
 

 

 

                  

GÊNERO, TRÁFICO SEXUAL DE MULHERES E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: as 

experiências da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM 

- PR) 

 

Thiago Pereira Lima1 
 
 

RESUMO 
 
O objetivo do artigo é problematizar o discurso do Estado 
Brasileiro no enfrentamento ao tráfico sexual de mulheres. Para 
tanto, analiso a atuação da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, mapeando e analisando as ações desenvolvidas na 
atualidade. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this article is to discuss speech of the Brazilian 
State about the sexual trafficking of women. Therefore, we 
analyzes the acting of the Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, mapping and analyzing the actions made in present. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, problematizo o discurso do Estado Brasileiro no enfrentamento ao 

tráfico sexual de mulheres. Como linha teórico-metodológica, realizo aproximações com os 

estudos contemporâneos de gênero. Parto dos seguintes questionamentos: qual o 

significado do enfrentamento ao tráfico sexual de mulheres no contexto brasileiro? Que 

representações são constituídas sobre as mulheres no discurso oficial?  

Enxergo a categoria teórica gênero como uma possibilidade nos estudos sobre 

tráfico sexual de mulheres, tomando como referência Scott (1990) e Butler (2003) e 

outros/outras autores/autoras que entendem o gênero enquanto um instrumental analítico, 

assim como uma dimensão socialmente construída. As marcas do gênero estão em todas 

as fases ou processos da dinâmica do tráfico – desde o recrutamento, deslocamento e 

recepções no local de destino – passando pelas situações de exploração (PISCITELLI, 

2008, p.14). Considero também que estas marcas estão no desenho das políticas públicas 

construídas no Brasil na primeira década do século XXI.  

Analiso documentos oficiais como o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência Contra a Mulher (2011) e a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres (2007); ainda, tomo como referências empíricas, a Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2006) e o I Plano Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (2008). Mapeio e analiso as ações desenvolvidas no âmbito da 

Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), visando 

compreender o lugar e os sentidos sobre a ideia de mulher nas políticas públicas de 

enfrentamento ao tráfico sexual de mulheres. 

 

2 GÊNERO, TRÁFICO SEXUAL DE MULHERES E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Uma das primeiras discussões envolvendo tráfico sexual de mulheres é 

registrada no ensaio Tráfico de Mulheres (1910) escrito por Emma Goldman, feminista de 

linha anarquista dos Estados Unidos. A autora faz uma crítica social, defendendo a 

emancipação sexual como objetivo de qualquer movimento revolucionário. Seu texto foi 

escrito no momento em que os Estados Unidos reprimiam o transporte de mulheres para 

prostituição (GOLDMAN, 2011). 

No decorrer do século XX, a comunidade internacional, em especial países 

europeus e os Estados Unidos, desenvolveram tentativas de enfrentamento ao tráfico de 



 

 

 

                  

mulheres que se expressam em convenções, protocolos, conferências e acordos 

internacionais. Como exemplo, destaco algumas dessas iniciativas: Acordo para a 

Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas (1904); a Convenção Internacional para a 

Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas (1910); a Convenção Internacional para a 

Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores (1933); o Protocolo de Emenda à Convenção 

Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças (1947); o Protocolo Final 

para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio (1958); a Convenção sobre a 

Eliminação de todas as formas de discriminação contra a Mulher (1979); Programa de Ação 

para a prevenção da venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil (1992); 

Conferência Mundial dos Direitos Humanos (1993); o Programa de Ação da Comissão de 

Direitos Humanos para a Prevenção do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição 

(1996); a Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher (1995); e a Convenção Interamericana 

sobre o Tráfico Internacional de Menores (1998). Ao longo do século XX, o Brasil aderiu a 

todas estas propostas internacionais. 

No ano de 2000 foi aprovado pela Organização das Nações Unidas (ONU), 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 – conhecido como Protocolo de Palermo. O referido 

documento inicia outra fase do marco jurídico internacional quanto aos assuntos tráfico e 

prostituição (CASTILHO, 2008, p.11). Com a expressão “para fins de exploração”, o 

Protocolo de Palermo amplia a noção de exploração considerando “a exploração da 

prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, os trabalhos ou serviços 

forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 

órgãos2”, como expressões do tráfico de pessoas.  

Neste novo aporte jurídico, o mercado do sexo é um dos espaços para as vítimas 

do tráfico de pessoas, porém não é o único, visto que há tráfico para exploração do trabalho 

doméstico, nos setores agrícolas, construção civil, alguns setores industriais e de serviços 

(PISCITELLI, 2008, p.16).  

Os diversos documentos permitiram a ampliação sobre o conceito de tráfico, 

considerando que outros participantes seriam vulneráveis à prática, como crianças, 

adolescentes, homens e outras modalidades de gênero como os/as trans3. Com o Protocolo 

                                                 
2
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 – 
Protocolo de Palermo. Artigo 3º, Página 3. 
 
3
 Piscitelli (2006) O termo “trans” é um termo êmico – ou seja, usados na lógica de pensamento de 

um grupo social – frequentemente utilizado para se referir aos travestis, transexuais ou transgêneros. 
 



 

 

 

                  

de Palermo, essa perspectiva se concretiza e o tráfico ganha um contorno multidimensional. 

Também, há a condenação de todas as formas de exploração, não apenas a sexual. A partir 

do Protocolo, há uma ruptura e ampliação da concepção de tráfico e também a adoção dos 

paradigmas contemporâneos de gênero, além de que não se aborda somente “mulheres”, 

porém, “pessoas”, assim como a vulnerabilidade a diferentes tipos de exploração. 

A incorporação da questão de gênero por parte das políticas públicas em seu 

sentido mais amplo ocorreu em um contexto de avanços conceituais e políticos na segunda 

metade do século XX. No Brasil, a partir dos anos 70, houve ao mesmo tempo movimentos 

de mulheres – ou as mulheres nos movimentos – que denunciavam desigualdades de 

classe, bem como levantavam temas específicos à condição da mulher como direito a 

creche, saúde da mulher, sexualidade, contracepção e violência. Esses elementos 

contribuíram para a inclusão do gênero na agenda pública. 

A discriminação de questões ligadas às mulheres envolveu, por sua vez, tanto 

uma crítica à ação do Estado quanto – à medida que o processo de democratização 

avançava nos anos 80 no Brasil – a luta pela formulação de propostas de políticas públicas. 

Sob o impacto desses movimentos, na década de 80 foram implantadas as primeiras 

políticas públicas com recorte de gênero (FARAH, 2004, p.51).  

Reitero que o Brasil foi signatário de diversos acordos, porém historicamente 

não desenvolveu uma política de caráter nacional que fosse específica ao enfrentamento ao 

tráfico de mulheres. As ações que foram desenvolvidas para enfrentar o tráfico de mulheres 

inserem-se na discussão pública e política sobre a violência contra as mulheres, que ganha 

um respaldo institucional a partir da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República, (SPM/PR) no ano de 2003. 

Em 2006, o Brasil elabora a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas. A discussão sobre o tráfico de mulheres passa a ser enquadrada dentro da 

Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que segue “as normas e 

instrumentos nacionais e internacionais de direitos humanos”4. Elaborada por 

representantes do Poder Executivo Federal, do Ministério da Justiça, da Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República e da Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República, a Política Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas sancionada a partir do Decreto nº 5.948 de 26 de outubro de 2006, 

configura o principal instrumento jurídico-normativo do Estado Brasileiro ao enfrentamento 

desta prática. 

                                                 
4
 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 5.948 

de 26 de Outubro de 2006, Artigo 1º. 
 



 

 

 

                  

Esta política segue a linha internacional no tocante ao enfrentamento ao tráfico, 

direcionando as ações para os eixos de prevenção, repressão à atividade e assistência à 

vítima. Seus princípios expressam os preceitos da dignidade da pessoa, a não 

discriminação por gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, raça, 

religião, situação geográfica5. O discurso da política pública brasileira insere-se no âmbito 

internacional na mesma abordagem do Protocolo de Palermo, adotando a seguinte definição 

de tráfico de pessoas: 

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, á 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

6
. 

 
Outras ações direcionadas às mulheres foram construídas reproduzindo a visão 

do Protocolo de Palermo e da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: o 

Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher7 (2007) e a Política 

Nacional de Enfrentamento à violência contra as mulheres8
 (2007). Nelas, há referências 

sobre o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual como uma expressão da 

violência contra as mulheres.  

Analisando todos esses documentos, vejo que a categoria gênero orienta as 

atuais proposições normativas que tratam sobre tráfico de mulheres, tornando-se uma 

unidade de referência para a compreensão das políticas públicas nacionais de 

enfrentamento à questão.  

Scott (1990) amplia e complexifica o conceito de gênero, abrindo perspectivas 

que transcendem a visão de que se associa às questões relativas às “mulheres”. A autora 

                                                 
5
 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 5.948 

de 26 de Outubro de 2006.  
 
6 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 – Protocolo de 
Palermo. In: www.unodc.org/brazil. Acesso em 10 de Fevereiro de 2012. Artigo 3º, Página 2. 

 
7
 O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (2007) é uma publicação da 

SPM-PR, como parte da Agenda Social do Governo Federal. O Pacto consiste num acordo federativo 
entre o governo federal, os governos dos estados e dos municípios brasileiros para o planejamento 
de ações que visem à consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres, por meio da implementação de políticas públicas integradas em todo território nacional 
(www.spm.gov.br).  
 
8
 A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (2007) tem por finalidade 

estabelecer conceitos, princípios, diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra as 
mulheres. Orienta a formulação e execução das políticas públicas implementadas pela SPM/PR. Com 
base em instrumentos internacionais de direitos humanos e em normas nacionais, também orienta as 
políticas para a assistência e garantia de direitos às mulheres em situação de violência 
(www.spm.gov.br). 
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vai além dos aspectos biológicos como fundadores do gênero, destacando-o como uma 

construção sociocultural e como um complexo de relações sociais que precisam ser 

entendidas não de forma universalizadora, contudo levando em consideração as 

especificidades e variabilidades históricas. O gênero para Scott (1990, p.14) é o discurso 

construído em torno da diferença dos sexos: 

(...) os conceitos normativos que põem em evidência as interpretações do 
sentido dos símbolos, que esforçam para limitar e conter suas possibilidades 
metafóricas. Estes conceitos estão expressos nas doutrinas religiosas, 
educativas, científicas, políticas ou jurídicas e tomam a forma típica de uma 
oposição binária, que afirma de maneira categórica e sem equívocos o 
sentido do masculino e do feminino (Scott, 1990, p. 12). 

 

Ademais, nesta perspectiva, é necessário dar “atenção aos sistemas de 

significação, isto é, às maneiras como as sociedades apresentam o gênero, utilizam-no para 

articular regras de relações sociais ou para construir o sentido da experiência” (SCOTT, 

1990, p. 9). Butler (2003), diz que assim como o gênero, o sexo também é culturalmente 

construído ou inventado através dos discursos científicos biomédicos, opondo-se em sua 

análise a ideia do caráter naturalizado do sexo. 

Assim, o conceito de gênero é uma construção agenciada socialmente; é uma 

“identidade socialmente construída através do tempo” e de uma repetição incorporada 

através de gestos, movimentos, estilos. O gênero é o mecanismo em que as noções de 

masculino e feminino são produzidas, naturalizadas e vistas dentro de ótica binária-sexista; 

mas também é uma possibilidade de ser um dispositivo para que estes termos sejam 

descontruídos e desnaturalizados (BUTLER, 2003).  Nesse sentido, o gênero apresenta 

problemas e fragilidades e há sempre a possibilidade de deslocamento do binarismo 

naturalizado masculino e feminino. Outros/outras sujeitos/sujeitas, desejos, sexualidades e 

possibilidades de subjetividades não circunscritas na heteronormatividade9, a exemplo de 

gays, lésbicas e transexuais, passam a ser vistos/vistas no discurso científico e político. 

Levando em consideração a categoria heterossexualidade compulsória proposta 

por Rich (2010), parto da ideia de uma materialidade do discurso heterossexual compulsório 

nas políticas públicas, operando determinadas relações de poder. As políticas públicas 

recortadas para o tráfico de mulheres, bem como o que é dito nas políticas, por meio das 

suas ações, documentos oficiais e gestores, são atravessados por procedimentos de 

controle, de interdição e segregação de conteúdos; isto é, as políticas públicas são 

elementos da discursividade moderna e produtos de práticas sociais e históricas dentro da 

“ordem do discurso” (FOUCAULT, 2009). 

                                                 
9
 Para Butler (2003) a heteronormatividade consiste em atributos e práticas sociais que preservam 

padrões normativos convencionais com relação às identidades de gênero e sexuais. 
 



 

 

 

                  

Rich (2010, p.19) critica a heterossexualidade por considerá-la uma instituição 

política que distorce a experiência das mulheres heterossexuais e que não possibilita a 

construção de estratégias de poder. Para a autora, há uma deficiência na problematização 

sobre a perspectiva do pensamento feminista que ainda é analisada sob a ótica da 

heterocentricidade. A produção ideológica dominante demanda heterossexualidade sendo 

que as outras experiências, como a experiência lésbica - consistiriam, segundo sugestão da 

autora, em uma possibilidade não-heterocentrada tanto no plano teórico quanto político. Tal 

experiência desloca a heterossexualidade compulsória e não deve ser vista como desviante. 

A autora coloca ainda que nas instituições tradicionais, como a família nuclear, a 

maternidade num contexto patriarcal, a exploração econômica e a heterossexualidade 

compulsória, têm sido reforçadas pela legislação, imagens midiáticas e pela censura (RICH, 

2010, p.19).  

Nesse sentido, percebo que as políticas de enfrentamento ao tráfico expressam 

as transformações advindas dos movimentos sociais feministas e de mulheres na 

construção de direitos diferenciados, bem como a construção política do reconhecimento de 

grupos excluídos historicamente como as mulheres. Outra dimensão é o conceito de 

violência que é ampliado, levando em consideração a violência física e simbólica num 

contexto de relações sociais de matriz androcêntrica. 

Por outro lado, a ideia de gênero nas políticas públicas brasileiras, não expressa 

a complexa dimensão semântica da categoria, parecendo naturalizar-se e reduzir-se nas 

práticas de enfrentamento do Estado a uma compreensão de ser sinônimo de mulher. Além 

disso, há uma concepção hegemônica de tráfico de pessoas dentro do debate internacional 

e que tem implicações sobre a política brasileira, assim como sobre a produção da ideia de 

mulher, um dos alvos principais destas políticas. 

3 TRÁFICO SEXUAL DE MULHERES E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: A 
Secretaria de Políticas para as Mulheres  da Presidência da República (SPM - PR) 
 
 

No âmbito das estratégias estatais de enfrentamento ao tráfico de mulheres, 

destaco a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) 

que foi criada no ano de 2003, cujo principal objetivo é “promover a igualdade entre homens 

e mulheres e combater todas as formas de preconceito e discriminação herdadas de uma 

sociedade patriarcal e excludente”, além de buscar a “valorização da mulher e de sua 

inclusão no processo de desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País” 

atuando em três eixos: Políticas do Trabalho e da Autonomia Econômica das Mulheres; 



 

 

 

                  

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; e Programas e Ações nas áreas de Saúde, 

Educação, Cultura, Participação Política, Igualdade de Gênero e Diversidade10.  

A SPM/PR assessora diretamente a Presidência da República na formulação e 

no desenvolvimento de políticas para as mulheres, em articulação com os demais 

Ministérios. Segundo a SPM/PR, respeitam-se todas as formas de diversidade sejam raciais, 

geracionais e de orientação sexual; mulheres negras, indígenas, do campo, da floresta e/ou 

com deficiência11. 

O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e a Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres foram documentos produzidos 

pela SPM-PR que seguem as diretrizes do Protocolo de Palermo e da Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O tráfico de mulheres é considerado uma forma de 

violência contra as mulheres sendo visto como uma agressão aos direitos humanos. 

As ações de enfrentamento ao tráfico sexual de mulheres são articuladas com 

discursos e práticas no âmbito internacional e nacional que se opõe à violência contra a 

mulher. O diálogo se dá com outras políticas cuja proposta é mais ampla, a exemplo da 

Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O enfrentamento 

contempla três linhas de ação: atendimento à vítima, isto é, às mulheres traficadas12; 

repressão ao crime organizado e responsabilização de seus autores. 

As ações da SPM-PR seguem as normas internacionais e nacionais no 

enfrentamento ao tráfico de mulheres, assimilando as mesmas categorias de pensamento, 

porém com ações direcionadas especificamente para as mulheres, no campo da prevenção 

e atendimento à considerada vítima. Foram desenvolvidas no âmbito do I Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas13 (2008) e podem ser listadas: capacitação de 800 

                                                 
10

 Ver site da SPM-PR: http://www.spm.gov.br/sobre 
 
11

 Site da SPM-PR: http://www.spm.gov.br/sobre 
 
12

 Mulheres que se encontram em “situação de tráfico de pessoas” ou em uma “situação de 
vulnerabilidade” para reforçar o entendimento de que essa é uma realidade temporária em que elas 
“estão” por razões externas, é a sua inserção social momentânea, de preferência, passageira, 
bastando que elas sejam empoderadas para exigirem e exercitarem seus direitos (Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, Presidência da República, 2011). 
 
13

 O I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – I PNETP foi elaborado em 2008 por 
um Grupo de Trabalho Interministerial coordenado de forma conjunta, pela SPM/PR, a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR e o Ministério da Justiça - MJ. 
Colaboraram na construção do I Plano, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e 
a sociedade civil organizada, incluindo organizações não-governamentais, especialistas e organismos 
internacionais. O referido plano aprofunda e concretiza a Política Nacional. Foi instituído pelo Decreto 
nº 6347 em 2008 com o objetivo de prevenir e reprimir o tráfico de pessoas, bem como 
responsabilizar os seus autores e garantir atenção e suporte às vítimas. Segundo o Ministério da 
Justiça o I PNETP ampliou-se “a articulação entre diferentes experiências no planejamento, 
implementação e avaliação das ações previstas na Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 



 

 

 

                  

agentes multiplicadores para a promoção dos direitos das mulheres; campanha de 

prevenção ao Tráfico de Pessoas; fortalecimento de 120 Centros de Referência e capacitá-

los para o atendimento às mulheres vítimas do tráfico; desenvolvimento de um projeto piloto 

de atendimento às mulheres vítimas do tráfico pelos Centros de referência; desenvolvimento 

de uma metodologia de atendimento às mulheres vítimas do tráfico; capacitação de 20.000 

profissionais da rede de atendimento à mulher em relação ao tráfico de mulheres; 

capacitação de 100 operadoras da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180; e definição 

do fluxo de encaminhamento entre a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 e demais 

instituições envolvidas (SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES, 2011). 

Além disso, há um conjunto de serviços oferecidos articulado com outros 

organismos, a partir de uma ótica intersectorial: 

 
SERVIÇOS DA REDE ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES 

Central de Atendimento as Mulheres - Ligue 180: central de atendimento telefônico que 
recebe relatos de violência contra mulheres e reclamações sobre os serviços da rede. 
Orienta as mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação vigente, encaminhando-as 
para os serviços quando necessário. Serviço nacional, gratuito e sigiloso que funciona 24 
horas por dia, finais de semana e feriados. Em 2011, passou a prestar atendimento às 
brasileiras que vivem em Portugal, Espanha e Itália. 

Centros de Referência Especializados de Atendimento às Mulheres em situação de 
Violência: prestam acolhida, acompanhamento psicológico e social, e orientação jurídica 
às mulheres em situação de violência (violência doméstica e familiar contra a mulher - 
sexual, patrimonial, moral, física, psicológica, tráfico de mulheres, assédio sexual; assédio 
moral; entre outros). Estão sendo preparados para considerar as especificidades dessas 
mulheres, traçar estratégias diferenciadas de segurança e encaminhamentos, e, por isso, 
deve ser o principal serviço a ser referenciado pelos demais serviços da rede, e a primeira 
opção de encaminhamento, como forma de garantir o resgate da autonomia, autoestima e 
emancipação das mulheres em situação de tráfico de pessoas.  

Núcleo das Mulheres nas Casas do Migrante: serviço de atendimento ao migrante em 
trânsito nas fronteiras secas, que tem como principal atribuição prestar informações quanto 
à obtenção de documentação, aos direitos e deveres do migrante, entre outros. Tem por 
função identificar casos de violência e tráfico contra a mulher migrante, além de 
encaminhá-las aos serviços de atendimento à mulher em situação de violência dos países 
envolvidos.  

Postos de Atendimento Humanizados aos Migrantes: prestam serviço de recepção a 
brasileiros/as não admitidos/as ou deportados/as nos pontos de entrada. Trata-se de um 
serviço de atendimento/acolhida aos migrantes em situação de violência, com especial 
atenção aos possíveis casos de tráfico de pessoas. Tem como principal função o 
encaminhamento para os demais serviços da rede de atendimento. Compete aos postos, 
entre outros: identificar casos de tráfico de pessoas; prestar informações quanto aos 
direitos e deveres dos migrantes; encaminhamento para as redes de serviços e prestar 
apoio para pessoas desaparecidas no exterior. 

                                                                                                                                                         
Pessoas”. Como resultados, o MJ aponta: ampliação de assistência às vítimas, aumento significativo 
dos estudos e pesquisas sobre o tema, crescimento do número de denúncias e inquéritos 
instaurados. 
 



 

 

 

                  

Consulados do Brasil no exterior: suas principais funções são emitir 2ª via do passaporte 
mediante apresentação de Boletim de Ocorrência emitido pela autoridade local; indicar 
médicos, clínicas ou hospitais na região; informar sobre a existência de serviços locais de 
assistência jurídica gratuita; acompanhar, quando solicitado, o desenrolar das 
investigações e apuração do crime, inclusive junto à Justiça local; repatriar cidadãos 
brasileiros que se encontrem no exterior, comprovada a extrema necessidade 
(desvalimento), mediante autorização do Ministério das Relações Exteriores em Brasília e 
obedecidos os critérios estabelecidos pelo regulamento consular (a repatriação é feita até o 
primeiro ponto de entrada no Brasil); prestar informações sobre entidades assistenciais e 
condições de trabalho; facilitar o contato com familiares e amigos ou alguém que possa 
prestar ajuda, com o envio de recursos financeiros, documentos, passagens, etc; informar 
os parentes mais próximos, em caso de acidente ou outras emergências, e orientá-los 
quanto aos procedimentos adequados; informar sobre a rede de serviços especializados de 
atendimento às mulheres em situação de violência no país em que se encontre, ou os 
existentes no Brasil caso a mulher queira voltar ao seu país de origem.  

Centros de Referência de Assistência Social - CRAS: previne situações de risco e a 
diminuição de situações de vulnerabilidade ao tráfico por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

Casa de acolhimento provisório de curta duração: serviços de abrigamento destinados 
às pessoas em situação de violência, mas que não se encontram em risco eminente de 
morte. São espaços de acolhida onde essas pessoas podem ficar por um curto período de 
tempo, até que se resolva uma necessidade temporária, como obtenção do beneficio 
eventual para o retorno ao local de origem; Destacam-se os importantes benefícios 
eventuais oferecido pelo SUAS que, segundo a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS, são “provisões gratuitas implementadas em espécie ou pecúnia que visam cobrir 
necessidades temporárias em razão de contingências, relativas a situações de 
vulnerabilidades temporárias, em geral relacionadas ao ciclo da vida, a situações de 
desvantagem pessoal ou a ocorrências de incertezas que representam perdas e danos”. 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS): na ausência 
dos Centros de Referência de Atendimento Especializado às Mulheres em situação de 
violência, os CREAS deverão assumir o papel oferecendo atendimento adequado e 
direcionado a mulheres em situação de tráfico de pessoas através de atendimento 
individual e oferecendo atenção e proteção social especial. 

Programa de Atendimento Integral à Família: principal serviço desenvolvido no CRAS, 
ressaltando seu caráter preventivo de acompanhamento das famílias nos seus territórios de 
abrangência. É através do desenvolvimento das ações do PAIF que se pode, inclusive, 
detectar as vulnerabilidades enfrentadas pelos diversos membros da família. 

Polícia Federal: atua na apuração de infrações contra a ordem pública e social de âmbito 
nacional e nas infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional, como nos 
casos do tráfico de pessoas. Segundo recente parceria firmada, a Polícia Federal deverá 
também oferecer às vitimas do tráfico de pessoas opções de atendimento oferecidas pelos 
serviços de atenção às mulheres que compõem a rede de atendimento. 

Serviços de Saúde Pública: que os profissionais da saúde estejam suficientemente 
sensibilizados para saber identificar possíveis casos de tráfico de pessoas e encaminhá-los 
aos demais serviços da rede. 

 
Tabela 1: Atendimento às mulheres em situação de tráfico de pessoas pela Rede 
Especializada de Atendimento à Mulher 
  
Fonte: Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 2011.  

 



 

 

 

                  

Nos dados oficiais, o Brasil é considerado um país de trânsito, origem e destino 

de mulheres traficadas. Há uma percepção de que as mulheres em situação de tráfico 

passam por diversos tipos de violência psicológica, física, legal, social e econômica. A 

SPM/PR compreende o tráfico de mulheres enquanto um problema social a ser enfrentado e 

que é fruto de uma dominação masculina historicamente constituída. Há a ideia de uma 

construção simbólica em torno das mulheres e de representações sobre o corpo feminino, 

objeto de disputa. 

Ao analisar as políticas anti-tráfico na contemporaneidade, Kempadoo (2005) 

afirma que estas ações têm sido construídas do ponto de vista do Estado e tem implicações 

problemáticas em termos de raça e gênero. Concordo com a autora quando afirma que: 

Ao priorizar o crime, a punição e o controle da imigração, a abordagem do 
governo global diverge agora das perspectivas que foram geradas a partir 
de cuidados com a justiça social e os direitos humanos, particularmente das 
mulheres, a despeito de uma certa incorporação de ideias de discursos 
feministas. (...). Problemas estruturais globais que produzem o tráfico – 
globalização, patriarcado, racismo, conflitos e guerras étnicas, devastação 
ecológica e ambiental e perseguição política e religiosa – são raramente 
tocados no paradigma hegemônico sobre o tráfico.  São esses problemas 
estruturais que permanecem como fenômenos globais importantes para 
analisar, desconstruir e combater
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 (KEMPADOO, 2005, p.67, 68 e 69). 

 

Percebo uma reprodução de uma concepção hegemônica de tráfico de pessoas 

presente no debate internacional e que tem implicações sobre a política brasileira. Nesta 

ótica, o tráfico é compreendido como crime que deve ser combatido e punido. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A associação binária entre sexo-gênero tem sido operada nas políticas públicas 

de enfrentamento ao tráfico de mulheres. As políticas funcionam como um locus no qual o 

sexo é visto em termos biológicos e o gênero é associado à ideia de mulher. As diferenças 

naturalizadas de gênero são (re) produzidas, construindo uma representação hegemônica 

sobre mulher e sobre o corpo feminino como lugar primário da sexualidade. 

Há diversas ações desenvolvidas pela SPM/PR no enfrentamento ao tráfico de 

mulheres que se efetivam principalmente após a Política Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (2006). Alguns elementos devem ser considerados: considero que há 

uma representação sobre a ideia de mulher que fundamenta estas ações. Argumento que as 

políticas possuem um caráter heteronormativo engendrando limitações na construção de 

ações específicas para mulheres lésbicas e transexuais, por exemplo. A política apresenta 
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generalização em suas ações, implicando na não existência de ações mais profundas e 

específicas sobre modalidades que questionam as posições fixas de gênero. 

A partir das ações oficiais da Secretaria, observo que há limitações ao se pensar 

outros complexos demarcadores identitários e de diferença como classe social, etnia, faixa 

etária, nacionalidade e religião.  

Embora as ações se mostrem intersectoriais, estas são marcadas pela 

generalização no âmbito do atendimento à vítima. Além disso, há a reprodução de uma 

concepção hegemônica sobre tráfico, compartilhada pelos documentos oficias da SPM/PR. 

Ainda, a noção muito presente da ideia de gênero, como uma significação associada à 

mulher, expressa uma perspectiva naturalizada.  

Analisar os fundamentos discursivos dessas políticas públicas é um exercício 

necessário para pensá-las como espaço de poder que constrói mecanismos de interdição 

sobre a sexualidade, corpos e produção de sujeitos. 

Foucault (1988) destaca como a sexualidade se torna no projeto da modernidade 

uma grande tecnologia do poder em que se articula a dimensão do disciplinar e da 

regulamentação. Estas dimensões por sua vez, são percebidas no combate à atividade do 

tráfico que envolve mulheres, na qual se vê uma centralidade do discurso oficial.  
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