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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa é a discussão e conscientização sobre o tráfico internacional de pessoas para fins de
exploração  sexual.  A  metodologia  utilizada  foi  à  pesquisa  biográfica,  na  qual  foram  analisados  diversos  artigos,
documentários e o livro da OIT “Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual”. O trabalho foi realizado com intuito
de demonstrar como desde a colonização com a vinda dos escravos o ser humano começou a ser um meio de troca e
neste contexto  o trabalho traz as leis e tratados que foram surgindo conforme a época e que hoje  é uma grande
preocupação internacional dos países e das Organizações das Nações Unidas, mas que perante a sociedade é um tema
pouco discutido. Neste contexto o resultado obtido foi que pela desinformação as vítimas nem imaginam onde estão se
metendo e levadas a erro caem no tráfico internacional de pessoas, porém as políticas públicas internacionais tem
tentado por meio de tratados e leis solucionar esse assunto tão pouco conhecido pela sociedade.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda sobre o tráfico internacional de pessoas com fim de exploração
sexual, contemplando uma breve explicação do surgimento de tráfico humano e como o tema foi
sendo discutido de forma diferente conforme a época.

Será analisado também o perfil dos aliciadores e de quem são as vítimas, que geralmente
vivem em condições precárias, o que as torna mais vulneráveis e facilmente manipuláveis,  pois
poucos conhecem sobre o tráfico de pessoas, e creem na oportunidade de melhorar a qualidade de
vida da família e dela própria.

O grande problema do tráfico de pessoas é que elas são levadas a erro e apenas percebem a
emboscada quando chegam ao destino estabelecido, neste momento elas já estão ligadas à teia da
organização criminosa e não conseguem mais sair.

A convenção de Palermo, que foi ratificada pelo Brasil em 2004, tem promovido a luta contra
o tráfico e o crime organizado transnacional, visando garantir a proteção e o amparo às vitimas
desde o ano de 2000.

Assim, o objetivo deste resumo é trazer a tona este assunto tão pouco comentado pela mídia
e que ocorre em diversos países e é a terceira atividade mais lucrativa do crime organizado.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho constitui-se em um estudo bibliográfico sobre o tráfico internacional
de  pessoas  para  fim de  exploração  sexual.  Foram utilizados  artigos  publicados  em grandes
congressos como o CONPEDI, revistas científicas, a monografia da autora Priscila Rodrigues
Lourenço, da Faculdade Barretos com o título O tráfico Internacional de pessoas para fins de
exploração  sexual  á  luz  da  legislação  brasileira,  publicado  em  2013  e  um  livro  da  OIT
(Organização  Internacional  do  Trabalho)  sob  o  título  de  tráfico  de  pessoas  para  fins  de
exploração sexual.
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Foram usados também como meio de conhecimento documentários e filmes relacionados ao
tráfico de pessoas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 O TRÁFICO DE PESSOAS NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE

O tráfico é uma das práticas mais antigas da humanidade. Um dos exemplos foi o tráfico de
negros, retirados da África e levados para Europa e América com intuito de serem explorados no
cunho doméstico, no Brasil com a exploração de riquezas, suas atividades eram voltadas para a
retirada de pau brasil. Assim entre 1502 e 1860 mais de nove milhões e meio de africanos foram
transportados para as  Américas,  e  o Brasil  figura como o maior  importador  de homens pretos.
(MATTOSO, 1981, p.19)

 A coisificação do homem, (o homem como um objeto) é uma prática antiga, tendo em vista
que os escravos, assim que chegavam ao novo mundo eram marcados a ferro por seus senhores e
a cada venda eram marcados novamente. A sua chegada até seus donos era precária conforme
descreve Castro Alves com o poema “Navio negreiro”. Os negros eram transportados dentro dos
porões, insalubres, durantes semanas ou até mesmo meses e como eram amontoados juntos, eles
transmitiam doenças um para os outros e em diversas vezes morriam. (LOURENÇO, 2013, p. 03)

As escravas mulheres também eram exploradas de todas as formas, inclusive sexualmente e
vendidas em jornais, por exemplo, como uma mercadoria qualquer. (BERTACO, 2008, p.05)

Em 1888 apenas foi  aprovada a lei  Áurea que aboliu a escravatura, dando liberdade aos
escravos explorados por tantos anos no Brasil. (FONSECA, 2008, p. 14)

Após este período começa a surgir então o tráfico de imigrantes ilegais e o tráfico humano de
pessoas para todos os fins existentes, como por exemplo,  para o fim de órgãos,  para trabalho
escravo e para o fim de cunho sexual, abordado a seguir. (ANDREUCCI, 2010, p.250)

3.2 O TRÁFICO HUMANO ATUAL COM A FINALIDADE SEXUAL: VÍTIMAS E ALICIADORES

Uma das causas do aumento do tráfico de pessoas está relacionada a globalização, pois com
isso aumentou a interação entre os povos, e também os traficantes veem no tráfico de pessoas um
diferencial, que nas armas e entorpecentes não existe, pois são produtos duráveis, já o ser humano
pode ser vendido por diversas vezes e então acarreta um maior número de lucro. Como exemplo
pode-se citar uma garota de 16 anos de idade residente em uma província rural no Camboja, e seu
vizinho lhe propôs um emprego na capital, mas ao chegar ao destino foi vendida para um bordel por
150 dólares, três dias depois foi  vendida para outro bordel e ao final de dois meses havia sido
vendida cinco vezes. (BARBOSA, 2010, p. 22)

O perfil das vítimas em sua maioria são mulheres, mas há também o tráfico de homens com a
finalidade sexual, muitas vezes pela preferência ao sexo feminino há relatos de homens traficados
que foram obrigados a  realizar  a  cirurgia  de  mudança de sexo,  a  fim de atender  ao  mercado.
(JUSTO, 2008, p.29).

Os aliciadores têm como público alvo mulheres entre 18 e 30 anos de idade, com pouco grau
de escolaridade, solteiras e desprovidas de oportunidade para ascensão social  o que as faz ter
maior disponibilidade para fazer viagens, o lugar que habitam é geralmente periférico, moram com
algum familiar e geralmente têm filhos. (COLARES, 2004, p.28).

O perfil do aliciador está relacionado às exigências que o mercado sexual está exigindo no
momento, cor da pele, idade, classe social etc. Já os aliciadores geralmente ultrapassam seus trinta
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anos, o nível escolar é o médio ou até superior, são financiados por grandes empresários, donos de
agência de viagens e até mesmo donos de agência de modelo. (LEAL, 2008, p. 8)

Após toda a negociação entre a vítima e o aliciador para a viagem, a pessoa parte para o que
seria um futuro melhor para ela e sua família, mas quando chega no destino tem seu passaporte e
documentos confiscados e descobrem que terão de arcar com todo o custo do transporte e demais
despesas inicialmente gastas, inclusive com o acréscimo de juros. Após a descoberta são levadas
para Casas Noturnas e coagidas a se prostituir e/ou exercerem outras ocupações eróticas, tornando-
se escravas de um sistema internacional de prostituição, vivendo em condições precárias, com má
alimentação e locais inadequados para o descanso. (SOARES, 2010, p. 152)

3.3 AS NORMAS BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS CONTRA O TRÁFICO

Em 1910 foi determinada à pena privativa de liberdade àqueles que cometessem o crime de
tráfico  de  pessoas  e  o  favorecimento  á  prostituição,  porém,  apenas  atingia  escravas  brancas,
menores de idade. No tocante às mulheres maiores a punição apenas ocorreria se fosse mediante
fraude, com emprego de violência, ameaça ou abuso de autoridade. (CASTILHO, 2007, p.03)

Já  em  1947  adveio  a  emenda  à  convenção  internacional  para  repressão  do  tráfico  de
mulheres adultas e o protocolo de emenda da convenção internacional para a supressão do tráfico
de mulheres e crianças, e desta forma abrangeu de maneira mais geral as vítimas. Houve em 1996
a convenção interamericana sobre o tráfico internacional de menores e a convenção e protocolo final
para a repressão do tráfico de pessoas e do lenocínio em 1949,  e assim passou a valorizar a
dignidade das pessoas vítimas do tráfico. A promulgação da convenção americana sobre direitos
humanos de 22 de novembro de 1969 passou a vincular todos os países e a se pensar no ser
humano como centro. (CASTILHO, 2007, p.04)

Em 2000 foi assinado o protocolo de Palermo, que seria um protocolo adicional à convenção
das  nações  unidas  contra  o  crime  organizado,  que  visava  prevenir,  suprir  e  punir  o  tráfico  de
pessoas. Para o Brasil  foi  um impacto significativo, pois reafirmava e revigorava a proteção aos
direitos humanos e a partir de então, iniciou-se a elaboração da política nacional de enfretamento ao
tráfico, um avanço à proteção das vítimas, visto que são um grupo muito vulnerável, dignos de uma
proteção diferenciada. (SOARES, 2010, p. 148)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como  se  pode  concluir  este  tema  trata-se  de  crime  sem  muito  amparo  social,  é  raro
noticiários e telejornais divulgarem tal tema, o que gera mais vítimas, pois como pouco se sabe, esta
vítima não cogita a possibilidade do que possa vir a ocorrer com ela.

O tráfico se vale deste pouco conhecimento e da vulnerabilidade que as vítimas trazem e
prometem uma vida melhor, e no fim as fazem ser exploradas sexualmente.

Se  faz  necessário  abranger  mais  o  tema para  conhecimento  da  sociedade,  ao  longo da
história,  sendo  que  principalmente  após  a  convenção  de  direitos  humanos  surgiram  diversas
regulamentações contra o tráfico com fim à prostituição, porém o que realmente tem faltado é uma
visão da sociedade a um tema tão relevante como o tráfico internacional de pessoas.
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