos depois, em janeiro de 
2008, é a vez do I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP) ser promulgado, via 
Decreto no 6.347, com o objetivo de concretizar os princípios e diretrizes definidos pela Política Nacional, 
mediante a articulação de diversos órgãos do poder público e o acerto de metas a serem cumpridas no prazo de 
dois anos.  
A partir daí, são criadas políticas estaduais, como as de Pernambuco (Decreto no 31.659/2008) e de São Paulo 
(Decreto no 54.101/2009), e outras entram em fase de elaboração, como em Minas Gerais. O Governo Federal, 
por meio da celebração de convênios, passa a implementar Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
nos estados (veja a lista atual), além de Postos Avançados, localizados estrategicamente (confira onde estão) 
em locais de entrada e saída de pessoas no país.  
Além disso, no sistema de justiça brasileiro, que é dividido nas esferas federal e estadual, as subdivisões por 
especialização  tais como civil e criminal  e por temas  como criança e adolescente, trabalhista, etc. – lidam com 
o tráfico dentro de suas áreas. Por sua vez, a Polícia Federal responde pela investigação dos casos que 
envolvem mais de um estado da Federação, a partir de sua Divisão de Direitos Humanos. À Polícia Rodoviária 
Federal compete enfrentar o tráfico nas rodovias federais. 
Hoje, a política nacional na área é coordenada de maneira tripartite, envolvendo as Secretarias Nacionais de 
Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres, e de Justiça. Fazemos encontros para debater a agenda e a 
articulação. No momento, estamos no processo de implementação das ações do segundo plano nacional, que, 
embora não oficializado ainda, já está sendo estruturado por várias secretarias e ministérios”, conta a 
coordenadora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, da Secretaria Nacional de 
Justiça/Ministério da Justiça (MJ), Fernanda Alves dos Anjos, atual responsável pela Coordenação de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas/MJ. 
Durante apresentação no Seminário Internacional Cooperação Jurídica Internacional como Ferramenta no 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, realizado no final de maio, em Brasília (DF), Fernanda Alves detalhou que 
a produção de dados e o fortalecimento de rede são os focos das ações nacionais de 2012: No âmbito da 
estratégia nacional de fronteiras, está sendo desenhado um levantamento qualitativo para se entender a 
dinâmica do tráfico nessas regiões, que compreendem contextos muito diferentes uns dos outros, embora 
próximos, como o Acre o Amazonas. Estamos desenhando também uma matriz de capacitação, para a 
preparação dos distintos atores da Rede de Enfrentamento.  
Em termos de articulação, além das dinâmicas para fortalecimento da rede e promoção do alinhamento entre os 
núcleos e postos, estamos estreitando os diálogos com a União Européia e outros países de origem, destino e 
trânsito, debatendo desafios, como a cooperação jurídica internacional. 
Desafios e perspectivas 
Em nível internacional, a condição das leis para criminalizar esses traficantes ainda é muito limitada. Vários 
países ainda não haviam registrado, até 2009, segundo relatório da UNODC, uma única condenação por tráfico 
de pessoas. A afirmação foi feita pelo Juiz de Direito e membro do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Rinaldo 
Barros, que foi outro convidado do seminário internacional. 
Outra participante do evento, a Dra. Ela Wiecko Volkmer, ex-procuradora dos Direitos Públicos do Cidadão e 
especialista em tráfico de pessoas, confirma que a cooperação é mesmo uma das chaves para se enfrentar de 
forma qualificada a questão, mas defende que o foco seja voltado mais para a prevenção: O que se vê é que o 
tráfico não diminui, pelo contrário, aumenta, mesmo com todos os esforços repressivos... Patinamos aí, pois não 
se consegue uma articulação que garanta um dos pontos mais importantes: a proteção ampla às vítimas  via 
assistência jurídica adequada, por exemplo , muito menos das vítimas em potencial, já que o sucesso do tráfico 
está diretamente relacionado à vulnerabilidade social. 
Associação que é assumida no próprio texto do I PNETP, ao registrar que o tráfico de pessoas é fruto da 
desigualdade socioeconômica, da falta de educação, de poucas perspectivas de emprego e de realização 
pessoal. Desse modo, se valendo dos direitos fundamentais ao trabalho e à livre circulação, os aliciadores 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5948.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6347.htm
http://www.traficodepessoas.org/index.php/nucleos-de-enfrentamento
http://www.traficodepessoas.org/index.php/rede-de-enfrentamento/86-rede-de-enfrentamento/postos-avancados/78-postos-avancados
http://www.traficodepessoas.org/index.php/rede-de-enfrentamento/86-rede-de-enfrentamento/postos-avancados/78-postos-avancados
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atraem as vítimas com oportunidades duvidosas, promovidas por redes mais ou menos informais e fora da lei 
(veja os tipos e agentes dessas redes).  
Nosso grande desafio atual é conscientizar as próprias vítimas sobre os riscos de cada oferta e sobre a 
importância de denunciar, vir a público... Por isso, antes de falar em outros níveis, como a cooperação jurídica, 
para nós, é preciso primeiro que haja esse movimento de denúncia, de informação da polícia, etc. Não 
chegamos nessa etapa ainda, ressaltou, também durante o seminário, a Ministra Luiza Lopes, diretora do 
Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, do Ministério das Relações Exteriores.  
Ela destacou que o momento, também na atuação consular, ainda é de sensibilização de toda a sociedade 
quanto ao problema: As vítimas, geralmente, procuram os órgãos oficiais não para denunciar, até por medo, mas 
para alcançar soluções para outros problemas... Também há a situação em que percebemos relações de 
cumplicidade, mesmo que em completa desigualdade. Casos em que o traficante aparece até como protetor, ao 
acobertar a clandestinidade da vítima. Como lembra a ministra, a situação de clandestinidade reforça a ausência 
punição e levantamento de dados, já que muitas vítimas, como medo de serem deportadas e outras sanções, 
não buscam proteção junto às autoridades. 
Parte da atuação dessas autoridades é colocada em cheque no relatório parcial da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) no 226, requerida em 2011 e ainda em trâmite na Câmara dos Deputados, criada com o objetivo 
de investigar o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas causas, consequências e 
responsáveis, no período de 2003 a 2011. No documento parcial da CPI, então presidida pela senadora Vanessa 
Grazziontin (PCdoB), a relatora, e na época senadora, Marinor Brito (PSOL), escreve que o tráfico de pessoas, 
historicamente, “nunca foi considerado um problema de governo no Brasil até a realização da Pesquisa sobre 
Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins de Exploração Sexual (PESTRAF), encomendada pela 
Organização dos Estados Americanos (OEA). Realizado em 2002, o estudo evidenciou a existência do problema 
em todo território nacional.  
Citando o pesquisador da ONG SOdireitos, Marcel Hazeu, a relatora Marinor Brito sugere que os governos, até 
então, tendiam a olhar o tráfico de pessoas por uma lógica econômica e de amenização de problemas sociais: 
Mulheres, mães jovens e solteiras, pobres e sem perspectivas deixam o país e desaparecem como problema 
social, e ainda enviam dinheiro, ganho a duras custas.  
Também nos países receptores, os governos não se mostrariam muito preocupados, uma vez que o tráfico 
garante o funcionamento de setores econômicos que não conseguiriam lucrar com trabalhadores bem 
remunerados. Seria evidência disso o fato de a Convenção da ONU sobre a Proteção de todos os Trabalhadores 
Migrantes e seus Familiares, de 1990, não ter sido ratificada por nenhum dos principais países de destino da 
migração internacional, como Portugal, Espanha, Itália, Suíça, França, Holanda, Estados Unidos, Guiana 
Francesa e Suriname. Tratar-se-ia de uma lógica de mercado, em que todos sairiam ganhando  até mesmo as 
vítimas, que geralmente não se vêem como vítimas”, aponta o relatório da CPI. 
Mas as razões que dificultam o enfrentamento não são unicamente ideológicas ou culturais. De acordo com 
relatos da Política Federal à CPI, há menos de dois agentes disponíveis por estado para o enfrentamento de 
rotina ao tráfico, passando pela investigação, interceptação de rotas, desmontagem de redes e resgate de 
pessoas.  
Para Fernanda Alves dos Anjos, responsável pela Coordenação de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas/MJ, a 
criação de acordos de cooperação internacional, a aprovação de uma nova lei de migrações, bem como o 
aprimoramento da legislação atual com relação ao problema (à rigor, a figura do TP só existe em nosso 
ordenamento jurídico quando o fim é a exploração sexual), além do desenvolvimento de fundos de apoio às 
ações da Rede de Enfrentamento e de programas de proteção às vítimas e grupos vulneráveis, são questões 
estratégicas que estariam na pauta do dia dos entendimentos para um mais adequado combate ao tráfico de 
pessoas. 
FONTE: http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1262 
 
 
 
NOTÍCIA 38 
Brasil, importador e exportador de vítimas  

O Globo - 04/06/2012 

 Aliciadores recrutam homens e mulheres para prostituição, trabalho escravo e retirada de órgãos. 
 

http://www.institutoelo.org.br/site/noticias/leitura/1260
http://www.senado.gov.br/atividade/Comissoes/comissao.asp?origem=&com=1551
http://www.senado.gov.br/atividade/Comissoes/comissao.asp?origem=&com=1551
http://www.namaocerta.org.br/pdf/Pestraf_2002.pdf
http://www.namaocerta.org.br/pdf/Pestraf_2002.pdf
http://www.oas.org/dil/port/1990%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a%20Protec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias,%20a%20resolu%C3%A7%C3%A3o%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro
http://www.oas.org/dil/port/1990%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a%20Protec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias,%20a%20resolu%C3%A7%C3%A3o%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro
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No Senado, os trabalhos da CPI já permitem afirmar que o perfil do Brasil mudou, de acordo com a presidente 
da comissão, senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). O país se tornou também receptor de pessoas 
traficadas: 
- O Brasil virou uma via de mão dupla. A legislação só qualifica tráfico quando o fim é a exploração sexual, mas 
não acontece só nesses casos. Pessoas são traficadas também para trabalhar como escravas e até para que 
seus órgãos sejam retirados. 
No país, uma ação aberta pelo MPF em Pernambuco levou à condenação de 28 pessoas, entre elas um 
israelense, acusadas de traficar pessoas para que tivessem um rim retirado. Aliciadores agiram em Recife, entre 
2000 e 2003, recrutando homens que eram levados para Durban, na África do Sul. O processo hoje corre em 
segredo de Justiça. 
No entanto, segundo a pesquisadora e advogada de direitos humanos Michelle Gueraldi, 80% dos casos de 
tráfico de pessoas estão ligados à exploração sexual. 
- Muitas mulheres viajam achando que serão dançarinas e descobrem que vão se prostituir. Já vi casos em que 
elas tinham contrato de trabalho e mesmo assim foram trancafiadas. Outras vão sabendo que terão uma 
atividade ligada ao sexo, mas acabam sendo superexploradas - conta Michelle, autora do livro "Em busca do 
Éden: tráfico de pessoas e direitos humanos, a experiência brasileira". 
No Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo, há uma ação civil pública contra duas agências que 
recrutavam meninas, uma em Passos (MG) e outra em São José do Rio Preto (SP). 
As empresas enviaram, em 2010, pelo menos três adolescentes, uma delas de 15 anos, para a Índia, onde as 
jovens ficaram por quase dois meses, sem salário e em cárcere privado. O MPF pede indenização material à 
União de pouco mais de US$ 2 mil, valor pago pelo consulado brasileiro na Índia durante o processo de resgate 
e recondução das meninas ao Brasil, além da condenação dos responsáveis. 
- Os aliciadores oferecem grandes chances para quem sonha ser modelo. Como temos algumas brasileiras bem-
sucedidas, a pessoa se ilude, e as consequências são gravíssimas - diz Jefferson Aparecido Dias, procurador 
regional dos Direitos do Cidadão no MPF em São Paulo. 
Os proprietários das duas agências que o MPF investiga vão ser convocados a depor, afirma o deputado 
Arnaldo Jordy (PPS-AP), que preside a CPI da Câmara. Além disso, a comissão já ouviu Maria José Rodrigues, 
que, de acordo com a polícia de São Paulo, tentou comprar um bebê que seria enviado para a Europa. 
A diretora do Departamento de Justiça da Secretaria Nacional de Justiça, Fernanda dos Anjos, afirma que a 
expectativa é que até o fim deste semestre o governo federal lance o segundo Plano Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas (2012/2016). De acordo com ela, serão mais de cem ações, entre elas a ampliação de 
atendimento às vítimas: 
- Desde 2006, com o primeiro plano, criamos 15 núcleos em parceria com os estados, para fazer um trabalho de 
prevenção, articular ações locais e dar assistência jurídica e social às vítimas. O tráfico de pessoas ainda é um 
crime invisível. A sociedade desconhece esse problema. 
Na terça-feira passada, o Ministério das Relações Exteriores lançou uma cartilha para profissionais atraídos por 
oportunidades de emprego fora do Brasil, com o objetivo de alertá-los sobre os riscos de se tornarem vítimas do 
tráfico de pessoas. O texto é voltado principalmente para jogadores de futebol, modelos, músicos, dançarinos, 
professores de capoeira e danças, cozinheiros e churrasqueiros. 
FONTE: https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/6/4/brasil-importador-e-
exportador-de-vitimas/ 
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ANEXO - E 
 
 

 

LEGISLAÇÕES INTERNACIONAIS E NACIONAIS SOBRE TRÁFICO DE 

PESSOAS E TRÁFICO DE MULHERES – no tempo e no espaço: 

de 1940 a 1958 
 

 

TRÁFICO DE PESSOAS 

NORMA LEGAL DATA EMENTA 

DLG-000006 11/06/1958 APROVA A CONVENÇÃO PARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO DE 
PESSOAS E DO LENOCINIO, CONCLUÍDA EM LAKE SUCCESS, ESTADOS 
UNIDOS DA AMERICA, A 21 DE MARÇO DE 1950, E FIRMADA PELO 
BRASIL EM 05 DE OUTUBRO DE 1951. 

DEC-046981 08/10/1959 PROMULGA, COM O RESPECTIVO PROTOCOLO FINAL, A CONVENÇÃO 
PARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO DE PESSOAS E DO LENOCÍNIO, 
CONCLUÍDA EM LAKE SUCCESS, NOVA YORK, EM 21 DE MARÇO DE 
1950, E ASSINADA PELO BRASIL EM 5 DE OUTUBRO DE 1951. 

DEC-047907 11/03/1960 TORNA PUBLICAS RATIFICAÇÕES E ADESÕES A CONVENÇÃO PARA A 
REPRESSÃO DO TRÁFICO DE PESSOAS E DO LENOCINIO E SEU 
PROTOCOLO FINAL, CONCLUÍDOS EM LAKE SUCCESS, NOVA YORK, EM 
21 MARÇO DE 1950. 

 
 
TRÁFICO DE MULHERES 
 

NORMA LEGAL DATA EMENTA 

DEC-001312 28/12/1904 APROVA O PROJETO DE CONVENÇÃO PARA A REPRESSÃO DO 
TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS, FORMULADO PELA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL REUNIDA EM PARIS EM 15 DE JULHO DE 1902, E O 
PROJETO DE ARRANJO DESTINADO A GARANTIR A EXECUÇÃO DA 
CONVENÇÃO REFERIDA. 

DEC-005591 13/07/1905 PROMULGA A ADESÃO DO BRASIL AO ACORDO CONCLUÍDO EM  PARIS 
ENTRE VÁRIAS POTENCIAS EM 18 DE MAIO DE 1904, PARA A 

REPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS. 

DEC-006587 01/08/1907 PUBLICA AS ADESÕES DA COLÔNIA INGLEZA DE WEI-HAI-WEI E DAS 
COLÔNIAS ALEMÃS AO ACORDO RELATIVO AO TRÁFICO DE MULHERES 
BRANCAS, ASSINADO EM PARIS EM 18 DE MAIO DE 1904. 

DEC-006717 07/11/1907 PUBLICA A ADESÃO DO PROTETORADO INGLÊS DE OUGANDA AO 
ACORDO RELATIVO AO TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS, ASSINADO 
EM PARIS EM 18 DE MAIO DE 1904. 

DEC-010072 19/02/1913 PUBLICA A ADESÃO DA ILHA MAURÍCIA AO ACORDO RELATIVO AO 
TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS, ASSINADO EM PARIS, EM 18 DE 
MAIO DE 1904. 

DEC-015461 30/04/1922 PUBLICA A ADESÃO DA POLÔNIA AO ACORDO INTERNACIONAL DE 
1904, PARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS. 

DEC-016572 27/08/1924 PROMULGA A CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A REPRESSÃO DO 
TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS E O RESPECTIVO PROTOCOLO DE 
ENCERRAMENTO ASSINADOS EM PARIS, EM 4 DE MAIO DE 1910. 

DEC-018360 21/08/1928 PUBLICA A ADESÃO DO LUXEMBURGO ACONVENÇÃO INTERNACIONAL 
RELATIVA À REPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS, 
ASSINADA EM PARIS, EM 4 DE MAIO DE 1910. 
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DEC-019263 24/06/1930 PUBLICA A ADESÃO DA ESTÔNIA AOS ACORDOS INTERNACIONAIS 
RELATIVOS Á REPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS. 

DEC-020229 21/07/1931 PUBLICA A ADESÃO DO GOVERNO BRITÂNICO, NO QUE CONCERNE À 
COLÔNIA (PROTETORADO) DE GÂMBIA, AO PROTETORADO DA UGANDA 
E AO TERRITÓRIO SOB MANDATO DE TANGANYIKA AO ACORDO E ÀS 
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS RELATIVOS À REPRESSÃO DO 
TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS, ASSINADOS EM PARIS, EM 1904 E 
EM 1910. 

DEC-020964 19/01/1932 PUBLICA A ADESÃO DO GOVERNO BRITÂNICO, NO QUE CONCERNE À 
PALESTINA (COMPREEENDIDA A TRANSJORDÂNIA), A SARAWAK, AS 
ILHAS GILBERT E ELLICE E AS ILHAS SALOMÃO, AO ACORDO DE 1904, E 
À CONVENÇÃO DE 1910, REFERENTES AO TRÁFICO DE MULHERES 
BRANCAS. 

DEC-921245 05/04/1932 PUBLICA A ADESÃO DO GOVERNO BRITÂNICO, NO QUE CONCERNE AO 
PROTETORADO DE ZANZIBAR, AO ACORDO DE 1904 E À CONVENÇÃO 
DE 1910, REFERENTES AO TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS. 
 

DEC-021817 13/09/1932 PUBLICA A ADESÃO DO SUDÃO AO ACORDO DE 1904 E À CONVENÇÃO 
DE 1910, REFERENTES AO TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS. 

DEC-022681 02/05/1933 PUBLICA A ADESÃO DO EGITO À CONVENÇÃO SOBRE TRÁFICO DE 
MULHERES BRANCAS E AO SEU PROTOCOLO DE ENCERRAMENTO, 
FIRMADOS, EM PARIS,  EM 4 DE MAIO DE 1910. 

DEC-022776 30/05/1933 PUBLICA A ADESÃO DA PERSIA À CONVENÇÃO SOBRE TRÁFICO DE 
MULHERES BRANCAS, EM PARIS, EM 1910, E AO ACORDO PARA A 
REPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS, EM PARIS, EM 
1904. 

DEC-023812 30/01/1934 PROMULGA A CONVENÇÃO PARA REPRESSÃO DO TRÁFICO DE 
MULHERES E CRIANÇAS, FIRMADA EM GENEBRA, EM 30 DE SETEMBRO 
DE 1921. 

DEC-000078 02/10/1934 FAZ ADESÃO DO ESTADO LIVRE DA IRLANDA À CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL PARA SUPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES E 
CRIANÇAS, FIRMADA EM GENEBRA EM 1921. 

DEC-000140 13/11/1934 FAZ PÚBLICA A ADESÃO DO CHILE À CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS, FIRMADA 
EM PARIS, EM 1910. 

DEC-000195 31/12/1934 FAZ PÚBLICO O DEPÓSITO DE INSTRUMENTO DE RATIFICAÇÃO POR 
PARTE DO GOVERNO DA COLÔMBIA, DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A SUPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES E CRIANÇAS, 
FIRMADAS EM GENEBRA EM 1921. 

DEC-000141 30/04/1935 FAZ PÚBLICA A ADESÃO, POR PARTE DO GOVERNO DA TURQUIA, À 
CONVENÇÃO SOBRE O TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS, FIRMADA 
EM PARIS, EM 4 DE MAIO DE 1910. 

DEC-000266 06/08/1935 FAZ PÚBLICA A ADESÃO DO GOVERNO DE AFEGANISTÃO À 
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A SUPRESSÃO DO TRÁFICO DAS 
MULHERES E DAS CRIANÇAS, FIRMADA EM GENEBRA, EM 30 DE 
SETEMBRO DE 1921. 

DEC-000635 11/02/1936 FAZ PÚBLICA A ADESÃO, POR PARTE DO GOVERNO DA NICARAGUA, Á 
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA SUPPRESSÃO DO TRÁFICO DAS 
MULHERES E DAS CRIANÇAS, FIRMADA EM GENEBRA, EM 30 DE 

SETEMBRO DE 1921. 

DEC-001183 10/11/1936 FAZ PÚBLICA A ADESÃO DO COMMONWEALTH DA AUSTRÁLIA PARA OS 
TERRITÓRIOS DA PAPUASIA, ILHA DE NORFOLK E OS TERRITÓRIOS 
SOB MANDATO DA NOVA GUINÉ E DE NAURU, À CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL PARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO DAS MULHERES E 
DAS CRIANÇAS, FIRMADAS EM GENEBRA, EM 30 DE SETEMBRO DE 
1921. 

DEC-001318 30/12/1936 FAZ PÚBLICA A ADESÃO, POR PARTE DO GOVERNO DA GRÃ- 
BRETANHA, PARA OS TERRITÓRIOS SOB MANDATO DA NOVA GUINÉ E 
NAURU, À CONVENÇÃO INTERNACIONAL RELATIVA À REPRESSÃO DO 
TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS, FIRMADA EM PARIS, EM 4 DE MAIO 
DE 1910. 

DEC-001319 30/12/1936 FAZ PUBLICA A ADESÃO, POR PARTE DO GOVERNO DA GRAN-
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BRETANHA PARA OS TERRITÓRIOS SOB MANDATO DA NOVA GUINÉ E 
NAURU, AO ACORDO PARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES 
BRANCAS, FIRMADO EM PARIS, EM 18 DE MAIO DE 1904. 

DEC-001183 10/11/1936 FAZ PÚBLICA A ADESÃO DO COMMONWEALTH DA AUSTRÁLIA PARA OS 
TERRITÓRIOS DA PAPUASIA, ILHA DE NORFOLK E OS TERRITÓRIOS 
SOB MANDATO DA NOVA GUINÉ E DE NAURU, À CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL PARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO DAS MULHERES E 
DAS CRIANÇAS, FIRMADAS EM GENEBRA, EM 30 DE SETEMBRO DE 
1921. 

DEC-001318 30/12/1936 FAZ PÚBLICA A ADESÃO, POR PARTE DO GOVERNO DA GRÃ-
BRETANHA, PARA OS TERRITÓRIOS SOB MANDATO DA NOVA GUINÉ E 
NAURU, À CONVENÇÃO INTERNACIONAL RELATIVA À REPRESSÃO DO 
TRÁFICO DE MULHERES BRANCAS, FIRMADA EM PARIS, EM 4 DE MAIO 
DE 1910. 

DEC-011319 30/12/1936 FAZ PUBLICA A ADESÃO, POR PARTE DO GOVERNO DA GRAN-
BRETANHA PARA OS TERRITORIOS SOB MANDATO DA NOVA GUINÉ E 
NAURU, AO ACORDO PARA A REPRESSÃO DO TRAFICO DE MULHERES 
BRANCAS, FIRMADO EM PARIS, EM 18 DE MAIO DE 1904. 

DEC- 001419 26/01/1937 FAZ PUBLICA A EXTENSÃO, POR PARTE DO GOVERNO DA GRAN-
BRETANHA PARA AS ILHAS PAPUA E NORFOLK, DA CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL RELATIVA A REPRESSÃO DO TRÀFICO DE MULHERES 
BRANCAS, FIRMADA EM PARIS, EM 4 DE MAIO DE 1910. 

DEC- 001677 25/05/1937 FAZ PUBLICA A ADESÃO, POR PARTE DO GOVERNO DA TURQUIA, A 
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A SUPRESSÃO DO TRÁFICO DE 
MULHERES E CRIANÇAS, FIRMADA EM GENEBRA, EM 30 DE SETEMBRO 
DE 1921. 

DEL- 00113 28/12/1937 APROVA A CONVENÇÃO INTERNACIONAL RELATIVA À REPRESSÃO DO 
TRÁFICO DE MULHERES MAIORES, FIRMADA EM GENEBRA, EM 11 DE 
OUTUBRO DE 1933. 

DEC - 002954 10/08/1938 PROMULGA A CONVENÇÃO INTERNACIONAL RELATIVA À REPRESSÃO 
DO TRÁFICO DE MULHERES MAIORES, FIRMADA EM GENEBRA, EM 11 
DE OUTUBRO DE 1933. 

DEC-002997 17/08/1938 FAZ PÚBLICO OS DEPÓSITOS DOS INSTRUMENTOS DE RATIFICAÇÃO E 
AS ADESÕES, POR PARTE DE VÁRIOS PAÍSES, À CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL RELATIVA À REPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES 

MAIORES, FIRMADA EM GENEBRA, EM 11 DE OUTUBRO DE 1933. 

DEC-00431 
 

28/06/1939 FAZ PÚBLICA A APLICAÇÃO À BIRMÂNIA DA CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL PARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO DE MULHERES E 
CRIANÇAS, FIRMADA EM GENEBRA, EM 30 DE SETEMBRO DE 1921. 

DEL - 2.848 07/12/1940 BRASIL - LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009. ESTA LEI ALTERA O 
TÍTULO VI DA PARTE ESPECIAL DO DECRETO-LEI NO 2.848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940 - CÓDIGO PENAL, E O ART. 1O DA LEI NO 8.072, DE 
25 DE JULHO DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE OS CRIMES HEDIONDOS, 
NOS TERMOS DO INCISO XLIII DO ART. 5O DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  

(Quadro nosso) 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.015-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art5xliii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art5xliii
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ANEXO - F 
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ANEXO - G 
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