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RESUMO 
 
O presente artigo faz um estudo do fenômeno do tráfico de 
pessoas no estado do Pará, a partir da análise dos casos 
atendidos pela Coordenadoria de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas e ao Trabalho Escravo. Para o desenvolvimento deste 
excerto foi realizado levantamento bibliográfico, bem como 
pesquisa de campo na referida Coordenadoria, via base de 
dados de casos atendidos entre 2011/2014. O estudo 
demonstra a complexidade deste tipo de violação de direitos 
humanos, o perfil das vítimas atendidas, bem como os avanços 
e os desafios ao enfrentamento da tipologia criminal.  
 
Palavras-chaves: Tráfico de pessoas. Vulnerabilidade. 
Desigualdades sociais. Pobreza. Políticas públicas. 
 
ABSTRACT 
 
This article is a study of the human trafficking phenomenon in 
the state of Pará, from the analysis of cases attended by the 
Coordination for Combating Human Trafficking and Slave 
Labour. To develop this excerpt was performed literature and 
research in that Coordination, case database seen between 
2011/2014. The study demonstrates the complexity of this type 
of violation of human rights, the profile of assisted victims, as 
well as the advances and challenges facing the criminal type. 
 
Keywords:  Humam trafficking. Vulnerability. Social inequality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A construção da Política de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas é um processo 

atual no país, iniciado em 2001, que alcança crescente visibilidade na agenda pública. O 

Brasil aprovou em 2006 a Política Nacional por meio do Decreto nº 5.948. Em 2008 foi 

lançado o I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e em 2011 iniciou-se o 

processo de construção do II Plano Nacional (BRASIL, 2013). Esses documentos instituem 

um conjunto de princípios, diretrizes e ações de prevenção, repressão e responsabilização 

ao tráfico de pessoas em âmbito nacional.   

No Estado do Pará a construção da Política em questão foi iniciada em 2007. A 

Coordenadoria de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo 

compreende esse fenômeno como complexo, posto que caracterizado como histórico, global 

e multifatorial, cujas causas ou principais fatores de vulnerabilidade são multifacetados e 

perpassam por questões de ordem econômica, social, cultural e política. A vivência deste 

crime pode resultar em graves violações dos direitos da pessoa humana, implicando 

consequências sociais, físicas, psicológicas e econômicas, o que justifica a formulação de 

políticas públicas, visando à implementação de ações intersetoriais nos eixos de prevenção, 

assistência, repressão e responsabilização (projeto não publicado5).   

Destarte, o presente artigo realiza uma abordagem crítica do fenômeno do tráfico 

de pessoas no estado do Pará, a partir da análise dos casos atendidos pela Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH. Para tanto, a metodologia utilizada foi 

levantamento bibliográfico e documental via base de dados da Coordenadoria de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo entre os anos de 2011/2014. 

Buscou refletir criticamente as especificidades deste crime que apresenta variações entre 

países, estados e regiões e que exige para o seu enfrentamento a mobilização e a 

articulação continuada do poder público, da sociedade e da academia, esta última, 

sobretudo, na problematização, reflexão e proposições de políticas públicas. 

A apresentação dos dados parte do breve histórico sobre a criação da SEJUDH 

e da construção da Política Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, perpassa 

pela explanação do perfil das vítimas atendidas, as interfaces do trabalho desenvolvido pela 

Coordenadoria e explanação sobre os avanços e os desafios, e encerra com a análise 

crítica sobre o enfretamento ao crime de tráfico de pessoas no Estado do Pará, a partir do 

recorte do material pesquisado e a vivência no atendimento às vítimas e seus familiares.  

                                                           
5
 Projeto elaborado pela Coordenadoria de Enfretamento ao Tráfico de Pessoas, em 2015, com o 

título: Política Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: a municipalização das ações de 
atenção e acompanhamento às vítimas. Encontra-se em execução.  

http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7BD42B651F-E180-48A8-9BD4-6FE4AAE812EC%7D&ServiceInstUID=%7BB78EA6CB-3FB8-4814-AEF6-31787003C745%7D
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2. A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS E O PROCESSO 
DE CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS 
NO ESTADO NO PARÁ  
 

 A Secretaria apresenta como missão institucional no seu regimento interno: 

―promover o exercício da cidadania, a defesa dos direitos humanos, o acesso à justiça e o 

combate às discriminações sociais‖ (PARÁ, 2007, p 7). Em seu organograma possui 

diversas coordenadorias, entre elas ressalta-se a Coordenadoria de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo6 que apresenta por competência: 

[...] I - propor, coordenar e executar políticas públicas de [...] de combate ao 
trabalho escravo e tráfico de pessoas; II - executar as ações de 
competência da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 
relativas à implementação do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho 
Escravo, avaliando-o periodicamente; III - realizar o atendimento ao público 
nos casos de violação de direitos humanos específicos a sua área (PARÁ, 
2007, p 8). 

 

Dessa forma, em atenção a sua missão institucional, especificamente às 

atribuições da Coordenadoria, a Secretaria desenvolve ações diversificadas, dentre elas: a 

construção da Política e do Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - 

PEETP; a articulação e formação da rede estadual; a prevenção desta violação através de 

atividades educativas, campanhas e o fomento inicial do processo de municipalização da 

política. 

O processo de construção do I PEETP foi iniciado em 2007 a partir de um grupo 

de trabalho criado na Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo – 

COETRAE/PA (MOTA, 2014). No decorrer do ano de 2011 e 2012 a SEJUDH promoveu a 

atualização do referido Plano e elaborou a Política Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas. Foram momentos extensos e participativos que culminaram, em 22 de maio de 

2012, com a publicação do Decreto Nº 423, que aprovou, no âmbito do Poder Executivo, a 

Política e o I PEETP. Esses documentos apresentam uma série de medidas na esfera da 

prevenção, do atendimento às vítimas e na repressão e responsabilização desse crime. 

Com a publicação do decreto, o Estado firmou uma política que compreende a 

complexidade do ―fenômeno‖ tráfico de pessoas e que pretende desenvolver ações de 

enfrentamento com cooperação mútua entre os diversos órgãos do governo e da sociedade.  

A supracitada Política é norteada pelos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), pela Política e 

Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2006), pela Declaração Universal 

                                                           
6
 Nomenclatura instituída pela lei 8.096, publicada em 01 de janeiro de 2015 no Diário Oficial do 

Estado, capítulo 8, art.27.  
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dos Direitos Humanos (1948) e seus Pactos de Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais 

e Culturais. E compreende o tráfico de pessoas a partir da conceituação definida pelo 

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional (Palermo, 2000), relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 

Pessoas, em especial Mulheres e Crianças. Portanto, apresenta por finalidade:  

 

[...] estabelecer princípios, diretrizes e objetivos, conforme as normas e 
instrumentos nacionais e internacionais de Direitos Humanos e a legislação 
pátria, levando em consideração as especificidades Amazônicas nos seus 
aspectos econômicos, sociais e culturais (PARÁ, 2012, p 6,).  

 

Os marcos legais acima explanados foram fundamentais para respaldar a 

implementação do Posto de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), inaugurado 

em 2009, com o nome de ―Posto Avançado de Direitos aos Viajantes‖, localizado no 

Aeroporto Internacional de Belém – Val de Cans. Segundo Mota (2014, p.103), desde sua 

implantação ―[...] O referido Posto iniciou trabalhando o viés da prevenção e articulação de 

serviços à população migrante ou potenciais vítimas de tráfico de pessoas, porém com uma 

equipe reduzida de profissionais e em horários de voos internacionais [...]‖.  

Outrossim, a Política e o Plano Estaduais oportunizaram do mesmo modo a 

implantação do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – COETRAP, no 

segundo semestre de 20137, que congrega instituições governamentais, da esfera estadual 

e federal, e representações de entidades da sociedade civil. No primeiro semestre de 20148 

foi iniciado o processo de avaliação e revisão do I PEETP por meio de reuniões colegiadas 

coordenadas pelo COETRAP, bem como a construção do II Plano Estadual com ações nos 

três eixos da política: prevenção, repressão e responsabilização, e atendimento às vítimas. 

O II Plano Estadual9 encontra-se em consonância com o II Plano Nacional de Enfrentamento 

ao Tráfico de Pessoas e, portanto também inova ao se organizar em linhas operativas 

transversais, quais sejam: rede de atendimento; capacitação; produção, gestão, 

disseminação de informação, conhecimento; campanhas e mobilização para o 

enfrentamento ao tráfico de pessoas.  

 

3. VULNERABILIDADE E TRÁFICO DE PESSOAS 

 

3.1 O perfil das vítimas  

                                                           
7
 Decreto de publicação encontra-se em trâmite para publicação na Casa Civil do Governo do Estado 

do Pará.  
8
 Conforme Ata de Reunião em 21 de abril de 2014.  

9
 A publicação do II Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas está também em 

trâmite, no mesmo processo do COETRAP. 
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O perfil que será apresentado a seguir refere-se às denúncias de violações de 

direitos humanos realizada na Coordenadoria de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao 

Trabalho Escravo no período de janeiro de 2011 a dezembro 2014, que corresponderam a 

70 casos, sendo 76% relacionados ao tráfico de pessoas, 17% a outros tipos de violações 

(homicídio, ameaça de morte, abuso sexual, deportação, direitos trabalhistas, violência 

contra mulher) e 7% foram situações diversas10.  

Nas denúncias relacionas ao tráfico de pessoas a maioria das vítimas eram do 

sexo feminino, apresentando 55% e 45% do sexo masculino, predominando pessoas jovens 

na faixa etária entre 19 e 29 anos, totalizando 53%, no público adulto 9% tinham entre 41 a 

56 anos e os casos envolvendo adolescentes corresponderam a 28%, apenas 2% eram 

crianças. Quanto à orientação sexual 64% se declararam heterossexual e 36% 

homossexual, sendo que 95% dos que se declararam homossexual pertenciam ao sexo 

masculino e apenas 5% eram do sexo feminino.  

A base de dados da Coordenadoria (2011/2014) apontou que 79% dos casos 

estavam relacionados ao tráfico interno, o Pará apresentou 43%, sendo que os municípios 

de ocorrência estão ligados aos grandes empreendimentos (construção da Usina 

Hidroelétrica de Belo Monte) do estado e áreas portuárias (Vitoria do Xingu, São Felix do 

Xingu, Santarém, Tailândia, Tucuruí, Belém), 38% para a capital do estado de São Paulo, 

seguidos de Goiás 10%, Amapá 5%, Mato Grosso e Tocantins 2%. 

As vítimas atendidas são de diversas localidades, os estados de maior demanda 

são o Pará com 70%, Rio Grande do Sul e Santa Catarina ambos com 9%, Paraná e 

Amazonas com 4% cada, São Paulo e Maranhão com 2%. No referido estudo, o tráfico 

internacional correspondeu a 21% dos atendimentos, indicando como maior destino os 

países do Suriname 37%, seguido por Espanha e Holanda 18%, Portugal, Suíça e Japão 

ambos com 9%.  

Nesse universo de usuários, 45% não concluíram o ensino fundamental, 17% 

possuíam o ensino médio completo, 13% ensino médio incompleto, 6% não alfabetizados, 

4% fundamental incompleto, 2% alfabetizados, 13% sem informação. Apesar do baixo grau 

de escolaridade do público atendido, as mulheres apresentaram o maior nível de 

escolaridade, como é possível visualizar no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 01: Demonstrativo do perfil das vítimas em relação ao sexo e a escolaridade. 

 

                                                           
10

 Um caso de solicitação de apoio para esclarecimento de uma pessoa desaparecida, uma 
repatriação sanitária, uma situação que durante o acompanhamento configurou-se o envolvimento 
com tráfico de drogas e duas situações ainda não definidas por falta de informações suficientes.  
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     Fonte: Banco de dados SEJUDH/PA.  Ano: 2011/2014. 
 
 

Em relação à identificação das finalidades do tráfico de pessoas averiguou-se 

que 55% dos casos foram para exploração da prostituição, 19% para exploração sexual11, 

11% para trabalho análogo à escravidão, 9% para o trabalho infanto-juvenil e a adoção 

ilegal correspondeu a 2%. Estes resultados vão ao encontro dos dados apresentados no 

Diagnóstico sobre Tráfico de Pessoas nas Áreas de Fronteira de 2013, no que se refere às 

pessoas traficadas continuarem sendo, em sua maioria, mulheres, aliciadas em grande 

parte para a exploração da prostituição. Também se visualizou uma parcela significativa de 

adolescentes, entre esse público, 85% dos que estavam ligados à finalidade de exploração 

sexual, eram do sexo masculino e homossexuais, e 15% dos envolvidos em exploração do 

trabalho infanto-juvenil na atividade do trabalho doméstico vinculadas ao sexo feminino. 

Pessoas traficadas do sexo masculino estavam mais comumente identificadas na 

modalidade trabalho escravo/trabalho forçado.  

Ainda segundo esta base de dados, as profissões/ocupações indicam 29% de 

estudantes e de 17% desempregados, realidades indistintamente desempenhadas por 

homens e mulheres. As atividades voltadas para setores que requerem mão-de-obra não 

especializa como de recepcionista e serviço doméstico apresentaram 4%, babá e chefe de 

cozinha com 2% e profissionais do sexo 15% eram predominantemente exercidas por 

mulheres e as de agricultor 4%, pedreiro, mecânico, seringueiro, garimpeiro, caldeireiro 

                                                           
11

 Conceito utilizado para caracterizar tipologia criminal relacionada à Violência Sexual praticada 
contra crianças e adolescentes, segundo Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.069 de 13 de 
Julho de 1990. Pode-se definir Exploração Sexual como ―[...] a comercialização dos atos sexuais 
envolvendo crianças ou adolescentes‖ (BELÉM, 2013, p.13).   
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todas com 2% foram majoritariamente por homens, 8% na ocasião não declararam e outros 

2% não foram classificados12.  

Devido às ocupações/profissões desempenhadas pelas pessoas que 

vivenciaram a situação de tráfico de pessoas não demandarem uma elevada qualificação, 

grande parte não possuía um alto nível de escolaridade, situação essa também vivenciada 

pelos demais membros da família, conforme relatos das vítimas durante os atendimentos. A 

renda familiar se concentrou na faixa salarial de 1 a 2 salários mínimos com 37%. Seguida 

pelas rendas de 2 a 4, mais de 6 salários e  inferior a 1 salario mínimo, todas com 4%. O 

dado sem informação representou 46%, devido ao estado emocional psicológico e físico em 

que as vítimas se encontravam no momento do atendimento, algumas optaram por não 

responder a esse item, outras declararam não saber a renda de seus familiares. Dos que 

informaram não possuir renda, 5% naquela ocasião estavam sem contato com os seus 

familiares e recebiam apoio de amigos ou estavam em situação de moradores de rua.   

 

3.2 O trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 

ao Trabalho Escravo e suas interfaces  

 

A intervenção da Coordenadoria se destina a implementação da Política e do 

Plano Estadual de Enfretamento ao Tráfico de Pessoas, como dito anteriormente. Neste 

sentido atua, prioritariamente, na articulação com a rede estadual de atendimento a esta 

demanda, principalmente através do COETRAP, como também através de visitas técnicas, 

visando o fortalecimento das políticas públicas setoriais e, consequentemente, buscando 

garantir o atendimento integral às pessoas que vivenciaram o crime de tráfico de pessoas, 

bem como seus familiares (prevenção, promoção/atenção e repressão). 

Igualmente, a Coordenadoria possui ações voltadas à prevenção, como 

capacitações destinadas a diversos profissionais que atuam no enfrentamento ao tráfico de 

pessoas, visando melhorar a cooperação entre as instituições e atuação em rede, além de 

realizar palestras educativas em escolas e em outros espaços de convivência comunitária.  

Estas atividades pressupõem a elaboração e utilização de materiais educativos (cartilhas, 

folders, filmes etc.) que auxiliam na divulgação do serviço e orientação sobre a temática.    

Outra interface do trabalho se refere à elaboração de projetos, que traçam 

diretrizes para ampliar e qualificar continuamente a intervenção da equipe em âmbito 

estadual, e a participação em eventos como workshop, simpósios e seminários que 

contribuem para aperfeiçoamento dos profissionais que compõem a equipe multiprofissional.   

                                                           
12

 O dado refere-se à situação de uma criança de 1 ano. 



 
 

 

8 
 

                  

No que tange aos atendimentos realizados, destinados ao acolhimento inicial de 

pessoas presumivelmente vítimas de tráfico de pessoas e suas famílias, dependendo do 

caso, há a oferta de escuta técnica humanizada, envolvendo profissionais de serviço social, 

psicologia e direito, quando se identifica as demandas mais proeminentes, estas norteiam 

encaminhamentos à rede de serviços, que perpassam por políticas públicas pertencentes 

aos eixos saúde, assistência social, educação, emprego e renda, habitação e justiça. Neste 

sentido, se percebe a importância da articulação entre instituições governamentais e não 

governamentais, para garantia dos direitos, através de intervenções intersetoriais e atuação 

em rede.  

Cabe salientar que os encaminhamentos realizados à rede são acompanhados 

de relatórios de atendimento e outros documentos, como cópias de boletim de ocorrência 

policial, com a finalidade de evitar revitimização do público atendido. Do mesmo modo, se 

pontua que o monitoramento dos casos é realizado através de visitas domiciliares e técnicas 

às instituições encaminhadas, haja vista a Coordenadoria não ter competência de 

acompanhar os casos.  

 

4 AVANÇOS E DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS 

 

Aprecia-se como principal avanço ao trabalho desenvolvido pela Coordenadoria, 

a publicação do decreto referente à Política e ao Plano Estadual em 2012, como abordado 

em tópico anterior. Estes marcos legais estabeleceram diretrizes consistentes para as ações 

desenvolvidas pela coordenadoria, respaldando a articulação com a rede, composta por 

instituições governamentais e não governamentais, além de traduzirem o compromisso do 

poder público e da sociedade civil organizada de intervir nas diversas formas de 

manifestação do fenômeno no território que compõe o Estado do Pará.  

Avalia-se como outro importante avanço o funcionamento do COETRAP, que 

ampliou a visualização de equipamentos e órgãos que atuam direta e indiretamente no 

enfrentamento ao tráfico de pessoas e potencializou a capacidade de articulação 

interinstitucional da Coordenadoria, aproximando diversas instituições e facilitando a 

comunicação e atuação em rede. Além da revisão coletiva do Plano Estadual já citada, 

destaca-se como ações relevantes do COETRAP o ―I Workshop de Enfretamento ao Tráfico 

do Estado do Pará‖, organizado com objetivo de favorecer o conhecimento da rede, e o ―I 

Apitaço contra o tráfico de pessoas no Pará‖, que consistiu em uma caminhada, com ampla 

participação dos atores institucionais e da sociedade, na capital do Estado.  

Do mesmo modo, constituiu-se como avanço a contratação de equipe 

multiprofissional para atuar especificamente no PAAHM, no final do ano de 2013, composta 
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por advogados, assistentes sociais, psicólogos e agentes administrativos. Atualmente 

possuem jornada de trabalho de 12h diárias, distribuída em dois turnos 

(vespertino/matutino). Considera-se que desta forma o trabalho foi fortalecido, com ênfase 

para pesquisa realizada pela equipe com objetivo de fornecer subsídios para qualificar a 

atuação no local13 e para o projeto elaborado no início do corrente ano que prevê a 

ampliação do serviço do Posto através de ação itinerante em terminais hidroviários e 

rodoviários de Belém e Vitória do Xingu (em construção).  

Evidencia-se igualmente a ampliação da equipe multiprofissional da 

Coordenadoria, ocorrida em 2013. Anteriormente composta eminentemente por assistentes 

sociais, atualmente integraram o quadro funcional psicóloga, socióloga e advogada, maioria 

efetivos. A diversidade da formação profissional conferiu refinamento nas intervenções, 

advindas de reflexões construídas coletivamente. Resultado palpável desta atuação foi a 

―Capacitação de profissionais para atendimento às mulheres em situação de violência: em 

foco o atendimento às vítimas de tráfico de pessoas‖; a qual teve como objetivo qualificar o 

atendimento da rede para o atendimento humanizado às mulheres em situação de violência, 

especialmente em situação de tráfico de pessoas14. Cita-se da mesma maneira preocupação 

atual em sistematizar os dados de atendimentos, através da construção e alimentação de 

banco de dados; e em elaborar artigos, facilitando a publicidade das informações da 

coordenadoria e contribuindo para o crescimento do arcabouço teórico de produção 

científica sobre o tema.  

Em janeiro de 2015 os profissionais da Coordenadoria elaboraram dois projetos 

pilotos a serem desenvolvidos intitulados: ―Direitos Humanos em Cena‖ e ―Política Estadual 

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: a municipalização das ações de atenção e 

acompanhamento às vítimas‖. O primeiro projeto se propõe a abordar a temática em 02 

(duas) escolas públicas de Belém, localizadas em bairros identificados15 como de maior 

incidência de aliciamento à violação ora discutida. A metodologia utilizada será a exibição de 

filmes, que funcionarão como provocadores ao debate com os alunos sobre temas como 

direitos humanos, gênero, exploração sexual de crianças e adolescentes, entre outros; 

facilitados por profissionais que atuam com a temática, parceiros do projeto, pertencentes a 

instituições governamental ou não governamental. Este projeto será executado no presente 

ano. 

                                                           
13

 Pesquisa realizada em 2014, ainda não publicada, como título ―Migração transnacional: a realidade 
dos migrantes dos Estados do Pará, Amapá e Maranhão que viajam para o Suriname e Guiana 
Francesa no decorrer dos meses de janeiro a setembro de 2014‖.  
14

 Convênio nº7759142012, estabelecido com a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do 
Ministério da Justiça. 
15

 Dados extraídos do Banco de Dados SEJUDH/PA (2011/2014). 
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O segundo projeto será dedicado à proposição da municipalização da Política de 

Enfrentamento ao Tráfico, em referência ao atendimento e acompanhamento das vítimas de 

tráfico de pessoas e sua famílias, nos municípios de Belém, Altamira e Vitória do Xingu, 

municípios do estado do Pará identificados com maior índice de aliciamento, trânsito e 

destino para esta violação de direitos16. A metodologia será a qualificação da intervenção 

dos profissionais que atuam nos serviços socioassistenciais (CRAS, CREAS e Serviços de 

Acolhimento) dos municípios selecionados em relação à demanda de tráfico de pessoas, 

através de oficinas onde serão abordados temas centrais para a compreensão da temática e 

para articulação do trabalho em rede local. Este projeto será desenvolvido em 2015/2016. 

Como principal desafio, ressalta-se a ampliação das ações realizadas tanto pela 

Coordenadoria, quanto pelo PAAHM, haja vista abarcarem competência de intervenção no 

Estado do Pará, que possui recorte territorial composto por 144 (cento e quarenta e quatro 

municípios), onde a maior parte possui cenário de ausência de políticas públicas. Avalia-se 

criticamente que as ações ainda estão centradas na capital do estado, seja pelo número 

limitado de servidores ou pela dificuldade de acesso aos municípios mais longínquos. 

Pretende-se iniciar a superação deste entrave através da execução dos projetos pilotos de 

municipalização e de ação itinerante do Posto, acima descritos, que incluem municípios 

pertencentes à Região Metropolitana e a Região do Xingu17. 

Identifica-se potencialmente como segundo maior desafio, a partir da execução 

do projeto piloto, a ampliação do processo de municipalização, prioritariamente para a 

Região do Marajó, posto que esta região encontra-se contemplada no I e II Plano Estadual, 

sempre na perspectiva de abarcar os demais municípios do Estado.   

Além desses, pondera-se como desafios: a necessidade de que a equipe 

multiprofissional que atua diretamente no posto seja efetiva, com jornada de trabalho de 

24h, para assim garantir a continuidade do serviço e maior cobertura dos voos, 

respectivamente; a publicação do decreto de criação da COETRAP para formalização do 

funcionamento do Comitê e conseqüente fortalecimento da rede estadual de enfrentamento 

ao tráfico de pessoas; formalização da garantia de recurso orçamentário/fundo destinado 

exclusivamente para custeio com viagens de recâmbio e/ou necessidades emergenciais de 

alimentação e higiene pessoal, que eventualmente é articulado com a Secretaria de 

Assistência Social, Emprego, Trabalho e Renda (SEASTER); e a ampliação de vagas nos 

espaços de acolhimento ou implantação de um abrigo específico para vítimas do tráfico de 

                                                           
16

 Dados extraídos do Banco de Dados SEJUDH/PA (2011/2014). 
17

 Para facilitar a visualização e intervenção das políticas públicas no estado o Governo do Pará 
adota a divisão do seu território em 12 (doze) regiões de integração, as quais congregam municípios 
com características similares e proximidade de localização.  
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pessoas, com atenção especial ao público Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros - LGBT. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com base na apresentação dos dados a respeito dos casos atendidos e as 

demais interfaces do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria, expõe-se algumas 

reflexões críticas sobre as especificidades do enfrentamento ao tráfico de pessoas no 

Estado do Pará. Ressalta-se que estas considerações conferem apenas um recorte da 

realidade, por fatores como a subnotificação e a inexistência de banco de dados integrado 

das instituições.  

Doravante o relato de Davidson (2013) de que: ―[...] não há demanda de pessoas 

traficadas, mas tão somente demanda de trabalho/serviços de pessoas vulneráveis 

desprotegidas‖; entende-se que não há um público-alvo específico para o crime de tráfico de 

pessoas. Esta compreensão dialoga com a porcentagem revelada de 55%, do total de casos 

atendidos de tráfico de pessoas, constituída de mulheres, predominantemente na faixa 

etária de 19 a 29 anos, com nível de escolaridade fundamental incompleto, com ocupação 

de profissionais do sexo ou estudantes18, com renda familiar entre 1 a 2 salários mínimos, 

cuja principal finalidade foi a exploração da prostituição.  

Essas informações sugerem que no Estado o contexto de vulnerabilidade social 

permeia o crime mencionado e está relacionado à questão de gênero, no que se refere à 

posição histórica e cultural de subjugação da mulher na sociedade brasileira; a escassa 

oferta de vagas no mercado de trabalho formal para pessoas com baixa qualificação 

profissional, em relação à faixa etária composta de jovens que deveriam estar ingressando 

na vida laboral; a baixa escolaridade, que possivelmente reduz o acesso de informações e 

exercício da reflexão crítica sobre a realidade; a situação econômica pouco favorável, 

agregada a provável fragilidade na oferta de políticas públicas de geração de emprego e 

renda; não reconhecimento da prostituição no mercado formal, o que ainda confere a este 

público lugar de marginalização e exclusão social; e às expectativas subjetivas de 

crescimento profissional ou aumento da renda pessoal e/ou familiar.   

A segunda maior porcentagem de pessoas envolvidas em situação de tráfico é 

formada por adolescentes, correspondendo 28% da demanda, sendo que 19% deste 

universo foi submetido à exploração sexual. Estes dados merecem destaque por exigirem 

ações de garantia de direitos prioritários à criança e ao adolescente, e suas famílias, 

                                                           
18

 Salienta-se que nos atendimentos realizados pela Coordenadoria, várias profissionais do sexo, no 
momento da entrevista, identificaram-se como estudantes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9sbicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gay
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bissexuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Travestis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transexuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAneros
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sobretudo na implantação e implementação de políticas públicas e destinação de recursos, 

conforme (BRASIL, 1990).    

A vivência no atendimento às vítimas e a identificação das formas de controle 

utilizadas pela rede de tráfico, tais como: a dívida, restrições de 

movimentação/deslocamento, comunicação limitada ou cerceada com familiares/amigos, 

prática de violência psicológica e física; permite reconhecer estes fatores como 

influenciadores na fragilização emocional das pessoas atendidas. Assim, pondera- a 

necessidade de fortalecimento dos serviços socioassistenciais destinados ao 

acompanhamento especializado, como também das instâncias policiais e jurídicas, visando 

maior resolutividade na repressão/responsabilização judicial dos envolvidos; além da 

fundamental intervenção em rede para garantir a inserção em políticas públicas setoriais que 

contribuam para a superação das condições sociais que corroboram com a vulnerabilidade 

ao retorno ou perpetuação à situação de violação de direitos. 

Outras demandas que exigem atuação especial referem-se ao uso abusivo de 

álcool e outras drogas, a que às vítimas por vezes são submetidas para suportarem a 

jornada de exploração, e a uma parcela atendida que não percebe que seus direitos foram 

violados, enquanto estavam em situação de tráfico, provavelmente porque o crime envolve o 

imaginário das vítimas, que buscam além da melhoria das condições econômicas e sociais, 

a realização de ―intervenções‖ no corpo (implantes de silicone, etc.), situações comuns nos 

atendimentos envolvendo homossexuais do sexo masculino.  

Desta feita, observa-se que malgrado os avanços, ainda são muitos os desafios 

a serem superados no que diz respeito ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, dentre eles 

destacam-se: o trabalho em rede; a inserção e reinserção social das vítimas e, sobretudo a 

efetivação da política em todos os municípios do Estado do Pará.    
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