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Resumo

Este artigo examina o tráfico de mulheres no Brasil com finalidade de exploração sexual. Consideram-se
alguns circuitos nacionais para esse tráfico, como, por exemplo, o de mulheres que são aliciadas em cidades
do Nordeste, como Recife (PE) e Fortaleza (CE), e enviadas para cidades do Sudeste, como São Paulo e Rio
de Janeiro. A perspectiva metodológica adotada para este trabalho conjuga levantamento bibliográfico;
informações de fontes primárias e secundárias; trabalhos acadêmicos anteriores com outros recortes; jornais;
sites da internet; e informações obtidas na mídia impressa. De acordo com o Protocolo de Palermo,
instrumento legal internacional que trata do tráfico de pessoas, o tráfico e a exploração sexual se caracteriza
pela mercantilização do ser humano, expresso pelo abuso do corpo de uma pessoa para serviços sexuais,
visando à obtenção de lucro de terceiros.

Palavras- chave: tráfico de mulheres; exploração sexual; políticas públicas.

Abstract

This article examines the trafficking of women in Brazil with the purpose of sexual exploitation. Considered as
some national circuits for trafficking, for example, the women who are the cities of the Northeast, in Recife
(PE) and Fortaleza (CE), and sent to Southeast cities like Sao Paulo and Rio de Janeiro. The methodological
approach adopted for this work combines literature survey; information from primary and secondary sources;
previous academic work with other clippings; newspapers; Web sites; and information obtained in print.
According to the Palermo Protocol, an international legal instrument dealing with trafficking in persons,
trafficking and sexual exploitation is characterized by the commodification of the human, be expressed by the
abuse of a person&39;s body for sexual services, in order to obtain profit for others.
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1. Introdução

Mandava sua fotografia toda semana para a família, para dizer que estava tudo
bem... Um dia ligou e pediu que comunicasse à Polícia Federal, à Embaixada, que as
mulheres estavam todas retidas, todas presas... Eram obrigadas a prostituir-se
senão morriam de fome e muitas usavam drogas. “Eu fiquei sem saber o que fazia...
Aplicaram overdose nela, soltaram na rua...morreu minha filha... Eu fiquei fazendo
curso nessa rua, sem saber o que fazia...” Ao reviver isso, a emoção toma conta do
pai de Simone e ele tenta continuar o relato. “Aí fui lutar... Lutar e pensar nas outras
que estavam lá. Olha, agora eles não fazem mais mal para a minha filha, mas não
vou parar, vou lutar para salvar as outras que estão lá." (João Borges, pai de Simone
Borges, 25 anos. Simone saiu de Goiânia/GO para juntar dinheiro para a compra de
seu enxoval de casamento; então, partiu rumo à Espanha, em 1996).

O tráfico de pessoas é a terceira modalidade criminosa mais lucrativa do mundo, ficando abaixo apenas do
tráfico de armas e de drogas. Representa uma violação dos Direitos Humanos e se expressa pela exploração,
negando o direito ir e vir, negando, assim, a dignidade humana. Segundo o Protocolo de Palermo,
instrumento global - do qual o Brasil é signatário - de enfrentamento ao crime organizado transnacional, o
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[4]. O Protocolo de Palermo tem como finalidade
estabelecer que os países signatários[5] internalizarem seus preceitos, estimulando a elaboração de leis
internas e políticas públicas específicas de prevenção.

A exploração sexual de mulheres se caracteriza como uma forma de mercantilização e abuso do corpo e está
orientada ao lucro de redes criminosas ligadas ao tráfico de mulheres. De acordo com o Protocolo de Palermo,
para que ação seja caracterizada como tráfico, deverá estar orientada a um ato, um meio e uma finalidade de
exploração.

Nesse contexto, observa-se a falta de implementação de políticas públicas, a falta de acesso à educação,
saúde e moradia, o desemprego e a pobreza, constituindo-se como fatores que levam as pessoas a migrarem
de um lugar para outro, podendo ser no mesmo país (migração interna) ou para outros países (migração
internacional), a fim de obter melhores oportunidades de trabalho, perspectivas de carreiras e casamento. E
esses ponderáveis favorecem o aliciamento. De acordo com Alline Pedra (2012):

Desemprego, pobreza, falta de educação, violência na família, discriminação de
gênero, ou seja, os problemas socioeconômicos dos países em desenvolvimento e a
antítese desta realidade, presente nos países desenvolvidos, emprego, melhora no
status social, acesso a bens de consumo, são fatores que levam as pessoas a
deixarem seus países em busca de melhores condições de vida. Inclusive observa-se
que os países de origem das vítimas de tráfico são aqueles com os mais baixos
índices per capita (países em desenvolvimento e pós-conflito), enquanto que os
países de destino são aqueles com os mais altos índices per capita (países
desenvolvidos) (PEDRA, 2012, p.33).
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Assim, mesmo nos casos em que a pessoa recrutada se desloca sabendo o porquê de estar sendo recrutada,
seu consentimento é considerado irrelevante, uma vez que é induzido pela sua situação de vulnerabilidade.
Basta que a ação seja orientada segundo ao que se preconiza como tráfico, no Protocolo de Palermo, tendo
como meio utilizado a “força ou outras formas de coação, o rapto, a fraude, o engano, o abuso de autoridade,
a situação de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios”, para que o
consentimento seja considerado irrelevante. Essa situação de vulnerabilidade é compreendida como um
dispositivo no qual a vítima, a fim de buscar alternativas socioeconômicas, cai em falsas promessas.

De acordo com o Dicionário Luft[6], “aliciar” significa: atrair, seduzir, subornar; os aliciadores se utilizam das
situações de necessidades econômicas e sociais para, por intermédio de falsas promessas, atraírem suas
vítimas. Há muitos indícios que apontam para a situação em que, quando chegam ao local de destino, as
mulheres aliciadas deparam-se com outra realidade: são confinadas e ficam com seus passaportes retidos,
em cidades e regiões desconhecidas, com outros costumes, obrigadas a fazer diversos “programas”, ou seja,
a manter relações sexuais, com um número de parceiros, que é determinado pela rede criminosa.

O mesmo ocorre com as chamadas profissionais do sexo, “garotas de programa” ou prostitutas, que perdem o
direito de escolha de seus parceiros e a limitação de programas ao dia; sem o direito à remuneração, ao
contrário: contraem dividas.

Os dados da Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual
Comercial no Brasil (PESTRAF, 2002) identificou que existe um perfil pré-estabelecido pelos aliciadores, com a
predominância em mulheres e garotas negras e “morenas”, com idade entre 15 e 27 anos, de classe social
desfavorecida, com baixa escolaridade. Há inúmeras possibilidades de migração, seja nacional ou
internacional, o que demonstra a fragilidade das fronteiras; aliado a esse fato, há a globalização. Assim, no
quadro internacional, há exemplos paralelos ao quadro nacional; dessa forma, o respectivo levantamento
apresentou os seguintes tipos de tráfico e formas de exploração:

• Rede de entretenimento: shoppings centers, boates, bares, restaurantes, motéis, barracas de praia,
lanchonetes, danceterias, casas de shows, quadras de escolas de samba, prostíbulos, casas de
massagens etc. Como exemplo desse tipo de aliciamento, consta o caso de Luísa, 32 anos,
maranhense, de pela negra e curvas generosas, residente de Abolição, periferia do Rio de Janeiro,
frequentadora da danceteria local, momento de laser, no qual esquecia da rotina difícil de empregada
doméstica. Luísa conta que recebeu proposta para que ela e a amiga, fossem para Israel, trabalhar
como garçonete em um restaurante brasileiro de Tel Aviv, com salário de US$ 1.500 por mês. “Era
muito mais do que eu poderia ganhar com as minhas faxinas”, diz Luísa. “Se eu ficasse lá um ano,
poderia juntar o dinheiro para realizar o sonho de comprar uma casa. Aceitei.” (SANCHES, 2012).

• Rede do mercado da moda (fashion): agências de modelos (fotografias, vídeos, filmes) e da moda. A
modelo Monique Menezes da Silva é uma prova de como a rede se articula, pois recebeu um convite de
um scouter (agenciador) chamado Junior Pelicano, de uma agência em Nova Deli, para trabalhar num
período de seis meses, com salário de US$ 2100, mais valor de cada trabalho que realizasse, motorista
à disposição, aluguel e passagem. Na ausência de um inglês fluente, assinou o contrato, entendendo
pouco do que ali estava escrito. Após algumas fotos com roupas indianas para um catálogo de lojas na
internet, foi obrigada a se prostituir. Monique relata: “Eu ganhava US$ 40 por semana. Várias vezes
fiquei sem dinheiro, sem comida. Jamais pensei que seria tratada assim” (SOUZA, 2013).

• Rede de agências de emprego: empregadas domésticas, baby-sitters, acompanhantes de viagens e
trabalhos artísticos (dançarinas, cantoras etc). Um exemplo dessa forma de atuação das redes de
tráfico se dá como na proposta de emprego relatada pela jovem de 26 anos, Kelly, que saiu do
subúrbio de Guadalupe com a promessa de US$ 1.500 por mês em Israel, deixando para trás mãe e
dois filhos. Sem conhecer hebraico ou inglês, acreditando trabalhar em lanchonetes ou casas de
família, acabou sendo mantida em cárcere privado, obrigada a se drogar e a se prostituir em boates; a
jovem relatou que foi forçada a manter relações com dez homens por dia, em jornadas de até 13 horas
(DESAPARECIDOS, 2012).

• Rede de agências de casamento (dentre as formas de inserção nas redes do tráfico, o casamento é a
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que envolve a maior dificuldade de caracterização, devido ao envolvimento afetivo e amoroso,
característico do relacionamento interpessoal). Como forma de ilustrar esse tipo de tráfico, há o relato
de Claudia, morena de 28 anos, com uma criança para criar, que recebeu a proposta de uma agência
para se apresentar a um bem-sucedido comerciante siciliano, que vivia em Neuss, na região de
Düsseldorf; o italiano tinha como objetivo casar-se com uma mulher negra e viver na Bahia. Se Cláudia
aceitasse, teria vida de princesa, caso contrário poderia trabalhar lá ou voltar para casa. Claudia relata:

“Fui recebida pela irmã do agenciador de modelos. A mulher levou Cláudia para lojas
de roupas, salão de beleza e depois para a "nova casa". O futuro marido saiu com
Cláudia para um passeio de carro. Com o dobro da idade dela, o homem decidiu:
ficariam juntos, Cláudia teria carro, moradia, comida, mas não poderiam se casar —
ele já era casado. Estava proibida de sair sozinha da casa da amiga e teria de
esquecer o filho deixado com a mãe” (DESAPARECIDOS), 2002).

• Rede de telessexo: anúncios de jornais, internet e TVs (circuito interno). É utilizada a imagem de
mulheres (traficadas) para compor um catálogo, que não só permitirá “a venda” dessas mulheres para
outros países, como também para agenciar encontros entre turistas à procura de sexo, interligando a
rede da indústria do turismo - ou seja, a imagem é utilizada para a comercialização.

• Rede da indústria do turismo: agências de viagem, hotéis, spas/resorts, taxistas, transporte do turista.
Observa-se a presença de funcionários que atuam em setores de atividade turística, bem como de
taxistas que estão envolvidos no agenciamento de mulheres para a exploração sexual, um exemplo
disso é o testemunho da adolescente M. S., de Natal (RN), à PESTRAF: “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 disse que não. Eu tinha medo, mas minha amiga já tinha
falado que era” (PESTRAF apud OIT, 2006, p. 22).

• Redes de agenciamento para projetos de desenvolvimento e infraestrutura: recrutamento para frentes
de assentamentos agrícolas, construção de rodovias, hidrovias, mineração (garimpos) e outros. Essa
forma de agenciamento tem como caráter o trabalho análogo ao escravo, em que os trabalhadores são
recrutados para migrar de uma região para outra; essa iniciativa se dá pela ausência de emprego,
como nos casos de cortadores de cana de açúcar, que trabalham em períodos sazonais, tendo que no
período sem safra trabalhar em outras atividades ou no corte em outros estados. Outro exemplo que
ilustra essa modalidade, se deu com a operação realizada, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT),
que resgatou 13 pessoas em condições análogas às de trabalho escravo, trabalhando na extração de
piaçava, localizada a duas comunidades rurais, entre os municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio
Negro, no norte do estado do Amazonas, a cerca de 400 quilômetros da capital Manaus. De acordo com
as informações do Ministério Público do Trabalho (MPT), as dívidas eram contraídas, antes de iniciarem
as atividades, visto que intermediários denominados como “patrõezinhos ou “aviadores” liberavam
adiantamentos em dinheiro ou com o fornecimento de mercadorias e insumos, necessários para a
realização dos trabalhos, bem como disponibilizavam combustível e alimentos, com valores
superfaturados em até 140%. Conforme citado em matéria do Repórter Brasil: “Os empregados
estavam submetidos a condições extremamente degradantes e estavam endividados, isolados
geograficamente e sem qualquer expectativa de receber seus direitos trabalhistas” (OJEDA, 2014).

2. Também uma questão de gênero

Os Estudos de Gênero permitem compreender como se efetiva a dominação masculina: a relação de poder
exercida pelos homens sobre as mulheres; os determinantes para a concepção da forçosa submissão
feminina; a exploração sexual, e a violação de direitos das pessoas.

De acordo com Joan Scott (1989), professora da Escola de Ciências Sociais do Instituto de Altos Estudos de
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Princeton, Nova Jersey, e especialista na história do movimento operário no século XIX e do feminismo na
França, “gênero” foi um conceito construído socialmente em razão das relações sociais, nas quais se baseiam
as diferenças entre os sexos. Destacam-se três chaves analíticas nos estudos de gênero: i) a da origem
patriarcal; ii) a da perspectiva marxista; iii) a análise que tem por base o pós-estruturalismo francês e as
teorias anglo-americanas, que tratam a relação de “objeto”.

Segundo Joan Scott (1989), as teorias patriarcais centram-se na submissão da mulher, que é justificada como
uma necessidade do macho em dominar. Na linha de raciocínio marxista, opera-se uma reflexão histórica, ao
tomar como cerne da questão os reveses do modo de produção capitalista e a assimétrica divisão sexual de
trabalho. Já as análises pós-estruturalistas francesas e anglo-americanas observam muito de perto as
diferentes etapas de desenvolvimento da criança e seu processo de identificação como sujeito, realizadas e
atualizadas na construção dos papéis femininos e masculinos ditados socialmente. É importante notar que
cada uma dessas chaves analíticas apresenta elementos para a compreensão e desenvolvimento da temática
deste nosso trabalho.

O tráfico de mulheres para fins de exploração sexual dá a ver reflexos da cultura patriarcal existente na
sociedade brasileira, posto que apresenta uma relação entre dominação masculina e submissão feminina.

Ademais, é possível notar como determinantes o fator de vulnerabilidade quanto à situação econômica e à
posição social de muitas mulheres nordestinas que se veem sem emprego e sem acesso direto e imediato à
políticas públicas como saúde, habitação e educação; e, por conta disso, submetem-se a trabalhos informais,
clandestinos, insalubres e não dignos se analisados de uma em perspectiva humanista e democrática.
Observa-se assim, no tráfico de mulheres para fins sexuais, a coisificação/mercantilização do ser humano,
uma vez que a mulher é tida como uma mercadoria rentável, o que de fato se torna.

Centrando-se especificamente na questão do tráfico sexual de mulheres para fins de exploração sexual, faz-se
necessário trazer os aportes teóricos acerca dessa questão e alguns fundamentos presentes na sociedade
brasileira que convergem para essa temática. A perspectiva de gênero é uma interessante chave analítica
para pensar a temática desta pesquisa, considerando que os Estudos de Gênero permitem compreender o
conceito de mercadoria rentável.

O comércio sexual é comparado a uma indústria que desenvolve inúmeras atividades, dentre as quais
citam-se bordéis, boates, bares, discos, saunas, linhas telefônicas eróticas, sexo virtual, casas de massagem,
serviços de acompanhantes, agências matrimoniais, hotéis, motéis, cinemas, revistas pornôs, prostituição nas
ruas, dentre outros, demonstrando a relação que existe entre demanda e oferta, sexo e dinheiro - em outras
palavras, a mercantilização do sexo (AUGUSTÍN apud PISCITELLI, 2005, p. 1).

A discussão sobre prostituição é perpassada por duas perspectivas analíticas. A primeira parte do raciocínio
de que a sexualidade é o elemento de objetificação e submissão da mulher, sendo esse o fator principal da
opressão e abuso por parte do sexo masculino, tornando a mulher um ser passivo e carente de poder,
descaracterizando o seu reconhecimento e condição como sujeito de direito. Na segunda perspectiva, a
sexualidade é entendida como uma fonte de liberação e potencial feminino, representando o ápice de prazer e
poder, simbolizando sua autonomia sexual e ameaça ao controle patriarcal. Há que se notar, contudo, que na
atividade sadomasoquista há uma troca dos papéis temporariamente, na qual o homem negocia seu “poder” e
a relação entre submissão e dominação.

Mas voltando ao ponto principal deste artigo, foi identificado que com a expansão dos meios de comunicação,
a facilidade dos meios de transporte e a globalização entre fronteiras, o turismo sexual tem se tornado uma
atividade crescente nos dias atuais. Os homens que migram para outros países em busca de sexo têm, como
uma de suas características, o desejo de obter novas emoções, viver novas aventuras e conhecer novas
culturas, demonstrando uma atração pelo diferente; nesse contexto, pessoas de nacionalidades diferentes são
consideradas exóticas, fascinantes - uma forma de exemplificar isso é o desejo de homens por mulheres de
outra etnia, o que se observa pelo fato de que os circuitos sexuais estão principalmente nas seguintes
regiões: Ásia (principalmente a Tailândia), África e América Latina, incluindo o Brasil.
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PISCITELLI (2002), em seu artigo Exotismo e autenticidade: relatos de viajantes à procura de sexo,
apresenta alguns relatos de viajantes à procura de sexo, como por exemplo o relato de Mattioli Ross, no qual
descreve uma prostituta do Vietnã: "(...) era fácil encontrar nelas aquela doçura nos traços, com os lábios
plenos, e nos olhos amendoados..." (MATTIOLI ROSS, 1998 apud PISCITELLI, 2002, p. 220). Ainda sobre
suas experiências, Ross relata a beleza carioca, sublinhando aspectos distintos:

Não conseguia compreender como podia ter os lábios tão mórbidos, mas devia ser
qualquer coisa de índio, como no corte dos olhos, ou de africano... Enfim, uma
dessas notáveis combinações que se encontram no Brasil, mesmo se a primeira
impressão que se tem é de que seja mais uma nórdica: alta, cabelos claros... E esses
lábios excepcionais (MATTIOLI ROSS, 1998 apud PISCITELLI, 2002, p. 220).

3. A “venda” da imagem da mulher brasileira e suas implicações para o tráfico de mulheres

Cerca de 241 rotas de tráfico de pessoas passam pelo Brasil, sendo 110 rotas de tráfico interno (78 rotas
interestaduais e 32 intermunicipais) e 131 rotas de tráfico internacional. As rotas intermunicipais e
interestaduais são usadas para conexões com as fronteiras da América do Sul, especialmente no tráfico de
adolescentes e crianças, que depois deixam a região em aviões, navios ou pequenas embarcações. O país que
mais recebe brasileiras é a Espanha; entre os dois países, há 32 rotas de tráfico (PESTRAF, 2002).

Dessa forma, o levantamento realizado na pesquisa apontou que, no Brasil, os estados com maior índice de
mulheres aliciadas são: Goiás, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. O perfil da maioria das mulheres aliciadas
para o mercado internacional do sexo é o de mulheres com baixa renda, negras e mulatas de baixo nível de
escolaridade; no que tange à variação do perfil profissional das mulheres traficadas para fins sexuais nos
estados do Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo e Goiás, foi possível constatar que o número de profissionais do
sexo traficadas é o mesmo das mulheres que eram empregadas domésticas antes de saírem do Brasil.

Dentre outros aspectos que envolvem as mulheres exploradas pelas redes de tráfico, podem-se destacar,
principalmente, as questões de gênero, a vulnerabilidade à qual a mulher é submetida, juntamente com a
exclusão econômica e social gerada pelo capitalismo.

Quanto aos locais de aliciamento, observa-se que dentro do país existem circuitos nacionais para o tráfico,
como por exemplo o de mulheres, que são aliciadas em cidades do Nordeste, como Recife (PE) e Fortaleza
(CE), e são enviadas para cidades do Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Há mais um
agravante: uma das imagens simbólicas do Brasil no exterior é a de um país de bonitas mulheres, terra do
carnaval e do futebol. Até aqui nada de grave. O problema surge quando essa dimensão simbólica se verte
em estereotipia e assume contornos negativos e degradantes para os sujeitos envolvidos, mais
especificamente quando homens estrangeiros viajam para o Brasil à procura do comércio sexual. Como se
isso já não fosse um fato grave per se, ainda há o impulso dos megaeventos a serem realizados no Brasil,
como é o caso da Copa do Mundo de Futebol. Uma de nossas hipóteses é que, aliada aos indicadores sociais e
econômicos, dentre eles o alto índice de desemprego, escolaridade e violência, bem como à fragilidade
existente nas fronteiras do Brasil, a realização desses megaeventos pode impulsionar a ocorrência de tráfico
de mulheres para fins de exploração sexual, bem como para a prostituição.

Segundo a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa (ANCOP), estima-se a remoção de 250 mil
famílias para a construção de avenidas e aeroportos. Os dados apresentados pelo comitê popular da copa de
Porto Alegre divulga o número de 9.000 famílias removidas de suas casas, para a construção de avenidas,
aeroportos e demais projetos necessários para a realização dos jogos.

Dentre alguns desses projetos, ainda estão a ampliação da pista do aeroporto que circunda a Vila Dique, com
1.500 famílias; Vila Nazaré, 1.600; Projeto Integrado Socioambiental, 1.680; duplicação da avenida tronco,
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1.500, e aproximadamente 2.000 famílias que ainda moram nas adjacências da nova arena do Grêmio. Essas
remoções agem de maneira arbitrária, deixando para a população a alternativa posta pela prefeitura de Porto
Alegre, que é de um bônus moradia e/ou aluguel social, aumentando os níveis de desigualdade social. Outra
consequência é a estimativa de que o evento trará uma média de 600 mil turistas estrangeiros para o país,
podendo acarretar um aumento nas ocorrências de exploração sexual.

Como se trata de um fenômeno social - no qual exige-se a discussão das categorias corpo, sexualidade e
gênero - o desenvolvimento de estudo sobre essa temática, permitirá que se traga à luz essa problemática,
viabilizando um diagnóstico, no qual se ofereçam subsídios para enfrentá-la, refinando o debate analítico e
intelectual e fomentando políticas públicas.

4. Considerações Finais

Foi identificada a predominância pelo aliciamento de mulheres e garotas negras e/ou morenas, com faixa
etária entre 15 e 27 anos, pertencentes a classe economicamente desfavorecida, com baixa escolaridade,
moradoras de áreas urbanas da periferia, com carência de saneamento e transporte. No geral, convivem com
algum membro da família, têm filhos e exercem atividades laborais de baixa exigência e renda, sendo então
desconsiderado seu consentimento, visto que foi induzido pela sua situação de vulnerabilidade.

No que se refere à variação do perfil de mulheres traficadas para fins sexuais, nos estados do Rio de Janeiro,
Ceará, São Paulo e Goiás, estados com altos índices de mulheres aliciadas, foi possível identificar que o
número de profissionais do sexo traficadas é o mesmo que o de mulheres que eram empregadas domésticas
antes de saírem do Brasil. No entanto, há outros aspectos envolvendo o tráfico de mulheres que precisam ser
ressaltados, principalmente as questões que envolvem gênero, o que permite explicar como funciona a
vulnerabilidade à qual a mulher é submetida; junto a esses fatores inclui-se exclusão econômica e social
gerada pelo capitalismo.

Assim, estudos envolvendo gênero permitirão compreender como se efetiva a dominação masculina e a
relação de poder exercida pelos homens sobre as mulheres, seu conceito de mercadoria rentável, bem como
seus determinantes. Dessa forma, a exploração sexual caracteriza-se como uma violação de direitos das
pessoas, uma vez que o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual dá a ver reflexos da cultura
patriarcal existente na sociedade brasileira, apresentando uma relação entre dominação masculina e
submissão feminina.

Outro determinante se dá com homens que migram para outros países em busca de sexo: foi identificado que
o desejo de obter novas emoções, viver novas aventuras e conhecer novas culturas se dá pela atração/desejo
pelo diferente, seja ele étnico, social, econômico ou mesmo cultural, justificando os seguintes circuitos
sexuais: Ásia (principalmente a Tailândia), África e América Latina, incluindo o Brasil. No caso do Brasil, uma
das consequências, é a realização de megaeventos, no qual estima-se a vinda de 600 mil turistas estrangeiros
para o país, o que poderá aumentar a ocorrência de exploração sexual e tráfico de mulheres.

Atualmente, o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil conta com dois instrumentos nacionais de
enfrentamento ao tráfico de pessoas: a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e os Planos
Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; embora tenham incorporado a ele outras políticas públicas
transversais, que discutam criança, adolescente, direitos humanos, migrações, trabalho, dentre outros.

Embora a ausência de legislação específica para o crime de tráfico de pessoas torne o crime inviabilizável no
tocante a efetivação das medidas protetivas, preventivas e repressivas para o enfrentamento ao tráfico de
pessoas, permitindo que tantas outras mulheres, crianças e adolescentes, sejam vítimas desse crime.

O que restou para a família de Simone foi uma foto, a sensação de impotência e
impunidade, além do vazio eterno ocasionado pela saudade. A jovem de 23 anos
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deixou o Brasil em busca de melhores condições de vida na Espanha. Aliciada por
uma quadrilha que trafica mulheres para fins sexuais, Simone morreu
misteriosamente no país desconhecido, apenas três meses após sua chegada. Até
hoje, os pais buscam explicações para o fato e dizem que nunca mais foram os
mesmos desde o falecimento precoce da filha (Saad, 2013).

Frente a essa afirmativa, conclui-se que o tráfico de seres humanos, é uma das piores práticas já existente
em toda história da humanidade, visto que fere a liberdade humana, uma vez que se utiliza da
vulnerabilidade dessas pessoas, que estão buscando uma alternativa para melhorar suas vidas.

Esse é um fenômeno social expresso pelos mais diversos elementos que compõem a sociedade, como o
individualismo, o fetichismo da moda, a mídia, que incorporam nos indivíduos a necessidade do “ter”, a
competitividade e o desemprego gerado com a expansão dos meios de produção. Dessa forma são adotadas
estratégias, nas quais o ser humano acaba se tornando um recurso, uma fonte de lucro, ou seja, uma
mercadoria rentável, que poderá ser usada por diversas vezes, sem os prejuízos de um bem material.

Estivemos investigando a situação de seres humanos, de pessoas, que vivenciam expectativas enganosas e
condições degradantes, as quais interferem em sua saúde física e emocional. Mais que isso: situações
interferem negativamente na forma de estarem no mundo social e viverem livremente suas vidas. Partimos
para a pesquisa documental e bibliográfica, procurando por mulheres traficadas no “comércio sexual”. Não foi
difícil encontrá-las. De todo modo, entendemos que não devemos simplesmente mostrar as situações e perfis
das mulheres aliciadas pelo tráfico, mas esboçar essa realidade pelo método da desconstrução de
essencialismos e, nessa chave, os estudos de gênero batalham a favor, tornando-se uma referência
epistemológica crítica às concepções dominantes sobre o outro.
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