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RESUMO 

 

O tráfico de seres humanos vem assumindo proporções gigantescas nas últimas décadas, 

impulsionado pelas desigualdades socioeconômicas, aliadas as de gênero raça/etnia, questões 

estruturantes do fenômeno tráfico de pessoas. A presente pesquisa,sob a abordagem de 

gênero, objetiva analisar as representações de gestores e profissionais sobre o trabalho da 

Rede de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas para fins de Exploração Sexual em Sergipe, 

apontando tendências e desafios enfrentados no cotidiano. Norteia-se pelo método histórico-

dialético, o qual busca compreender a questão do Tráfico de Pessoas para fins de Exploração 

Sexual para além da sua expressãofenomênica, destacando os aspectossingulares e universais, 

bem como as particularidades do objeto. Foram utilizadas diferentes fontes de informação: 

bibliografias, documentos, fontes orais por meio da entrevista semiestruturada com mulheres 

e homens gestores e profissionais das instituições executoras, nos eixos de Promoção, Defesa 

e responsabilização. Os resultados evidenciam, entre outras questões, a existência de 

fragilidade/desarticulação da gestão intersetorial nas ações e instâncias das secretarias, falta 

de comunicação entre diferentes políticas, hierarquização dos serviços, desconhecimento 

sobre a legislação e estudos sobre o fenômeno. 

 

 

Palavras chave: Rede de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas. Tráfico de Seres Humanos. 

Exploração Sexual. Gênero.  
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ABSTRACT 

 

Human traffic has been taken in a huge proportion in the last few decades, driven forward by 

socio economic inequality including all the kinds of race/ ethnicity, becoming an important 

point of the happening called "Human Traffic". This genres  approaching research,  is focused 

on analyze the actions  of the managers and professionals about the work of the ‘Rede de 

EnfrentamentoaoTrafico de Pessoas para fins de exploração Sexual de Sergipe’, pointing 

trend and challenges daily faced. It's based on the historical- dialectic which tries to 

comprehend the human traffic to the sexual exploring beyond this phenomenalistic   

expression, showing  the particular and universal aspects in addition to some specificities of 

the object. Were used different information sources like: bibliographies, documents, oral 

sources by the semi-structured interviews with women, managers and professionals of the 

executing agencies, promotion areas and accountable defense. The result points besides  

others issues, the  fragility and lack  of  ability  inside of  the management in actions in the 

department area, lack of communication between different opinions,  hierarchy of services , 

none knowledge of  the legislation and studies about the occurrence. 

 

KEYWORDS: HUMAN TRAFFIC NETWORK AVOIDING; HUMAN TRAFFIC; 

SEXUAL EXPLORING; GENDER. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tráfico de seres humanos vem assumindo proporções gigantescas nas últimas 

décadas, e esse quadro tem sido impulsionado pelas desigualdades socioeconômicas, que tem 

entre alguns reflexos os intensos fluxos migratórios, o qual vem sendo combatido pelos países 

desenvolvidos através do fechamento de fronteiras e engrossamento da legislação migratória 

por parte dos países receptores. 

Considerando a importância da pesquisa acadêmica e com intuito de contribuir para o 

debate de construção da rede de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Sergipe, o objeto 

desta pesquisa aborda o estudo das representações de gestores e profissionais da rede de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas com fins de exploração sexual em Sergipe no período de 

2013 a 2014. 

O delito em foco não é algo novo, esteve em diversos períodos da história e teve 

grande impulso, passando a ter espaço nas agendas governamentais e de instituições não 

governamentais. Inicialmente, a preocupação era centrada no tráfico de mulheres ou tráfico de 

brancas, relacionada com a exploração sexual.  

No período do século XIX e XX, ocorreram diversos encontros internacionais com 

objetivo de tornar este tema visível, além dos debates, a construção de alternativas de 

enfrentamento ao tráfico, assim como mecanismos de prevenção. Destes eventos foram 

construídos diversos documentos que depois foram ratificados por países signatários. 

O Brasil estava entre esses países e procura modernizar-se na busca de galgar o nível 

econômico e cultural das grandes potências europeias, neste período, a nação brasileira era 

considerada receptora de mulheres traficadas. O Brasil ratificou os documentos gerados por 

estes eventos, além de alterar o código Penal. 

Nas últimas décadas, o tráfico de humanos foi alvo de diversos debates e 

denominações, sendo que nos dias atuais este passou a ter novas características, além de 

outras finalidades para o tráfico de pessoas, a saber, para fim de trabalho escravo, tráfico de 

órgãos, adoção ilegal. Além da intensificação e do destaque que algumas mudanças no 

contexto social e econômico favoreceram ao fortalecimento da rede criminosa que comanda o 

tráfico de pessoas, tornando-se complexa; o Brasil no momento atual além de receptor 

também é local de trânsito e fornecedor. 
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O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, 

especialmente Mulheres e Crianças, também conhecido como Protocolo de Palermo, 

incorpora uma nova concepção de tráfico de pessoas.  

No ano de 2004, o Brasil ratificou o Protocolo de Palermo; em 2005, modificou o 

Código Penal no artigo que tipificava como crime o tráfico internacional de mulheres, 

transformando-o em tráfico internacional de pessoas e incluindo um novo tipo, tráfico interno 

de pessoas; e lançou, também, em 2005, em parceria com o UNODC, o Programa Global de 

Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos no Brasil, em que um dos objetivos foi 

inaugurar escritórios para desenvolver atividades preventivas em alguns estados do país.  

O Protocolo de Palermo é fruto de um intenso debate sobre o conceito de tráfico de 

pessoas, sendo este decorrente de inquietações de organismo internacionais e governamentais 

para a definição e tipificação do crime de tráfico humano. O Protocolo foi elaborado no ano 

de 2000, trouxe, entre os seus avanços, o tráfico de pessoas com abrangência deste crime para 

vítimas homens e mulheres, não apenas mulheres como no período anterior à definição dada 

por este documento. 

O tráfico de pessoas para o Protocolo ocorre com a finalidade de exploração de 

alguém, entretanto, na espécie cuja destinação é para exploração sexual, o documento em 

questão deixa a cargo do país que aderir ao mesmo a interpretação do tráfico de seres 

humanos para fins de exploração sexual, já que cada país tem regras diferenciadas em relação 

à prostituição, em alguns e regulamentada como profissão em outras nações é expressamente 

proibida. Esta lacuna torna as pessoas alvos de preconceitos e mais suscetíveis à exploração é 

violência (SALES e ALENCAR, 2008). 

Segundo Minayo “Não pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido em 

primeiro lugar, um problema da vida prática”. Do seu ponto de vista, os interesses pela 

investigação de um problema resultam das circunstâncias sociais na qual o pesquisador está 

inserido. (MINAYO, 1997, p.17)    

Nesta linha de reflexão, o interesse pela temática Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes surgiu inicialmente de maneira ampla desde a realização do meu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Nessa linha de reflexão, a abordagem do objeto desta pesquisa 

inclui entre outras dimensões o tráfico para fins sexuais/Tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual e seu enfrentamento no estado de Sergipe, considerando sua invisibilidade 
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frente à sociedade, ao governo, como fruto da negligência dos mesmos. Conforme revela a 

revisão de literatura desenvolvida, em Sergipe não foram identificados trabalhos sobre o tema, 

ainda pouco discutido no cenário brasileiro. 

Neste estudo, o tráfico humano para fins de Exploração Sexual é entendido como 

uma expressão da questão social vai além de uma análise do tema como um ato localizado 

(LEAL, 2004), em correspondência com as expressões das desigualdades sociais engendradas 

na sociedade capitalista madura com forte intermediação do Estado.  

Desde a eclosão da crise mundial do capitalismo de base fordista, em meados dos 

anos de 70 do século passado, a questão social vem assumindo novas configurações e 

manifestações, pela sua minguada relação com as transformações operadas no "mundo do 

trabalho", em suas formas de organização, regulação e gestão, e com as redefinições no 

âmbito do Estado e das políticas públicas. Tem sua origem no caráter da produção, responde à 

apropriação privada da própria atividade humana – o trabalho – dos meios de produção, assim 

como de seus frutos. Para Iamamoto (2008), é indissociável da emergência do ‘trabalhador 

livre’, que depende da venda de sua força de trabalho para suprir suas necessidades vitais [...]. 

Tem a ver com a gênese da classe operária e seu ingresso no cenário político, por meio das 

lutas desencadeadas em prol dos direitos trabalhista, exigindo o seu reconhecimento como 

classe pelo bloco do poder, e, especialmente pelo Estado. 

Nesta linha de reflexão, conforme Libório (2004), a Exploração Sexual constitui um 

problema mundial, multifacetado e com raízes complexas.  O tráfico de pessoas é um crime 

que traz consequências graves para suas vítimas e famílias nas suas diversas modalidades – 

remoção de órgãos, trabalhos forçados e exploração sexual; trata-se de um problema que 

atinge todos os países do mundo com a forma de crime organizado transnacional (LEAL & 

LEAL, 2004). O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual historicamente tem como 

vítimas, em sua esmagadora maioria, mulheres, sejam elas adultas ou crianças, neste último 

caso há um agravamento da situação, ao considerar que o Tráfico de pessoas leva os 

indivíduos a sujeitarem-se as formas de exploração do seu trabalho, inclusive o corpo, assim 

como ocorre com crianças e adolescentes que são submetidos ao mercado através de uma das 

piores formas de trabalho infantil.  

Trabalhar o Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Sexual requer que se 

compreendam as relações que perpassam as características do mundo do trabalho e a inserção 

feminina neste. Como mostra Faleiros (2004), o mercado sexual aparece como uma relação 
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entre coisas: corpo/objeto, numa relação na qual os explorados são os que recebem menor 

parte da parcela, ou quase nada. Quem leva vantagem em cima dessa situação são os 

detentores dos meios de produção dos serviços sexuais.  

O tráfico de mulheres, crianças e adolescentes com fins a exploração sexual constitui 

um dos crimes mais complexo e massacrante, de acordo com a Pesquisa sobre Tráfico de 

Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração- PESTRAF· esse fenômeno tem 

determinantes de ordem jurídica, política socioeconômica, cultural e psicológica, 

configurando- -se através da relação mercado/consumo/projeto de desenvolvimento/trabalho e 

migração. Sendo que as desigualdades sociais, de gênero, raça/etnia e geração constituem 

indicadores que explicam o alto índice de mulheres, crianças e adolescentes como vítimas 

deste crime organizado (LEAL & LEAL, 2004). 

A categoria gênero não é uma construção abstrata, mas produto das relações e lutas 

contraditórias entre mulher e homem através dos séculos. No século XIX as questões 

relacionadas à mulher eram “resolvidas” ou “negociadas” no espaço privado da família. A 

construção histórica do conceito de gênero é, portanto, uma resposta pública a esse sistema de 

valor que operava no âmbito privado da sociedade. Conforme Saffiotti(1995), a literatura 

sobre gênero, sobretudo, relacionada aos movimentos feministas, aponta uma agenda comum 

de reivindicações: qualidade de vida, direitos reprodutivos e respeito às diferenças sociais, na 

equação gênero e repúdio à violência sexual por discriminações de comportamentos sexuais. 

 O enfoque de gênero é essencial para a visualização de como é distribuído o poder 

na sociedade, e os preconceitos que legitimam as desigualdades de poder existentes. No caso 

do Tráfico de humanos: 

A inclusão da perspectiva de gênero contribui a um olhar chave para a 
intervenção e a abordagem do tráfico de mulheres para fins de exploração 

sexual, já que as mulheres são identificadas majoritariamente como ‘objetos’ 

dos quais outras pessoas podem dispor para explorar sexualmente 

(RMAAM, 2012, p. 22) 

 

Outro fator importante de ressaltar é em relação à mensuração em números do tráfico 

de pessoas que é algo de difícil realização, dentre outros motivos é possível citar a 

invisibilidade deste crime, característica esta possível devido à globalização e avanços da 

tecnologia, progresso este utilizado pelas máfias que comandam o tráfico, a situação de 

pobreza e abandono, por parte do estado, dos grupos de pessoas atingidas, morosidade da 
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justiça, mecanismos deficientes de notificação de informações entre outros pontos. O que leva 

a existência de dados aproximados da realidade desta violação de direitos. 

O relatório “Uma aliança Global contra o trabalho forçado”, da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, ano de 2005, trazia a estimativa que cerca de 2,4 milhões de 

pessoas no mundo foram vítimas do tráfico de pessoas, sendo que, destas, o percentual de 43 

eram subjugadas para a exploração sexual. O mesmo relatório estima que a média de lucros 

anuais do tráfico gira em torno de 31,6 bilhões de dólares. 

A PESTRAF desenhou o perfil das mulheres, adolescentes e crianças traficadas, em 

sua maioria, é afrodescendente, com faixa de 22 a 24 anos e de 15 a 17 anos. Entre outras, há 

características que são, em sua grande maioria, provenientes de classes pobres, com índice de 

reduzida escolaridade e vivem em condições de miserabilidade (LEAL & LEAL, 2004) 

Ainda de acordo com Escritórios das Nações Unidas contra Drogas e Crimes 

(UNODC), estima-se que o lucro com o tráfico de pessoas pode chegar até US$ 30 mil por 

vítimas. 

O desenvolvimento das ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas está 

intimamente relacionado com a construção do conceito do Tráfico de Pessoas, como uma das 

formas de violação de direitos humanos, presente de maneira ampla a partir do Protocolo de 

Palermo, que amplia a definição de tráfico de pessoas para vítimas de todas as idades e sexos, 

considerando vítimas, aquelas que foram traficadas com ou sem o consentimento da mesma, 

não criminalizando a prostituição, mas com o entendimento da prostituição forçada como uma 

forma de violência. 

O Tráfico de pessoas no Brasil tem suas raízes no desenvolvimento desigual e 

combinado do capitalismo1, sendo que o estado neoliberal vem enfraquecendo os sujeitos 

violados, por meio da precarização do trabalho, insuficiente inclusão das políticas públicas, 

além do viés moralista e repressor que permeia as ações de enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas para fins de exploração sexual que contribui para a impunidade e a continuação da 

violação de direitos (LEAL& LEAL, 2007). 

A política de enfrentamento ao tráfico de pessoas inicia de forma efetiva a partir do 

Protocolo de Palermo, antes havia apenas ações pontuais e sem planejamento e diretrizes. 

Sendo o marco em 2006 com a elaboração da “Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 

                                                             
1 Desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo: Trata-se de uma formação social em ritmos irregulares, 
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de Pessoas” que teve a PESTRAF como subsídio, sendo que a política foi publicada por meio 

do Decreto Presidencial n°5.948 de 26/10/2006, este que será abordado durante esta pesquisa.  

  

Questões, objetivos e hipóteses 

 

Diante das considerações apresentadas, lançaram-se os seguintes questionamentos: Em 

que medida as instituições de Promoção por meio das políticas sociais se articulam no 

enfrentamento ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual? Como os(as) gestores(as) 

e profissionais vivenciam no trabalho as ações dos órgãos de defesa e responsabilização no 

cenário deste fenômeno? A rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas tem recebido 

contribuições dos órgãos de defesa e responsabilização e promoção para a 

formação/capacitação dos profissionais da área. 

Nessa linha de reflexão, foram antecipados alguns objetivos, tendo como objetivo 

geral, analisar as representações de gestores e profissionais inseridos no trabalho da Rede de 

Enfrentamento do Tráfico de Pessoas para fins de Exploração Sexual no estado de Sergipe no 

período de 2013 a 2014, apontando tendências e desafios enfrentados no cotidiano. Têm-se 

como objetivos específicos: 1 – Descrever as ações de enfrentamento do Tráfico de Pessoas 

para fins de Exploração Sexual no âmbito da promoção, defesa e responsabilização. 2 – 

Identificar dificuldades/obstáculos enfrentados por profissionais para a atuação e capacitação 

na rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas em Sergipe. 3 – Identificar as respostas do 

governo sergipano ao tema. 

Com base na literatura analisada, foi possível antecipar hipóteses norteadoras, as 

quais são fios condutores para a linha de pensamento, na busca por soluções adequadas ao 

problema, através da verificação e demonstração. A hipótese seria uma possível resposta para 

o problema formulado, devendo ser submetida à verificação (BARROS, 2008). Nesse sentido, 

a complexidade do tema abordado permitiu considerar hipóteses orientadoras no processo da 

pesquisa.  

Como hipótese geral antecipa-se como primeira hipótese que “o estado neoliberal 

potencializa a precarização das relações de trabalho, aliado ao estado mínimo que fragiliza os 

direitos sociais, favorece a feminização da pobreza e consequentemente torna o grupo 
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feminino e da classe social mais desfavorecida vítimas em potencial para o Tráfico de Pessoas 

para fins de exploração sexual no cenário sergipano”. 

Por outro lado, uma segunda hipótese considera que “os gestores e profissionais que 

atuam no combate ao Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual, enfrentam diversas 

dificuldades para a efetivação destas ações, devido à recente implantação da Política de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em nível estadual, além da fragilidade na 

capacitação/formação profissional”. 

 

 

1.1 O cenário e contexto da pesquisa  

 

O contexto deste estudo constitui o estado de Sergipe, situado no nordeste brasileiro, 

este é o menor estado da federação brasileira, localizado no litoral brasileiro, com população 

total de 2.068.031, o estado nordestino que apresentou um dos maiores índices de crescimento 

populacional desde 2000, cresceu 15,89%, perdendo apenas para o Maranhão, que apresentou 

o índice de crescimento populacional igual a 16,25%. A população sergipana é 

predominantemente composta por mulheres, numa proporção de 51,4%. Aracaju conta 

571.159 habitantes, sendo 53,53% da população formada por mulheres, destacado pelo 

crescimento de 0,31% na população feminina (IBGE, 2010). 

 A população sergipana é predominantemente Urbana, 72,54% dos seus habitantes 

vivem nesta zona, representando em 2014 um total de 1.500.243 habitantes, contra o 

quantitativo de 547.788 habitantes que residem na zona rural, representando o total de 26% da 

população (IBGE, 2010).  

 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)2, que aferiu o nível de 

desenvolvimento humano de municípios através das dimensões: educação (alfabetização e 

                                                             

2
 IDH-M: O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores 

de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto 

mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento 

Humano foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento (PNDU, 2014). 



22 
 

taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB3 per capita), sendo 

que o IDH-M é considerado mais adequado para o estudo de núcleos sociais menores. O 

índice varia de 0 a 1, sendo que o resultado próximo a um e tem o desenvolvimento humano 

considerado alto, com base nos resultados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

2013, o IDH-M dos municípios de Sergipe é 0.781, o que demonstra um avanço em relação a 

década passada, cujo índice era de 0.665, entretanto este resultado coloca o Estado entre os 

dez piores estado do País, sendo a média do IDH-M na região do Nordeste 0.788, em um total 

de 1787 municípios4 (PNDU, 2013).  

O Nordeste apresentou um aumento no PIB de 3,12% ao ano de 2000 a 2010, 

enquanto o Sudeste teve um aumento de apenas 1,81% ao ano no mesmo período, entretanto, 

em relação ao IDH-M renda, 78% dos municípios do Nordeste encontra-se na categoria de 

baixo desenvolvimento humano, em relação à educação o Nordeste possuem gastos pequenos 

com alunos da rede estadual, sendo que em 2009 gastava-se R$ 1,9 mil por aluno, enquanto o 

sudeste o investimento é de R$ 8,3 mil por aluno (IPEA, 2013). 

 Sobre a incidência de violência, o Mapa da Violência de 20125, coloca Sergipe entre 

os estados de menor crescimento da violência infanto-juvenil do Nordeste. O mapa demonstra 

que apesar do aumento nas estatísticas da violência em Sergipe, quando comparado 

nacionalmente e regionalmente, o estado sergipano fica entre os menores indicies de 

violência. Outro dado é a questão das cidades sergipanas, as quais não aparecem entre as 100 

cidades consideradas como mais violentas do Brasil citadas pelo Mapa 2012 (WAISELFISZ, 

2012). 

Recente pesquisa com dados divulgados pela ONG, Conselho Cidadão para Segurança 

Pública e Justiça Penal do México, mostrou as 50 cidades mais violentas do mundo, 

considerando as taxas de homicídios no ano de 2013 para esta classificação. Entre as 50 

cidades, o Brasil, Aracaju ocupa o 16° no país e a 46° na classificação geral (UOL, 2013) 

entre as mais violentas no  país.  Os dados enquadram o estado de Sergipe entre as regiões de 

                                                             
¹¹ PIB-Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país, independente da 

nacionalidade do proprietário da unidade produtora. Trata-se de uma forma geral de mensurar a riqueza de um 

país, apesar de muito questionado, o PIB ainda é referência para a representação da economia de um território. 

Fonte: http://www.academiaeconomica.com/2008/08/o-que-pib.html. Acesso em 20 de abril de 2011 

 

 
5MAPA DA VIOLÊNCIA 2012, disponível:  

http://www.sangari.com/mapadaviolencia/pdf2012/mapa2012_se.pdf 

http://www.academiaeconomica.com/2008/08/o-que-pib.html
http://www.sangari.com/mapadaviolencia/pdf2012/mapa2012_se.pdf
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médio nível humano. Sendo que esta pesquisa utilizou como referência o número de 

homicídios registrados no estado. 

 

1.2 O campo empírico e a amostra da pesquisa 

 

O campo empírico da pesquisa integra as instituições nos eixos da Promoção e Defesa 

e Responsabilização6. No eixo da promoção, trabalhamos com as políticas de combate ao 

Tráfico para fins de exploração sexual, mais especificamente a Secretaria Estadual de Política 

de Mulheres, Secretaria Estadual de Turismo, Secretaria Estadual de Direitos Humanos. No 

eixo de defesa e responsabilização, buscamos a Polícia Civil, especificamente a Delegacia de 

Grupos Vulneráveis; Polícia Rodoviária Federal e o Ministério público de Sergipe. 

 

1.3 Metodologia 

  

 Em consonância com as questões e objetivos da pesquisa priorizamos a pesquisa 

qualitativa, por meio dos relatos orais e entrevistas. Esta modalidade de pesquisa permite a 

coleta e análise de dados de maneira aprofundada, considerando-se os aspectos explícitos e 

implícitos do fenômeno estudado. Ou seja, destacam-se não só os aspectos sociais, 

econômicos, políticos, ideológicos e culturais, mas também as maneiras de pensar, agir e 

sentir dos sujeitos pesquisados, remontando a fatos que dão contorno à realidade, 

apreendendo as causas constitutivas e determinantes dos fenômenos. 

Como bem destaca Cecília Minayo (2007), a metodologia qualitativa verifica uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto e, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, visto que 

se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Por conseguinte, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

                                                             
6
 Eixos - Promoção: relaciona-se com a geração e utilização das habilidades de indivíduos e grupos sociais, com 

vista à implantação de políticas públicas de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Defesa e Responsabilização: a 

garantia à proteção jurídico-social às vítimas e responsabilização dos agressores. 
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não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Neste sentido, “a linguagem, as 

práticas e as coisas são inseparáveis” (MINAYO, 2007, p. 24).  

Conforme Minayo:  

 

A pesquisa quanti-qualitativa mesmo trabalhando com aspectos subjetivos, 

amplos, com riqueza de detalhes, pode levar a resultados objetivos, claros e 

concisos, desde que o pesquisador ao interpretar os dados dê o sentido 
“real” que foi transmitido pelos sujeitos pesquisados, e não a sua visão 

pessoal sobre o tema (MINAYO, 1992).  

 

Ainda conforme Martinelli, na pesquisa com características quanti-qualitativas, os 

instrumentos da coleta de dados são complementares na busca pelo desvendamento da 

realidade. “Certamente, isso pressupõe outro modo de fazer pesquisa, no qual não deixa de ser 

importante a informação quantitativa, mas sem que se excluam os dados qualitativos” 

(MARTINELLI, 2005, p. 21).  

Nessa direção, reforça-se a ideia que “o particular não existe senão quando se vincula 

ao geral e o geral só existe no particular e por meio dele [...].” (MINAYO, 2007, p. 114). 

Considera-se que os métodos quantitativos e qualitativos não são incompatíveis; pelo 

contrário, estão intimamente imbricados e, portanto, podem ser usados pelos pesquisadores 

sem caírem em contradição epistemológica. Compreende-se que a dicotomia 

quantitativo/qualitativo – em uma perspectiva dialética – é falsa, sendo que a dinâmica das 

relações sociais pode ser captada em suas dimensões quantificáveis e qualificáveis. Esta 

articulação é necessária a uma pesquisa comprometida ética e politicamente com as demandas 

sociais. 

Como bem destaca Cecília Minayo, a metodologia qualitativa verifica uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto e, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, visto que se 

preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Por conseguinte, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Neste sentido, “a linguagem, as 

práticas e as coisas são inseparáveis” (MINAYO, 2007, p. 24).  

Esta pesquisa norteia-se pelo método histórico-dialético, o qual busca compreender a 

questão do Tráfico de Pessoas para fins de Exploração Sexual além da sua expressão 
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fenomênica, destacando-se os aspectos singulares e universais, bem como as particularidades 

do objeto. A perspectiva dialética adotada na investigação de inspiração marxista implica 

considerar um movimento entre o todo e as partes, no qual não é possível pensar o primeiro 

(todo) sem as últimas (partes) e vice-versa. Para a dialética, a contradição é essencial, é um 

princípio básico do conhecimento: deve-se considerar tanto o que une as partes entre si e com 

o todo, como as contradições entre eles. O componente dialético afirma que a realidade 

concreta não é uma substância estática numa unidade indiferenciada, mas uma unidade que é 

diferenciada e especificamente contraditória: o conflito de contrários faz avançar a realidade 

num processo histórico de transformação progressiva e constante, tanto evolucionária como 

revolucionária, e, em suas transformações revolucionárias ou descontínuas, dá origem à 

novidade qualitativa autêntica.  

Entendeu-se que a utilização do método histórico dialético tem como ponto de partida 

a realidade concreta, permitindo a compreensão das multifacetas do Tráfico de Pessoas para 

fins de exploração sexual. Sendo que a realidade citada não é estática, mas sim dialética e 

repleta de contradições. A dialética que é a tentativa de superação da aparente dicotomia entre 

teoria e prática trata-se da integração de contradições: 

 

A dialética é a ciência que mostra como as contradições podem ser 

concretamente idênticas [...] mostrando também porque a razão não deve 

tomar essas contradições como coisas mortas, petrificadas, mas como coisas 
vivas, lutando uma contra a outra em e através da sua luta (LEFEBVRE, 

1979, p. 192). 

 

Compreende-se que todas as atividades humanas são mediadas pela cultura, ou seja, 

em se tratando de seres humanos não existem fenômenos naturais. Desta forma, as relações de 

gênero são construções sociais, possuem base material e representam o processo da produção 

dos lugares de poder de homens e mulheres na sociedade. A concepção de gênero é, pois, de 

construção social (SAFFIOTI, 1994). As relações de gênero ocorrem entre sujeitos 

historicamente situados. Assim, é possível perceber que gênero não regula somente as 

relações entre homens e mulheres, mas também entre homens e homens e entre mulheres e 

mulheres. 

Tendo como base a concepção de que o sujeito se constitui de maneira histórico-

dialética, discutimos nesta pesquisa as categorias teóricas principais. A essência de um 

fenômeno não ocorre de maneira imediata, ela é mediata ao próprio fenômeno. É fenômeno 
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que revela a essência o objetivo do pesquisador que busca ir além da aparência imediata e 

empírica é apreender a essência (NETTO, 2011). 

Apesar de entendermos que diversos fatores influenciam na agudização da rede de 

tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e nos fatores que as tornam vulneráveis a 

esta exploração e violação de direitos, especialmente nas regiões periféricas, considerou-se 

primordial buscar a essência do objeto em foco, evitando visões reducionistas e moralistas 

sobre a temática.  

O conhecimento produzido sobre o objeto deste estudo apoia-se em dados 

quantitativos e qualitativos, através das diferentes fontes: bibliográficas, documentais e fontes 

empíricas. As Fontes bibliográficas apoiam-se na Revisão de literatura, na leitura de livros, 

artigos em periódicos, que constituiu o primeiro passo do estudo, visando aprofundar o 

conhecimento sobre o objeto, as temáticas com base na contribuição de autores que debatem o 

assunto. Inicialmente foi realizado, extenso levantamento bibliográfico sobre tráfico de seres 

humanos. Em face da escassez de livros e artigos nacionais que abordassem o tema, foram 

lidos e estudados diversos artigos de periódicos internacionais disponíveis na internet, cujas 

citações diretas foram traduzidas livremente pela pesquisadora. 

As fontes documentais incidem sobre: as diretrizes e princípios norteadores contidos 

na Política Nacional de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; Documentos oficiais que atuam 

direta e indiretamente no enfrentamento ao Tráfico de pessoas: tais como I Plano Nacional de 

Enfrentamento ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, o II Plano Nacional de 

Enfrentamento ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual; Legislações que 

trabalham esta temática, entre eles o Código Civil, Código Penal, ECA, entre outros, além de 

dados estaduais de programas e ações de enfrentamento ao fenômeno em foco em âmbito 

estadual. 

Considerou-se que a modalidade de pesquisa qualitativa pode prescindir de processos 

de amostragem sistemáticos. Nesse sentido, ainda conforme Minayo:  

 

A ideia de amostragem não é a mais indicada para certas pesquisas sociais, 
especificamente aquelas de cunho qualitativo. Isso se deve ao fato de que o 

‘universo’ em questão não são os sujeitos em si, mas as suas representações, 

conhecimentos, práticas, comportamentos e atitudes. Como se vê, seria 
impossível demarcar o número total dessas variáveis, muito menos o 

tamanho da amostra que seria representativa dessa totalidade. Diante disso, 

costumeiramente se opta por definir o número de sujeitos por inclusão 
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progressiva (sem demarcar a priori o número de participantes) que é 

interrompida pelo critério de saturação, ou seja, quando as concepções, 

explicações e sentidos atribuídos pelos sujeitos (MINAYO, 2004, p. 48).  

 

As fontes empíricas foram obtidas mediante a realização de entrevistas 

semiestruturadas. Dentre os diversos métodos de coletas de dados na pesquisa social, a 

entrevista é uma das formas que permite uma maior interação entre o pesquisador e o 

pesquisado, considerando as entrevistas estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas ou, 

entre um pesquisador e um grupo de pessoas, no caso das entrevistas em grupo ou focais. 

Naturalmente é uma metodologia que também possui algumas limitações como, por exemplo, 

o gasto de tempo e de dinheiro para a sua realização.   

May (2004, p. 145) afirma que “as entrevistas geram compreensões ricas das 

biografias, experiências, opiniões, valores, aspirações, atitudes e sentimentos das pessoas”. Na 

entrevista semi-estruturada, de acordo com May (2004, p. 149), a diferença central “é o seu 

caráter aberto”, ou seja, o entrevistado responde às perguntas dentro de sua concepção, mas, 

não se trata de deixá-lo falar livremente. O pesquisador não deve perder de vista o seu foco. 

Segundo Bogdan e Biklen (2010), “uma entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo.” A 

entrevista é, portanto, considerada um método único na recolha de dados, por meio do qual o 

investigador reúne dados, através da comunicação entre indivíduos.  

O contato com as instituições integrantes da Rede foi realizado, obtendo-se a anuência 

destas e dos participantes na realização da pesquisa. Foram entrevistados cinco profissionais 

das áreas estudadas(duas gestoras e três profissionais dois homens e uma mulher),  com a 

duração em média de 30 a 45 minutos. Os profissionais foram um homem e uma mulher 

integrantes da Polícia Federal, um da Policia Rodoviária Federal, duas mulheres integrantes 

da Secretaria Estadual de Turismo e da coordenadoria da Secretaria de Política para Mulheres 

e o coordenador da secretaria de Direitos Humanos de Sergipe, inseridos na Política de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas no estado de Sergipe; Profissional do Ministério Público 

da União, a ser indicado.  
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A composição da amostra de respondentes ocorreu com base nos seguintes critérios: 

pertencer a instituições que atuam de forma direta e indireta com o tráfico de pessoas e aceitar 

participar da pesquisa. Conforme Selltiz: 

 

Uma estratégia comum da amostragem intencional é escolher casos julgados 
como típicos da população em que estamos interessados, supondo-se que os 

erros de julgamento na seleção tenderão a contrabalançar (SELLTIZ, 1987, 

p. 584). 

 

Considerar o contexto em que foram feitas as perguntas e o comportamento expresso 

pelo respondente, por meio de sua linguagem não verbal ou verbal, os quais, em muitos 

momentos, demostraram se incomodar com as perguntas, em especial no que concerne a 

gênero e existência da rede. 

O instrumento adotado possibilitou o processo de construção do conhecimento 

interpessoal por meio da interação nos encontros com os/as respondentes. Especial destaque 

foi atribuído à necessidade de adequar a linguagem do instrumento ao público entrevistado, 

deixando espaço para que estes expressassem suas dúvidas. Após as etapas de coleta de 

dados, as entrevistas foram transcritas e executada a análise dos depoimentos, para 

classificação e análise de dados, os quais foram cruzados com o referencial teórico. Análise 

final consistiu na checagem e na reconstrução dos modelos. Posteriormente, ocorreu a 

codificação que buscou a transformação dos dados brutos em categorias representativas. Não 

é uma tarefa fácil definir onde termina a análise e inicia a interpretação. Não há normas que 

indiquem os passos para a interpretação dos dados, o que existem são leituras especializadas 

que dão recomendações. 

Para tanto as representações sócias dos profissionais da rede foram analisadas como 

forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado da realidade, indo além da análise 

do discurso. Acredita-se que a análise das representações dos respondentes não se reduz à 

análise do discurso, exigindo uma abordagem que possa articular esse aspecto ao campo das 

práticas, pois as representações devem ser compreendidas enquanto uma rede de ligações com 

o mundo, com nós mesmos no sentido de que as experiências constrói a representações e a 

identidade. Nessa perspectiva a representação não é somente social, é também singular. 
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 Cabe ainda uma observação relacionada aos limites da transposição das falas – 

perpassadas por sentimentos e emoções – nas palavras transcritas. Este limite é apontado por 

Queiróz (1988) de forma muito clara, quando diz da dificuldade de transformar o “indizível” 

em “dizível”. Considera a autora que a passagem da “obscuridade dos sentimentos para a 

nitidez do vocábulo” é um primeiro enfraquecimento da narrativa, uma vez que a palavra não 

deixa de ser um “rótulo classificatório” utilizado para descrever uma ação ou uma emoção. 

Lembra ainda que, assim como o desenho ou a palavra constituem uma reinterpretação do 

relato oral, o entrevistador, da mesma forma, reinterpreta aquilo que lhe foi narrado. 

O procedimento de análise de conteúdo mostrou-se relevante para a análise dos dados 

em todas as etapas desta pesquisa, a qual “de certa forma, reúnem, numa mesma tarefa 

interpretativa, os temas como unidades de fala e evidencia os núcleos de sentido de um 

documento, cuja frequência terá significado para um determinado objetivo analítico.” 

(MINAYO, 1997, p.234). Conforme Setúbal (1988), esse processo tem início com a 

exploração do material e constitui uma fase simples. Bardin (1977) refere que a análise de 

conteúdo consiste em um conjunto de técnica de análise das comunicações, por meio de 

procedimentos sistemáticos com a intenção de análise dos conhecimentos relativos aos 

indicadores utilizados (quantitativo ou não). 

Nesse sentido, à luz do referencial bibliográfico, inferimos o que os sujeitos da 

pesquisa verbalizaram em depoimentos com sentidos e significados relacionados aos temas 

abordados, permitindo a interpretação com base nos conceitos teóricos e método orientador da 

pesquisa.  

 

1.4 A estrutura do trabalho  

 

Os resultados obtidos foram sistematizados neste trabalho em três capítulos: 

O primeiro capítulo remete ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual sob a 

perspectiva de gênero, a interface com as desigualdades de gênero, violência e com categoria 

trabalho, especificamente, no tráfico de humanos para fins de exploração sexual como 

expressão da violência de gênero. 

O segundo capítulo aborda os conceitos principais da pesquisa, com destaque para o 

conceito de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, a legislação vigente sobre o 
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tema e como vem ocorrendo o enfrentamento do tráfico de humano em nível nacional e 

estadual. 

O último capítulo é composto por representações dos profissionais que atuam no 

enfrentamento ao Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, com discursos 

direcionados para análise do fenômeno do tráfico de seres humanos em Sergipe, suas 

interfaces e o enfrentamento pela rede através de uma gestão intersetorial. 
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2 - TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL –

PERSPECTIVA DE GÊNERO 

 

Este capítulo contempla uma abordagem de conceitos relevantes, orientadores para a 

análise do objeto relativo a compreensão do Tráfico de Pessoas. O tráfico internacional de 

pessoas que não é considerado apenas um crime, como descreve o artigo 231 do Código Penal 

Brasileiro, mas ele é também o aliciamento, o transporte e a exploração que tira todos os 

direitos de uma pessoa, tratando-se portanto, de um processo muito mais complexo do que 

descreve a lei brasileira atual. 

A compreensão do Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual a partir da 

expressão fenomênica/ razão fenomênica que opera sobre os dados fornecidos pelos sentidos, 

classifica-os, organiza-os e extrai deles as regularidades (leis), ressaltando disto o objeto do 

conhecimento científico. Os únicos elementos do mundo que nos são acessíveis são os dados 

empíricos, enumeráveis, mutáveis e extremamente diversificados. De fato, são apenas 

fragmentos que nos são oferecidos como uma totalidade articulada, mas com uma 

multiplicidade de dados dispersos. Para conferir alguma unidade a estes dados adotamos 

como referência alguns conceitos orientadores. Daí porque a razão fenomênica tem na 

subjetividade o seu polo regente na ordenação do mundo, partindo dos dados empíricos 

atribuindo-se uma lógica ao mundo.  

A visão fragmentada do tráfico de seres humanos encobre a amplitude do problema, 

seu vínculo com as relações sociais e econômicas, resultando na dificuldade do seu 

entendimento e das ações de enfrentamento que ficam passíveis como meros aparatos legais e 

repressivos isolados da totalidade. Tornando necessário ir além da superficialidade do tema. 

 

2.1 Considerações sobre Gênero 

 

 

O estudo do fenômeno do Tráfico de Pessoas para fins de Exploração Sexual reporta 

as desigualdades de gênero, como estas foram construídas, as relações destas com práticas 

discriminadoras presentes em uma sociedade dominada pelo homem branco e heterossexual, 
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gestada na relação de dominação e poder. Daí a necessidade de compreender este crime por 

meio da categoria de gênero, esta que o perpassa nas suas características de dominação e 

discriminação das mulheres construídas historicamente que ao longo do tempo vem sendo 

imposta como algo natural e eterno. 

As desigualdades e discriminações de gênero e raça/etnia são questões estruturantes do 

fenômeno tráfico de pessoas e, portanto, merecem especial atenção nas ações de formação e 

capacitação para o Enfrentamento ao Tráfico de pessoas. As desigualdades sociais aliadas as 

de gênero são alguns dos indicadores de vulnerabilidade que torna as mulheres as maiores 

vítimas do tráfico de seres humanos.  

É necessário compreender que as desigualdades de gênero são construídas 

socialmente, a partir dos padrões de poder político, econômico e social estabelecidos ao longo 

da história. Explica Louro (2008, p. 22) que “as justificativas para as desigualdades 

precisariam ser buscadas não nas diferenças biológicas, mas sim nos arranjos sociais, na 

história, nas condições de acesso aos recursos da sociedade, nas formas de representação”. O 

enfoque de gênero é uma categoria de análise que permite compreender os modelos de 

socialização existentes em uma cultura e visualizar como estão sendo pautados os papéis e 

mandatos culturais diferenciais para mulheres e homens. 

 É importante destacar que os avanços da reflexão feminista sobre a globalização, 

economia e gênero vem sendo substancial nas últimas décadas na América Latina, como tem 

evidenciado a revisão da literatura na área.  De uma reflexão quase inexistente aos olhos da 

disciplina econômica, da sociologia, da educação e de vários campos disciplinares na 

sociedade, tem passado a ser uma perspectiva reconhecida e legitimadas, viabilizando novas 

conexões e ambivalências, apontando novas categorias de análise e complexificando o 

conhecimento e buscando novas alternativas e politicas para o enfrentamento das 

desigualdades de Gênero.   

A discriminação baseada no gênero é devida ao status inferior das mulheres, 

particularmente em países em desenvolvimento, à falta da instrução das meninas, à 

expectativa das mulheres para executarem determinados papéis e para serem as únicas 

responsáveis por suas crianças, e à discriminação contra as mulheres na participação política, 

sexualidade, religião, costumes e práticas sociais. As mulheres brasileiras são grandes alvos 

do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Conforme Leal (2009; ILLES, 2008) 
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essa atividade ilícita é uma das atividades mais rentáveis do crime organizado, mobilizando 

31,6 milhões de dólares por ano. 

A discussão sobre o enfrentamento ao Tráfico de Pessoas possui estreita ligação com o 

cenário da desigualdade de gênero, esta alimentada pelo patriarcalismo e pela naturalização da 

subordinação feminina e superioridade do homem, branco, rico e heterossexual. O tráfico de 

seres humanos, para fins de exploração sexual, é considerado, uma prática criminal que se 

configura por uma rede de membros, com o intuito de deslocar pessoas de uma região para 

outra dentro do seu próprio país (tráfico interno) ou para outros países (tráfico internacional), 

a fim de que sejam submetidas à exploração sexual, negando-lhes o direito à liberdade de 

escolha, o de ir e vir, à dignidade da pessoa humana, entre tantos outros direitos e garantias 

fundamentais. 

Assim, a abordagem teórica desta temática tem por objetivo explanar a problemática 

do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, dando especial enfoque às mulheres, 

crianças e adolescentes, além de outros segmentos sociais vulnerabilizados, nos quais se 

incluem travestis, também alvos desta cadeia criminosa. Vale salientar a importância de 

debater o Tráfico de seres humanos com ênfase na violência de gênero.  

Gênero é uma construção social que tem por base as diferenças entre homens e 

mulheres, sendo que a sua definição vem sendo construída historicamente por diversos 

estudiosos e por movimentos feministas; como uma das pioneiras, temos Simone de Beauvoir 

(1980), autora da famosa frase: “Ninguém nasce mulher, mas se torna mulher”. Para entender 

o conceito de gênero é necessário fazer uma relação entre identidade feminina e masculina, 

estas que não são naturais, mas sim fruto da história.  Beauvoir vai além desta definição da 

construção de gênero, ela apresenta uma sociedade na qual o poder masculino e a 

subordinação feminina são tidos como naturais: 

 

[...] A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas 

relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo. [...] A mulher 
não determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em relação 

a ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, o 

Absoluto; ela é o Outro (BEAUVOIR, 1980, p. 10).  
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Sorj (1992), defende que a categoria gênero está relacionada a no mínimo duas 

extensões, a do determinismo biológico que traz como natural e fruto das diferenças 

biológicas a imposição de papéis tidos como  próprios aos homens e às mulheres. Outro ponto 

é as relações de poder que é perpassada por desigualdades entre os sexos. 

   

O conceito central que unifica esse conjunto de estudos e fornece seu 

argumento central refere-se à categoria de gênero e envolve, pelo menos, 
duas dimensões. A primeira compreende a ideia que o equipamento 

biológico sexual não dá conta da explicação do comportamento diferenciado 

masculino e feminino observado na sociedade[...] E, segundo, envolve a 
noção de que o poder é distribuído de maneira desigual entre os sexos (SORJ 

,1992, p. 15-16). 

 

SCOTT (1990, p.42) salienta que o cerne da definição de gênero “repousa sobre a 

relação fundamental entre duas proposições articuladas entre si: i) o gênero é um elemento 

constitutivo das relações sociais, fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos; ii)  o 

gênero é uma forma básica de representar as relações de poder”, em que as representações 

dominantes são apresentadas como naturais e inquestionáveis. Sob esse prisma, o gênero se 

constitui de quatro elementos: i) os “símbolos culturais” colocados à disposição das pessoas, 

símbolos esses, que evocam representações simbólicas múltiplas (e freqüentemente 

contraditórias); ii) os “conceitos normativos”, que expressam a interpenetração dos símbolos e 

determinam significados dominantes para esses símbolos. A religião, a educação, a ciência, a 

política expressam esses conceitos na forma típica de oposição dualista, categorizando o 

masculino e o feminino; iii) os complexos institucionais nos quais tais símbolos são 

enunciados, fazendo referência às instituições e à organização social; iii) e, finalmente, a 

maneira como símbolos, normas e instituições pertinentes estão envolvidos na construção 

subjetiva da identidade de gênero.   

Não se pode perder de vista que gênero diz respeito a relações de poder e, por 

conseguinte, torna-se relevante esclarecer o conceito de poder, considerando-se que cotidiano 

e poder fundamentam as análises das relações de gênero que se desenvolvem no trabalho. 

Como na perspectiva dos papéis há uma ênfase na interação, ela não necessariamente exclui 

“os homens” (SCOTT, 1990, p.1).  

A categoria gênero busca demonstrar as origens das desigualdades presentes nas 

relações de poder, assim como os fatores que contribui para a perpetuação deste sistema 
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repleto de disparidades. Ao trabalhar a categoria gênero torna necessário fazer a distinção 

entre gênero e sexo, em alguns estudos considerados como sinônimos: 

 

O termo gênero é muito confundido com o termo 'sexo'. Enquanto sexo é 

uma categoria que demarca as diferenças entre o significado de ser fêmea e 

de ser macho, gênero é um conceito relacionado à construção social do 
feminino/masculino (CRUZ, 2014, p. 02). 

 

Conforme Cruz (2008), a palavra sexo é derivada do latim, sexus, faz referência a 

condição biológica que diferencia macho e fêmea. Gênero é uma categoria também derivada 

do latim genus, corresponde ao código de conduta que rege a organização das relações sociais 

entre homens e mulheres. Cruz explica: “O conceito de gênero é introduzido para afirmar algo 

mais amplo que sexo e como produto social apreendido, institucionalizado e transmitido de 

geração em geração” (CRUZ, 2008, p. 244). 

Ao trabalhar as diferenças entre homens e mulheres com base na categoria biológica 

apenas, os estudos tendem a legitimar as relações desiguais de poder. A subordinação 

feminina é uma construção social, assim como a ideia do homem como o detentor do poder. 

Follador (2009) afirma que a categoria gênero é uma construção social que determina os 

papéis desempenhados por cada um dos sexos nas relações sociais, sendo que pode ser 

entendido como uma conversão social, histórica e cultural, tendo suas bases nas diferenças 

sexuais. 

Para Scott (1990), o termo gênero não deve ser confundido com mulher, ele é muito 

mais amplo, inclui o homem e a mulher nas relações de poder. A autora trabalha com três 

posições teóricas sobre os estudos de gênero. O primeiro, feministas americanas que buscam 

a rejeição do determinismo biológico, numa tentativa de entender o patriarcado; A segunda 

situa-se na tradição da teoria marxista e o compromisso com a crítica feminista. A terceira é 

dividida entre o pós-estruturalismo francês e as teorias de relação do objeto (SCOTT, 1990). 

A desconstrução do determinismo biológico tem na categoria gênero o seu início:  

 

O gênero abriu os caminhos para a desconstrução e para a desnaturalização 

do masculino e feminino. Mas, essa nova problemática também propiciou o 
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surgimento desse ‘fosso’ entre o que elas chamam de feminismo da 

modernidade e o feminismo da pós-modernidade (SARDENBERG, 2004, p. 

24).  

 

O gênero contribui para a desnaturalização das diferenças entre homens e mulheres. 

 

O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as ‘construções sociais’ – a 

criação inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios aos homens e 

às mulheres [...] o gênero é segundo essa definição, uma categoria social 
imposta sobre um corpo sexuado (SCOTT, 1990. p. 4). 

 

A subordinação feminina é um processo milenar e universal, além de ser uma das 

primeiras formas de opressão da humanidade, sendo que o feminismo como movimento e 

teoria busca a igualdade entre os sexos e a superação da subordinação feminina (COSTA & 

SANDERBERG, 2002). 

Durante toda história, a imagem feminina foi relacionada com a ambiguidade, em 

alguns momentos ligados a ideia do demônio, descendente de Eva que representa o pecado e a 

tentação, no mesmo contexto havia a comparação com a Virgem Maria e seu reconhecimento 

com mãe e guardiã dos valores (FOLLADOR, 2009). 

 

Nesse contexto havia três classificações para as mulheres: honradas, 
desonradas e sem honra. As mulheres desonradas eram aquelas que 

praticavam relações extra-conjugais, perdiam a virgindade antes do 

casamento.[...] As mulheres honradas eram aquelas que seguiam os padrões 

e normas que a sociedade impunha[...] as mulheres sem honra eram aquelas, 
na maioria, ligadas direta e indiretamente à prostituição (FOLLADOR, 2009, 

p. 10). 

 

Com o surgimento do capitalismo, as relações sofrem alterações específicas, inclusive 

a família, os avanços tecnológicos possibilitou a inserção massiva das mulheres no meio de 

produção, sendo que a condição de subordinação do sexo feminino foi utilizada pela 

burguesia, com remunerações baixíssimas, além das altas cargas de trabalho no âmbito 
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público, a família e o lar continuam sendo responsabilidade das mulheres. Situação que 

perdura nos dias atuais:  

 

A mulher, frequentemente tem dupla ou mesmo tripla jornada de trabalho, 

salário desigual, convivência com homem que nem sempre compartilha com 

ela as tarefas domésticas, experimenta culpa por ‘abandonar’ a família 
quando sai para o trabalho (SAAD, 2005, p. 04). 

 

A situação de exploração vivenciada pelas mulheres é pauta do feminismo nos anos 

sessenta como movimento e teoria de luta que traz um questionamento radical as relações de 

gênero baseadas na dominação masculina (ÁVILA, 2002). É difícil precisar um conceito 

exato para o feminismo, entretanto uma possível conceituação e feita por Cruz (2006): 

 

O feminismo pode ser definido como movimento social organizado que 
abriu novas perspectivas e que trouxe novas questões aos campos 

disciplinares, à produção do conhecimento e à ciência, bem como 

desencadeou mudanças na ordem social e política (CRUZ, 2006, p. 143). 

 

Historicamente, o feminismo aparece junto com a mobilização da Revolução Francesa. 

Inicialmente é possível discriminar duas espécies básicas de feminismo, o feminismo 

burguês e feminismo socialista, o primeiro tem como característica a moderação e o 

reformismo, limitando-se a reivindicações de reformas jurídicas, diferente da segunda 

corrente que aparece com o ‘Manifesto do Partido Comunista’7, cuja luta tinha como foco a 

eliminação da apropriação privada e desigual das riquezas produzidas socialmente (COSTA 

& SANDERBERG, 2002). 

Sorj (1992) destaca na construção de uma teoria feminista três elementos como 

centrais: 1- Universalidade da categoria Gênero; 2- A construção de um ator coletivo por 

meio da teoria feminista, tendo com base a presença das mulheres no cenário político; 3-  A 

teoria feminista possibilitou a construção de uma utopia emancipatória das mulheres. 

                                                             
7
 Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, obra de Karl Marx e Friedrich Engels, a partir desta obra 

é apresentada a  luta de classes e a busca pela implementação de uma nova ordem societária que supera-se o 

capitalismo.  
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No Brasil, o movimento feminista é introduzido por Nísia Floresta Brasileira 

Augusta8, a partir deste momento o feminismo vem assumindo diversas formas, conforme o 

contexto político e social do país. Inicialmente a luta concentrou-se pelo direito a educação e 

profissionalização da mulher, no século XX, a batalha é pelo sufrágio feminino. As questões 

iniciais levantadas pelas feministas são as questões dos direitos da mulher, a sexualidade 

feminina, a violação sexual, questões que geram polêmica como o aborto, entre outras 

(COSTA & SANDERBERG, 2002). 

Nas últimas décadas, houve avanços nos estudos feministas, com a abertura da 

academia para esta discussão, diversos trabalhos nas ciências sociais debatendo o feminismo 

e a questão de gênero, avanços nas legislações brasileiras em relação à igualdade entre 

homens e mulheres, entre outras conquistas.  Cruz (2006) demonstra que em Sergipe esses 

avanços também ocorreram, mas de maneira singela: 

 

... todas as correntes ou tendências feministas abarcam um potencial de 

mudanças e de transformações na dinâmica das relações interpessoais entre 

homens e mulheres, mulheres e mulheres e entre homens e homens. Em 
Sergipe, tais iniciativas ainda ocorrem de forma tímida, por serem alguns 

temas considerados tabus pela própria dificuldade de aprofundamento e de 

participação dos sujeitos de pesquisa (CRUZ, 2006, p. 144). 

 

É necessário a desnaturalização no que tange a sexualidade, ao corpo e as definições 

dadas aos homens e mulheres, aos estereótipos atribuídos aos sexos e suas funções na 

sociedade. Um dos principais elementos a considerar neste trabalho é a teoria do patriarcado 

que traz consigo outros elementos que a complementam como o poder e a dominação, todos  

presentes intrinsecamente nas relações estabelecidas entre os sexos.  

De acordo Butler (2012, p. 12), “o conceito de gênero exige um conjunto interdisciplinar e 

pós-disciplinar de discursos, com vistas a resistir à domesticação acadêmica dos estudos sobre o 

gênero ou dos discursos sobre as mulheres, e de radicalizar a noção crítica feminina”. Sendo assim, 

Louro (1997) e Butler (2012) tornam-se mais próximas dos conceitos foucaultianos estabelecendo o 

gênero, não apenas como uma construção social, mas, sobretudo, como um discurso, e discurso que 

formulam “verdades”. Um discurso que está emaranhado numa relação de poder. E desta forma o 

gênero torna-se produzido. Nesse sentido, o corpo, o gênero e também a sexualidade são construções 

                                                             
8 Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885), considerada a primeira feminista brasileira no século XIX. 
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históricas, culturais e sociais, não sendo apenas uma questão pessoal, mas “social e política” (LOURO, 

2000, p. 10).   

Os estudos procurem desvelar as diferenças nas representações que alimentam o universo das 

pessoas no mundo. Explica-se que a diferença sexual inscrita nas práticas e nos fatos é sempre 

construída pelos discursos que a fundam e a legitimam, e não como um reflexo das relações 

econômicas.  

  

 

 

2.2 Desigualdades de gênero e violência 

 

As relações de gênero são perpassadas por desigualdades e violência, sendo que o 

patriarcalismo é um sistema de relações sociais que garante a subordinação da mulher ao 

homem, não sendo este o único estruturador da sociedade brasileira.  

Na sociedade brasileira o patriarcalismo tem seus primeiros passos no sistema 

colonial, como herança da colonização europeia em um contexto de escravidão, latifúndios 

em uma sociedade paternalista, na qual os chefes de família eram os homens, sendo a estes 

destinados o âmbito público, já as mulheres ficava a cargo de um trabalho doméstico, o 

âmbito privado. Os valores patriarcais foram se afirmando na sociedade de maneira sutil, 

utilizando o poder econômico e social dominados pelos homens e a cada momento histórico 

vai adquirindo novas roupagens. 

Saffioti (2004) refere-se à constituição do patriarcado como uma relação civil, não 

privada, na qual os homens têm direitos sobre as mulheres de maneira quase irrestrita. A 

hierarquia dada pelo patriarcalismo, conforme Castells (1999), invade todos os espaços da 

sociedade, tendo uma base material, indo além do espaço privado como uma ideologia , assim 

como forma de violência. Em diversos momentos o sistema patriarcal reproduzido pelas 

próprias mulheres, o ideologia machista perpassa as relações sociais. (CRUZ, 2014, 

SAFFIOTI, 1987), ao abordarem esta temática afirmam: 
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Por conseguinte, o machismo, presente tanto na cabeça dos homens quanto 

na das mulheres, contribui enormemente para a preservação do estado de 

coisas vigentes no Brasil, pleno de injustiças, qualquer que seja o ângulo do 
qual for examinado: das relações homem-mulher, das relações entre as 

etnias, das relações entre as classes sociais (SAFFIOTI, 1987, p. 68). 

 

É impossível trabalhar gênero sem relacionar com as relações desiguais de poder. 

 

Quando falamos de relações de gênero, estamos falando de poder, de 

machismo, uma ideologia entendida como parte da cultura que estrutura as 

relações de dominação dos homens sobre as mulheres. A medida que as 

relações existentes entre masculino e feminino são relações desiguais, 
assimétricas, elas mantêm a mulher subjugada ao homem e ao domínio 

patriarcal” (CRUZ, 2014, p. 02). 

 

  Tedeschi (2013) demonstra essa imposição de diferenciação de gênero, afirma:  

 

As mulheres estão inscritas involuntariamente a seu gênero, entendendo 

gênero como um feminino normativo. Nascer mulher em uma sociedade 
patriarcal implica carência nos direitos e nas oportunidades e excesso nas 

obrigações; significa ser sujeito político limitado: supõe permanecer 

aprisionada em uma rede de funções e status inferiores a do masculino 

(TEDESCHI, 2013, p. 18). 

  

A sociedade não está dividida entre homens dominadores de um lado e mulheres 

subordinadas do outro. Há homens que dominam outros homens, mulheres que dominam 

outras mulheres e mulheres que dominam homens. Isto equivale a dizer que o patriarcado, 

sistema de relações sociais que garante a subordinação da mulher ao homem, não constitui o 

único estruturador da sociedade brasileira (SAFFIOTI, 1987, p. 16). 

Saffioti (1987) defende que, para existir uma supremacia do homem sobre a mulher, 

foi necessário que construíssem durante grandes períodos a subordinação da mulher. A autora 

ainda diz, “Nunca é demais afirmar: o poder é branco, masculino e adulto. Em outras 

palavras, subordinam-se ao macho branco e adulto mulheres, negros e não-adultos.” 

(SAFFIOTI, 1987, p.85). Em seus trabalhos Scott (1995), demonstra que ao trabalhar os 
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papéis femininos e masculinos em nossa sociedade, não se trata da oposição homens versus 

mulheres, mas vai além, coloca a necessidade de desconstruir a supremacia do gênero 

masculino sobre o feminino, na busca de uma igualdade política e social, de sexo, classe e 

raça. 

As desigualdades de gênero é fruto do uso do poder para dominar outrem, trata-se de 

uma violência. Sendo que esta dominação masculina é precedida da subordinação feminina, a 

qual é construída historicamente, porém a ideologia patriarcal tende a naturalizar os papeis 

atribuídas as identidades masculina e feminina, com base na supremacia do homem. “O 

processo de fabricação dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, quase 

imperceptível” (LOURO, 1997, p. 62). 

Nessa construção da identidade feminina, atividades são atribuídas às mulheres como 

uma predestinação, em muitas sociedades a elas são delegadas a criação de filhos, atividades 

no âmbito doméstico, estas sempre inferiorizadas perante as públicas. Às mulheres são 

imputados papeis de mães, atividades restritas aos cuidados com a casa, família, parte de sua 

vida adulta destinada a atenções e cuidados para a prole. Aquelas que buscam atuar no âmbito 

público sofrem diversas punições sociais e inclusive autopunição através do sentimento de 

culpa. O espaço doméstico e privado é tido como o habitat natural feminino e o público para 

os homens (ROSALVO, 1979). 

Na sociedade atual, é forte a concepção patriarcal na regência das relações de gênero e 

naturalização da dominação homem-mulher, sendo que para galgar uma mudança social, é 

necessário alterações na esfera individual, iniciando pela desnaturalização do princípio de 

dominação masculina e subordinação feminina. 

Com o debate de gênero, é possível por meio da educação demostrar que as relações 

de exploração condicionam a mulher ao papel de subordinação e que esta dominação 

masculina não é mais inquestionável, indiscutível (CRUZ, 2014; BOURDIEU, 1999). A 

ideologia de dominação/exploração presente no patriarcalismo tem como consequência a 

desigualdade de gênero, as condições subalternas relegas as mulheres, a violência contra 

estas, sendo que a superação desta cultura arcaica nos remete a necessidade de revolta, 

denúncia, desnaturalização da relação homem-mulher (PINHEIRO, 2010.) 

Bourdieu na sua obra “A dominação Masculina”, encerra com uma análise das formas 

de enfrentamento e criação de possibilidades para a superação da imposição do poder do 
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homem, entendendo, dessa forma que, “só uma ação política que leve realmente em conta 

todos os efeitos de dominação que se exercem através da cumplicidade objetiva entre as 

estruturas incorporadas e as estruturas de grandes instituições promoverão o desaparecimento 

desse elemento desafiador, a dominação masculina” (BOURDIEU, 1999, p. 139).  

Parece pertinente considerar que, ao falarmos de violência e direitos humanos, há uma 

dificuldade adicional: a criação sistemática de obstáculos à visão e compreensão das pessoas 

em geral acerca dos fatores intervenientes na violência, sobretudo daqueles relacionados à 

manutenção de privilégios e poderes de uma minoria em detrimento dos demais. É possível 

que justamente em virtude desses obstáculos à percepção da maioria das pessoas quanto aos 

fatores que geram e perpetuam a violência em nossa sociedade é  que haja tão grande 

destaque, e até mesmo sensacionalismo, em torno de episódios de violência subjetiva e, 

concomitantemente, um silêncio ensurdecedor acerca da violência objetiva que lhe serve de 

sustentáculo. 

 

2.3 Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual e a categoria trabalho 

 

Existem vários conceitos de trabalho na literatura, este item busca trabalhar os 

conceitos a luz da teoria marxista e o desenvolvimento da divisão social e sexual do trabalho a 

partir da perspectiva de gênero. De acordo com Marx (2003) é através do trabalho que o 

homem chega a categoria de ser social é por meio desta categoria que distingue-se dos outros 

animais. Por meio do trabalho o homem atua na natureza, modificando a e a si mesmo com a 

finalidade de satisfazer suas necessidades ao tempo que cria novas necessidades. Leal e 

Pinheiro (2007. p. 19) com base na teoria marxista define o trabalho explorado pelo tráfico de 

pessoas:  

 

A guisa de instigar um debate propositivo e bebendo na fonte marxiana que 

respalda a crítica da sociedade do capital, poderíamos inferir a seguinte 

questão: quando a mulher é traficada para fins de exploração sexual é uma 
mercadoria para o seu traficante, como é a maconha para o traficante de 

drogas. Ao contrário da maconha, não é consumida toda de uma vez, por 

isso trabalha para aquele que a adquire, tornando-se força de trabalho. Se 
esta ilação estiver correta, trata-se de uma mutação da sociedade moderna 

ou, ainda, pós-moderna. Uma reificação da barbárie. 



43 
 

  

Trabalhar o Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Sexual requer que se 

compreendam as relações que perpassam as características do mundo do trabalho e a inserção 

feminina neste. Para entender o Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual a partir da 

categoria trabalho necessita apreender as mediações que atêm as características do mercado 

de trabalho e a inserção feminina neste, considerando que na história a mulher esteve atrelada 

à uma sociedade patriarcal e machista, sempre vinculada ao ambiente privado, tarefas de casa, 

cuidado com os filhos, tarefas estas naturalizadas como naturalmente feminina, ao homem 

fica reservado o ambiente público, o mantedor da família, o patriarca. Essas configurações 

presentes na sociedade e no mundo do trabalho favoreceu ao aprofundamento das 

desigualdades de gênero na sociedade e em especial no trabalho. 

 As relações de gênero entre os sexos favorece a visão do homem como o dominante 

sexualmente e economicamente, o que torna mais agravante no contexto de violência de 

gênero, a exemplo do Tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, o qual é uma 

forma contemporânea da escravidão, cujas vítimas em sua grande maioria é composta por 

mulheres que são forçadas a prostituição. 

A divisão sexual do trabalho é definida por Cruz (2005) como uma categoria que 

procura explicar as relações sociais de gênero e a divisão sexual do trabalho, demostrando que 

a divisão sexual do trabalho não é um dado natural, mas uma construção da sociedade que 

coloca a mulher em um patamar desigual frente aos homens, à medida que a mulher é 

segregada do mercado de trabalho. Essa estrutura da divisão sexual de hoje surge paralelo ao 

capitalismo, já que o trabalho na esfera da produção não teria como tomar este formato sem o 

suporte do trabalho doméstico (KERGOAT, 2002). 

A divisão social do trabalho é fruto do desenvolvimento do modo de produção 

capitalista com interfaces do patriarcalismo, sendo que as teorias sobre o trabalho até os anos 

70 do século passado ignorava a existência da divisão sexual do trabalho, tratando as 

determinações de produção e reprodução de materiais e serviços como inerente à determinada 

pessoa de acordo com o sexo. Assim como, nas teorias sobre a categoria trabalho, o trabalho 

na esfera da reprodução/ trabalho doméstico não tinha espaço, sendo desconsiderado 

completamente. Sendo a teoria produzida pelas feministas neste período que ressalta essa 
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divisão sexual e social desigual no mundo do trabalho e a exclusão do debate sobre o trabalho 

reprodutivo. 

Cruz explica a natureza social da divisão do trabalho, ao mencionar que: 

 

As relações sociais de gênero fundamentam-se na compreensão de que as 

distinções entre trabalhadores mulheres e homens resultam de construções 
culturais, são produtos da cultura e não decorrem de dados biológicos. Por 

conseguinte, a dominação de base patriarcal centrada na valorização da 

figura masculina, encontra suas origens e sua função na cultura, nos valores, 
na institucionalização de normas sancionadas pela coletividade, nas regras 

de comportamentos, nos estilos de comunicação, no sistema informal de 

relacionamentos identificados e fundados nas experiências dos homens, 

vinculadas por relações hierárquicas de poder desfavoráveis ao gênero 
feminino (CRUZ, 2005, p. 30-31). 

  

 

Hirata (2002), complementa, considerando que a divisão sexual do trabalho tem como 

referencia à esfera produtiva como ambiente dos homens e para as mulheres o espaço privado, 

separando assim o trabalho típico de homens e os de mulheres, além de criar a concepção que 

o trabalho masculino é mais valorativo. Hirata & Zafirian(2003), afirmam que: 

 

É a partir da problemática da divisão sexual do trabalho que Daniéle Kergoat 

procede a uma desconstrução/reconstrução do conceito de trabalho e seus 

conceitos conexos, como o de qualificação, introduzindo o trabalho 

doméstico e a esfera da reprodução (HIRATA; ZAFIRIAN, 2003, p. 67). 

 

 A ideia de divisão sexual do trabalho vem sendo utilizada a pouco tempo, 

principalmente, nos estudos de gênero, com a finalidade de desmistificar os lugares atribuídos 

a homens e mulheres na sociedade capitalista e no processo de produção e reprodução do 

trabalho, retirando a concepção biológica e mostrando as construções sociais desses papeis, 

nos quais as mulheres são relegados o ambiente privado, e ao sexo masculino a esfera pública 

e as atividades de maior valoração social.  
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Na sociedade, os indivíduos são divididos a partir do corpo enquanto organismo no 

que Beauvoir (2009, p.15) chama em O Segundo Sexo (1949), ―categorias: masculino e 

feminino. Os papéis e a situação desses indivíduos, homens e mulheres, são constituídos 

conforme essa divisão, assim como as suas escolhas também tem significados diferentes na 

sociedade. A ideia de ―Mulher está fortemente ligada ao funcionamento do organismo 

feminino, o corpo enquanto organismo não é somente a base para a construção.   

Como Beauvoir, ‘ninguém nasce mulher, torna-se mulher’, assim, podemos afirmar 

que os seres – homens e mulheres – vão se formando pelos condicionamentos biológicos, 

psicológicos, e socioculturais. Beauvoir busca compreender e questionar a situação da mulher 

enquanto Outro.  Fixada como um objeto na sociedade, ela é destinada à imanência desde a sua 

formação, em relação ao homem, Sujeito absoluto direcionado a transcender a sua condição desde 

a infância. (2009, p. 167), “as mulheres pertencem às famílias é não a sociedade política, a 

natureza as fez para as tarefas domésticas é não para as funções públicas [...]”. Essas relações 

sociais, construídas ao longo da história, dispõem como devem se comportar homens e 

mulheres nos papéis sociais atribuídos a cada um. Entender o gênero como constituinte da 

identidade dos sujeitos significa compreender os sujeitos como tendo identidades múltiplas, 

plurais, que se transformam, não são fixas nem permanentes e que podem, até mesmo, ser 

contraditórias. Contudo, ao instituir a identidade do sujeito, assim como a etnia, a classe, o 

sexo, a nacionalidade, o gênero ultrapassa o mero desempenho de papéis, uma vez que faz 

parte do sujeito e o constitui.  

Pode-se observar que as famílias educam seus filhos e filhas para se portarem 

conforme o que a sociedade determina como natural de mulher ou de homem. Então, os 

modelos atribuídos aos homens e as mulheres favorecem uma divisão sexual de trabalho, pois 

o modo de produção vivido pelo homem interfere no modo de se comportar e agir perante a 

sociedade. 

 [...] A liberdade de espírito, herdada no século XVIII, não fere a moral 

familiar; esta permanece tal qual a definem, no início do século XIX, os 

pensadores reacionários como Joseph de Maistre e Bonald. Estes assentam 
na vontade divina o valor da ordem e reclamam uma sociedade 

rigorosamente hierarquizada: a família, célula social indissolúvel, será o 

microcosmo da sociedade. “O homem está para a mulher como a mulher 
para a criança; ou o poder para o ministro como o ministro para o súdito”, 

escreve Bonald. Assim, o marido governa, a mulher administra, os filhos 

obedecem. O divórcio é naturalmente proibido e a mulher é confinada ao lar. 

“As mulheres pertencem à família e não à sociedade política, e a natureza as 
fez para as tarefas domésticas e não para as funções públicas” afirma ainda 

Bonald [...] (BEAUVOIR, 2009, p. 167).  



46 
 

 

 

As mulheres foram omitidas da história, mas é necessário reescrever essa história e 

mostrar que elas não estão destinadas exclusivamente a reprodução, que são agentes ativos na 

história (PERROT, 1994). A ideologia patriarcal estrutura as diferenças entre os sexos que 

não é decorrente de características biológicas, mas de construções sociais e históricas que são 

aprofundadas à medida que as desigualdades sociais são acentuadas. 

 Assim, Cruz ainda menciona que: 

 

As relações sociais de gênero, nesta abordagem, são compreendidas como 
um processo de construção social – o que enseja o desafio teórico de superar 

a dicotomia produção/reprodução e recuperar sua integração na ideia de que 

a produção de bens é social (transformação material stricto sensu), tanto 
quanto é socialmente construída a produção de seres humanos(reprodução 

social) (CRUZ, 2005, p. 02). 

 

A condição subalterna das mulheres é essencial para entender como os estudos sobre a 

categoria trabalho tornou as mulheres invisíveis, já que os estudos centravam no operariado 

feminino e desprezava o contexto da reprodução social. 

 Cappelle (2006) separa em dois tipos a divisão de gênero no mercado de trabalho, 

intitula como horizontal e vertical. Na primeira, ocorre a concentração de mulheres nos 

espaços ocupacionais relacionados com o cuidado, a assistência. No tipo vertical, ocorre o 

cerceamento da mulher nos espaços de decisão, poder, fortalecendo a discriminação e a 

segregação da mulher no mercado de trabalho. 

 No contexto contemporâneo de reestruturação produtiva, muitas transformações têm 

ocorrido em todos os contextos, novas necessidades a serem atendidas, fluxo rápido e 

contínuo de informações e mercadorias, como reflexo têm um aprofundamento das 

desigualdades sociais, neste leque incluímos a inserção da mulher no mercado de trabalho, 

que se dar com o afunilamento do status de subordinação destas aos homens, ocupando cargos 

ditos como inferiores, salários inferiores e diversas dificuldades para a permanência no 

mercado, além da manutenção destas com responsáveis pelas atividades domesticas, criação 

dos filhos o que sobrecarrega as mesmas dificulta uma concorrência igualitária entre os sexos 

no mercado de trabalho (BRUCHINI, 2008).  



47 
 

A precarização, flexibilização do trabalho, aumenta o número de desempregados, 

trabalhadores  informais e pessoas buscando alternativas para sobreviver nesta selva de pedra, 

que muitas mulheres tornam-se vítimas em potencial para os traficantes de seres humanos. A 

discriminação das mulheres no mercado de trabalho também influência no risco maior de 

desemprego, o período de permanência em desemprego e o tempo em busca de trabalho é 

mais prolongado do que o homem (CRUZ, 2005). 

As relações desiguais e hierárquicas entre os sexos presente na ordem patriarcal que 

influenciou de maneira enfática a posição de inferioridade da mulher nos diversos espaços 

ocupacionais é refletida no Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Sexual, o qual é uma 

atividade que se caracteriza como trabalho escravo, permeado pelas desigualdades de gênero, 

o que reflete na predominância da inserção das vítimas do sexo feminino. 

Essa submissão da mulher tem sua gênese com a propriedade privada, período 

histórico no qual os homens passam a explorar outros homens de classes inferiores e tornar 

mulheres como escravas sexuais, a relação entre os sexos passa a ser baseada nas 

desigualdades e discriminação. As desigualdades de gênero autoriza o homem a subordinar a 

mulher ao sexo forçado, esta que ainda é culpabilizada pela sociedade pela posição ocupada. 

Neste sentido, Leal & Leal (2004) afirmam: 

 

É importante, ainda, entender que este tema está imbuído de visões 

conservadoras, principalmente por se tratar de uma violação relacionada à 

sexualidade e formas distintas de prostituição, assunto de âmbito privado 
que, culturalmente, esteve sob uma racionalidade moral-repressiva, objeto de 

tabu e de discriminação pela sociedade e suas instituições. Tratar 

publicamente esta temática requer confrontar os diferentes projetos de 
sexualidade e a sua relação com a violência sexual e com os projetos 

societários, inclusive os projetos relativos ao crime organizado (LEAL e 

LEAL, 2004, p. 05). 

 

As pessoas atingidas pelo tráfico de seres humanos, antes de tudo, foram vítimas da 

precarização da força do trabalho, no mercado formal, informal ou crime organizado, o que as 

colocam na situação de exploração e alienação da força de trabalho o que impedem a 

autonomia das mesmas para refletir sobre a sua situação de vítima, já que suas energias estão 

direcionadas para produção e reprodução da sua existência e estão condenados a 
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pauperização. O que não retirar a possibilidade dos trabalhadores tomarem consciência desta 

situação e lutar contra este modelo. 

Neste sentido, Leal e Pinheiro (2007) afirmam que as mulheres sofrem discriminações 

no mercado de trabalho, sendo que são as mais atingidas pela contra reforma neoliberal, 

somando-se a isso o baixo acesso destas  políticas públicas e são submetidas a condições de 

trabalho precarizadas, informais ou busca de outros meios de sobrevivência, em muitos casos 

se inserindo no mundo do sexo, tornando-se lucrativo para o capital, como mão de obra 

explorada e vítimas fáceis para a rede de crimes organizado. Outro aspecto observado por 

Leal e Pinheiro (2007, p. 22) é:  

    

No caso de pessoas traficadas para fins de exploração sexual, a manutenção 
da força de trabalho tem relação direta com o custo para a sua reprodução, 

mesmo que para isso o tempo de vida dessas pessoas esteja diretamente 

ligado com o custo de sua manutenção por quem as mercantilizam. Como é 
grande a oferta de trabalhadores vulneráveis para o mercado do sexo e há 

muita demanda para os serviços sexuais pagos, é mais lucrativo dispor da 

reserva de mão de obra negra, asiática, indígena, latino-americana, etc., do 

que ficar mantendo uma mesma pessoa por muito tempo. Por isso, muitas 
delas morrem devido aos maus-tratos, doenças, drogas ou são assassinadas. 

 

As relações de desigualdades entre os sexos, historicamente construídos, pautados na 

relação de poder exercidas pelos homens e de subordinação sofrido pelas mulheres influencia 

de maneira decisiva na posição inferior ocupada pelas mesmas, nas diversas esferas, inclusive 

no trabalho. Sendo assim, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é um crime 

permeado por relações desiguais de gênero. 

 

2.4 Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual Como Expressão da Violência de 

Gênero 

  

De acordo com estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), um 

milhão de pessoas são traficadas no mundo para fins de exploração sexual, sendo que 98% 

são mulheres, reflexo dos padrões de dominação e exclusão de uma sociedade dominada pelos 

homens. Trata-se de um crime cometido em especial contra os marginalizados e excluídos do 
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sistema, sendo o grupo feminino a sua presa predileta, a desigualdade de gênero aliada a 

desigualdade socioeconômica são alguns fatores que impulsiona essa violência contra a 

mulher.  

O Tráfico de pessoas é um fenômeno complexo, dentre outros motivos por ser um 

crime no qual a vítima tem sua autoestima reduzida, o que faz com que a mesma não se sinta 

vítima, assim como uma prática legitimada por uma sociedade conservadora e machista que 

naturaliza esta violação de direitos. Trata-se de uma expressão da violência de gênero, a qual 

de acordo com Pougy (2010): 

 

A violência de gênero é o resultado da dominação-exploração de mulheres 
ao longo da história, perpetrado por sujeitos- homens e mulheres- que 

potencializam a eficácia da ordem vigente na produção massificada de 

pessoas- homens e mulheres- para operarem no nível imediato, contudo, 

incapacitadas para estabelecerem os nexos entre os fatos e suas origens 
macroscópicas e microscópicas (POUGY, 2010, p. 80). 

  

É importante destacar que a violência em suas diversas dimensões vem sendo 

praticada predominantemente por indivíduos do sexo masculino, embora não seja atributo 

apenas do homem (LEAL, 2003). 

É importante destacar que o Tráfico de pessoas com fins de Exploração Sexual é 

considerado um fenômeno que envolve predominantemente a relação poder/dominação do 

homem e do adulto em sua maioria sobre mulheres, crianças, adolescentes e homossexuais em 

uma situação de violação de direitos e reafirmação das desigualdades de Gênero. A 

invisibilidade a submissão da mulher ao tráfico de pessoas é a reafirmação de uma cultura 

machista, fundada no patriarcalismo, no qual as mulheres ao nascer já carregam em si a 

insuficiência de direitos e oportunidades e excesso de deveres, limitadas a um status de 

inferior ao sexo masculino (TEDESCHI, 2010). A luta pelos direitos das mulheres altera não 

só a relação delas direta entre os homens e mulheres, como também as estruturas sociais 

(ÁVILA, 2002). 

A discussão sobre o enfrentamento ao Tráfico de Pessoas possui estreita ligação com o 

cenário da desigualdade de gênero, está alimentada pelo patriarcalismo e pela naturalização da 

subordinação feminina e superioridade do homem, branco, rico e heterossexual. Vale salientar 
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a importância de debater o Tráfico de seres humanos com ênfase na violência de gênero. Uma 

forma de entender um pouco mais da influência patriarcal é reportamos ao estudo de Castells 

(1999), com definição do patriarcalismo: 

  

[...] uma das estruturas sobre as quais se assentam todas as sociedades 

contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade, imposta institucionalmente, 

do homem sobre a mulher e filhos no âmbito familiar. Para que essa 

autoridade possa ser exercida, é necessário que o patriarcalismo permeie 
toda a organização da sociedade, da produção e do consumo à política, à 

legislação e à cultura (CASTELLS, 1999, p. 169). 

 

No início do século XXI, o tráfico de pessoas é considerado um problema crucial por 

governos e por entidades envolvidas na retórica da defesa dos direitos humanos das vítimas. A 

ideia é que as pessoas traficadas são sempre, e necessariamente, vítimas de um crime e 

vítimas da violação de direitos humanos. Nesse marco de ideias, um dos problemas 

enfrentados pela produção de conhecimento sobre tráfico de pessoas é que um grande número 

das pessoas integradas como vítimas do crime nas estatísticas governamentais sobre tráfico de 

pessoas, posteriormente, deixam de ser assim consideradas e são deportadas. E, ao contrário, 

frequentemente, pessoas caracterizadas como vítimas pelas tipificações legais não se 

reconhecem como tais. 

A cultura do senso comum contribui para reforçar os estereótipos e preconceitos de 

mulheres como prestadoras de serviços sexuais, mesmo em situação de agressão a dignidade 

da pessoa humana, princípio este da carta magna de 1988, como ocorre no tráfico de pessoas 

para fins de exploração sexual, o qual se pode fazer uma analogia à escravidão moderna.  De 

acordo com Bandeira (2005, p. 33) “é de fundamental importância a percepção de que as 

desigualdades de gênero expressam as relações de poder entre homens e mulheres na 

sociedade e estão profundamente institucionalizada.” 

Para compreender de que maneira o discurso da dominação masculina e a 

discriminação com as mulheres é essencial trabalhar a categoria gênero. A visão do 

explorador é bastante discriminatória, não ver como um trabalho, mas uma diversão, fuga, a 

visão machista domina. Vê as garotas como sedutoras, mas que deve se submeter ao desejo 

dos clientes. As práticas institucionais do aparelho repressivo também adota uma visão 

discriminatória da exploração, tendo o sexo como uma mercadoria banalizada, negando o seu 
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valor como mercadoria e acima de tudo, o valor da pessoa humana, como sujeito de direitos 

(FALEIROS, 2009; LEAL, 2003; LIBÓRIO, 2009). 

 

[...] numa visão moralista do lugar da mulher e na sua discriminação, com 
predomínio do poder machista e patriarcal, por sua vez compensando por um 

sonho de uma vida ideal fora dessa situação de prostituição, mas reforçando 

a marginalização social (FALEIROS, 2009, p. 55).  

 

Saffioti (1995) defende a ideia que a sociedade ocidental é androcêntrica e 

adultocêntrica. Espera-se que a criança se submeta à autoridade dos adultos e que as mulheres 

subordinadas ao homem, Ou seja, há uma hierarquia entre os sexos e faixas etárias.  

O Tráfico de pessoas é um crime que desafia toda sociedade brasileira, por sua 

invisibilidade, o alto grau de lucros obtidos na escravidão de pessoas e a falta de ações 

contundentes para o enfrentamento de tal fenômeno. É um crime sem fronteiras, sendo que o 

Brasil é um país de origem, destino e trânsito de pessoas vítimas de tráfico de pessoas.  

As mulheres, meninas e adolescentes constituem as vítimas preferenciais do “mercado 

sexual”, são em grande parte mulheres que buscam romper com a situação de miséria, 

violência doméstica, desigualdade de oportunidade de emprego e renda, além do preconceito 

social em que se encontram e na promessa de melhorarem de vida, aceitam propostas de 

trabalho em outras regiões ou países do crime e sofrem com a violência decorrente deste tipo 

de ação.  
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 As vítimas de Tráfico de seres humanos, antes de tudo, são vítimas do abandono 

social, não possuem oportunidade de emprego, profissionalização, ao receber a proposta de 

trabalho no exterior repleto de vantagens, são vítimas fáceis desta rede criminosa ao chegar ao 

seu destino: 

 

Os gastos com alojamento, transporte, alimentação e bebidas, patrocinadas 

pelas redes de tráfico, as mantém endividadas. Para pagar, fazem uma 

quantidade desumana de programas, dormem pouco, adoecem, vivem em 

depressão, tornam-se alcoólatras e viciadas. Quando conseguem voltar estão 
doentes, como AIDS, HPV, mas não recebem tratamento específico. 

Também faltam casas-abrigos para elas (SOUSA, 2012, p. 60). 

 

Destinada à imanência, em um corpo a ser entregue como carne para o macho que a 

possuirá, a menina sente que seu corpo passa a ser desejado e agora sente medo das 

consequências desse desejo, consequências que se considera provocadas por esse corpo 

(BEAUVOIR, 2009, p.418-421), como o defloramento e a gravidez, a menina aprende que 

deve escondê-lo para se proteger, mas ao mesmo tempo é esse corpo que a identifica como 

mulher; enquanto a puberdade no menino é tida como uma transformação relacionada à 

virilidade, à transcendência, ele deve sentir orgulho e não vergonha do seu corpo. 

(BEAUVOIR, 2009, p.416). 
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No Brasil, o tráfico para fins sexuais ocorre predominantemente entre meninas negras 

e mulatas, com idades compreendidas entre 15 e 25 anos, conforme identificado pela Pestraf.   

As vítimas menores de idade são aliciadas para o tráfico interno, pela dificuldade 

existente na retirada de menores de idade, inclusive por não possuírem constituição física de 

mulheres, com documentos falsos. Já as maiores de 18 anos, seriam submetidas às redes 

internacionais de tráfico
9
. As mulheres e meninas são tratadas como mercadorias, sendo que 

há casos em que a menina é vendida muito nova, sendo que o seu valor é inferior a mulher, 

além disto, existem pessoas especializada para treinar estas crianças para que sejam 

valorizadas e vendidas por milhares de dólares (MINILUA, 2014). Conforme Piscitelli, a 

realidade do tráfico de mulheres brasileiras é muito complexa e não é possível generalizar as 

situações. 

Quaglia (2007) define as mulheres vítimas como escravas físicas, mentais, sem 

proteção e sem a quem recorrer. 

 

São mulheres escravizadas, físicas e mentalmente, incapazes de pagar suas 
dívidas ou de pedir ajuda às autoridades locais. O medo da deportação e de 

que as famílias sofram maus-tratos pelos criminosos nos países de origem 

deixam as vítimas quase sem saída (QUAGLIA, 2007, p. 40). 

 

As vítimas não se veem como tal na grande maioria das vezes, sendo que o sentimento 

de culpa por ter aceitado viajar e em alguns momentos afirmam estar ‘pagando o preço’, 

situação esta que dificulta o combate ao crime, sendo que essa reação é reflexo de uma cultura 

de subordinação feminina que é construída socialmente e imposta como natural, no momento 

que a mulher abandona o lar, a sua função no âmbito privado, ela se sente culpada, mesmo 

enfrentando diversas situações desumanas. 

O Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual, cujas vítimas são 98% de 

mulheres, é o resultado da desigualdade de gênero estabelecida historicamente. As discussões 

acerca da temática tráfico de seres para tráfico de pessoas possuem pouca visibilidade, além 

                                                             
9 No Brasil, o ECA estabelece uma distinção etária entre criança e adolescente. Aquele compreende de 0 a 12 

anos incompletos; esse compreende de 12 a 18 anos incompletos. Por outro lado, as convenções internacionais 

referentes aos direitos da criança, entendem criança como toda pessoa menor de 18 anos, conforme estabelece a 

Convenção sobre os Direitos da Criança em seu artigo 1º.   
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da dificuldade de localizar a rede criminosa e quantificar os dados reais sobre o tráfico de 

seres humanos o que torna difícil a sua definição e assim as ações de enfrentamento a este 

fenômeno.  

 

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 (SOUSA, 2012, 
p. 101). 

 

Para trabalhar esta temática é necessário identificar as dinâmicas de gênero inseridas 

na economia globalizada, além das desigualdades socioeconômicas. Assim é possível auxiliar 

a desconstrução de alguns paradoxos que permeiam a relação do tráfico de pessoas nos seus 

efetivos contextos. A situação de submissão feminina, reforçada pela sociedade, relega as 

mulheres a condição de sub-trabalhos que tende agravar a situação feminina, sendo que essa 

situação em alguns momentos é utilizada como argumentos para o aliciamento forçado, 

através da naturalização das mulheres para trabalho de sacrifício, submissão. 

Essa imagem de mulher passiva, resignada, é uma construção patriarcal que perpassa a 

relação de gênero e é naturalizada na sociedade, conforme Saffioti (2004), a violência 

feminina sempre foi considerada como natural, que era direito dos homens maltratar as 

mulheres, sendo que esta situação não é diferente na violência referente ao Tráfico de pessoas 

para fins de exploração sexual, onde maiores vítimas são mulheres. 

O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual tem como vítimas em sua 

esmagadora maioria mulheres, sejam elas adultas ou crianças, neste último caso há um 

agravamento da situação, ao considerar que esta temática leva as pessoas a sujeitarem- -se a 

formas de exploração do seu trabalho, inclusive o corpo, assim como ocorre com crianças e 

adolescentes que são submetidos ao mercado através de uma das piores formas de trabalho 

infantil. A violência de gênero legitima esta prática que afronta à dignidade humana, cujo 

desafio vai além da incorporação desta temática na agenda de políticas públicas, ações do 
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governo e sociedade civil, é essencial um trabalho desmistificador e desnaturalizador das 

diferenças entre os sexos. 

Os modestos avanços alcançados na implementação do tema na agenda governamental 

ainda não foram descentralizados para as regiões do Brasil, muitos dos autores que atuam 

neste enfrentamento aparentam não reconhecer a importância da abordagem de gênero para a 

construção de ações afirmativas na prevenção e enfrentamento deste fenômeno. 
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3- CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS E 

LEGISLAÇÃO  

 

 

 

A abordagem do tema tráfico de pessoas, requer uma definição prévia da espécie a ser 

estudada, seja a sua noção ampla do fenômeno ou um dos desdobramentos, neste estudo o 

foco é para o Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual, o tema em questão demanda 

elencar como categorias centrais desse estudo o Tráfico de Pessoas para fins de Exploração, 

gênero, política social de enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos para fins de 

Exploração Sexual. 

A prática de tráfico de pessoas acontecia desde os tempos remotos, inicialmente com o 

transporte, venda e exploração dos prisioneiros de guerra, houve avanços na sociedade, dentre 

eles a consolidação teórica dos direitos humanos, que repudia essa prática, entretanto, este 

fenômeno continua a existir, com proporções gigantescas e de maneira complexa (SILVA, 

2014). 

O tráfico de seres humanos é uma forma moderna de perpetuar a escravidão na 

sociedade, nos dias atuais existem grandes redes criminosas especializadas neste crime, que 

para melhor entendimento e enfrentamento faz-se necessário apresentar as definições de 

tráfico de seres humanos: 

 Tráfico de pessoas para explorar trabalho escravo:  

“O tráfico de pessoas para o trabalho escravo não envolve apenas o transporte e o 

aprisionamento de pessoas. Também devem ser consideradas as condições que expulsam o 

trabalhador de sua terra” (SAKAMOTO e PLASSAT, 2007, p. 18). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), tem como dado estimativo que no 

mínimo 12,3 milhões de pessoas sejam submetidas ao trabalho escravo, sendo que destes 2,4 

milhões são vítimas de tráfico de pessoas. Sendo que a maioria destas pessoas são analfabetas, 

vivem em condições de pobreza e sem perspectiva de trabalho. 

 Legislação nacional abrange o crime de trabalho escravo no Art.149 do Código Penal, 

o qual se refere à Redução à condição análoga à de escravo, cuja pena é de reclusão de dois a 

oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. No ano de 2014, após 15 anos 
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tramitando no Congresso nacional, houve  a aprovação da Emenda Constitucional n° : 

81/2014 que determina a expropriação das terras que mantiverem trabalhadores em condição 

análoga à de escravo (JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, 2014). 

 Tráfico de pessoas para venda de órgãos:  
 

“Quando a finalidade é o tráfico de órgãos, as pessoas são raptadas e levadas de seu país 

de origem para ‘doarem’ órgãos para o comprador. Geralmente a cirurgia é realizada em 

lugares onde a Lei ou é pouco rígida ou nem é capaz de direito” (SILVA, 2014, p. 02). 

 A legislação brasileira tipifica o crime de remoção de órgão na Lei 9.434/1997, no seu 

artigo 14, destinando uma pena de reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-

multas. 

 No artigo 15, o ‘crime compra de órgãos’ tem como pena reclusão de três a oito anos, 

multa, de 200 a 360 dias-multa. No seu artigo 16, tipifica o ‘transplante ilegal’ com a pena de 

reclusão de um a seis anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa e por fim a mesma lei em seu 

artigo 17 que apresenta o ‘recolhimento, transporte, guarda ou distribuição ilegal de órgãos’ 

com pena de reclusão , de seis meses a dois anos, e multa, de 100 a 250 dias-multa. 

 O tráfico de órgãos no Brasil tem uma grande organização criminosa por trás que 

envolve médicos, políticos entre outras figuras públicas. Referente a esse tipo de tráfico é 

possível citar uma obra censurada que apresenta a prática deste crime no Brasil, trata-se do 

Livro Tráfico de Órgãos no Brasil- O que a máfia não quer que você saiba, o seu autor Paulo 

Pavesi, pai da criança, Paulo Veronesi Pavesi, que foi morto aos 10 anos após cair do prédio onde 

morava na cidade de Poços de Caldas (MG). De acordo com o livro, o menino Paulo teve os 

órgãos retirados e transplantados quando ainda, supostamente, estaria vivo. Além do período que 

pediu asilo, Paulo Pavesi, está asilado desde 2008, deixou o Brasil alegando estar sendo ameaçado. 

 Tráfico de crianças para adoção ilegal: 

Refere-se a crianças que são retiradas dos seus pais biológicos para serem entregues a 

outras famílias, em alguns casos são vendidas pelos próprios pais, outros raptadas, entre 

outras maneiras, sendo que uma das formas mais utilizadas é a ‘adoção à brasileira’, trata-se 

de uma adoção informal que foge as exigências legais e nega a proteção integral aos direitos 

das crianças. 
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Quadrilhas especializadas atuam no contrabando de menores através das 

fronteiras nacionais internacionais, vendendo-os como objetos. Vítimas de 

sequestro ou venda pelos próprios familiares, muitos destes menores são 
retirados de suas famílias e entregues a outras, que legalizam a adoção por 

meio de falsificação de documentos e outras práticas ilícitas. Dessa forma, 

famílias perfeitas são formadas em consequência do sofrimento de inúmeras 

outras (BETTONI, 2014, p. 02). 

  

 O Código Civil brasileiro de 2002 em seu artigo 1.618 definiu que adoção de crianças 

e adolescentes devem serem feitas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

ECA, este que é a lei que inaugura o conceito de criança e adolescente como sujeito de 

direitos, que foi aperfeiçoado pela lei 12.010/90, a intitulada Lei da Adoção. Além destes 

dispositivos, o Código Penal tipifica a venda de crianças e adolescentes, o tráfico 

internacional destes, a entrega de filho menor a pessoa inidônea, a subtração de incapaz nos 

seus respectivos artigos: 238, 239, 245 e 249. 

 

Esta pesquisa toma o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual de acordo com 

a convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de 

Palermo) a definição de Tráfico de pessoas no Artigo 4° do Decreto 6.017/2004
10

 

 

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 (BRASIL, 2004). 

 

Para Leal (1999), a exploração sexual é dividida em quatro categorias: em situação de 

prostituição; pornografia; exploração sexual no contexto do turismo e tráfico para fins 

sexuais. A exploração sexual é definida por Leal (2004): 

                                                             
10

Decreto 6.017/04: 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. 
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[...] uma violência sexual que se realiza nas relações de produção e mercado 

(Consumo, oferta e excedente) através da venda dos serviços sexuais de 

crianças e adolescente pelas redes de comercialização do sexo, pelos pais e 
similares, ou pela via do trabalho autônomo. Esta prática é determinada não 

apenas pela violência social e interpessoal. É resultado, também, das 

transformações ocorridas nos sistemas de valores arbitrados nas relações 

sociais, especialmente o patriarcalismo, o racismo, e a apartação social, 
antítese da ideia de emancipação das liberdade econômicas/culturais e das 

sexualidades humanas (LEAL, 2004, p. 04). 

 

Como mostra Faleiros (2004), o mercado sexual aparece como uma relação entre 

coisas: corpo/objeto, numa relação na qual os explorados são os que recebem menor parte da 

parcela, ou quase nada. Quem leva vantagem em cima dessa situação são os detentores dos 

meios de produção dos serviços sexuais.  

O fenômeno do tráfico de pessoas é considerado um dos ramos do crime organizado, 

este que age de maneira articulada em uma rede na qual cada um desempenha uma atividade 

diferente, através da qual a vítima torna-se invisível, assim também como o crime, já que as 

teias do crime estão organizadas e muitas vezes camufladas nas fachadas de empresas 

comerciais, em sua grande maioria, voltada para o turismo e intercâmbios.  

A Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da República do Brasil- 

SPM/PR, ao adotar o conceito de tráfico de mulheres toma como base a perspectiva dos 

Direitos Humanos para Mulheres e do Protocolo de Palermo. Seus elementos centrais são: 1- 

Movimento de pessoas- interno e entre fronteiras; 2- Uso de engano e coerção- seja o uso de 

força ou situação de vulnerabilidade; 3- A finalidade da exploração – exploração sexual; 

trabalho escravo; remoção de órgãos; casamento servil. Vai além do que estar tipificado pela 

legislação em vigor. “O tráfico de mulheres é, ao mesmo tempo, causa e consequência da 

violação de direitos [...] deve ser entendido com uma das várias formas de violência contra a 

mulher” (BRASIL, 2011, p. 11).  

 O Tráfico de Pessoas nas suas diversas espécies é uma violação a dignidade humana 

que o mundo vivenciou de forma aberta e muitas vezes confirmadas pelos valores, leis e 

costumes da época e do contexto histórico. Nos dias atuais, apesar dos grandes avanços 

tecnológicos, na legislação entre outros progressos da humanidade, o tráfico de seres humanos 

continua a ser exercido, por ser uma prática extremamente lucrativa, de difícil caracterização 

da rede criminosa, que gera a impunidade, suas vítimas são na grande maioria pessoas 

vulneráveis economicamente e socialmente, sendo que são pessoas sem perspectiva de 
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ascensão social, profissionalização, oportunidade de emprego “Mulheres e meninas são as 

maiores vítimas, reflexo dos padrões de opressão e exclusão de uma sociedade dominada por 

quem é homem branco e bem nascido” (TOSI, 2014, p. 01). 

  

O tráfico humano ocorre quando há uma motivação da vítima para emigrar, 

podendo ser a busca da mobilidade social devido ao desemprego, por 

exemplo, ou a fuga de perseguição política, problemas policiais, familiares e 

outros. Por outro lado, é necessária a presença de intermediários, 
recrutadores, agentes, empreendedores e até de redes do crime organizado, 

que por um lado agem no imaginário das vítimas, contribuindo para a 

formação de suas expectativas positivas para emigrar, e, por outro, 
conduzem-nas ao local de destino. Nesse sentido, o aliciador busca engajar 

pessoas em atividades e/ou trabalhos nada afeitos às normas laborais, tendo 

como único propósito a sua exploração. Frequentemente, as vítimas são 
enganadas e incitadas com promessas de uma vida melhor, através das mais 

variadas ofertas de emprego. Porém, uma vez deslocadas para o local do 

emprego e isoladas, podem ver cerceada a sua liberdade. As vítimas em 

geral se percebem envolvidas em servidão por dívida, submetendo-se à 
prostituição, outras formas de exploração sexual, e ao trabalho forçado, em 

uma condição análoga à da escravidão, podendo estar sujeitas ao tráfico 

ilegal de órgãos (CACCIAMALI E AZEVEDO, 2006, p. 132). 

 

Por meio dos dados sobre o Tráfico de Pessoas é possível gerar padrões que refletem a 

situação de subordinação e exclusão vivida pela sociedade. 

 

A penosa persistência do capitalismo, arrastando cada vez mais cicatrizes em 

suas costas- pensemos somente no trabalho infantil, no surgimento de novas 
formas de escravidão trabalhista, no tráfico de crianças e órgãos, na 

devastação do meio ambiente, na prostituição infantil, na crescente 

gravitação do crime organizado no funcionamento dos mercados, etc 
(BORON, 2001, p. 78). 

 

Sendo que a rede criminosa envolve esses grupos vulneráveis em promessas de 

estabilidade financeira. Entretanto a realidade é outra, ao serem recrutadas por estas redes 

criminosas, essas pessoas são submetidas a condições análogas de escravatura. 
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O tráfico se aproveita daquilo que é o bem mais precioso do ser humano- a 

capacidade de sonhar, de querer mais, de ir mais longe. Ele entra exatamente 

onde os sonhos ainda são negados, onde restam poucas ou nenhuma 
alternativa, com uma promessa que parece aceitável (ANJOS, 2014, p. 01). 

 

O Tráfico de Pessoas nos seus diversos ramos é uma prática que assola todo mundo, a 

sua quantificação é difícil, porém as estimativas elaboradas por Entidades de enfrentamento a 

esta rede criminosa, são alarmantes, de acordo com o escritório das Nações Unidas Contra 

Drogas e Crimes (UNODC), estima-se que o lucro da rede criminosa do tráfico de pessoas 

chegue a 13 mil dólares por ano, podendo chegar a 30 mil dólares no tráfico internacional, 

sendo que estes números tende a serem maiores que os estimados,  trata-se de um crime 

brutal, à medida que as pessoas tem a violação da sua dignidade humana e demais princípios 

atribuídos aos seres humanos, ao serem transformados em objetos/mercadorias no seu sentido 

estrito. 

O Brasil encontra-se na situação de receptor e fornecedor de pessoas, além de possuir 

rotas internas e internacionais para o Tráfico de Pessoas:  

 

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, p. 71). 
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O tráfico internacional de seres humanos, de acordo com a UNODC, atinge cerca de 

2,5 milhões de pessoas, considerado a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo, em 

torno de 32 milhões de dólares ao ano. No Brasil, país de origem, trânsito e destino possuem 

em média 241 rotas de tráfico de pessoas, cuja maioria está concentrada na região Norte.  

 

 

O Tráfico de pessoas é um crime que desafia toda a sociedade brasileira, por sua 

invisibilidade, o alto grau de lucros obtidos na escravidão de pessoas e a falta de ações 

contundentes para o enfrentamento de tal fenômeno. O conceito de tráfico de pessoas hoje 

definido pelo Protocolo de Palermo é fruto de grandes avanços na ampliação da compreensão 

deste crime organizado. 

Castilho (2007) define que a sucessão histórica de definição do Tráfico de pessoas 

pode ser dividida em duas partes, a primeira data principalmente de 1910, momento no qual 

os organismos internacionais buscam reprimir o tráfico de mulheres brancas, essencialmente 

do leste europeu e a segunda fase que tem como marco a Convenção para Supressão do 

Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem, realizada pela Organização 

das Nações Unidas- ONU. 
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A Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas (Paris, 

1910), definiu o Tráfico como: 

Aliciamento, induzimento ou descaminho, mesmo que com o seu consentimento, da 

mulher casada ou solteira menor para a prostituição. Ocorre neste conceito a ampliação da 

proteção para todas as mulheres e para as crianças e adolescentes, os “menores”. Entretanto 

Estrela (2007), nota que o desenvolvimento da noção de tráfico de pessoas tem estreita 

ligação com o trânsito de mulheres para os centros urbanos, sendo vistas como perturbadoras 

da ordem conservadora, gerando a ligação entre o Tráfico de pessoas com a imagem 

depreciativa da prática da prostituição. O que gera uma situação ambígua das mulheres como 

vítimas e criminosas. 

Em 1949, ocorre a Convenção e Protocolo Final para a Repressão do Tráfico de 

Pessoas e do Lenocínio (Lake Success, 1949), um contexto de sensibilização mundial devido 

às consequências da segunda guerra mundial, assim como a Declaração dos Direitos 

Humanos- 1948 que no seu Artigo IV afirma: “Ninguém será mantido em escravidão ou 

servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.” 

(ONU, 1948). Além disto temos a criação da ONU, que tem como objetivo principal: “criar e 

colocar em prática mecanismos que possibilitem a segurança internacional, desenvolvimento 

econômico, definição de leis internacionais, respeito aos direitos humanos e o progresso 

social” (Grifos nossos). 

 Neste cenário Tráfico de pessoas passa a ter maior visibilidade e ser objeto de 

discussão, a Convenção de 1949 em seu Art. 1° afirma: 

 

As Partes na presente Convenção convencionam punir toda a pessoa que, 

para satisfazer as paixões de outrem:1) Alicie, atraia ou desvie com vista à 
prostituição uma outra pessoa, mesmo com o acordo desta;2) Explore a 

prostituição de uma outra pessoa, mesmo com o seu consentimento (Grifos 

nossos, BRASIL, 2006). 

 

 O documento ainda identifica e detalha algumas condutas passíveis de punição no Art. 

2º: 
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As Partes na presente Convenção convencionam igualmente punir toda a 

pessoa que:1) Detenha, dirija ou conscientemente financie ou contribua para 

o financiamento de uma casa de prostituição;2) Dê ou tome conscientemente 
em locação, no todo ou em parte, um imóvel ou um outro local com a 

finalidade de prostituição de outrem (BRASIL, 2006). 

 

 Apesar dos avanços desta Convenção, inclusive o reforço de configurar como crime a 

exploração da prostituição de outrem, mesmo com o seu consentimento. No entanto, não 

ampliou a discussão sobre o tráfico de pessoas e reforçou a ideia de prostituição como algo 

pernicioso para a sociedade, como vemos no trecho do preâmbulo da Convenção: 

 

Considerando que a prostituição e o mal que a acompanha, a saber, o tráfico 

de pessoas com vista à prostituição, são incompatíveis com a dignidade e 
valor da pessoa humana e põem em perigo o bem-estar do indivíduo, da 

família e da comunidade (BRASIL, 2006). 

  

 Após diversas discussões a Assembleia Geral da ONU, publicou no ano de 2000 o 

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional (PALERMO, 2000), que apresenta um esforço para construção de uma 

definição mundial do Tráfico de Pessoas, sendo o conceito do Protocolo de Palermo, o que 

orienta esta pesquisa. 

 

Atualmente não limitação quanto aos sujeitos protegidos e na condenação de 

todas as formas de exploração. Cabe registrar, porém, a mudança que se 

estabeleceu acerca do valor de consentimento e ainda, o detalhe conceitual. 
Hoje o gênero é a exploração sexual, sendo espécies dela turismo sexual, 

prostituição infantil, pornografia infantil, prostituição forçada, escravidão 

sexual, casamento forçado (CASTILHO, 2007, p. 14). 

 

 Apesar dos avanços na conceituação, ainda permanece impregnado no ideário popular 

e na visão governamental a condenação à prostituição que em muitos casos geram a 

dubiedade entre ser vítima ou agressora, além da ênfase dada pelos organismo mundiais no 

enfrentamento a imigração ilegal que resulta em alguns casos no fortalecimento do Tráfico de 
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Pessoas. Os dados sobre o Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual presentes em 

estudos da UNODC são alarmantes, demonstrando o grande número de pessoas vítimas dessa 

violação de direitos, a grande organização das máfias de Tráfico de pessoas, além dos altos 

lucros em cima do desrespeito a dignidade humana. 

De acordo com a PESTRAF (2006), são 131 rotas de tráfico internacional de 

mulheres, entre os países de destino, há uma preferência pela Espanha, Holanda, Venezuela, 

Itália, Portugal, Paraguai, Suíça, Estados Unidos, Alemanha e Suriname, já os adolescente e 

crianças, a rede opta pelas rotas intermunicipais e interestaduais de áreas fronteiriças. 

Entretanto a PESTRAF assinala dificuldades inerentes ao fenômeno, a natureza clandestina 

do tráfico de pessoas, deficiência da legislação brasileira para enquadrar este crime, a 

inexistência de política de prevenção do tráfico de pessoas, empecilhos estes presente em todo 

território nacional. 

Estima-se que o lucro com o tráfico de pessoas gire em torno de US$ 7 bilhões por 

ano, ainda segundo dados da UNODC, tem a estimativa que o lucro por vítima pode chegar a 

US$ 30 mil por pessoas. No ano de 2005 a OIT, apresentou o “Uma aliança Global contra o 

trabalho forçado”, no qual há a estimativa que o número de pessoas no mundo que foram 

vítimas do Tráfico de Pessoa é cerca de 2,4 milhões, trata-se de um mercado lucrativo, 

anualmente o lucro gira em torno de US$ 31,6 milhões. 

As vítimas são em sua grande maioria mulheres, crianças, adolescentes e 

homossexuais negros, sendo que 43% do total de casos de tráfico de pessoas mundialmente 

são para fins de exploração sexual, são as mulheres as maiores vítimas (98%). 

 

São mulheres escravizadas, físicas e mentalmente, incapazes de pagar suas 

dívidas ou de pedir ajuda às autoridades locais. O medo da deportação e de 
que as famílias sofram maus-tratos pelos criminosos nos países de origem 

deixa as vítimas quase sem saída (QUAGLI, 2007, p. 40). 

 

O tráfico de pessoas inflige o princípio fundamental da Carta Constituinte de 1988 de 

nação brasileira presente no Art. 1°, inciso III : a dignidade da pessoa humana; De acordo 

com Conselho Nacional de Justiça- CNJ (2012), mesmo em caso que ocorre o consentimento 

da vítima sobre a exploração que sofrerá, existe crime, e proteção para a vítima, a medida que 
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o consentimento não é legítimo e fere a autonomia e dignidade pertencente a todos seres 

humanos, à medida que se retira a condição humana da vítima ao conduzi - lá como objeto 

que pode ser negociado e explorada. 

A legislação brasileira é muito frágil no que concerne o Tráfico de Pessoas, apenas o 

com fins de exploração sexual possui correspondência na legislação penal, ficando aos demais 

casos enquadrados em tipos penais relacionados aos crimes dos quais as vítimas do tráfico 

foram direcionadas, sendo que mesmo a definição penal para o Tráfico de Seres Humanos 

com fins de exploração sexual tem uma grande lacuna se relacionado a definição do Protocolo 

de Palermo.  

A Comissão Parlamentar de Inquérito(CPI) do Tráfico de Pessoas tem como um dos 

seus resultados a alteração no Código Penal, que tem como proposta o aumento da pena para 

os responsáveis pelo tráfico humano nas suas diferentes modalidades. Já que o código penal 

vigente da década de 40 do século passado apenas tipifica o tráfico de pessoas com fins de 

exploração sexual internacional, a legislação proposta pela CPI e aprovada por unanimidade 

prevê aumento de pena para o crime já tipificado e o enquadramento das diversas 

modalidades existentes.  

Resultou na indicação de adequar a legislação existente ao Protocolo de Palermo, 

desta forma além do Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual e trabalho escravo 

previstos no Código Penal, teríamos como mudanças a tipificação da prática do trabalho 

escravo, atualmente com a pena de 2 a 8 anos e multa, para configuração de crime hediondo, 

com pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de multa, com pena aumentada da metade se o 

crime for recorrente ao tráfico de pessoas , sendo que  a comissão sinalizou para a necessidade 

uma vigilância constante nas fronteiras, sendo necessário o aumento do número de Auditores-

Fiscais e policiais federais. 

Nas ações de enfrentamento, podemos citar os Projetos de Lei- PL, com objetivo de 

preencher as lacunas existentes na legislação que trata de enfrentamento do tráfico de pessoas, 

conforme Protocolo de Palermo, são eles: 

PL28/45/2003: que institui regulamentação para a organização e continuação das 

políticas públicas de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas, com atenção especial 

para as maiores vítimas, mulheres e crianças, por meio do Sistema Nacional de Prevenção e 
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Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos e versa sobre a normatização de seus aspectos 

civis e penais. 

PL 6934/2013: elaborada pela da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico 

Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil, esta CPI tem entre suas propostas a inclusão do 

crime internacional e interno de tráfico de pessoas, por meio da PL 6934/2013, buscam ; 

altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 6.815, 

de 19 de agosto de 1980, e 7.998, de 11 de janeiro de 1990; e revoga dispositivos do Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Esses Projetos de Lei busca aprimorar o enfrentamento ao tráfico, na sua prevenção 

como repressão, considerando as especificidades deste crime, entre eles as maiores vítimas 

que por meio de aproximações estatísticas do número de vítimas, foi verificado que a maior 

parte das vítimas são traficadas para fins de exploração sexual e trabalho escravo, entretanto 

há outras modalidades que também precisam de um conhecimento por parte dos operadores 

da rede de prevenção, repressão e atendimento a vítima, além de uma legislação eficaz.  
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O projeto de lei n° 479 de 201211 busca enquadrar as novas formas de tráfico de 

pessoas, com a aproximação da legislação brasileira, o Código Penal, ECA, Lei Maria da 

Penha, o Código Civil dentre outras, como as legislações internacionais, com atenção especial 

para o Protocolo de Palermo, já que o crime existente no Código Penal de tráfico de pessoas 

para fins de exploração sexual internacional deixa muitas lacunas em relação aos acordos e 

legislações interacionais, inclusive do que prevê o próprio Protocolo de Palermo. Além de 

estabelecer objetivos para a proteção e prevenção do tráfico de seres humanos. 

 

                                                             
11 Ementa do PL 479/2012: Dispõe sobre a prevenção e punição ao tráfico interno e internacional de pessoas, 

bem como sobre medidas de proteção às vítimas. Estabelece os princípios e objetivos do enfrentamento, da 

prevenção e da punição ao tráfico de pessoas. Altera o Código Penal sobre a tipificação do crime de tráfico de 

pessoas. Regula a apreensão e destinação de bens produtos do crime de tráfico de pessoas. Estabelece os 

objetivos específicos no que tange à proteção e assistência à vítima do tráfico de pessoas, bem como a regulação 

de seguro-desemprego, assistência social e concessão de visto para vítimas do tráfico de pessoas. Autoriza a 

criação de um fundo destinado à prevenção e repressão ao crime de tráfico de pessoas e de assistência às vítimas 

desse crime, bem como sistema de informações e monitoramento com os mesmos objetivos. 
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3.1 Enfrentamento ao tráfico de pessoas 

 

Por meio de campanhas da sociedade civil em alguns casos em parceria com o Estado, 

o enfrentamento ao tráfico humano é feito, a exemplo temos a Campanha Coração Azul e a 

Campanha da Fraternidade. 

Campanha Coração Azul: tem como objetivo a conscientização das pessoas sobre o 

impacto do Tráfico de pessoas na sociedade, buscando o apoio das massas para o 

enfrentamento deste crime, além das informações sobre tal fenômeno, a campanha traz a 

oportunidade das pessoas demostrarem sua solidariedade às vítimas do tráfico de pessoas. 

No Brasil, a versão da campanha tem com lema "Liberdade não se compra. Dignidade 

não se Vende. Denuncie o Tráfico de Pessoas", tendo a cantora Ivete Sangalo como 

Embaixadora Nacional da Boa Vontade para Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas 

(UNDOC, 2014). 

A Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil (CNNB), no ano de 2014 colocou como 

temática da campanha da Fraternidade: “Fraternidade e Tráfico Humano”. Buscando atrair os 

seus devotos para o sentimento de solidariedade em relação às vítimas deste crime. 

Considerando que as pessoas sem oportunidade de emprego vivem em situação de 

vulnerabilidade, são potenciais vítimas, o cartaz da campanha tinha em sua figura de mãos 

acorrentadas a intenção de mostra a degradante situação das vítimas. (CNNB, 2014) 

De acordo com o  Diagnóstico sobre Tráfico de Pessoas nas Áreas de Fronteira no 

Brasil, elaborado com detalhe sobre o tráfico de pessoas em 11 estado de fronteira, realizado 

pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça (SNJ/MJ), em parceria com o 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e o Centro Internacional de 

Desenvolvimento de Políticas de Migração (ICMPD), demostrou que no período de 2005 a 

2011, foram identificadas em média 475 vítimas deste crime, sendo que a grande maioria 

delas é composta por mulheres, na faixa etária entre 18 e 29 anos, destas vítimas 337 foram de 

exploração sexual e 135 para trabalho escravo. 

Apesar de esta pesquisa ter sido realizada apenas com estados fronteiriços, os dados 

não desvirtuam o cenário nacional e mundial, trata-se de um crime camuflado, no que as 

vítimas têm vergonha de denunciar, já que internaliza a culpa por terem “consentido”, ao 

http://issuu.com/justicagovbr/docs/diagnostico_trafico_pessoas_frontei
http://issuu.com/justicagovbr/docs/diagnostico_trafico_pessoas_frontei
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serem enganadas por ofertas de contratação em clubes esportivos do exterior, trabalho como 

modelo, cirurgia de mudança de sexo, entre outras oportunidade de emprego, além do medo 

de retaliação por parte da rede criminosa.  

Somado a estes pontos o fato da rede criminosa que atua neste ramo ser complexa e 

sofisticada, exigindo ações de combate estruturadas, com agentes e órgãos que compreenda a 

complexidade do fenômeno, esteja subsidia por dados, diagnósticos e ações de prevenção e 

repressão articulada em rede, para evitar o fortalecimento à invisibilidade deste crime que 

persiste em pleno século XXI. 

No Brasil, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, 

apresentou uma estimativa positiva em relação ao aumento do número de denúncias de tráfico 

de mulheres no país, sendo que em 2012 houveram apenas 17 denúncias, sendo em 2013 

houve um aumento de 1.500%, desta denúncias 173 sobre casos internacionais e 90 no Brasil. 

De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, este 

aumento ocorreu devido as campanhas que buscam sensibilizar a população para a violação 

de direitos decorrida do tráfico de pessoas, assim como buscar retirar o véu preconceituoso 

que permeia em especial o Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual (BRASIL, 

2006). 

As ações de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil, iniciam tardiamente no 

ano de 2000, com a proposta de uma política de enfrentamento do tráfico, sendo que em 2006 

é concluída a PESTRAF que traz o panorama do fenômeno a nível mundial com foco para a 

realidade brasileira, a partir deste diagnóstico a Secretária dos Direitos Humanos, efetiva a 

Política de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas com fins de exploração sexual. 

O enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual é iniciado no 

Brasil a partir da elaboração do Protocolo de Palermo, anteriormente ocorriam ações pontuais, 

focalizadas e sem direção e planejamento, fato reforçado pela inexistência de estudos sobre 

esta temática, além da não identificação do Tráfico de Pessoas como uma violação da 

dignidade humana. Hazeu(2007) sinaliza que 

 

O tráfico de pessoas nunca foi considerado um problema de governo no 

Brasil, até que a Organização dos Estados Americanos encomendou uma 
pesquisa sobre o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de 
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exploração no Brasil (Pestraf) que evidenciou a existência deste problema 

em todo território brasileiro (HAZEU, 2007, p. 22). 

 

 A construção de práticas direcionadas para o enfrentamento do Tráfico de pessoas, 

assim como repensar as ações já executadas neste enfrentamento, envolve disputas entre as 

forças da sociedade civil e governo brasileiro em um período de reformas neoliberais. 

 A partir da PESTRAF, a primeira pesquisa acadêmica sobre o tema em foco, foi 

possível verificar, entre outras coisas, que existe uma estreita relação entre a exploração 

sexual das vítimas e a situação de pobreza vivida por elas, as quais não possuem 

oportunidades de inserção no mercado de trabalho e as políticas sociais seletivas, focalizadas 

e descentralizadas não alcançam tais vítimas, o que as tornam presas fáceis para a rede 

criminosa de aliciamento para o Tráfico de pessoas. Esta pesquisa fundamentou o diagnóstico 

e a construção da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

 Os movimentos sociais em defesa das mulheres, crianças e direitos humanos foram 

essenciais para a visibilidade do tráfico de pessoas como expressão da questão social, sendo 

que na luta pela igualdade entre homens e mulheres e enfrentamento das desigualdades de 

gênero, raça e social. 

 Em 2004, o governo brasileiro confirmou a Convenção de Palermo em nosso país, 

assim como colocou as ações específicas ao enfrentamento ao Tráfico de Pessoas como 

prioridade no planejamento incluindo no Plano Plurianual de 2004 a 2007. 

 No ano de 2006 foi criada a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, através do Decreto n° 5.948 de 16 de outubro de 2006, sendo que esta política não 

foi amplamente discutida com a população, contando apenas com alguns representantes de 

Organizações da Sociedade Civil. Hazeu (2007) alerta: 

 

O desafio está posto: inserir esta discussão no âmbito das políticas 

econômicas e garantir recursos significativos para as políticas de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas, assegurando a participação da 

sociedade civil, para que as medidas contra o tráfico de pessoas não 
continuem tendo efeitos negativos para as pessoas as quais pretende proteger 

(HAZEU, 2007, p. 27). 
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Neste ínterim também foi construído o I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas, de acordo com o Ministério da Justiça: 

 

 

O I PNETP possibilitou a intersetorialidade da temática, pois ampliou-se a 

articulação entre diferentes saberes e experiências no planejamento, 

implementação e avaliação de ações previstas na Política Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Dentre os principais resultados, pode-

se citar: ampliação de assistência às vítimas; aumento significativo de 

estudos e pesquisas sobre o tema; crescimento no número de denúncias e 
inquéritos instaurados (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008). 

 

 A partir da política de enfrentamento e do Plano, o tema tráfico de pessoas entrou pela 

primeira vez na agenda pública do governo. Foi realizada a avaliação do I Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a partir dos resultados foi iniciada a construção coletiva 

do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com participação da Sociedade 

Civil, Órgãos Públicos e Órgãos Internacionais, o qual conta com a seguinte proposta de 

atuação: 

 

Ações articuladas com os mais diversos atores públicos e privados. Devido à 
complexidade da política pública e da intersetorialidade de suas ações, não 

há que se falar em um único ator que consiga, de forma efetiva, combater 

essa situação de violação de direitos. (BRASIL, 2013,p.03) 

 

Consideramos que a política social não é exclusiva de uma classe, atende aos 

interesses do capital e do trabalho: 

 

As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são 
desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento, em geral 

setorizadas e fragmentadas das expressões multifacetadas da Questão Social 

no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do 

capital sobre o trabalho (BEHRING & BOSCHETTI, 2008, p. 51). 
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Sendo que as políticas resultantes desta relação contraditória é possível verificar que  

“O Estado atende apenas àquelas  reivindicações que são aceitáveis para o capital e para o 

grupo dominante” (OLIVEIRA, 2009, p. 109). A análise materialista das políticas sociais 

permite afirmar que, “Um exame aprofundado no método materialista histórico e dialético 

pode revelar a política social como parte da estratégia da classe dominante, mais 

adequadamente da burguesia” (VIERA, 2004, p. 150-151). 

Da década de 90 do século passado aos dias atuais há um grande encolhimento dos 

direitos sociais conquistados nos anos de 1980. No Brasil, os direitos e garantias presentes na 

constituinte de 1988, a qual sofreu ataques claros e sinceros de repressão por parte da classe 

dirigente. Aderimos ao Consenso de Washington e são baixadas medidas para a minimização 

do Estado e expansão do mercado, há neste momento uma política social sem direitos sociais, 

com a retomada de princípios liberais, o neoliberalismo, como consequência há fortes 

retrocessos dos direitos conquistados.  

 

Os neoliberais também sustentam que o intervencionismo estatal é 
antieconômico e antiprodutivo, não só por provocar uma crise fiscal do 

Estado e uma revolta dos contribuintes, mas sobretudo porque desestimula o 

capital a investir  e os trabalhadores a trabalhar. [...] E, para completar, 
imobilizou os pobres, tornando-os dependentes do paternalismo estatal. Em 

resumo, é uma violação à liberdade econômica, moral e política, que só o 

capitalismo liberal pode garantir (LAURELL, 1995, p. 162). 

 

Algumas características do neoliberalismo precisam ser elencadas para assim 

compreender os reflexos desse para a política social e a negação de direitos, (BEHRING & 

BOSCHETTI, 2008), (CHESNAIS, 1996) são elas: 

 Superioridade do livre mercado; 

 Predomínio da liberdade e competitividade; 

 Mercantilização dos bens sociais. Privatização de serviços outrora viabilizados pelo 

Estado; 

 Oposição aos direitos sociais regulados pelo Estado. Ao Estado cabe garantir um nível 

mínimo de bem estar aos comprovadamente carentes; 

 “Satanização” do Estado e consagração da sociedade civil como esfera eficiente; 

 Bem estar social pertencente ao âmbito privado, sendo sua fonte natural a família, 

comunidade e os serviços privados; 
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 Oposição radical à universalidade, igualdade e gratuidade dos serviços sociais; 

 Descentralização como sinônimo de transferência de responsabilidades e não como 
transferência de poder; 

  No neoliberalismo as políticas sociais se fundamentam no tripé: focalização, 

privatização e descentralização.  

 O neoliberalismo apresenta um conjunto de medidas como um receituário para o 

enfrentamento da crise dos anos 80, “O receituário combina, essencialmente, privatizações, 

reduções dos direitos do trabalho, combate às organizações dos trabalhadores e apertos fiscais 

e orçamentários enormes em nome da redução do endividamento público” (GRANEMANN, 

2009, p. 19-20). 

Além destes pontos, podemos acrescentar que: 

 

... a reiterada opção e direção econômica da política governamental nos 

últimos anos, com ênfase na extração de recursos do orçamento da 

seguridade social para geração de superávit primário e pagamentos dos juros 

da dívida (BEHRING ,2009, p. 40). 

 

Essas ações, dentre outras são reflexos da crise econômica na qual está mergulhado o 

capitalismo contemporâneo, os sintomas da crise vai além do plano econômico, afeta as 

dimensões da produção e reprodução, inclusive as políticas sociais, estas que apresentam de 

maneira mais intensa a disputa entre o princípio universalista versus a focalização (PEREIRA 

&STEIN, 2010). 

 

... o princípio da universalidade, de conotação eminentemente pública, 

cidadã e igualitária/equânime vem perdendo terreno para um discurso 

focalista neoliberal, de extração pós-moderna, para a qual o ser humano é 
construído culturalmente e, assim, despossuído de vínculos universais e de 

convergência ética, política e cívicas (PEREIRA & STEIN, 2010, p. 107). 

 

O princípio da focalização traz consigo o universalismo segmentado, substituindo 

programas sociais universais por outros seletivos, com reduzida eficácia das políticas contra a 

pobreza, além de mecanismos reguladores com vícios arcaicos, constrangedores e vexatórios, 
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a exemplo de: comprovação de pobreza, fraudemania, condicionalidades, contrapartidas e o 

estigma dos usuários como dependentes de ajuda. Trata-se de políticas paliativas sem o intuito 

de ampliação da cidadania (PEREIRA & STEIN, 2010). 

O enfrentamento a crise econômica representa mutilações para o sistema de proteção 

social à medida que para o controle da dívida pública retira recursos já escassos de 

investimentos para políticas sociais, mantendo os níveis de crescimento econômico, entretanto 

sem a diminuição das disparidades entre ricos e pobres, utilização dos fundos públicos para 

socorrer a bancos e sistema financeiro.  

A descentralização preconizada pelo neoliberalismo consiste na transferência de 

funções para as esferas estaduais, municipais e o terceiro setor sem o repasse de recursos, 

capacitação profissional para a execução e coordenação de tais funções. O desafio da 

humanidade é transformar a fartura gerada pelo desenvolvimento da tecnologia no modo de 

produção capitalista em condições de superação da exploração do homem sobre o homem 

(AMORIM, 2010). 

 

É a política social, ademais, que tem maiores possibilidades de canal de 

denúncia para Movimentos sociais e Classistas quanto a extensão e a 

profundidade das iniquidades geradas não só por mudanças estruturais, mas 

também pela incúria dos governos e de servir de campo onde a correlação de 
forças em torno da efetivação de direitos transforme velhos problemas 

sociais naturalizados, em questões que ocupem a agenda pública nacional e 

internacional (PEREIRA & STEIN, 2010, p. 126-127). 

 

O apelo neoliberal ao individualismo e fatos efêmeros do cotidiano, assim como a 

ideia de diversidade pela lógica da diferença e igualdade de oportunidades gera, entre outras 

consequências, a barbarização da vida humana, criminalização dos pobres, ruptura com os 

valores civilizatórios, negação dos interesses de classe, uma sociedade na qual os indivíduos 

são submetidos a profundos processos de alienação e mercantilização da vida social.  

O tráfico de seres humanos é fruto desta realidade opressora, trata-se de uma violência 

sexual que se realiza nas relações de mercado, sendo as pessoas transformada em meras 

mercadorias , é uma ação contrária a emancipação humana. Apesar do momento de 

contrarrevolução, os movimentos sociais são responsáveis pela manutenção de muitos direitos 
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que vem sendo roídos pela ofensiva neoliberal e a construção de um projeto societário 

contrário ao capitalismo. 

O enfrentamento ao tema em foco deve ocorrer de maneira intersetorial, somando as 

forças entre diversas esferas do governo e parcerias com a cooperação internacional e 

segmentos da sociedade civil, devido ao caráter multifacetado e transnacional. 

Para uma melhor compreensão da intersetorialidade a temos como: 

 

[...] uma abordagem mais adequada de resolução de problemas sociais, 

sendo entendida como uma articulação de saberes e experiências no 

planejamento, na realização e avaliação de ações para alcançar efeito 
sinérgico em situações complexas, visando o desenvolvimento social” 

(CKAGNAZAROFF e MELO, s/ano, p. 01). 

 

Para uma abordagem integrada dos problemas sociais, é preciso ações descentralizadas 

e intersetoriais, assim também como a participação da população, com incentivo a autonomia. 

Considerando esta abordagem como uma forma de superação destes problemas sociais, visto 

que: 

 

[...] além de princípio ou paradigma norteador, a intersetorialidade tem sido 
considerada uma nova lógica de gestão, que transcende um único “setor” da 

política social, e estratégia política de articulação entre “setores” sociais 
diversos e especializados. Ademais, relacionada à sua condição de estratégia, 

ela também é entendida como: instrumento de otimização de saberes; 

competências e relações sinérgicas, em prol de um objetivo comum; e 

prática social compartilhada, que requer pesquisa, planejamento e avaliação 
para a realização de ações conjuntas  (PERREIRA, 2010, p. 01). 

 

A intersetorialidade não é apenas um campo de aprendizado dos funcionários 

institucionais, é sim também um percurso para construção de novas ações para cada uma das 

políticas (SPOSATI, 2004). Esta forma de gestão possui uma relação de interdependência 

com a descentralização, a última acarreta na redistribuição de decisões, processo que necessita 

de articulação entre estado e sociedade, o primeiro deixa de ser o único responsável.  A ideia 
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da intersetorialidade é pregada pelo II PNETP, o qual foi um construção coletiva com base na 

avaliação do primeiro PNETP. O atual plano, a ser implantado no período de 2013 a 2016 tem 

por objetivo, resumidamente:  

Aperfeiçoar a atuação das instâncias de enfrentamento, repressão e prevenção. 

Fomentando a intersetorialidade, políticas públicas, redes de atendimento especializadas. 

Capacitação dos profissionais que atua no enfrentamento do fenômeno e dos que atende as 

vítimas. Divulgação de informações sobre o Tráfico humano, além de campanhas para 

mobilizar a sociedade. 

O fenômeno do tráfico de pessoas é complexo e requer atores integrados, no caso 

específico do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é essencial dentre outras ações 

integradas, a conexão com o Plano Nacional de Enfrentamento a Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes.  O II PNETP possuem 5 linhas operativas que direciona suas ações 

nas ações de enfretamento ao crime em foco, são elas (BRASIL, 2013): 

Linha operativa 1 - Aperfeiçoamento do marco regulatório para fortalecer o 

enfrentamento ao tráfico de pessoas.  

Essa primeira linha é essencial para romper com as situações de impunidade da rede 

criminosa e consequentemente a falta de proteção para vítimas e suas respectivas famílias. 

Linha operativa 2 - Integração e fortalecimento das políticas públicas, redes de 

atendimento e organização para a prestação de serviços necessários ao enfrentamento ao 

tráfico de pessoas. 

Neste ponto torna necessário que o fortalecimento destes instrumentos de 

enfrentamento ao tráfico humano precisam atuar de forma intersetorial para um resultado 

efetivo. 

Linha operativa 3- Capacitação para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

As pessoas envolvidas na prevenção, repressão e responsabilização deste crime 

necessita conhecer a fundo o fenômeno, a situação das vítimas e assim poderão atuar 

enfrentando esse problema e atendendo as vítimas de maneira a garantir a dignidade humana. 

Linha operativa 4- Produção, gestão e disseminação de informação e conhecimento 

sobre tráfico de pessoas. 
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A invisibilidade do tráfico de pessoas é um dos pontos que interfere no efetivo 

enfrentamento ao mesmo, sendo que o fomento na produção de pesquisas quanti-qualitativa 

sobre a temática, construção de uma base de dados por parte das instituições que atua no 

enfretamento deste crime é essencial para um enfretamento em rede. A disseminação destes 

conhecimentos é importante para tornar público a temática e as armadilhas construídas por 

esta rede criminosa. 

Linha operativa 5 - Campanhas e mobilização para enfretamento ao tráfico de 

pessoas. 

A disseminação de informações sobre o crime é um dos pontos primordiais para 

prevenção e para a mobilização da sociedade na busca por ações mais eficazes do governo e 

diversos órgãos envolvidos no enfrentamento ao tráfico humano. 

O tráfico de pessoas é uma prática globalizada e antiga, sendo que se sofisticou com o 

decorre do tempo e os avanços tecnológicos, gerando redes internacionais criminosas no 

ramo, atingindo níveis mundiais. 

Como forma de enfrentar ao tráfico de pessoas foi lançada a Metodologia Integrada, 

que foi construída coletivamente com a participação ativa de diversas instituições que atua no 

combate ao tráfico de pessoas, com diretrizes tem: implementação da metodologia respeitará 

os limites da cada instituição, e sua avaliação deverá ser coletiva. A metodologia integrada 

propõe um sistema articulado para este enfrentamento respeitando a autonomia dos órgãos eu 

compõe a rede. 

O seu enfrentamento requer ações de inclusão, justiça social e responsabilização dos 

componentes da rede criminosa. É necessário respostas na dimensão global dos problemas 

com respeito às características específicas dos países e regiões. 

São essenciais práticas e políticas públicas que retome a dignidade humana, com 

inserção das camadas excluídas em ambiente de oportunidades profissionais, de superação 

dos preconceitos, e o fornecimento dos direitos sociais e individuais.  

Sendo que no momento atual ocorrem diversas capacitações para a construção da rede 

de enfrentamento ao tráfico de pessoas, assim como preencher lacunas das primeiras 

iniciativas de enfrentamento ao tráfico no Brasil já que a prática deste crime sofre mutações 
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constantes, é necessário manter os instrumentos e ações de enfrentamento em constantes 

debates e alterações. 

 Apesar do aparato normativo que existe, a dificuldade para compreender de maneira 

crítica a temática e a ausência de um enfrentamento intensivo da questão, dificulta o 

enfrentamento ao tráfico de pessoas, além da restrição a uma atuação repressiva e preventiva 

da questão por parte do Estado brasileiro. 

 Contudo estes modestos avanços ainda não foram descentralizados para as regiões do 

Brasil, em Sergipe, os autores que atuam neste enfrentamento aparentam não se reconhecerem 

com a rede, há desconhecimento sobre a temática em instituições que tem atuação direta ou 

indireta na repressão do crime e no auxílio a vítimas. Considerando estas possibilidades e a 

importância da pesquisa social para a divulgação e base para construção de políticas e ações 

de defesa de direitos sociais que este estudo tem como foco a análise da atuação em rede em 

Sergipe para o enfrentamento a esta grave violência. 
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4- AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA REDE 

 

Este capítulo aborda as representações construídas sobre o objeto deste estudo na 

perspectiva dos entrevistados A representação constitui uma forma de conhecimento prático e 

sistemas de diferenciação que orienta a comunicação e o comportamento entre as pessoas.  

De acordo, com Cruz (2005) entre as várias concepções de representação, a de 

JODELET (1989, p. 36) detém amplo consenso, por incluir a dimensão ideológica e permitir 

identificar os elementos da cognição, os investimentos afetivos, os elementos axiológicos, 

ressaltando-se os elementos históricos identificados: “A representação
12

 social é uma forma 

de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”.  

Seguindo essa linha de reflexão, de acordo com SADER e PAOLI aos esquemas de 

representações se atribui uma historicidade concreta, no sentido de que a narração põe em 

cena a formação dos trabalhadores e de suas vidas como figuras cuja articulação tem raízes 

históricas na própria sociedade que se quer conhecer (SADER e PAOLI, 1986, p. 40). Desse 

modo, os seres humanos só podem ser adequadamente entendidos nas relações com os outros 

seres humanos. Isso significa o resgate de uma ontologia do humano, do papel da 

subjetividade na reprodução do humano. Essa possibilidade abre caminhos para a criatividade, 

notadamente no campo do trabalho/educação. Nessa linha de reflexão, conforme Jodelet 

(2001), “as representações sociais são fenômenos complexos, sempre ativados e em ação na 

vida social” (JODELET, 2001, p. 21). Fenômenos esses, segundo a autora, que são 

constituídos de elementos informativos, cognitivos, ideológicos, normativo, crenças, valores, 

atitudes, opiniões, imagens, entre outros. Porém, Jodelet lembra que  estes elementos são 

                                                             

12 No seu trabalho A representação social da Psicanálise, MOSCOVICI (1978, p.29), ao contestar DURKHEIM, 

parte da concepção de ‘representação coletiva’ para efetuar e desenvolver o seu estudo sobre representação 

social. Nesse aspecto, sem dúvida, sua contribuição ao entendimento quanto à possibilidade da aplicação do 

conceito de representação social, é considerada equivalente à criação de um novo paradigma para a produção de 

trabalhos científicos. O seu conceito de representação social é “um corpus organizado de conhecimentos e uma 

das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se num 

grupo ou numa ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação”. Para o autor, os conceitos 

de opinião e de imagem são muito semelhantes ao de representação social, se considerarmos os conceitos 

interpretados em “sentido estrito”.  
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organizados sempre sob a aparência de um saber que diz algo  sobre o estado da realidade. É 

esta totalidade significante,  que, em relação com a ação,   encontra-se  no centro da 

investigação científica, a qual atribui como tarefa descrevê-la, analisá-la, explicá-la em suas 

dimensões, formas, processos e funcionamento (JODELET, 2001, p. 21).  

Ainda de acordo com a mesma autora, as representações sociais devem ser apropriadas 

como produto e processo de uma atividade de apropriação da realidade exterior ao 

pensamento e de elaboração psicológica e social dessa realidade. Isto quer dizer que nos 

interessamos por uma modalidade de pensamento, sob  seu aspecto constituinte – os processos 

– e constituído – os produtos e seus conteúdos. Modalidade de pensamento cuja 

especificidade vem do seu caráter social (JODELET, p. 22, 2001). 

Foram no total de cinco entrevistados, dois do eixo da promoção e três da defesa e 

responsabilização, destes duas mulheres gestoras do primeiro eixo e uma mulher e dois 

homens da defesa e responsabilização, todos com nível superior de ensino, três especialistas 

lato sensus, sendo destes duas especializações relacionadas a violência contra grupos 

vulneráveis. 

As gestoras do eixo da promoção eram assistente sociais, os homens foram um 

delegado, um Agente da Polícia Rodoviária Federal e uma Agente da Polícia Federal, com a 

faixa etária entre 35 e 50 anos. Quanto ao tempo de serviço na área a média foi de 5 a 12 anos, 

apenas o Delegado tinha 4 meses de experiência da área. 

Referente a capacitação na temática, apenas os Polícia Federal participaram de cursos 

sobre a atuação no enfrentamento ao tráfico promovido pela instituição do qual integram, 

dado preocupante que contribui para o desconhecimento sobre o tema e suas formas de 

enfrentamento e atendimento as vítimas. 

 

 

 

4.1 - Concepção de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual 
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Com relação aos questionamentos, foi permitido que os profissionais e gestores se 

expressassem de forma livre, a partir das respostas dos entrevistados podemos verificar a 

extrema ligação dada do tema com a violência sexual. Um dos objetivos da pesquisa visa à 

análise sobre o trabalho de gestores e profissionais da Rede de Enfrentamento do Tráfico de 

Pessoas para fins de Exploração Sexual no estado de Sergipe no período de 2013 a 2014 

apontando suas tendências e desafios.  

Para tanto, os profissionais e gestores foram indagados sobre o conceito de tráfico de 

pessoas para fins de exploração sexual, sendo que as respostas não atingiram o conceito 

adotado por esta pesquisa, trata-se da tipificação do Protocolo de Palermo. A entrevistada da 

Secretaria de Turismo do Estado de Sergipe trouxe o seguinte conceito: 

 

É se apropriar de crianças e adolescentes, vítimas de uma sociedade injusta, 
de uma família desestruturada, de órgãos governamentais omissos que se 

apropriam dessas crianças indefesas até e elas ficam vulneráveis; 

Vulneráveis, às vezes, em troca de uma bala, um pirulito, um celular, uma 

calça, uma refeição, ai elas se submetem a qualquer convite e dentre esses 
convites, está circulando de uma lado para o outro e usando seu corpo como 

mercadoria, com certeza tem as informações necessárias para prevenção das 

DSTs, da AIDS, da gravidez indesejada e muitas delas engravidam e são 
jogadas como animais, sem acompanhamento, sem pré-natal; (GESTORA 

TURISMO) 

 

É um crime hediondo, pouco percebido pela sociedade e pouco combatido 

pelos serviços oficias de segurança pública. (GESTORA SECRETARIA DE 
POLÍTICA PARA MULHERES) 

 

É uma forma de trabalho escravo. (PROFISSIONAL MULHER PF) 

 

 Outro pesquisado nos remeteu a casos ocorridos como parâmetro para definir o tráfico 

de pessoas,  

 

Meu colega, delegado do Mato Grosso, conseguiu impedir que duas 
brasileiras e uma “mula” viaja-se para Brasília de onde partiria para o 

exterior e no primeiro momento, as vítimas defenderam a ‘mula’, sendo 
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necessário que o Delegado reproduzisse o áudio da agenciadora com os 

receptores comentando sobre as condições de trabalho que elas seriam 

submetidas para assim as brasileiras traficadas, pudessem se visualizarem 
como vítimas. Além disso ocorre a síndrome de Estocolmo 

(PROFISSIONAL HOMEM PF) 

 

O mesmo continua relatando: 

 

As vítimas de TP para fins de Espírito Santo são em sua esmagadora maioria 

mulheres, jovens de 20 a 30 anos, classe baixa, beirando a miséria, as quais, 

em sua  maioria, vão para outro país ou região “fazer vida”, porém não tem 
noção das condições de cativeiro e escravidão irão experimentar. 

(PROFISSIONAL HOMEM PF) 

 

Em situação de elevada vulnerabilidade social, a vítima se submete a tais 

circunstâncias, em decorrência de fatores financeiros, da falta de 
informações dos riscos e até mesmo da dependência afetiva, dentre muitos 

outros. Em nenhuma dessas circunstâncias, o chamado “consentimento”, 

descaracteriza o crime, ao contrário, reforça a necessidade de campanhas 
informativas permanentes e enfrentamento ostensivo das forças de segurança 

pública nos diversos níveis de intervenção. (GESTORA DA SECRETARIA 

DE POLÍTICA PARA MULHERES) 

 

 

Considerando as respostas, os entrevistados apresentaram ideias que perpassam o 

tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, seja através de conceitos, seja por meio de 

exemplos, entretanto em nenhuma das respostas foi possível verificar o conceito de tráfico 

presente no Protocolo de Palermo, este que é utilizado por este estudo, assim como dar base 

para documentos e elaboração de ações de enfrentamento ao tráfico no Brasil. 

Podemos verificar na fala da gestora da Secretaria de Turismo a presença do conceito 

de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA), tornando necessário traçar um 

breve levantamento do conceito do que seja ESCA e inicializamos com uma conceituação 

mais ampla sobre o tráfico de pessoas para exploração.  ESCA constitui uma dos mais bruscos 

tipos de violência, violação de direitos, violência sexual contra crianças e adolescentes são 

definidos pela Organização Mundial de Saúde: 
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Todo envolvimento de uma criança em uma atividade sexual na qual não 

compreende completamente, já que não está preparada em termos de seu 

desenvolvimento. Não entendendo a situação, a criança, por conseguinte, 
torna-se incapaz de informar seu consentimento. São também aqueles atos 

que violam leis ou tabus sociais em uma determinada sociedade. É 

evidenciado pela atividade entre uma criança com um adulto ou entre uma 

criança com outra criança ou adolescente que pela idade ou nível de 
desenvolvimento está em uma relação de responsabilidade, confiança ou 

poder com a criança abusada. É qualquer ato que pretende gratificar ou 

satisfazer as necessidades sexuais de outra pessoa, incluindo indução ou 
coerção de uma criança para engajar-se em qualquer atividade sexual ilegal. 

Pode incluir também práticas com caráter de exploração, como uso de 

crianças em prostituição, o uso de crianças em atividades e materiais 

pornográficos, assim como quaisquer outras práticas sexuais ilegais (OMS, 
1999,s/p). 

 

 Considerando que a exploração sexual é a finalidade do tráfico de pessoa para este 

estudo, a entrevista não foge ao tema, porém não consegue demostrar as especificidades do 

tráfico de humanos para este fim, o qual envolve recrutamento, transporte, alojamento com 

uso ou não da coação, engano ou consentimento para que a pessoa possa explorar a outra. 

(BRASIL, 2004) 

 A diversidade de oferta no mundo do sexo, assim como a modernização tem 

possibilitado expansão do trabalho escravo para fins de exploração sexual, a medida que a 

tecnologia permite um avanço mundial deste comércio ilegal. 

 De maneira sucinta a gestora de Políticas para mulheres considerou o tráfico como um 

crime hediondo, que segundo a jurisprudência seria um crime insuscetível de graça e anistia, 

entretanto, o tráfico de pessoas ainda não engloba o rol de crimes com essas punições, 

entretanto, trata-se de um crime contra a dignidade humana que fere o direito de liberdade, 

assim como transforma as pessoas em objetos com uma única finalidade, dar lucros para os 

seus algozes. Como agravantes a rede criminosa que comanda estas redes de exploração são 

altamente organizadas e lucrativas, enquanto que o aparato governamental em muitos locais é 

inexistente ou ineficaz.  

 O Brasil iniciou o enfrentamento ao tráfico tardiamente, elaborou o I PNETP no ano 

de 2006 este que em 2014 foi reelaborado e publicado o II PNETP, porém não foi posto 

efetivamente em prática em todo território nacional, além disso o país possui uma legislação 

falha no que concerne a responsabilização dos criminosos e defesa da vítima. 
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 Outro dado apresentado por meio de exemplificação foi o perfil das vítimas do tráfico 

de pessoas, que demostra entre outras coisas, que a vulnerabilidade social é um ponto 

essencial que contribui para um pessoa cair nas armadilhas do tráfico, sem a consciência da 

situação de escravidão a ser vivida. Apesar da dificuldade para quantificar o fenômeno, os 

dados existentes sobre as vítimas são gritantes, em torno de 70 mil pessoas já foram mandadas 

para o exterior como mercadoria, em sua maioria afrodescendente, com faixa etária de 15 a 25 

anos, baixa renda, com poucas chances de acesso ao mercado e a educação. Sendo que 98% 

das vítimas é composta por mulheres e crianças (UNODC, 2011). 

 Ao relatar o exemplo de caso de Tráfico Humano para explicar o conceito do mesmo, 

discurso do entrevistado, comunga das ideias de documento do RMAAM (2012), que em nota 

de conclusão afirma que o tráfico de pessoas é altamente complexo, que tende a submeter as 

vítimas a condição de exploração, anular-se como pessoa ao ponto de não reconhecerem-se 

como vítimas.  

 São mulheres que perdem sua autonomia física e mental, aprisionadas por traficantes 

seja na questão da liberdade do ir e vir, assim como mensalmente pelo medo da deportação da 

retaliação da rede criminosa consigo ou contra os seus familiares. Assim são colocadas em 

situações extremas de exploração e subalternidade, em muitos casos sente-se responsável pela 

situação, já que no momento ‘consentiram’ ao serem ludibriadas por promessas de emprego e 

melhoria de vida. Aliado a isto, temos a questão do tráfico de pessoas ser um crime camuflado 

e muito bem organizado. 

 

Claramente, em um país onde o nível de subcidadania não é baixo e 

onde, conforme explicitaram de forma brilhante as análises da 

PESTRAF(Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e 

Adolescente para fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil), as 

principais vítimas do tráfico se encontram em situação de violação de 

direitos, é fato que seria demasiadamente difícil determinar até que 

ponto uma pessoa com sérios problemas de autoestima social é capaz 

de realmente ‘escolher’ sair do país, do munícipio ou de seu estado 

para exercer a prostituição.(LEAL et all, 2013, p.159) 

 As pessoas traficadas em sua maioria já são vítimas das discriminações de gênero e 

raça\etnia aliadas a pobreza e dificuldade para adentrar o mercado de trabalho, tendo as 

propostas dos traficantes como sedutoras e em muitos casos como a única perspectiva de 

crescimento pessoal e profissional. 
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 A mundialização vem fomentar a centralidade das riquezas acumuladas nas mãos de 

uma pequena minoria, paralelo a isto as redes criminosas têm sido fortalecidas e 

disseminando a violação dos direitos humanos, a exemplo do tráfico de pessoas. 

A questão do consentimento como fator que descaracterizar o tráfico de pessoas foi 

apresentada de maneira distinta pelos entrevistados, as mulheres entrevistas negaram que o 

fato de consentir descaracteriza o crime, já os homens do eixo defesa e responsabilização, 

defenderam que sendo a mulher adulta o consentimento tornaria o crime inválido. 

Além disto, a afirmação do entrevistado demostra o tabu existente em relação a 

prostituição e recaí na vítima do tráfico: 

 

A vítima do tráfico, que é vista em geral pela sociedade como fruto 
indesejado do meio seu pelo comportamento social inadequadamente aceito 

(prostituição), passa novamente condenação por uma nova forma de 

escravidão baseada na obrigação à venda do corpo para pagamento de 
dívidas (DORNELAS, 2010, p. 01). 

 

 Esta visão é fruto de uma sociedade patriarcal, que defende a submissão da mulher, 

sendo: 

 
 

(...) a vinculação da mulher ao sexo á a causa de sua situação de submissão, 

neste sentido a prostituição é vista como caso extremo do exercício abusivo 

do sexo, portanto, quem oferece serviços sexuais, é percebida como 
inerentemente vítima de violência (PISTELLI, 2005, p. 13) 

 

 
 O tráfico de pessoas é uma das formas mais modernas da organização do mercado do 

sexo. 

Desvirtuando a repressão ao tráfico, transformando este em criminalização da 

prostituição, sendo as mulheres vistas de forma paradoxal, ora vítimas, ora criminosas. Fato 

que favorece também para o conflito em relação ao consentimento, que na Convenção de 

1941 foi definido ponto que não descaracteriza o crime do tráfico de pessoas.  

O conceito de tráfico de humanos após diversos debates obteve uma ampliação do seu 

conceito, à medida que o define como Aliciamento, induzimento ou descaminho, mesmo que 
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com o seu consentimento, da mulher casada ou solteira menor para a prostituição. A maior 

visibilidade dada ao tema, já descontruía a ideia do consentimento como descaracterizado do 

tráfico de pessoa, a partir da convenção de 1949, assim como nos anos 2012, com a afirmação 

do CNJ que mesmo em caso que ocorre o consentimento da vítima sobre a exploração que 

sofrerá, existe crime, e proteção para a vítima, à medida que o consentimento não é legítimo e 

fere a autonomia e dignidade pertencente a todos seres humanos, à medida que se retira a 

condição humana da vítima ao conduzi - lá como objeto que pode ser negociado e explorada. 

 Em relação à concepção do tema em estudo, foi perceptível ausência do conhecimento 

do Protocolo de Palermo, assim como os debates em torno do tráfico de humanos. 

 

5.2 Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e gênero 

 

A categoria gênero perpassa o fenômeno do tráfico de pessoa, este que é uma afronta à 

dignidade humana, sendo uma violência de gênero, fruto das relações desiguais. Entre as 

perguntas listadas aos entrevistados, a concepção de gênero foi uma delas, buscando 

estabelecer uma conexão com o fenômeno do Tráfico de pessoas: 

 

Não sei se entendi bem o que você quis dizer, mas em tese, gênero é 
homem e mulher, para mim, concepção biológica, mas isso não empata, não 

implica em funções e papeis pré-definidos na sociedade, não acredito nisso, 

ai vem outras questões que não são gênero especificamente. É orientação de 
gênero, orientação sexual, pois você pode ser do gênero feminino, mas ter 

orientação sexual masculina, a exemplo... a minha concepção vai mais por 

ai, gênero – Homem/mulher – concepção biológica, mas que isso não 
implica em funções sociais pré-definidas para nenhum dos lados e, inclusive, 

não implica em opção sexual, como o próprio nome já diz é opção e não 

predefinição...(PROFISSIONAL HOMEM DA PRF) 

 
 

Ela influência sim, porque se procurarmos, pelos poucos dados que temos, 
vamos ver que a maioria das pessoas que são vítimas do tráfico são 

mulheres, então em minha opinião há uma supremacia do gênero masculino 

sobre o feminino e com certeza, aquela história da mulher ser mais frágil, se 

ela é mais frágil ela se submete a essa situação de tráfico, de submissão ao 
homem com essa finalidade, eu acredito que sim (GESTORA 

SECRETARIA DO TURISMO). 

 



88 
 

O entendimento do conceito de gênero nos discursos   refere-se a diferença biológica. 

Essa diferença biológica vai se transformar em desigualdade social e tomar uma aparência de 

naturalidade. Portanto,  

o “sistema sexo-gênero, enfim, é tanto uma construção sociocultural quanto 

um aparato semiótico, um sistema de representações que atribui significado 

(identidade, valor, prestígio, posição de parentesco, status dentro da 
hierarquia social etc.) a indivíduos dentro da sociedade. Se as representações 

de gênero são posições sociais que trazem consigo significados diferenciais, 

então o fato de alguém ser representado ou se representar como masculino 
ou feminino subentende a totalidade daqueles atributos social” (LAURETIS, 

1994, p. 212 

 

Os depoimentos reafirmam a confirmam a dominação masculina, isto porque a maioria 

das pessoas que são vítimas do tráfico são mulheres.  Então, há uma supremacia do gênero masculino 

sobre o feminino. Assim a construção do gênero é tanto produto quanto o processo de sua representação”. .  

Apesar de gênero ser um tema transversal ao estudo, os(as) entrevistados evitaram 

responder a esta pergunta, sendo apenas duas as repostas obtidas, as quais divergem. Uma 

delas, dada pelo profissional do sexo masculino demostra uma ideia de naturalização das 

diferenças entre homens e mulheres, ao considerar que a definição de gênero é a distinção 

biológica entre homens e mulheres. Já no discurso da gestora observa-se a relação entre o 

tráfico de pessoas e a relação de desigualdade de gênero, ao demostrar a influência de 

gênero no perfil das vítimas. 

A hesitação em responde dos demais participantes constitui um dado preocupante. 

Revela fragilidade ou pouca familiaridade com o conceito considerado central para a 

formação e conhecimento e o trabalho profissional na área, com o tráfico de pessoas.   

Para Sorj (1992), a definição de gênero pode ser feita por meio do determinismo 

biológico, imposição das diferenças entre homens e mulheres como natural ou uma análise 

crítica da sociedade que remete as diferenças de gênero as relações de poder e a desigualdade 

de distribuição deste, colocando a mulher historicamente numa situação de subalterna. 

Considerando que gênero é um termo que vai além da distinção de sexo puramente 

biológica, é uma categoria que busca trabalhar as diferenças entre homens e mulheres 

considerando o contexto social, construído historicamente. 

 

Explicar as desigualdades entre homens e mulheres, as relações de poder e 
dominação por um viés muito além das diferenças fisiológicas entre estes. É 
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uma categoria que versa sobre construções sociais dos papeis a serem 

desempenhados por homens e mulheres (CRUZ, 2005). 

 

São produtos da cultura e não decorrem de dados biológicos. 
Escrever uma história das mulheres é um empreendimento revelador e uma 

profunda transformação: está vinculado estreitamente à concepção de que as 

mulheres têm uma história e não são apenas destinadas à reprodução, que 
elas são agentes históricos e possuem uma historicidade em relação aos 

sexos (PERROT, 1994, p. 9). 

 Apesar das transformações econômicas e tecnológica, o autoritarismo, corrupção, 

machismo continuam a fortalecer a ideia do espaço privado (família) e públicos, incluídos 

neste as formas ilegais e clandestina do sistema social.(LEAL,2014) 

 Nas legislações existentes e documentos de enfrentamento ao tráfico de pessoas a questão de 

gênero já é considerada como relevante para a compreensão do tráfico de pessoas, assim como dar 

suporte as ações de enfrentamento, a exemplo do RMAAM (2012), cujo o enfoque de gênero 

permite a visualização de como é distribuída o poder na sociedade, e os preconceitos que 

legitimam as desigualdades de poder existentes. 

 

A inclusão da perspectiva de gênero contribui a um olhar chave para a 

intervenção e a abordagem do tráfico de mulheres para fins de exploração 

sexual, já que as mulheres são identificadas majoritariamente como ‘objetos’ 

dos quais outras pessoas podem dispor para explorar sexualmente 
(RMAAM, 2012, p. 22). 

 

Gênero como categoria neste trabalho é essencial, à medida que por meio desta 

análise é possível compreender como o poder estar distribuído na sociedade e como os 

preconceitos arraigados nesta legitima a violência e desigualdade de poder, colocando estas 

mulheres na categoria de objetos a serem exploradas sexualmente por meio da rede de tráfico 

de pessoas. 

A violência de gênero é uma forma de violência que se materializa de diversas 

formas, sendo o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é uma delas. 
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A dificuldade para compreender a categoria gênero gera grandes danos para uma 

articulação integrada e resolutiva da rede de enfrentamento ao tráfico de seres humanos, 

especialmente para fins de exploração sexual. 

 

5.3 Causas/existência do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual em Sergipe 

 

Sobre a existência do Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual, a entrevista 

afirma existe fortes indícios da existência ou no mínimo de condições que deixam as pessoas 

vulneráveis ao tráfico: 

 

É o seguinte, a exploração sexual ela envolve a questão comercial, o uso de 

álcool e drogas, envolvimento com a prática de delitos, é como se o processo 

fosse se agravando e quando a vítima está no munícipio, há uma tendência 
da comunidade marginalizar mesmo, então ela sai para outro município, 

inclusive, quando vem, por exemplo, para a orla de Aracaju é porque na 

comunidade onde ela estava não está dando mais renda, não está sendo 

rentável para ela e elas procuram pessoas e lugares mais distantes de onde 
elas moram, até mesmo, na tentativa de ganhar mais, de ser “reconhecida 

profissionalmente” e corre o risco de se envolver com o tráfico de pessoas, 

ou seja, tem pessoas, agenciadores[...] A dinâmica que acontece nos 
prostíbulos é assim: Existe um grupo de prostitutas num determinado local – 

Isso eu digo porque quando eu fiz faculdade eu fui fazer uma pesquisa no 

prostíbulo, e tinha um aqui na Aruana, ai chegamos, eram dois carros cheios 

de mulheres e quando desembarcamos ai vieram as prostitutas: ‘ Ah que 
bom que vocês chegaram, vocês demoraram muito a gente já está com as 

malas prontas, já vamos para Salvador’, é como um rodízio de prostitutas 

para que os clientes não enjoem da prática, do rosto delas; Ai as de Aracaju 
vão para Salvador, as de Salvador para Recife e há uma temporada que elas 

passam assim; A mesma dinâmica acontece com as meninas da exploração 

sexual ; Existem casos por ai a fora, nos municípios que aceitam as meninas 
da exploração sexual que fazem rodízio, só que é uma prática criminosa que, 

as vezes, a comunidade não colabora denunciando; existe toda uma 

cobertura criminosa, porque tem o dinheiro que vem em troca e queira ou 

não queira, a partir do momento, que elas saem de um munícipio para outro 

elas estão sendo traficadas, só que assim, nós não temos acesso..(GESTORA 

TURISMO) 
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Trata-se de inquérito que foi aberto depois de uma denúncia, através do 

Disque Denúncia (100)13, no ano de 2007, contra um Alemão e duas 

Brasileiras que estavam agenciando pessoas para Alemanha com fins de 
exploração sexual, houve escuta telefônicas neste caso, perícia em 

computadores dos envolvidos, confirmando a existência de brasileiras na 

Alemanha encaminhadas pelos acusados, em parceria com a Interpol,  e a 

polícia da Alemanha ouviu as vítimas que confirmaram que foram levadas 
pelos acusados, mas afirmaram ter consentido. -Porém o consentimento não 

descaracteriza o crime- apesar de toda investigação e confirmação, os 

acusados não estão no Brasil e isso dificulta a prisão destes e o 
prosseguimento do inquérito.  (PROFISSIONAL HOMEM DA PF) 

 

O tráfico existe, eu mesmo já atendi uma ocorrência que poderia ser 

enquadrado em tráfico de pessoas, era com uma menina, uma adolescente de 
13 anos, ela foi nessa ocorrência, já tem alguns anos isso, praticamente 

vendida pela família, um homem de 40 e poucos anos, muito mais velho, a 

menina de 13, na época que ele ‘comprou’ ela devia ter uns 12 anos. O custo 
da negociação foi semanal, ou seja, ele só tinha que pagar uma feira para a 

família dela. Na verdade eu acho que essa situação de tráfico de pessoa está 

relacionado a desigualdade social, é ocasionado pela miséria, você tem 
famílias no interior, apesar de ter diminuído isso com esses programas 

sociais do PT, que várias pessoas saíram da linha de pobreza e da miséria. 

Eu acho que deu uma reduzida no problema, porque não é uma questão de 

índole, de querer ou não querer, é uma questão de necessidade, pois tem 
famílias que não conseguem sustentar os seus entes, tem famílias de 10, 15 

filhos. Na verdade eles dão as crianças mesmo, a lei da oferta e da 

procura, quando é um menino coloca para trabalhar cedo na roça ou 

pegar carrego na feira livre. Quando é menina, não pode fazer esse tipo 

de serviço, ai vai explorar sexualmente (HOMEM PROFISSIONAL / PRF 

grifos nossos). 

 

Destaco entre outras causas, o fortalecimento de organizações criminosas, que 
encontram políticas deficitárias tanto na prevenção como no combate ostensivo 

ao tráfico de pessoas, este sempre vinculado ao tráfico de drogas. Por outro 

lado,  razões de caráter socio-econômico das vítimas, na sua maioria, mulheres 
em situação de vulnerabilidade, são possíveis causas, ademais elas não tem a 

exata percepção dos riscos. (MULHER GESTORA SPM) 

 

Não existe um caso documentado, mas já interrogamos pessoas que 

costumeiramente vem ao aeroporto embarca meninas para o exterior, mas as 

próprias meninas defende a possível ‘mula’, como a família não denúncia, 
ficamos de mãos atadas. (PROFISSIONAL MULHER PF) 

                                                             
13 Disque 100: é um canal de comunicação da sociedade com o poder público, presente em todos os estados 

brasileiros, coordenado e executado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH-

PR, em parceria com a Petrobras e o Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Criança e Adolescente - 

Cecria. O disque 100 ou Dique Denúncia Nacional tem como objetivo receber denúncias de desrespeito aos 

direitos infanto-juvenis e seu encaminhamento para os órgãos competentes, além de orientação sobre os serviços 

e rede de atendimento. (SDH-PR, 2010) 
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Entre os depoimentos encontramos traços comuns referente as possíveis causas do 

tráfico de seres humanos, a vulnerabilidade socioeconômica, aproveitando deste cenário de 

desproteção social vivida pela sociedade brasileira, os criminosos as convencem de que se 

trata de uma chance de melhoria de vida e passam a explorar estas como objetos.  

 

A prostituição, considerada como lugar de desordem da sexualidade, 

também é o espaço de organização do prazer encontrado pelos sujeitos para 

romper com a permanente falta de liberdade sexual. A questão que se coloca 
é que esse espaço é contraditório por permitir que o sujeito camufle e 

esconda para si e para o outro que tal libertação sexual não é uma desordem, 

mas deslocado para dar lugar à apropriação do corpo, do prazer e do desejo, 
como uma ideia adquirida fora do lugar e relegada ao segredo, à culpa e ao 

medo. (LEAL, 2014, p. 82) 

 

Estes exemplos confirmam que uma das causas do Tráfico de pessoas e da exploração 

sexual de crianças e adolescentes é a situação de extrema pobreza. Dados  da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), estimam que no mínimo 12,3 milhões de pessoas estejam 

em condições de escravidão. Destas 2,4 milhões por meio do tráfico de pessoas, são vítimas 

em sua maioria são analfabetas, sem respectiva de entrar no mercado de trabalho e vivem em 

condições de pobreza. “Há, por trás da vítima, outras vítimas de um sistema social injusto que 

não enxerga todos como cidadãos e, por isso, descarta pessoas sem maior cerimônia.”(Leal et 

all, 2013, p.156) 

Outro ponto citado é o fortalecimento das organizações criminosas, fala que  comunga 

com a realidade apresentada no relatório da UNODC no ano de 2011, o crime torna-se mais 

complexo devido  a rede criminosa que o compõe, incluindo nestes grandes empresários, 

políticos e outras facções do crime, além de ser uma fonte de lucro, em torno de 32 milhões 

de dólares por ano (UNODC, 2011). 

A tecnologia usada a favor do crime permite a ramificação de teias criminosas que 

extrapolam fronteiras rompendo com normas e valores. 
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Outro agravante para este crime é a impunidade, dados da Polícia Federal no período 

de 2005 a 2011, mostra o registro de 157 inquéritos casos de Tráfico de Pessoas para Fins de 

Exploração Sexual no país, na seara judicial apenas 91 processos distribuídos a respeito deste 

crime, sendo que entre os criminosos 381 foram indiciados como suspeitos e destes apenas 

158 foram presos (FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS, 2014). 

Realidade esta que não distorce da apresentada em Sergipe, que do ano de 2007 a 2014 

registrou apenas um inquérito de caso de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, 

como confirmações, entretanto devido à extraterritorialidade este permanece aberto e sem 

novos procedimentos. Trata-se do inquérito do ano de 2007, relatado pelo entrevistado da PF, 

sobre tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, ainda em andamento, não sendo este 

disponibilizado para a pesquisadora, porém, o Delegado em questão deu informações sobre o 

mesmo, preservando a identidade das pessoas envolvidas. 

A partir desta informação é possível perceber a impunidade como fator agravante 

deste crime. Segundo levantamento do governo, foram identificadas 2.072 vítimas entre 2005 e 

2011. Neste período, 381 pessoas foram indiciadas por traficarem, principalmente, mulheres para o 

exterior e  apenas 158 foram presas. A maioria das vítimas foi encontrada no Suriname, Suíça, 

Espanha e Holanda. A Polícia Federal brasileira registrou 157 inquéritos por tráfico internacional 

de pessoas para fins de exploração sexual, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2013) 

No trecho que descreve a fala do profissional da PRF, foi possível perceber conceitos 

arraigados na sociedade que transfere para o homem as atividades braçais, mais vinculadas ao 

espaço público, já para as mulheres/meninas a apresentação de serviços sexuais. 

As desigualdades de gênero são construídas na sociedade ao longo da história, sendo 

justificadas por diferenças biológicas como forma de camuflar os modelos de socialização 

construídos e imposto como natural, colocando o homem no patamar de superior e detentor do 

poder para dominar/explorar como a ideologia patriarcal defende, relegando as mulheres as 

situações subalternas.  

A entrevistada da secretaria de turismo ainda relata uma situação presenciada em seu 

período de estudante que demostra a vulnerabilidade das profissionais do sexo ao tráfico de 

pessoas. A vulnerabilidade dos profissionais do sexo, cuja profissão não possui os aparatos 

necessários do direito, assim como são vistas pela sociedade como indesejado devido a seu 
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comportamento social tido como inadequado, colocam esses profissionais entre as vítimas 

mais fáceis de serem escravizadas. 

Visões conservadoras permeia o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual por 

tratar de uma violação da sexualidade e de formas distintas da prostituição, assunto permeado 

pela moral e repressão. O enfrentamento do tráfico requer confrontar com estas visões sobre a 

sexualidade, além da regulamentação da prostituição como profissão regulamentada, assim 

como a não criminalização da ato de se prostituir, além de considerar que a prostituição 

quando forçada pelo tráfico desvincula da noção de atividade laboral, sendo entendida como 

uma conduta para explorar alguém (PISCITELLI, 2008). 

Com o intuito de obter um panorama mais próximo do real do tráfico de humanos para 

fins de exploração sexual em Sergipe, mais duas instituições foram convidadas para participar 

da pesquisa, entretanto após diversos contatos, por diferentes meios (telefone, e-mail, 

pessoalmente), não forneceram entrevista, apenas dados sobre os casos de tráfico de pessoas 

atendidas por estes, sendo que o Ministério Público da União afirmou por meio de e-mail: 

“Em pesquisas efetuadas pela Coordenadoria Jurídica da PR-SE, não foram identificados 

processos com a temática a ser abordada.” (Procuradora Geral) 

 A Secretaria de Direitos Humanos do Estado de Sergipe por meio de conversa formal 

afirmou que desconhece casos de tráfico de pessoas em Sergipe para fins de exploração 

sexual, sendo de conhecimento destas apenas ações do Ministério do Trabalho referente a 

recrutamento de pessoas no interior do estado para trabalho escravo em fazendas e canaviais.  

 Além da exploração para atividades sexuais o tráfico também recruta para trabalho 

forçado (Agricultura, serviços domésticos, indústria); extração de órgãos e adoção. 

O Tráfico de humanos é um crime organizado, transnacional e que requer um 

enfrentamento baseado na integralidade, desde prevenção, promoção e repressão, além da 

atuação de políticas públicas na garantia dos direitos sociais visando a autonomia dos sujeitos. 

 

5.4 Existência da rede / desafios e limitações no enfrentamento ao tráfico de pessoas 
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 Quando questionados sobre dificuldades, o não funcionamento da rede foi um item 

muito lembrando, ao aprofundar as perguntas sobre a rede de enfrentamento ao tráfico de 

seres humanos, os entrevistados foram unânimes em dizer que não existe uma rede: 

 

Ainda muito timidamente, os órgãos de defesa começam a se preocupar com 

essa temática muito mais movida pela necessidade de enfrentamento a outros 
tipos de crime como o tráfico de drogas, contrabandos em geral e outros crimes 

relacionados, cujo foco principal é a defesa econômica dos setores interessados 

e a reboque desses objetivos, vem as ações voltadas para o tráfico humano, 
muito mais como consequência, que mesmo como causa, humanamente 

falando. Esse desvio de olhar deu espaço a gangs, altamente profissionalizadas, 

a avançarem por muitos anos, em nossas fronteiras, sob o manto da necessidade 
comercial de alargar o mercado do turismo internacional, do tráfico de 

entorpecentes, e do mercado escravo. (PROFISSIONAL HOMEM DA PRF) 

 

Ai, mapeamos o que chamamos de pontos vulneráveis, que 
são pontos que pelas características estarem isolados, os locais mesmo, onde 

há incidência de prostituição de adultos ou ao tráfico e consumo de bebidas 

alcóolicas e drogas, eles são “propícios” a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, a PGF entende assim; Nós mapeamos esses pontos 

primeiramente, identificamos ao longo do nosso trecho, porque são rodovias 

federais e depois fazemos ações de enfrentamentos, combativas; Esse 

trabalho vem sendo feito já há alguns anos, 5 – 6 anos e ocorre que o 
crime migra, o criminoso não quer problema com a autoridade, então ele se 

instala justamente onde a autoridade não age, então percebemos ao longo 

dos anos que o crime tem se interiorizado, pois os municípios brasileiros são 
fragilizados, você não tem instância de autoridades muito rígidas ou bem 

definidas, ou exercendo bem seu papel no interior do Brasil, nos pequenos 

municípios do interior e lá o crime começa a migrar de um lugar onde ele vê 
uma certa resistência/enfrentamento, para um lugar com essas facilidades; 

(PROFISSIONAL HOMEM DA PF) 

 

No estado de Sergipe, a exemplo dos resultados obtidos nacionalmente, 
vislumbra-se uma redução sucessiva de número de pontos confirmados e 

com indícios de ESCA. Em 2011, ano em que houve o último registro de 

ESCA confirmado no estado, foi detido um explorador em flagrante e duas 
adolescentes encaminhadas ao Conselho Tutelar. 

Em 2013/2014, foram identificados 24 pontos vulneráveis à ESCA nas 

rodovias federais sergipanas. Esses locais estão vinculados quase que 

totalmente a postos de combustível ou bares em que há presença de 
caminhoneiros e consumo de bebidas alcoólicas. 

As manchas de criticidade de pontos vulneráveis são visualizadas nos 

perímetros urbanos das cidades que margeiam as BRs, como Malhada dos 
Bois, Maruim, N. Sra. do Socorro, Estância, Umbaúba e Cristinápolis e 

Itabaiana. Importante registrar que o recrudescimento do combate ilícito em 
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rodovias federais não implica necessariamente na extinção do crime, mas 

sim que ele pode ter migrado para o interior dos municípios, ou ainda que a 

exploração esteja sendo feita de forma mais velada e cuidadosa pelos 
aliciadores e clientes contumazes. (PROFISSIONAL HOMEM DA  PRF) 

 

O entrevistado afirma que pode existir uma rede, porém desconhece seus 

membros, temos uma articulação próxima com a Interpol  e Ministério 
Público. Entre as limitações, a principal e a Extraterritorialidade. No entanto 

a interação com a rede ocorrem por meio de ofícios enviados por outros 

órgãos, a exemplo do conselho tutelar e MP(PROFISSIONAL MULHER 
DA PF) 

 

Então eu acho que existe uma rede de enfrentamento, porém essa rede é 

fraca na medida que alguns componentes dessa rede são fracos, é como uma 
corrente, você tem elos de diferentes resistências e espessuras, mas se 

tiveram elo fraco, será esse elo que vai rebentar toda a corrente, e o elo mais 

fraco, ao meu ver, são os municípios (PROFISSIONAL HOMEM DA PRF) 

 

Uma rede do governo, só que existe também órgãos não governamentais que 

trabalham... Em época de eleição a gente fica meio parada, eu não podia 

trabalhar, eu tive que cobrir os panfletos todos, porque tinha marca do 
governo ai na época de campanha ficamos parados. Mas agora, em 2015, a 

gente vai arregaçar as mangas e fazer nosso planejamento, mas a gente 

trabalha, tem o 18 de Maio. (GESTORA TURISMO). 

 

A invisibilidade do problema, a falta de campanhas informativas em todo o 

território nacional e não apenas nas áreas de fronteiras, historicamente 

conhecidas. (GESTORA SPM) 

 

A gente tem dificuldade de contabilizar os casos, porque muitos casos 

eles se perdem, muitas vítimas não procuram o sistema de garantias, 

até para buscar ajuda, vamos supor, pela questão da saúde, pela 

questão da responsabilização dos agressores, porque assim, do mesmo 

jeito que tentamos estimular a nossa rede de proteção, a rede 

criminosa, cada vez mais, vai se aperfeiçoando e vai dificultando o 

trabalho e a gente fica sem saber os dados, sem saber onde tem os 

focos, agora quando fazemos um  trabalho no município, gastando 

tempo no município dando palestra, conversando com as famílias e 

com a comunidade e vamos descobrindo... (PROFISSIONAL HOMEM 

DA PRF) 
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 Comum a todos entrevistados é o fato do tráfico de pessoas ter pouca visibilidade no 

cenário sergipano, as ações de enfrentamento ao mesmo é uma consequência de movimentos 

de enfrentamento a outras formas de violência e crime, deixando a temática do estudo como 

secundária e em muitos momentos como invisível. 

 Esse cenário reflete de maneira indireta na estruturação da rede de enfrentamento do 

mesmo, que segundo os relatos é desconhecida pela maioria, seus membros, sua existência e 

os que afirmam que ela existe afirma que sua atuação é desarticulada e com ações distantes da 

intersetorialidade, são instituições atuando de maneira isolada, hierarquicamente, sem 

articulação e comunicação. 

 

O termo rede sugere a ideia de articulação, conexão, vínculos, ações 

complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependência de 

serviços para garantir a integralidade da atenção aos segmentos sociais 
vulnerabilizados ou em situação de risco social e pessoal 

(BOURGUIGNON, 2001, p. 02). 

 

A fala do entrevistado demonstra que a articulação entre os órgãos não formam uma 

rede. Outro profissional confirma essa fragilidade ao relatar: 

Essa formatação de trabalho individual e desarticulados não é uma configuração de rede para 

enfrentamento ao tráfico de humanos, como demostra o documento (RMAAM, 2012) 

 

Essa perspectiva de abordagens implica partir de uma noção de 

complexidade dos fenômenos sociais onde os olhares centralistas e 

unilateriais não dão conta da globalidade dos problemas nem apontam para 
um intervenção eficaz e adequada. A hierarquização de um determinado 

saber e a hegemonia de determinadas disciplinas reduzem a capacidade de 

compreensão e de intervenção adequada (RMAAM, 2012, p. 24). 

 

Entre as frentes do II Plano de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tem entre as suas 

frentes de ações:  
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Integração das políticas e formação de uma rede efetiva de atendimentos as 

vítimas, assim como as forças de segurança e demais países; Capacitar os 
agentes públicos; Produção de dados e conhecimento para dar base as ações 

de prevenção e enfrentamento. (BRASIL, 2014) 

 

 O trabalho intersetorial como defende o II PNETP deve ser princípio norteador para 

enfrentamento ao tráfico de pessoas: 

 

[...] além de princípio ou paradigma norteador, a intersetorialidade tem sido 

considerada uma nova lógica de gestão, que transcende um único “setor” da 

política social, e estratégia política de articulação entre “setores” sociais 
diversos e especializados. Ademais, relacionada à sua condição de estratégia, 

ela também é entendida como: instrumento de otimização de saberes; 

competências e relações sinérgicas, em prol de um objetivo comum; e 
prática social compartilhada, que requer pesquisa, planejamento e avaliação 

para a realização de ações conjuntas (PERREIRA, 2010, p. 01). 

 

As falas dos entrevistados refletem a realidade brasileira como um todo, apesar do crime do 

tráfico ser algo antigo, o governo brasileiro iniciou as primeiras ações de combate no ano de 2000 com 

o Programa Global de combate e enfrentamento ao tráfico de seres humanos e adesão da 

Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, em Palermo 

(BRASIL, 2004). 

A PF apresentou O “Projeto mapear” iniciado no ano de 2003 como uma ação 

direcionada para o serviço de inteligência da própria polícia. A partir do ano de 2007, o 

mapeamento passou a ter uma metodologia mais rebuscada, não era apenas visualizar pontos 

de possibilidade de ESCA de maneira aleatória, mas pesquisar uma possibilidade da 

existência de ESCA naquele ponto. 

O mapeamento passou por modificações desde sua implantação, com o intuito de 

descrever de maneira mais concreta a realidade das rodovias federais em relação à ESCA, 

evitando a camuflagem do problema, assim também como indicação errônea de possíveis 

pontos vulneráveis. O mapeamento tem como objetivo criar um banco de dados com 

indicadores e monitorá-los através de ações intersetoriais de prevenção e enfrentamento, por 

meio de parceria entre Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Direitos 
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Humanos da Presidência da República, Organização Internacional do Trabalho, Childhood 

Brasil e o setor privado (MAPEAMENTO 2009/2010). O mapeamento de 2012-2013 conta 

com uma análise mais apurada da realidade. 

Esse projeto atua no combate a ESCA, mas algo especificamente de enfrentamento ao 

tráfico de humanos não existe em nenhuma instituição da possível rede. Além das 

dificuldades de trabalhar de maneira articulada em rede, outras foram elencadas, destacamos a 

invisibilidade do tráfico de pessoas, que no Brasil contou com a mídia como uma parceira de 

divulgação e alerta por meio da novela “Salve Jorge” na emissora Rede Globo, de autoria de 

Glória Perez, mas ainda há muito a ser feito para desmistificar e dar visibilidade a esse 

fenômeno. Como consequências têm a dificuldade para contabilizar este crime. 

 

Todos os atos em que se utiliza o recrutamento e\ou transporte de uma 

mulher, dentro e através de fronteiras nacionais, para trabalhos e serviços, 
por meio de violência ou ameaça de violência, abuso de autoridade ou 

posição dominante, cativeiro por dívida, engano ou outra forma de coação. 

(VARGAS, 1996, p.34) 

 

O Tráfico de Pessoas em seus diversos tipos é um crime que atinge todo mundo, com 

um rede criminosa organizada e extremamente lucrativa, em contraste com isso é um crime de 

difícil quantificação o que corrobora para a invisibilidade e dificulta enfrentamento do 

mesmo.  

 

 

5.5 Conhecimento sobre a legislação vigente/capacitação 

 

Foi o item de mais fragilidade para as instituições em sua grande maioria estão 

restritas ao Código Penal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente o ECA. Estas 

desconhecem os Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para Fins de 

Exploração Sexual, os projetos de lei existentes na área, o Protocolo de Palermo, as 

legislações complementares e mais desconhecidos ainda são os estudos e campanhas de 

enfretamento ao Tráfico. 
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Os depoentes citaram: 

 

Código Penal e ECA. (PROFISSIONAL HOMEM DA PRF) 

 

Código Penal, ECA, Acordos internacionais. (PROFISSIONAL HOMEM 

DA PF) 

 

Muito pouco, confesso que a partir desse trabalho de pesquisa, vou 

mergulhar muito mais nesta seara. (GESTORA DA SPM) 

 

Código Penal e Civil (PROFISSIONAL MULHER DA PF) 

 

 A representante da secretaria do Turismo além de engrossar este rol, sinalizou para a 

inexistência de um plano estadual de enfrentamento ao tráfico: 

 

Aqui no estado nós não temos um plano estadual de enfrentamento ao tráfico 
e, eu vou ser sincera, não tem conhecimento da legislação; Tenho com 

relação a exploração sexual, a questão dos arquivos, do ECA, do código 

penal que fala da questão da penalização, mas do tráfico de pessoas eu não 
tenho;(GESTORA DA SECRETARIA DO TURISMO) 

 

Por ainda não ser uma prioridade como política pública, não há um interesse 

maior das entidades governamentais que a princípio compõem a Rede de 

Atendimento, está ainda bastante fragilizada. Portanto seus profissionais 
devem ser urgentemente qualificados nesta área, pois na situação atual, falta 

bastante informação, até mesmo para aqueles que por força de ofício, já 

estão operando no combate ao tráfico de pessoas. (GESTORA DA SPM) 

 

O dado apresentando é preocupante já que no Brasil a legislação que pune o tráfico é 

frágil e as política de prevenção e proteção ao mesmo são poucas e em alguns locais 

inexistentes juntando-se a isso o desconhecimento da rede de instituições que deveria atuar na 

promoção e enfrentamento ao tráfico, resulta no desconhecimento sobre a temática e 
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consequentemente na inexistência de ações de combate ao tráfico de pessoas, assim como na 

impunidade da rede criminosa. 

A legislação brasileira é muito frágil no que concerne o Tráfico de Pessoas, apenas o 

com fins de exploração sexual possui correspondência na legislação penal, ficando aos demais 

casos enquadrados em tipos penais relacionados aos crimes dos quais as vítimas do tráfico 

foram direcionadas, sendo que mesmo a definição penal para o Tráfico de Seres Humanos 

com fins de exploração sexual tem uma grande lacuna se relacionado a definição do Protocolo 

de Palermo.  

Outro ponto vulnerável das instituições de enfrentamento ao crime em foco foi o 

quesito capacitação profissional nesta área, apenas a PF e a PRF afirmaram ter participado de 

capacitação nesta temática, mesmo assim foram seminários com cargas horárias pequenas 

entre 4 a 8 horas.  

Um dos objetivos da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e os 

Planos Nacionais contemplam é a capacitação e formação com essencial para efetivar as ações 

de enfrentamento da mesma, estas capacitações devem ser articuladas de forma interativa e 

como um processo permanente de formação e atualização na temática e no seu enfrentamento 

(BRASIL, 2013). 

Uma estratégia de enfrentamento ao Tráfico de pessoas é formação e capacitação 

continuada e permanente dos profissionais que atuam no enfrentamento a este fenômeno na 

esfera pública e privada (LEAL & LEAL, 2004).  

Ainda no roteiro de entrevista foi aberto um espaço para sugestões, quatro 

entrevistados sugeriram que a pesquisa fossem a outras instituições para obter mais 

informações, apenas uma dessas sugestões não estava no rol do estudo, sendo incluída no 

decorre da pesquisa, que foi a Secretaria de Turismo do Estado. Ademais temos a sugestão da 

representante da SPM: 

 

Diante da escassez de informações e das dificuldades reais na 

operacionalização de políticas públicas voltadas para esta área, proponho 

maior aproximação entre gestores públicos e o meio acadêmico, para 
otimizar avanços (GESTORA DA SPM). 
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A última sugestão apresentada é uma ação essencial para o enfrentamento ao tráfico de 

seres humanos, à medida que é primordial que as instituições e seus servidores tenha 

conhecimento teórico sobre o tema, assim como ações de enfrentamento presentes no seu 

planejamento, assim como a formação de uma rede articulada que tenham comunicação, 

assim como aprimoramento constante dos membros da mesma. 

 Leal & Leal (2004), afirmam que uma política pública de enfrentamento ao tráfico de 

pessoas deve ter como característica fundamental a articulação entre as diferentes políticas e 

setores por meio de uma atuação multidimensional e intersetorial. 

As instituições que estão na rede para atendimento as mulheres vítimas de violência 

ainda não possuem a capacitação necessária para uma percepção crítica da complexidade que 

é o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente processo investigativo constituiu na análise de programas e ações de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, sob a ótica dos 

profissionais e gestores das instituições executoras, nos eixos de Promoção, Defesa e 

responsabilização. 

Ao longo da pesquisa diversas dificuldades foram encontradas, em especial no 

processo de coleta de dados no campo empírico, após a qualificação e as devidas correções e 

inclusão das sugestões da banca, fomos a campo, entretanto por ser um período eleitoral foi 

solicitado nosso retorno pós eleição. Após este período retomamos, mas com o enxugamento 

da máquina do governo para restabelecer o equilíbrio econômico, muitos profissionais foram 

demitidos e secretarias acoplada a outras, com toda mudança os profissionais e gestores não 

disponibilizaram tempo para entrevista.  

Ao teorizar a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas, o estudo constatou que 

este fenômeno é complexo e ocorre em todo o mundo, sendo que a sua quantificação é difícil 

por diversos motivos, entre eles a invisibilidade que rodeia o crime perante a sociedade, a 

complexa rede criminosa que sustenta este fenômeno, cujo objetivo final é lucrar com a 

exploração da vítima. Sendo que para o seu enfrentamento, tornam-se necessárias ações 

articuladas através de ações construídas por meio de uma rede intersetorial. 

 Para isso, torna-se necessário a capacitação de profissionais que atuem neste eixo, 

estudos sobre a incidência de exploração sexual com o intuito de criar bancos de dados que 

auxiliem em ações de enfrentamento e combate ao tráfico de Pessoa para fins de exploração 

sexual. Além de ações articuladas entre as instituições que compõem este eixo, assim como os 

órgãos dos demais na busca de ações amplas e concretas. 

 No contexto de reestruturação produtiva e da política neoliberal, o enfrentamento do 

tráfico de pessoas através da ação governamental, ou seja, por meio das políticas públicas, 

ocorre de maneira pontual, fragmentada. Em Sergipe, o estudo apontou que a gestão 

intersetorial não comanda o foco de atuação, seus serviços e ações são desarticulados dentro 

da própria instância das secretarias trabalhadas e aprofundada nas relações entre políticas 
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diferentes, pela falta de comunicação, hierarquização dos serviços e vaidade institucional, 

além do gritante desconhecimento sobre a legislação e estudos sobre o fenômeno. 

Também foi pesquisado em Sergipe sobre a existência de dados sobre o tráfico de 

pessoas para fins de exploração sexual, assim como as demais categorias de tráfico em termos 

quantitativos são quase inexistente. Em contato com a Polícia Federal, foi obtido por meio de 

dados secundários que poucas denúncias são inexistentes sobre a temática. 

 Sendo que o inspetor que forneceu informações, afirma que este dado não é sinônimo 

da inexistência do crime em terras sergipanas, entretanto, afirma que a dificuldade para 

quantificar e responsabilizar o fenômeno desfavorece as ações de mobilização e atuação em 

rede no enfrentamento a este crime invisível para a maior parte da sociedade. 

 Em contato com as instituições do eixo de prevenção, especificamente, a Secretaria de 

Política para Secretaria Estadual de Política para Mulheres e Secretaria Estadual dos Direitos 

Humanos no estado de Sergipe, foi verificado que ainda não existem ações que atuem 

diretamente no tráfico de pessoas em nenhuma de suas espécies, sendo que a SEDUH, 

sinalizou que o enfrentamento ao tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual 

tornou-se o carro chefe da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Contudo, a parceria 

entre estes até o exato momento da pesquisa limitou-se ao compromisso de comunicação entre 

si, caso ocorra algum caso registrado pelo Disque 100, sendo que não foi encontrado nenhum 

panfleto ou material informativo referente ao enfrentamento ao tráfico de humanos, os quais 

em sua grande maioria são produzidos pela Secretaria Estadual de Política para Mulheres. 

 A Secretaria Estadual de Política para Mulheres, constatou-se a inexistência de ações 

diretas de enfrentamento ao tema em foco, sendo que no planejamento anual o tráfico de 

humanos para fins de exploração sexual está como ação a ser implementada. 

 A Secretaria de Turismo apresentou fatos que foram vivenciadas pela mesma que 

configura tráfico de seres humanos, entretanto não foi apresentada ações de prevenção, assim 

como de enfrentamento ao mesmo. 

Foi perceptível que as ações de enfrentamento e prevenção a este fenômeno estar em 

fase de formatação de acordo com os parâmetros nacionais, dificuldades de compreensão da 

temática e desconhecimento dos dados estatísticos referente a elas. Entretanto, é necessário 

uma abordagem com maior profundidade, nesta pesquisa a escolha é pela entrevista 

semiestruturada com profissionais e gestores que atuem em dois órgãos do eixo de prevenção 
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(Secretaria Estadual de Política para Mulheres, Secretaria Estadual dos Direitos Humanos e 

Secretaria do Estadual do Turismo) e três órgãos do eixo de repressão e responsabilização 

(Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério Público da União). 

Apesar da pequena notoriedade dada por esses entes que deveriam trabalhar em rede, a 

pesquisa é considerada necessária para chamar atenção da sociedade acadêmica, profissionais 

de outras pessoas que terão acesso a esses resultados, para a dimensão deste crime, suas 

potenciais vítimas e serviços a serem ofertados para a sua prevenção, repressão e 

responsabilização. A invisibilidade deste problema e a complexidade da rede criminosa é um 

dos motivos que dificulta a construção de estatísticas sobre o crime, assim como ações de 

proteção as vítimas e repressão e responsabilização a rede criminosa.  

Como se verificará na leitura deste trabalho, o tráfico de seres humanos é uma 

problemática complexa, gerar grandes discussões em relação a sua conceituação, as medidas 

de enfrentamento e prevenção. O objetivo desta pesquisa não é apresentar um conceito 

definitivo, o que seria impossível devido às transformações da sociedade, teorias e contexto 

no qual o tráfico está inserido. A ideia central é contribuir para a discussão desta temática, 

estimular a construção de práticas e debates que busquem dar publicidade a esta prática, além 

de contribuir para a mudança na realidade social das vítimas em potencial na sociedade 

brasileira. 

Na pesquisa foi possível analisar algumas instituições da rede de enfrentamento ao 

tráfico, sendo que algumas instituições não se dispuseram a ceder entrevista e dados para este 

estudo, o que não possibilitou uma análise completa da rede, assim como as ações e serviços 

oferecidos pela rede no enfrentamento a esta problemática. 

 Entretanto, com a amostra obtida foi possível verificar que o Estado de Sergipe ainda 

não possui ações concretas no eixo da promoção e do  defesa e responsabilização  para o 

combate ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, sendo esta uma das dificuldades 

apresentadas pelas instituições estudadas, além da falta de conhecimento sobre a temática, a 

posição secundária dada a este fenômeno, a pouca e algumas instituições inexistentes 

capacitação para atuar junto a vítima o que comprova a segunda hipótese deste trabalho, assim 

como responde de maneira parcial os objetivos específicos deste estudo. 

Por meio das verbalizações foi perceptível que em Sergipe as maiores vítimas do 

crime em foco são as mulheres que estão em situação de pobreza, abandonadas pelo estado, 
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sem acesso à educação, mercado de trabalho ou políticas sociais que as possibilitem 

autonomia, tornam-se vítimas fáceis para organizações criminosas, como apresentado na 

primeira hipótese.  

Na análise dos depoimentos e dos serviços e ações existentes de enfrentamento ao 

tráfico de pessoas, foi possível verificar que não há uma rede de enfrentamento a este crime, 

que se constituiu como uma violência a dignidade humana, em Sergipe, porém, torna-se 

necessário a construção da mesma de maneira articulada, com profissionais capacitados e com 

conhecimento sobre o tema, assim como é mister que haja uma comunicação interativa entre 

os componentes da mesma, planejamentos conjuntos, assim como também haver momentos 

de avaliação dos resultados 

Aponta-se para a necessidade de superar a fragmentação das ações e serviços 

governamentais, por meio de um trabalho intersetorial, tanto no campo das políticas públicas, 

quanto no eixo de defesa e responsabilização. É imperativo que todos assumam a sua 

responsabilidade na defesa dos direitos de mulheres e crianças. Esta pesquisa não se encerra 

aqui, pelo contrário, suscitou novas questões que exigem maior aprofundamento do estudo. 
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APÊNDICE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Senhor (a) para participar da Pesquisa REPRESENTAÇÕES DE 

GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO 

DE PESSOAS COM FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL EM SERGIPE, sob a 

responsabilidade da pesquisadora LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA LISBOA e orientação da Dra. 

Maria Helena Santana Cruz, o estudo se propõe a estudar o Tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual e seu enfrentamento através dos eixos de prevenção, defesa e 

responsabilização. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista. Se você aceitar participar, 

estará contribuindo para que a sociedade tenha mais um acesso a informações sobre o 

problema do Tráfico de Pessoas para fins de Exploração Sexual em Sergipe. Se depois de 

consentir em sua participação o Senhor (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da 

coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Senhor 

(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 

pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo 

guardada em sigilo. Para quaisquer outras informações, o (a) Senhor (a) poderá entrar em 

contato com o pesquisador no endereço eletrônico (lucivanialisboa@gmail.com) ou pelo 

telefone (79) 9974-6525, ou poderá entrar em contato com o Departamento de Serviço Social 

(Mestrado) através do telefone 21056357.  

Consentimento Pós–Informação  

 Eu,___________________________________________________________________, fui 

informado sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar da entrevista, sabendo que não vou 

ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão 

ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.  

  ______________________ Data: ___/ ____/ _____  

Assinatura do participante: _________________________________ 
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Assinatura da pesquisadora: ________________________________ 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

IDENTIFICAÇÃO DO (A) ENTREVISTADO(A) 

 

Data: 

Início da Entrevista: 

Nº da entrevista: 

 

Escolaridade:______________________ Especialização: ________________ 

Profissão:_________________________________________________________ 

Sexo: _____________________________________________ 

Cargo que ocupa/função:___________________________________________ 

Idade:__________ 

Tempo de atuação no serviço: _______________ 

Quanto tempo atua nessa problemática?________________ 

Tempo de realização de atendimento à vítima do Tráfico de Seres Humanos:______________ 

Área de especialização:____________________________________  

Quantas capacitações sobre esta temática? _______________ 

 

PARTE II – DOS ATENDIMENTOS, ENCAMINHAMENTOS, AÇÕES E 

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE 

PESSOAS 

 

 

1. Qual a sua concepção sobre o Tráfico de Pessoas para fins de Exploração sexual? 

2. Qual a sua concepção de gênero? 

3. Em sua opinião como ocorrem as ações dos órgãos de defesa e responsabilização e 

promoção no cenário a este fenômeno? 
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4. Para o (a) senhor (a), quais são os desafios e limitações deste órgão no acompanhamento 

do enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para fins de Exploração sexual? 

5. Qual a sua opinião em relação à importância da capacitação e qualificação para o 

combate ao Tráfico de Pessoas?  

6. O(a) senhor(a)  conhece a rede de serviços existentes para o enfrentamento ao Tráfico de 

Enfrentamento de Pessoas para fins de exploração sexual e qual importância desta rede 

no desenvolvimento de seu trabalho e desta política? 

7. Para o(a) senhor(a)  qual é a principal causa do fenômeno Tráfico de Pessoas? 

8. O que o(a) senhor(a) acha do fato de que o ‘consentimento’ da vítima não 

descaracterizar o crime de Tráfico de Pessoas? 

9.  O (a) senhor(a)  se tem conhecimento da legislação vigente para o enfrentamento 

deste problema? 

10. O (a) senhor (a) gostaria de acrescentar mais alguma coisa que pudesse contribuir com 

esta pesquisa? 
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