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Resumo 

Entre os fins do século dezenove e início do século vinte, as discussões sobre tráfico de 

pessoas são engendradas por ansiedades ocasionadas pela migração de mulheres que 

viajavam sozinhas para viver no exterior e por ideias sobre captura e escravização de 

mulheres para prostituição em outros países. Essa noção de tráfico de pessoas vinculada 

à prática da prostituição marca o debate estabelecido entre governos, entidades de 

direitos humanos como organizações feministas e organizações de apoio a pessoas que 

prestam serviços sexuais. Objetivamos, nesse trabalho, suscitar reflexões com intuito de 

problematizar o debate sobre tráfico de pessoas e prostituição. Primeiramente, 

apresentaremos distintas abordagens teóricas que analisam essa temática e, 

posteriormente, discorreremos sobre como esse debate afeta às mulheres que exercem 

prostituição, verificando se as contribuições teóricas formuladas favorecem ou não o 

acesso a direitos por parte desse segmento social. 

Palavras-chave: prostituição - tráfico de pessoas – migração voluntária – direitos humanos 

 

Compreensões de prostituição e tráfico de pessoas 

As reflexões apresentadas neste artigo são resultantes de estudos realizados 

durante pesquisa desenvolvida ao longo de curso de doutorado em Educação, cujo 

objetivo foi investigar processos educativos consolidados nas relações estabelecidas por 

prostitutas que prestam serviços sexuais em casas noturnas de São Carlos/SP. Visando a 

contextualizar a produção teórica acerca da temática da prostituição, foi elaborado um 

levantamento de artigos disponíveis no portal Scielo (Scientific Electronic Library Online) 
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que apresentavam o descritor „prostituição‟, identificamos uma parcela significativa de 

trabalhos produzidos nessa área que discorre sobre tráfico de pessoas. Em busca 

realizada no referido portal, identificamos 43 artigos com o descritor „prostituição‟, dos 

quais 19 foram publicados em periódicos ligados a área da saúde e 24 em periódicos 

ligados às ciências humanas.              

Dentre os 24 artigos publicados nos periódicos das ciências humanas, seis 

apresentam os termos „tráfico de pessoas/ tráfico de mulheres / tráfico de seres humanos‟ 

como palavras-chave. Tendo em vista a recorrente associação entre os temas prostituição 

e tráfico de pessoas, neste trabalho, buscamos analisar o que se mostra e o que se oculta 

nesse debate teórico visando a explicitar suas consequências para efetivação de direitos 

das pessoas que prestam serviços sexuais.  

Tomamos como aporte teórico as contribuições formuladas por Agustín (2004, 

2005, 2006), Grupo Davida (2005), Kempadoo (2005), Piscitelli (2007, 2008), Santos, 

Gomes e Duarte (2009) que ressaltam o destaque que a problemática do tráfico de seres 

humanos vem assumindo na última década.  

O tráfico de seres humanos tem sido alvo de um reforço legislativo que visa a 

combater e criminalizar esse fenômeno, mediante a adoção de medidas que procuram 

punir seus agentes (traficantes) e incrementar, ao menos no discurso, os direitos de suas 

vítimas (pessoas traficadas). No entanto, pesquisadores que desenvolvem investigações 

acerca do mercado do sexo têm alertado que, nas entrelinhas desse debate, se ocultam 

estratégias que alegando combater ao tráfico de pessoas buscam, na verdade, reprimir a 

prática da prostituição. 

Santos, Gomes e Duarte (2009) afirmam que o esforço legislativo traçado no 

sentido de proteger as vítimas do tráfico de pessoas não deve deixar de considerar 

aspectos como o controle das fronteiras estatais, a luta contra o terrorismo e o modo 

como cada país lida com a prostituição. Cabe destacar que a definição de tráfico também 

deve ser problematizada já que o debate acerca dessa temática encontra-se polarizado 

em dois grupos: um deles percebe como tráfico sexual todo deslocamento – mediante 

consentimento ou não da pessoa que migra - realizado com intuito de prestar serviços 
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sexuais; o outro grupo considera que o tráfico caracteriza-se pelo não consentimento ou 

coação da pessoa que migra. Os autores alertam que: 

 

Em primeiro lugar, as iniciativas e estratégias políticas de combate ao tráfico, em 

especial tráfico sexual, não têm sido acompanhadas de um consenso relativamente 

à definição desse tipo específico de tráfico. Na verdade, facilmente se encontram 

definições concorrentes de tráfico e pouco consenso entre os/as diferentes 

investigadores/as e activistas. A maior ou menor abrangência do conceito de tráfico 

sexual influencia, desde logo, os números que são apresentados e, na sua esteira, 

as medidas de combate ao mesmo. Os números sobre o tráfico sexual, seja a nível 

nacional, continental ou mundial, dificilmente são sólidos e fiáveis, o que tem 

conduzido a duas posições que, por serem extremadas, efectivamente pouco 

podem ajudar as mulheres traficadas (SANTOS, GOMES, DUARTE, 2009, p. ) 

 

 Essa falta de consenso na definição de tráfico gera dificuldade em mapear o 

número de pessoas traficadas. Por um lado, algumas organizações fazem referência a 

números elevados de vítimas; por outro, há organizações que contestam tais dados, 

denunciando que parte das pessoas tidas como traficadas, na verdade, migraram de 

forma voluntária e não se percebem como vítimas do tráfico. Santos, Gomes e Duarte 

(2009) alertam que as posições de ambos os grupos precisam ser relativizadas, pois o 

primeiro grupo corre o risco de negar a autodeterminação das mulheres e demais 

pessoas que migram, ao assumir como tráfico situações de auxílio à imigração ilegal ou à 

prostituição voluntária. Já o segundo grupo pode acabar correndo o risco de não ajudar as 

pessoas que, realmente, estão em perigo. 

Além da noção de tráfico, há também falta de consenso com relação à 

compreensão de prostituição, o que tem dificultado o diálogo entre as distintas posições 

teóricas que se debruçam a analisar essa problemática. Agustín (2006) destaca que o 

discurso tradicional sobre a prostituição não contempla as múltiplas realidades  que 

caracterizam a indústria do sexo composta por diversos serviços sexuais (oferta de 

programas, linhas telefônicas, casas de massagem, bares, discotecas, serviços de 

acompanhante, etc). Almejando sensibilizar a sociedade sobre a violência contra a 

mulher, essas múltiplas realidades são homogeneizadas e a prática da prostituição passa 
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a ser definida como sinônimo de exploração sexual ou como tráfico de pessoas, sem levar 

em consideração se as pessoas que oferecem e demandam serviços sexuais o fazem de 

forma consentida ou não. Dessa forma é negado o exercício voluntário da prostituição, 

convertendo-se em vítimas todas as pessoas que oferecem serviços sexuais e em 

exploradores todas aquelas que demandam ou canalizam a oferta de tais serviços.  

Segundo Piscitelli (2007), as pessoas que migram voluntariamente para trabalhar 

na indústria do sexo ocupam lugar central nas divergências que marcam o debate sobre 

migração e direitos humanos, no entanto, em vez de serem contempladas nos estudos 

sobre migração, essas migrantes desaparecem desse campo do conhecimento por 

motivos vinculados a lutas políticas e reaparecem como vítimas em certas abordagens 

feministas que visam a combater o tráfico de pessoas. 

 

No centro desses embates, há desencontros entre as lógicas normativas que 

orientam as ações de diferentes grupos de interesse. Esses desencontros são 

perceptíveis na colisão entre as lógicas dos estados nacionais e outras 

consideradas supranacionais e transnacionais que (...) se atribuem o direito de 

determinar e monitorar os comportamentos em uma escala global (PISCITELLI, 

2007, p.2). 

 

A noção de tráfico vinculada à prostituição tem marcado a discussão estabelecida 

entre governos, entidades de direitos humanos, organizações feministas e organizações 

de apoio a pessoas que prestam serviços sexuais. Definições feministas ocupam lugar de 

destaque no debate acerca da problemática do tráfico devido ao peso significativo que 

tiveram no processo de elaboração do Protocolo de Palermo, documento que dispõe 

sobre a prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas e que foi elaborado numa 

Convenção das Nações Unidas, em 2000, sendo ratificado no Brasil em 2004. Apesar da 

convergência no sentido de buscar promover o bem-estar das mulheres, o discurso 

feminista apresenta divergências no que tange a concepção de prostituição e a relação 

desta atividade com o tráfico de pessoas (PISCITELLI, 2008).     
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A respeito dessas divergências, Kempadoo (2005) reconhece que existe uma 

corrente feminista - consolidada a partir das pressões de movimentos reformistas 

ocidentais compostos por mulheres da classe média euro-americana - que se posiciona 

contra a prostituição e conforma, no final do século dezenove, as discussões em torno do 

“tráfico de escravas brancas” e sobre a “escravidão sexual feminina”, no final da década 

de 1970. Essa corrente feminista percebe as instituições patriarcais - a família, o 

casamento e a prostituição - como formas de violência e abuso dos homens sobre as 

mulheres. A prostituição é, então, compreendida como a pior forma de opressão patriarcal 

voltada às mulheres, uma vez que se pressupõe que as mulheres nunca entram 

livremente em relações sexuais fora do “amor” ou do desejo sexual autônomo. Ao 

contrário, subentende-se que as mulheres são levadas a exercer prostituição mediante 

controle e poder masculinos sobre suas vidas e seus corpos. Sob a ótica dessa corrente, 

a prostituta é percebida como vítima e não como sujeito de sua prática. 

Kempadoo (2005) destaca que, nas primeiras décadas do século vinte, Emma 

Goldman - anarquista e defensora da autonomia sexual das mulheres - já tecia análises 

críticas denunciando que a cruzada contra a escravidão branca se convertera em 

campanha contra a prostituição. Essa posição de repressão à prostituição imputou uma 

lógica burguesa e imperialista às primeiras campanhas contra o tráfico e, ainda, pode ser 

observada no movimento contemporâneo de mulheres dos Estados Unidos que, por 

vezes, se alinham a ideologias e agendas políticas cristãs conservadoras.    

Outra corrente feminista denominada como perspectiva feminista “transnacional” ou 

do “terceiro mundo” aborda o tema do tráfico de pessoas como discurso e prática que 

“emergem das interseções de relações de poder estatais, capitalistas, patriarcais e 

racializadas com a operação da atuação e desejos das mulheres de darem forma às 

próprias vidas e estratégias de sobrevivência e vida” (KEMPADOO, 2005, p.61).  Sob a 

ótica dessa corrente, o patriarcado passa a ser mais um dentre os diversos fatores - 

racismo, imperialismo, moralismo, desigualdades sociais - que influenciam a vida das 

mulheres. Nega-se a vitimização da mulher e a tendência em retratar sua vida e seu 

trabalho somente pelo viés da subordinação aos interesses sexuais masculinos. A 

prostituta deixa de ser percebida como vítima e passa a ser compreendida como sujeito 
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capaz não apenas de concordar e negociar, mas também de identificar, se opor e 

transformar relações de poder.  

 Nessa perspectiva “transnacional”, considera-se que a prostituta pode migrar 

voluntariamente para outros países com intuito de prestar serviços sexuais, pois para 

algumas mulheres provenientes do chamado “terceiro mundo” a prestação de serviços 

domésticos e/ou sexuais é uma forma de inserção no mercado de trabalho. Tendo em 

vista que tais serviços também estão disponíveis na Europa, viajar para exercê-los ganha 

sentido na medida em que pode gerar maiores ganhos financeiros para ajudar parentes, 

construir casas ou pequenos negócios, custear a educação dos filhos, além de ser uma 

oportunidade de viajar para conhecer o mundo e novas pessoas (AGUSTÍN, 2005).  

Esse deslocamento consentido não deveria ser considerado como tráfico de 

pessoas, já que segundo o Protocolo de Palermo (Protocolo Adicional à Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional): 

 

A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a 

transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou 

uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao 

abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 

pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 

autoridade sobre outra para fins de exploração (BRASIL, Decreto n. 5.016, 12 de 

março de 2004). 

 

Embora a caracterização do tráfico de pessoas seja feita pela afirmação de 

condicionantes de violência tais como ameaça, uso de força, coação, rapto, situação de 

vulnerabilidade, fins de exploração, dentre outros, muitas notícias veiculadas pela mídia 

não distinguem tráfico de pessoas e turismo sexual e acabam convertendo em tráfico os 

deslocamentos voluntários que são feitos por adultos que almejam trabalhar no mercado 

do sexo em outros países. 

 Ilustrando essa assertiva, o Grupo Davida (2005) comenta uma ação 

implementada pela Polícia Federal que foi amplamente divulgada como “um golpe ao 
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tráfico” pela própria polícia e por organizações voltadas ao combate do tráfico de pessoas. 

Após receber uma denúncia anônima, a polícia apreendeu cerca de 29 turistas que 

estavam com 40 mulheres que seriam prostitutas, um fotógrafo e um brasileiro que 

também possuía cidadania americana, os quais se encontravam em uma escuna que os 

levariam a uma  festa particular na Baía de Guanabara/RJ.  Mesmo admitindo a não 

ocorrência de violação das leis brasileiras, a Polícia Federal pretendia expulsar do país os 

turistas acusando-os de turismo sexual3 por terem se associado a prostitutas brasileiras. 

Embora nenhum turista tenha sido acusado formalmente de tráfico de mulheres, a notícia 

foi largamente veiculada em websites de organizações envolvidas na luta contra o tráfico 

como uma ação de repressão a esse fenômeno. Os autores destacam que alguns 

trabalhos ancorados em perspectivas moralistas contribuem para aumentar a sensação 

de pânico moral4 diante do tráfico de pessoas levando a uma espécie de caça às bruxas, 

na qual toda mulher em trajetória de deslocamento internacional é percebida como vítima 

e qualquer estrangeiro no Brasil corre o risco de ser acusado de traficante. Destarte, o 

pânico moral acerca do tráfico de mulheres tem criado uma situação que viola os direitos 

de mulheres adultas que se engajam voluntariamente na prestação de serviços sexuais, 

de forma que sua vontade passa a ser ignorada sob a justificativa de que elas se 

constituem em vítimas que precisam ser protegidas do tráfico (GRUPO DAVIDA, 2005).  

A produção de conhecimento acerca do tráfico de pessoas tem sido alvo de 

questionamento crítico por parte de pesquisadores, coletivos feministas e organizações 

de prostitutas. Piscitelli (2008) assegura que algumas leituras têm problematizado 

aspectos da formulação e aplicação do Protocolo de Palermo. Segundo a autora, um dos 

aspectos destacado é que embora esse documento legal priorize a proteção dos direitos 

fundamentais das vítimas traficadas, o processo de sua implementação tem acarretado 

efeitos negativos para as pessoas a serem protegidas. Dentre esses efeitos são citadas a 

restrição da mobilidade de jovens africanos que são impedidos de deixarem seus países 

para evitar que sejam traficados, a internação de prostitutas que são forçadas a  

                                                           
3
 Cabe ressaltar, como é feito no referido artigo, que turismo sexual não é crime na jurisprudência brasileira. 

 
4
  Esse conceito alude ao processo pelo qual a mídia suscita inquietações populares ligadas a determinadas 

questões sociais, as quais geralmente são acompanhadas pela proposição de regras e normas para 
regulação e enquadramento das mesmas.   
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permanecerem meses em abrigos custodiados pela polícia na Europa Oriental, ainda que 

essas mulheres afirmem não terem sido traficadas, e também a detenção seguida da 

deportação de mulheres que migram para Europa Ocidental com intuito de trabalhar na 

indústria do sexo. A autora destaca, ainda, o intenso crescimento de uma “indústria de 

resgate” de prostitutas migrantes não somente daquelas que se encontram em situação 

de tráfico, mas também as que se deslocam voluntariamente para viver em outros países.   

 

Considerações  

Observamos, dessa forma, que embora a produção de conhecimento acerca do 

tráfico de seres humanos seja elaborada com intuito de proteger os direitos humanos das 

pessoas traficadas, por vezes, sua aplicação pode se efetivar de forma a reprimir o 

exercício da prostituição e a inibir os deslocamentos de pessoas oriundas de países em 

desenvolvimento com destino à Europa ou Estados Unidos.  

Podemos observar essa repressão ao exercício da prostituição, ao analisarmos o 

atual código penal brasileiro no que tange ao tráfico de seres humanos.  O artigo 2315 do 

Código Penal restringe os deslocamentos realizados por pessoas adultas que almejam 

prestar serviços sexuais em outros países e não está em sintonia com o disposto no 

Protocolo de Palermo, uma vez que penaliza todo aquele que promove ou facilita a 

entrada no território nacional de alguém que nele venha a exercer a prostituição, todavia 

não leva em consideração – como dispõe o Protocolo de Palermo - se o deslocamento em 

questão é realizado voluntariamente ou mediante coerção. 

Recentemente, na Argentina, foi ratificado o decreto 936 que proíbe a publicação 

nos meios de comunicação de anúncios com oferta de serviços sexuais com o argumento 

de buscar erradicar a violência contra a mulheres e implementar medidas para prevenir o 

tráfico de pessoas e assistir suas vítimas. Membros da Associação de Mulheres 

Meretrizes da Argentina (AMMAR) denunciam que decreto 936 logra a criminalizar a 

prostituição e, em vez de erradicar a violência contra a mulher, pode potencializar a 

                                                           
5
 Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a exercer a 

prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro. 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009). 
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exploração de mulheres que exercem trabalho sexual, já que proibidas de oferecem seus 

serviços por meio de anúncios publicitários, tais mulheres poderão recorrer a proxenetas 

a fim de canalizar a oferta de serviços sexuais em outros espaços como nas ruas, por 

exemplo. 

Concluímos destacando que algumas medidas legislativas que são traçadas no 

sentido de combater ao tráfico de pessoas, ocultam em suas entrelinhas, uma orientação 

metodológica-moral cujo objetivo real converte-se em lutar contra a comercialização do 

sexo. Conforme ressaltam autores do Grupo Davida (2005), essa situação decorre do fato 

de que alguns ativistas e estudiosos concentram seus esforços em desvendar grandes 

abstrações, tais como imperialismo, globalização, racismo, direitos humanos, sem 

relacionar esses temas à vida cotidiana das pessoas que migram com intenção de prestar 

serviços sexuais em outros países.  

Agustín (2004) declara que o tema da prostituição costuma ser abordado em 

debates abstratos que, geralmente, omitem assuntos centrais como os desejos, as 

emoções e os sentimentos das pessoas envolvidas nas transações sexuais. Comumente 

prostitutas são retratadas como vítimas e clientes como exploradores, assim o debate se 

concentra em torno do questionamento: a prostituição deveria existir ou não? Nesse 

sentido, visando a romper com essa discussão abstrata e procurando levar em 

consideração a vida cotidiana das pessoas trabalhadoras do sexo, a autora afirma a 

necessidade de considerar novos materiais acerca da temática, novas informações, ideias 

e investigações pautadas em distintas metodologias capazes de desvelar diversas faces 

do fenômeno da prostituição, as quais poderão embasar novos questionamentos ao 

descortinar dados oriundos das experiências vividas pelas pessoas que prestam serviços 

sexuais. 
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