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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo sobre o crime transnacional tráfico de 
mulheres para fins de exploração sexual, por meio da abordagem crítica feminista. No primeiro 
capítulo, a teoria política e o estudo de conceitos introduzem o debate. No segundo, o trabalho 
expõe a conceituação do crime internacional, os dados trazidos pelo relatório Global Report on 
Trafficking in Persons 2020, publicado pelo UNODC, escritório da ONU, bem como desafios 
atuais e perenes do tráfico internacional de mulheres. Por fim, apresenta debates 
contemporâneos sobre os feminismos, atividades sexuais e categorias analíticas, como a 
Interseccionalidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva, que lança mão do método de pesquisa 
bibliográfica, por meio da revisão da literatura sobre o tema. Conclui-se: o tráfico internacional 
de mulheres é uma atividade complexa, multifatorial e antiga, alicerçada na divisão dos papéis 
binários de gêneros, na obtenção do lucro, na divisão sexual do trabalho, na estigmatização do 
exercício sexual das mulheres, e na vigilância e objetificação dos corpos; não cabendo, portanto, 
tratar o crime mencionado unicamente como uma violação aos direitos das mulheres — apesar 
de também o ser. 

Palavras-chave: Direito Internacional. Tráfico de Mulheres. Tráfico de Pessoas. Feminismos. 
Teoria Crítica. 

 

  



ABSTRACT 

This dissertation aims to study the transnational crime of trafficking in women for the purpose 
of sexual exploitation, through a critical feminist approach. In the first chapter, political theory 
and the study of concepts introduce the debate. In the second chapter, the dissertation exposes 
the conceptualization of international crime, data brought by the Global Report on Trafficking 
in Persons 2020, published by UNODC, UN office, as well as current and perennial challenges 
of international trafficking in women. Finally, it presents contemporary debates on feminisms, 
sexual activities and analytical categories, such as intersectionality. This is a descriptive 
research, which makes use of the bibliographic research method, through a review of the 
literature on the subject. It concludes: the international trafficking of women is a complex, 
multifactorial and ancient activity, based on the division of binary gender roles, on profit-
making, on the sexual division of labor, on the stigmatization of the sexual exercise of women, 
and on surveillance and objectification of bodies; it is not appropriate, therefore, to treat the 
mentioned crime only as a violation of women's rights - although it is also the case. 

Keywords: International right. Women Trafficking. Human Trafficking. Feminisms. Critical 

Theory. 
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INTRODUÇÃO 

Platão questiona se quando a alguém é negado um espaço na história, significa que esse 

alguém não existe1. Ora, as mulheres existem. Mas lhes foi negado terreno nas produções das 

narrativas que constroem as teorias políticas e as subjetividades coletivas. Esta dissertação 

objetiva estudar o crime transnacional tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, por 

meio da abordagem da teoria crítica feminista. Para esse estudo, foi utilizado o método 

descritivo por meio de revisão bibliográfica. O estudo teórico foi segmentado e será apresentado 

neste texto de acordo com a seguinte divisão: a apresentação da teoria crítica feminista; o estudo 

do tráfico de mulheres e a exposição dos debates feministas contemporâneos. 

O primeiro capítulo, a fim de alicerçar o debate, discorre sobre duas obras clássicas: 

O contrato Sexual, de Carole Pateman (2020), e A Dominação Masculina (2020), de Pierre 

Bourdieu. A escolha dessas obras deu-se pela relevância histórica de suas ideias, pela 

respeitabilidade das teorias por parte da comunidade acadêmica e pela seriedade dos métodos 

trabalhados por Pateman e Bourdieu. Esse capítulo versa ainda sobre os temas: teoria crítica, 

feminismos, união entre feminismo e Direito, conceitos utilizados nos estudos feministas e mais 

contribuições, como os conceitos de violência e de divisão sexual do trabalho.  

Já o segundo capítulo discorre especificamente sobre o tráfico de mulheres. Esse 

crime transacional, violento e lucrativo, atinge homens, mulheres, meninas, meninos, pessoas 

não-binárias, grupos especialmente vulneráveis etc., mas tem como maiores vítimas as 

mulheres. O crime também pode ser realizado para inúmeras finalidades, como para recrutar 

pessoas para o trabalho fabril forçado, mendicância compulsória e venda de órgãos, mas tem 

como maior finalidade a exploração para fins sexuais. Dito isso, faz-se evidente a relevância 

do objeto definido nesta pesquisa. 

O terceiro capítulo, por sua vez, apresenta questões contemporâneas acerca das 

atividades sexuais e demonstra algumas dessas indagações também como resultado de pesquisa. 

O consentimento, as vulnerabilidades específicas das mulheres e de outros grupos, como 

LGBTQIA+, e o debate acerca da atividade “sexo pago”, são alguns exemplos. Há ainda a 

explicação da categoria “Interseccionalidade”. A Interseccionalidade é um modo analítico de 

especificação e cruzamento de identidades, que contribui para o entendimento do porquê, apesar 

 
1 PLATÃO. Todo lo que es ocupa algún espacio. In: Platón. Diálogos. Time o de la naturaleza. México: Editorial 
Porrúa, 1969, p. 688. 
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do crime tráfico humano poder atingir a todos, recair sobre alguns grupos de forma mais 

agressiva. 

Vale ressaltar também que o tráfico de mulheres faz parte da “indústria do sexo” ou 

“mercado do sexo”, sendo relacionado com atividades como prostituição, rufianismo, turismo 

sexual, pornografia etc. Os conceitos dessas figuras são abordados no capítulo 2, mas, para 

iniciar este texto, vale ter uma ideia clara: o tráfico internacional de mulheres se situa no 

contexto de exploração das mulheres. Ou seja, pessoa ou pessoas tendo benefícios ilícitos 

(financeiros ou de outra natureza) devido aos trabalhos forçados de mulheres. Por isso, repete-

se: é moldado pela ordem econômica. Só há mulheres sendo traficadas e exploradas para fins 

sexuais porque essa atividade é altamente lucrativa. 

A escolha do tema se justifica pela necessidade de se buscar caminhos capazes de 

colaborar com o entendimento integral do tráfico internacional de mulheres para fins de 

exploração sexual. O desafio desta pesquisa é admiti-la no contexto do Direito. O Direito 

mostrou-se uma ferramenta importante para gerir o cotidiano do crime, bem como para 

catalogar dados, estudar casos e atuar na repressão das redes criminosas. No entanto, mostra-se 

insuficiente para uma análise verdadeiramente crítica e propositora de mudanças estruturais, 

necessidades entendidas neste trabalho como centrais para o efetivo enfrentamento. 

 Os autores e autoras escolhidas para essa dissertação foram pautados na relevância 

acadêmica, na consolidação metodológica e na multiplicidade de abordagens. Há sociólogos, 

historiadoras, teóricos políticos, uma arquiteta e mais profissionais, contemporâneos ou com 

trajetórias já encerradas, que contribuem para o estudo. Há também a utilização do relatório 

UNODC2 sobre o tema, que traz dados relevantes para o entendimento concreto do desafio que 

se apresenta. 

Ao passo que o relatório mais novo, sobre o tema acima mencionado, enfatiza que 70% 

das vítimas do TP são mulheres e meninas, a maioria delas são traficadas para fins de exploração 

sexual, mais de 60% das pessoas processadas, investigadas, presas ou condenadas por TP são 

homens. Além disso, mais de 61% dos magistrados brasileiros são homens. Há, então, um 

acontecimento social com sujeitos absolutamente definidos, tornado o Tráfico Humano um 

problema social que pode e deve ser olhado sob a “ótica crítica” definida. 

 
2 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in Persons 2020. United 
Nations publication, Sales, E.20.IV.3, 2021. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf. Acesso em: set. 2021. 
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A teoria crítica colabora à medida que admite e deseja subverter a ordem das narrativas 

contadas até hoje. Sim. As mulheres precisam ser protegidas da exploração; e mais que os 

homens, pois não participam dos contratos firmados socialmente de maneira equivalente aos 

homens. Mas o que é exploração? O capítulo 3 aborda essa questão e conclui: o feminismo é, 

na verdade, os feminismos. Não há resposta única para a questão da exploração nem para a 

questão de qual “estado” ou “Direito” é mais vantajoso para as mulheres; ou até se é possível 

um Direito realmente atento e dedicado, primariamente, a necessidades que não as dos homens. 

Mas, enquanto mudanças estruturais não forem apresentadas como opção, resta: a tentativa de 

compressão a respeito das lacunas do Direito; o estudo das teorias que formaram a divisão dos 

gêneros; e a abertura verdadeira de pensamento para que a multiplicidade de mulheres seja 

contemplada.  
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1 INTRODUÇÃO À TEORIA CRÍTICA FEMINISTA, CONCEITOS E OUTRAS 
CONTRIBUIÇÕES 

bell hooks3, acadêmica estadunidense e uma das mais importantes intelectuais 

feministas da atualidade, apresenta o tema “pensamento crítico” em seu livro Ensinando 

pensamento crítico: sabedoria prática (2020)4, como o “anseio por saber — por poder 

compreender o funcionamento da vida”5. A autora explica que esse pensamento é mais que um 

método: é um processo de interação coletiva e, para vivê-lo, é preciso “aprender a aceitar a 

alegria e o poder do pensar propriamente dito”6. 

É fundamental que haja discernimento para experimentar o pensamento crítico, 

argumenta a autora. E mais. É fundamental mergulhar. É fundamental também “muita coragem 

e imaginação”7. bell hooks fala ainda em “abertura radical” ou “manter a mente aberta”8, 

especialmente na academia, onde pesquisadores tendem a se apegar a certos pontos de vista e 

protegê-los, descartando outras perspectivas. 

Sobre o feminismo, explica a autora, entende-se que a “crítica” é a sua natureza. Antes 

do movimento de libertação feminista, “a educação era usada como ferramenta para reforçar o 

sistema político do patriarcado”9, e a partir da ampla divulgação das ideias do feminismo, houve 

uma revolução na educação, originada com a crítica disseminada ao machismo em diversas 

frentes. O pensamento crítico feminista representou uma “forte ameaça ao status quo”; e essa 

ameaça seria a gestação de uma descolonização do pensar. 

Ao citar Paulo Freire, bell hooks traz o seguinte trecho: 

 
3 bell hooks é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins, escritora estadunidense nascida em 25 de setembro de 1952. 
O nome, grafado em letras minúsculas, é uma homenagem aos sobrenomes da mãe e da avó. A justificativa, 
declarada pela própria bell: “o mais importante em meus livros é a substância e não quem sou eu”. Por esse motivo, 
o presente trabalho é escrito respeitando a vontade da autora. Ver mais em: hooks, bell. Alisando o nosso cabelo. 
Pele negra. Trad. Lia Maria dos Santo. 2009. Publicado originalmente em: Revista Gazeta de Cuba – Unión de 
escritores y Artista de Cuba, jan./fev.2005. 
 
4 hooks, bell. Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática. São Paulo: Editora Elefante, 2020.   
 
5 Ibid., p. 31. 
 
6 Ibid., p. 33. 
 
7 Ibid., p. 35. 
 
8 Ibid., p. 35. 
 
9 O conceito é abordado no tópico 1.3. 
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A cultura dos colonizados [era] expressão de sua forma bárbara de 
compreender o mundo. Cultura, só a dos colonizadores. [...] para os 
colonizados que passaram pela alienante experiência da educação colonial, a 
“positividade” desta educação ou de alguns de seus aspectos só existe quando, 
independentizando-se, a rejeitam e a superam10 (FREIRE, 2020 apud hooks, 
2020, p. 56).  

É por esse movimento de “descolonização” que os autores a seguir integram o presente 

trabalho. Em medidas distintas, todos ecoam vozes e questões que fogem à dominação. Carole 

Pateman (2020), por exemplo, expõe a teoria política adicionando uma parte até então não 

contada; e Pierre Bourdieu (2020), antropólogo e sociólogo francês, a partir de uma pesquisa 

empírica e acadêmica realizada na Cabília, região montanhosa da Argélia, observa e teoriza por 

uma ótica disruptiva as relações de gênero, a condição feminina, a dominação masculina e a 

violência simbólica11. No mesmo sentido, Eduardo Ramalho Rabenhorst (2010) e Carol Smart 

(2010) consideram as provocações e questionamentos do feminismo no Direito, 

especificamente. 

Ao discorrer sobre a importância da teoria feminista em sua vida pessoal e profissional, 

Eduardo Ramalho Rabenhorst, em “Encontrando a Teoria Feminista do Direito” (2010), versa 

sobre a dificuldade de compreensão coletiva do Direito como uma ciência social: 

Nós, juristas (sempre tenho dificuldade com o emprego deste pronome, e isso 
já é profundamente revelador de minha autenticidade como tal), não lidamos 
com a teoria do mesmo modo como fazem os outros acadêmicos. Primeiro 
porque somos talvez os únicos a chamar a teoria de “doutrina”, o que não é 
algo a ser negligenciado, mormente na perspectiva de uma história do 
conhecimento jurídico. Em seguida, porque concebemos os estudos no direito 
substantivamente como o exame descontextualizado desse material 
doutrinário e jurisprudencial que tem por foco a lei. Até então nenhum 
problema, pois o direito foi vislumbrado na Idade Média como uma das artes 
liberais, isto é, como um saber essencialmente prático. A dificuldade aparece, 
no entanto, quando lembramos que além desta filiação medieval, o direito 
também foi pensado, a partir do final do século XIX como uma ciência social12 
(RABENHORST, 2010, p. 14-15). 

Eduardo Rabenhorst expõe e discute como as indagações de identidade do profissional 

do Direito, que já são dilatadas, tornam-se exponenciais com a possibilidade de inclusão desta 

teoria: a teoria feminista. Questiona o autor, de forma retórica: “com efeito, o que a teoria do 

direito pode ganhar com esta adição? O que a abordagem feminista tem a oferecer à teoria do 

 
10 FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo (apud hooks, 2020, p. 56). 
  
11 Os autores Carole Pateman e Pierre Bourdieu são abordados nos tópicos 1.1 e 1.2, respectivamente. 
 
12 RABENHORST, Eduardo Ramalho. Encontrando a Teoria Feminista do Direito. Prima Facie. João Pessoa, v. 
9, n. 17, Jul-Dez, 2010, p. 14-15. 
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direito? Não seria o feminismo, de antemão, um programa teórico contrário ao direito?”. “O 

direito tem sexo?”13, essa é uma das perguntas do mencionado autor paraibano. 

O autor também confirma que o feminismo sempre se posicionou de forma crítica em 

relação ao dDreito, pois o feminismo suspeita da estabilidade abstrata das categorias jurídicas. 

Ou seja, o feminismo revê, a todo momento, os conceitos e categorias com o objetivo de as 

corporificar. Suspeitando dessas categorias abstratas (como, a partir da pergunta, “tem sexo o 

direito?”), o feminismo aproxima-se da chamada “teoria crítica”, explica o autor14.  

Vale, nesse momento, ressaltar a definição do Direito que bastante dialoga com a 

questão “o direito tem sexo?”. Carol Smart (1995), socióloga britânica, defende que o Direito 

é um discurso de sujeitos. Assim, o Direito seria um dos muitos discursos por meio dos quais 

os sujeitos são constituídos, impondo controles diferentes e mais ou menos sofisticados a cada 

um deles. Embora mais discursos participem das constituições dos sujeitos (e não apenas o 

Direito), o Direito se mostra um discurso especialmente poderoso, por ser particularmente 

autoritário15. 

Contribuindo com a discussão, ao aproximar Direito e feminismo, Smart, em sua obra 

“La teoria feminista y el discurso jurídico”16, discorre sobre o Direito lançar, de modo 

constante, novos desafios à teoria feminista sociojurídica. Smart argumenta que há problemas 

específicos envolvendo essas duas teorias, e que esses problemas apresentam três instâncias. A 

primeira instância é sobre o desafio da “letra escrita”, um desafio apresentado pela 

complexidade de um sistema jurídico que manifesta oposição entre a norma e a jurisprudência. 

A segunda instância seria definida pela ideia das naturezas do Direito e do feminismo, pelo 

seguinte motivo: o Direito é, essencialmente, um discurso (de sujeitos, como abordado acima) 

liberal e heteronormativo, o que dificulta absolutamente a introdução do feminismo nesse 

campo. 

E a terceira instância, e o mais concreto desafio, explica Smart (2000), é a utilidade 

prática que o Direito exerce, pois toda norma é convertida em consequências práticas para as 

mulheres e para os homens. Desse modo, Smart apresenta a relação conflituosa que o Direito e 

 
13 Ibid., p. 15. 
 
14 RABENHORST, Eduardo Ramalho. Feminismo e Direito.  Revista Gênero & Direito, n. 1-2010, jan. 2010.  
 
15 SMART, Carol. Feminism and the Power of Law. London: Routledge, 1995. 
 
16 SMART, Carol. La teoría feminista y el discurso jurídico. Biblos, 2000, p. 31-71. 
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a teoria feminista sociojurídica enfrentam, mas defende, igualmente, que esses desafios (ou 

instâncias) precisam ser encarados para o reprojeto de um Direito contemporâneo e inclusivo. 

A seguir, serão apresentados autoras e autores, estudos e conceitos que pensam esse reprojeto 

e/ou que teorizam sobre “gênero”, “teoria política” e “poder”.  

 
1.1 Um estudo sobre A Dominação Masculina, de Pierre Bourdieu 

Pierre Félix Bourdieu, sociólogo francês nascido em 1930, é autor da teoria clássica 

sobre poder e dominação, sintetizada no livro A dominação Masculina: a condição feminina e 

a violência simbólica (2020)17. Essa obra é fruto de uma pesquisa de campo realizada na 

Cabília, região montanhosa do norte da Argélia e isolada socialmente. Ao observar essa 

sociedade pouco suscetível a influências externas e as suas relações de gênero, Bourdieu nos 

apresenta uma teoria sobre a ordem de dominação, o poder, e as violências simbólicas.  

Ao iniciar a obra, Bourdieu situa o leitor/a e diz que ela/ele também está presente nesse 

campo de dominação; ou seja, a leitura que fará, sobre o modo de dominação, é feita 

concomitantemente à vivência nesse espectro de dominação (seja o leitor parte dominada ou 

dominante18). 
Como estamos incluídos, como homem ou mulher, no próprio objeto que nos 
esforçamos por aprender, incorporamos, sob a forma de esquemas 
inconscientes de percepção e de apreciação, as estruturas históricas da ordem 
masculina; arriscamo-nos, pois, a recorrer, para pensar a dominação 
masculina, a modos de pensamento que são eles próprios produto de 
dominação. Não podemos esperar sair desse círculo se não encontrarmos uma 
estratégia prática para efetivar uma objetivação do sujeito da objetificação 
científica19 (BOURDIEU, 2020, p. 17). 
 

Bourdieu introduz a sua teoria com a seguinte constatação: estamos inseridos em um 

“sistema de oposições homólogas”20 e isso quer dizer que entendemos o mundo de forma 

coletiva a partir de divisões binárias, como alto/baixo, em cima/embaixo, quente/frio. Essas 

ideias homólogas estão para além da sexualidade e são aplicadas universalmente, registrando 

“diferenças da natureza inscritas na objetividade”21.  

 
17 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina: a condição feminina e a violência simbólica. 18ª ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2020.   
 
18 Esses conceitos são abordados afrente.  
 
19 Ibid., p. 17. 
 
20 Ibid., p. 21. 
 
21 Ibid., p. 22. 
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No entanto, argumenta Bourdieu, “o mundo social constrói o corpo como realidade 

sexuada e como depositário de princípios sexualizantes”22, assim sendo, na experimentação da 

“topologia sexual do corpo sexualizado”23, esses conceitos homólogos (alto/baixo, em 

cima/embaixo, quente/frio) adquirem caráter masculino ou feminino. A “topologia sexual do 

corpo sexualizado” seria, em outras palavras, o fenômeno que sexualiza (ou impõe um gênero 

a) todas as ações ou omissões humanamente praticadas24. 

 Nesse sentido, Bourdieu discorre sobre como a ordem sexualizada adquire caráter de 

legitimação que opera sob uma ordem masculina, e diz que essa experiência “apreende o mundo 

social e suas arbitrárias divisões, a começar pela divisão socialmente construída entre os sexos, 

como naturais, evidentes, o que adquire, assim, todo um reconhecimento de legitimação”25. O 

fator da “força da ordem masculina” é inserido na discussão:  
 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 
justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem 
necessidade de se enunciar em discursos que visem legitimá-la. A ordem 
social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 
dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão sexual do trabalho, 
distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, 
de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do espaço, [...] no 
próprio lar, [...] é a estrutura do tempo [...] (BOURDIEU, 2020, p. 24). 
 

O que Bourdieu mostra nessa obra é como a constante “sexualização” do mundo e das 

atividades humanas acabam impondo a “dominação masculina” na vida coletiva; mas isso não 

quer dizer que os homens sejam plena e somente beneficiados por ela, e que as mulheres sejam 

as vítimas exclusivas26. O acadêmico é claro ao evidenciar que “os homens também são 

prisioneiros e, sem se aperceberem, vítimas da representação dominante”27; e “o privilégio 

 
22 Ibid., p. 26. 
 
23 Ibid., p. 21. 
 
24 O movimento para o alto sendo, por exemplo, associado ao masculino, como a ereção, ou a posição superior 
no ato sexual (BOURDIEU, 2020, p. 21). 
 
25 Ibid., p. 23. 
 
26 Bourdieu também explana a complexidade das mulheres que, inseridas nessa estrutura dominante como 
“dominadas”, também reproduzem a dominação e reafirmam os atos de submissão: “Quando os dominados 
aplicam àquilo que os domina esquemas que são produto da dominação, ou, em outros termos, quando seus 
pensamentos e suas percepções estão estruturados de conformidade com as estruturas mesmas da relação da 
dominação que lhes é imposta, seus atos de conhecimento são, inevitavelmente, atos de reconhecimento, de 
submissão” (BOURDIEU, 2020, p. 30). 
 
27 Ibid., p. 86. 
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masculino é também uma cilada e encontra sua contrapartida na tensão e contensão 

permanentes, levadas por vezes ao absurdo, que impõe a todo homem o dever de afirmar, em 

toda e qualquer circunstância, sua virilidade”28. 

O autor trabalha o conceito de dominação ao estabelecer paralelos entre os sexos dos 

homens e das mulheres, as sexualidades, os afetos, e mais29. E, ilustrando o ato sexual em si, 

defende que os seus significados são uma representação evidente da forma de poder e 

dominação masculina: 
Se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, é porque 
ela está construída através do princípio de divisão fundamental entre o 
masculino, ativo, e o feminino, passivo, e porque esse princípio cria, organiza, 
expressa e dirige o desejo — o desejo masculino como desejo de posse, como 
dominação erotizada, e o desejo feminino como desejo da dominação 
masculina, como subordinação erotizada, ou mesmo, em última instância, 
como reconhecimento erotizado da dominação (BOURDIEU, 2020, p. 42). 

A “dominação masculina”, título do livro, é constituída em diversas outras esferas dos 

relacionamentos homem/mulher, e não apenas no sexo. Bourdieu explica que, por meio de uma 

visão androcêntrica30 de mundo, a dominação é erotizada e posta em local de destaque e de 

prestígio; e é engendrada a tal ponto que nós, sociedade, não somos capazes de observá-la a 

todo momento. A transmutação da violência física para a simbólica seria, portanto, a 

sofisticação da dominação. É interessante notar que o termo “simbólica/o” causa confusão pois, 

em alguns momentos, pode-se imaginar simbolismo como ficção, ideia que não procede, 

segundo Bourdieu: 
Ao tornar “simbólico” em um de seus sentidos mais correntes, supõe-se, por 
vezes, que enfatizar a violência simbólica é minimizar a violência física e 
(fazer) esquecer que há mulheres espancadas, violentadas, exploradas, ou, o 
que é ainda pior, tentar desculpar os homens por essas formas de violência. O 
que não é, obviamente, o caso. [...] Os dominados aplicam categorias 
construídas do ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, 
fazendo-as assim serem vistas como naturais. [...] A violência simbólica se 
institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de conceder 
ao dominante (e, portanto, à dominação) quando ele não dispõe, para pensá-la 
e para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele, de mais que 
instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo 

 
28 Ibid., p. 88. 
 
29 A respeito dos significados do sexo para os homens e para as mulheres: “À diferença das mulheres, que estão 
socialmente preparadas para viver a sexualidade como uma experiência íntima e fortemente carregada de 
afetividade, que não inclui necessariamente a penetração, mas que pode incluir um amplo leque de atividades 
(falar, tocar, acariciar, abraçar, etc.), os rapazes tendem a “compartimentar” a sexualidade, concebida como um 
ato agressivo, e sobretudo físico, de conquista orientada para a penetração e o orgasmo” (BOURDIEU, 2020, p. 
40-41). 
 
30 Esse conceito é abordado afrente. 
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mais que a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser 
vista como natural; [...] (BOURDIEU, 2020, p. 63-64). 

A visão da violência simbólica como natural, dita acima, é fundamental neste trabalho, 

e Bourdieu comenta a ligação dessa naturalização com a expressão da vontade e o 

consentimento da mulher31. Vale se ater à seguinte constatação:  

Não se pode, portanto, pensar esta forma particular de dominação senão 
ultrapassando a alternativa da pressão (pelas forças) e do consentimento (às 
razões), da coerção mecânica e da submissão voluntária, livre, deliberada ou 
até mesmo calculada. O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, de 
gênero, de cultura, de língua etc.) se exerce não na lógica pura das 
consciências cognoscentes, mas através dos esquemas de percepção, de 
avaliação, e de ação que são constitutivos dos habitus e que fundamentam, 
aquém das decisões da consciência e dos controles da vontade, uma relação 
de conhecimento profundamente obscura a ela mesma. Assim, a lógica 
paradoxal da dominação masculina e da submissão feminina, que se pode 
dizer ser, ao mesmo tempo e sem contradição, espontânea e extorquida, só 
pode ser compreendida se nos mantivermos atentos aos efeitos duradouros que 
a ordem social exerce sobre as mulheres (e os homens), ou seja, às disposições 
espontaneamente harmonizadas com essa ordem que as impõe (BOURDIEU, 
2020, p. 68-69). 

O pensador justifica que a força simbólica da dominação masculina é tamanha, que em 

determinados casos, não há necessidade de coação física. E mais: 

Lembrar os traços que a dominação imprime perduravelmente nos corpos e os 
efeitos que ela exerce através deles não significa dar armas a essa maneira, 
particularmente viciosa, de ratificar a dominação que consiste em atribuir às 
mulheres a responsabilidade de sua própria opressão, sugerindo, como já se 
fez algumas vezes, que elas escolhem adotar práticas submissas (“as mulheres 
são os seus piores inimigos”) ou mesmo que elas gostam dessa dominação, 
que elas “se deleitam” com os tratamentos que lhes são infligidos, devido à 
uma espécie de sadomasoquismo constitutivo de sua natureza. Pelo contrário, 
é preciso assinalar, não só que as tendências à “submissão” dadas por vezes 
como pretexto para “culpar a vítima” são resultantes das estruturas objetivas, 
como também que essas estruturas só devem sua eficácia aos mecanismos que 
elas desencadeiam e que contribuem para sua reprodução (BOURDIEU, 2020, 
p. 72). 

O conjunto argumentativo de Bourdieu forma a teoria da dominação masculina. Em 

vários momentos do seu texto, o sociólogo torna evidente que a estrutura dominante é 

complexa, sofisticada, discreta e violenta. É fundamental pensá-la como resultado de diversas 

variantes. Em conclusão, as mulheres e os homens são vítimas do fenômeno, mas às mulheres 

 
31 O tema é abordado mais detalhadamente nos capítulos 2 e 3 desta dissertação. 
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são negados: espaços de poder, de socialização, de livre escolha intelectual, emocional e 

corporal32.  

Bourdieu acredita que, para o registro e o entendimento de uma “história das 

mulheres”33, é necessário compreender a história dos agentes e das instituições que 

permaneceram dominantes — o autor cita principalmente a Igreja, o Estado e a Escola. 

Bourdieu argumenta que, para a história plural acontecer, é fundamental que haja um “trabalho 

histórico de des-historização”, e isso seria “trazer à luz as invariantes trans-históricas”34. Ou 

seja, observar o que era/é imutável.  
Escrever a partir de um relato pessoal ou ter como fio condutor a narrativa de 
uma experiência privada, por exemplo, é cometer, entre nós acadêmicos do 
direito, grave indisciplina universitária. É que, talvez, como já assinalara 
Pierre Bourdieu há mais de uma década, a força do direito segue dependendo 
de regras restritas sobre quem está autorizado a falar, sobre o que se pode 
falar, e de que forma isso deve ser feito (RABENHORST, 2010, p. 8, grifos 
do autor).  

Sobre a permanência e força de instituições e narrativas dominantes, especialmente 

sobre histórias da teoria política, a autora Carole Pateman (2020) muito contribui. Esse tema 

será exposto no tópico a seguir. 

 
1.2 Um estudo sobre “O Contrato Sexual”, de Carole Pateman 

“A mais famosa e influente história política dos tempos modernos encontra-se nos 

escritos dos teóricos do contrato social [...], mas hoje, invariavelmente, apenas metade da 

história é contada”35. É desse modo que a cientista política Carole Pateman inicia a sua obra O 

Contrato Sexual (2020). Nela, a estudiosa visa trazer à tona a parte da história que “não é 

contada”; e objetiva discutir o lado excluído dessa narrativa sobre como os seres humanos 

significaram a si mesmos e a vida social. O objetivo desse capítulo, portanto, é alicerçar este 

trabalho na ótica da teoria política de Pateman, para apresentar, mais à frente, como o tráfico 

de mulheres para fins de exploração sexual ainda é, em suas mais variadas formas, um crime 

tão difícil de ser detectado e, ainda, considerado um “crime invisível”. 

 
32 Como exemplo dos espaços negados ou limitados: “Quando elas participam do debate público, têm que lutar 
permanentemente para ter acesso à palavra e para manter a atenção” (BOURDIEU, 2020, p. 100).  
 
33 Ibid., p. 137. 
 
34 Ibid., p. 139.  
 
35 PATEMAN, Carole. O contrato sexual. São Paulo: Paz e Terra, 2020, p. 13. 
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Pateman, assim como outros teóricos políticos, entende que diversas narrativas 

coletivas são responsáveis pela formação das relações sociais e, portanto, das construções 

objetivas e subjetivas dos corpos. Entre essas narrativas, o contrato social se destaca. A história 

do contrato social seria, de forma resumida, um pacto coletivo no qual os homens renunciariam 

a suas liberdades absolutas em troca de uma certa segurança, que viria por meio da criação de 

um estado. Esse estado, apesar de tomar a liberdade coletiva, devolveria organização, ordem e 

civilização. O que ocorre é que essa história é contada como uma história de liberdade e direitos 

conquistados; e é, de fato, mas apenas para os homens. 

A autora evidencia então que o debate não deve ocorrer entorno do contrato social, 

mas do pacto original. O pacto original, além de ser formado pelo contrato social, também seria 

formado pelo contrato sexual, que é a parte de dominação e submissão. Lembrar que antes do 

contrato social existe o pacto original, é imperativo para Pateman. A filósofa política 

fundamenta o seu interesse por esse assunto: 
Não estou, contudo, escrevendo sobre legislação contratual. Minha 
preocupação é com o contrato como um princípio de associação e uma das 
formas mais importantes de instituição das relações sociais, tais como a 
relação marido e mulher ou a relação entre capitalista e trabalhador. [...] O 
objeto de todos os contratos em que estou interessada é um tipo muito especial 
de propriedade que os indivíduos detêm em sua pessoa. Conhecer um pouco 
da história do contrato sexual ajuda a explicar por que aparecem problemas 
específicos nos contratos em que as mulheres estão envolvidas (PATEMAN, 
2020, p. 18). 

 A autora discorre sobre como, desde o início de uma formação coletiva mais 

organizada, o sexo/gênero fundamenta os direitos civis e político: 
Com exceção de Hobbes, os teóricos clássicos argumentam que as mulheres 
naturalmente não têm os atributos e as capacidades dos “indivíduos”. A 
diferença sexual é uma diferença política; a diferença sexual é a diferença 
entre liberdade e sujeição. As mulheres não participam do contrato original 
através do qual os homens transformam a sua liberdade natural na segurança 
da liberdade civil. As mulheres são o objeto do contrato. O contrato sexual é 
o meio pelo qual os homens transformam seu direito natural sobre as mulheres 
na segurança do direito patriarcal civil (PATEMAN, 2020, p. 18). 

“A origem da esfera pública não é um mistério. O contrato social dá origem ao mundo 

público da legislação civil, da liberdade e da igualdade civis, do contrato e do indivíduo. Qual 

é a história (hipotética) da origem da esfera privada?”36, indaga Pateman. Apesar da esfera 

privada (especialmente a formação da família) ser compreendida como anterior à esfera pública, 

muito pouco se fala sobre ela. Os teóricos do contato parecem entender que o estudo da esfera 

 
36 Ibid., p. 25. 
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privada é irrelevante; como se a única história política fosse a história pública, e Pateman não 

concorda. As narrativas da vida privada devem ser igualmente consideradas para o 

entendimento político37. 

A teoria clássica do contrato social, explica Pateman, se fundamenta em uma 

declaração: “os indivíduos são naturalmente livres e iguais, ou nascem livres e iguais”38. E por 

isso, o contrato social seria uma teoria emancipatória por excelência, ou seja, ele possibilitaria 

a concretização dessa liberdade já intrínseca aos homens. No entanto: 
Para a história do contrato social, o problema é que, no estado natural, a 
liberdade é tão instável que a subordinação dos indivíduos à lei civil do 
Estado, ou, na versão de Rousseau, a submissão a eles próprios, coletivamente, 
numa associação política participativa, seria uma escolha sensata 
(PATEMAN, 2020, p. 69). 

 E essa associação política participativa viria por meio de contratos firmados de forma 

constante. “Mas, por que contratos?”39. É um questionamento retórico de Pateman, anterior a 

ideia de que: “para se tornar o detentor da propriedade em sua pessoa, o indivíduo tem que 

estabelecer uma relação entre ele e sua propriedade, tem que tomar a posse a si mesmo e traduzir 

sua vontade em sua pessoa e suas aptidões torná-las ‘suas’”40. O entendimento do próprio corpo 

e da própria pessoa como propriedade é o que dá espaço a todas as discussões seguintes. É a 

partir do contrato que nasce um reconhecimento social mútuo, que viabiliza a participação na 

vida política: 

O indivíduo do contratualismo é necessariamente o proprietário de sua pessoa 
e de seus atributos ou, na famosa descrição de C. B. Macpherson, ele é um 
indivíduo possuidor. O indivíduo possui o seu corpo e suas aptidões como 
propriedades, exatamente como ele possui propriedades materiais. De acordo 
com essa abordagem, cada indivíduo pode e deve encarar o mundo e os outros 
indivíduos somente a partir da perspectiva de sua avaliação subjetiva de como 
melhor se proteger sua propriedade ou, como frequentemente se diz, a partir 
da perspectiva do seu interesse pessoa (PATEMAN, 2020, p. 87-88). 
 

 
37 O teórico Thomas “Hobbes também encarava todas as relações contratuais, inclusive as sexuais, como políticas, 
embora um pressuposto fundamental da teoria política moderna seja que as relações sexuais não são políticas. 
Hobbes também foi esclarecedor no que diz respeito ao fato de a ordem civil se tornar fundadora do patriarcado 
moderno” (Ibid., p. 73). 
 
38 Ibid., p. 67. 
 
39 Ibid., p. 88. 
 
40 Idem. 
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E se “a propriedade tem que ser protegida, um indivíduo pode ter acesso à propriedade 

de um outro apenas com a autorização do segundo”41, mas o que seria exatamente essa 

autorização? Para Pateman, é exatamente aí que está a falácia da teoria do contrato. A 

autorização de uma pessoa sobre outra não é uma história de liberdade; é uma história de 

sujeição. O contrato, necessariamente, é uma forma de estabelecer subordinação. 

Há outro ponto importante e criador de sujeições. Pateman cita alguns teóricos que 

argumentam: quando os indivíduos fazem contratos uns com os outros, os motivos que os levam 

a fazê-los não interferem na validade do contrato; o fato de o contrato ter sido feito é suficiente. 

Esse é um ponto importante e criador de sujeições, para Pateman. Acreditar na liberdade e na 

igualdade plenas, antes de alguma troca ser estabelecida em contrato, é algo limitado. Por isso, 

feministas e comunistas, naturalmente críticos, vêm falando sobre as vulnerabilidades diversas 

que colocam alguns indivíduos em posições muito superiores à de outros, tornando o contrato, 

mais uma vez, uma forma de sujeição e única alternativa. 

Pateman defende que, se o contrato é o meio para assegurar e promover as liberdades 

individuais, mas a sociedade e os grupos não se organizam de forma igualitária (cada um deles 

obedecendo e operando com mais ou menos espaço, voz e poder), então a teoria do contrato só 

pode existir enquanto teoria incompleta. Há informação faltante nas narrativas dos contratos 

sociais, ainda que elas possuam especificidades de acordo com o teórico contratualista em 

questão. A isso, soma-se o fato de que a demonstração da vontade é prejudicada, já que forças 

sociais diferentes alteram indivíduos diferentes. Igualdade social, então, apresenta-se como um 

conceito simplório para o exame total dos consentimentos, vontades e disposições dos corpos42. 

A ideia do contrato, portanto, apoia-se na “ficção política” de que todo contrato existe 

e é firmado por meio de relações livres. A autora defende que a história ajuda a entender os 

mecanismos por meio dos quais essas relações não são tão livres assim, e que os homens 

reivindicaram o direito ao acesso e o domínio aos corpos das mulheres por muito tempo. Nesse 

cenário, a prostituição seria uma importante figura social, capaz de concretizar esses contratos 

desiguais e de fomentar uma indústria de corpos.  

Para mergulhar no estudo das sujeições, em determinado momento do texto, Pateman 

propõe a escravidão (entendida pela autora como ausência do contrato) como exemplo máximo 

 
41 Ibid., p. 90. 
 
42 Ver mais no terceiro capítulo. 
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de sujeição. A partir disso, uma indagação: aceitar estar sujeito a outra pessoa demonstra 

liberdade (pois houve acordo/consentimento), e, portanto, exercício civil e político, ou 

abdicação de seus direitos civis e políticos? Em seguida, explana a complexidade da teoria 

contratual e a lógica de cada indivíduo ter, em si mesmo, uma propriedade: 
Mas a doutrina do contrato tem dois lados. Por um, a liberdade e a igualdade 
natural dos homens podem ser utilizadas para condenar a perpetuação, a 
violência e a injustiça da escravidão, um argumento utilizado amplamente 
pelos abolicionistas. Por outro lado, os homens, como “indivíduos”, podem 
contratar seus serviços — a propriedade em sua pessoa. Se um indivíduo 
detém a propriedade em sua pessoa, então ele, e apenas ele deve decidir como 
essa propriedade será utilizada. Somente o indivíduo proprietário pode decidir 
se é ou não vantajoso para si mesmo entrar ou não em um determinado 
contrato, e se seus interesses serão mais bem atendidos ao contratar seus 
serviços pela vida toda em troca da proteção (subsistência) que tal contrato 
proporciona. [...] A contraposição entre autonomia e sujeição pode ser, então, 
sustentada somente se a doutrina contratual for modificada ou rejeitada: pode-
se limitar a liberdade contratual (uma estratégia que os contratualistas estão 
contestando na atualidade); ou a concepção de indivíduo como proprietário 
pode então ser rejeitada em favor de concepções alternativas (PATEMAN, 
2020, p. 101). 

Pateman então discorre sobre os entendimentos acerca de todo contrato civil ser um 

contrato de escravidão e diz que os defensores dessa ideia entendem o conceito de “escravo” 

como algo obsoleto. É fundamental um reajuste nessa ideia a fim de que seja entendida a 

sujeição humana disponível quando um contrato é firmado. Além da própria ideia de “escravo” 

carecer de um reajuste, o conceito de “patrão” segue a mesma linha. A confusão sobre até onde 

vai o direito do senhor/patrão e a disponibilidade do corpo e tempo do escravo/empregado é a 

questão central para o entendimento completo da teoria do contrato. É o terreno incerto entre a 

liberdade e a autonomia, e entre a sujeição e a escravidão total. Tudo pode ser objeto de 

contrato? Há, entre as partes, igualdade contratual e liberdade de escolha? Essas dúvidas 

também nos levam para o problema do tráfico de mulheres: existe possibilidade de 

consentimento pleno e demonstração da vontade? Até que ponto um Direito Internacional 

atento pode intervir em crimes que afetam a autonomia do corpo da mulher? 

A autora discorre que o contratualismo contemporâneo se apoia no argumento de que o 

“indivíduo” é o senhor soberano de seu próprio destino; somente ele teria o direito de dispor da 

propriedade em sua pessoa. Ao ajustar a sua propriedade em um contrato de trabalho, o 

indivíduo se torna um trabalhador e recebe um salário. “Mas esse salário, especialmente se 

garantido por toda a vida, seria uma moeda de liberdade ou de subordinação, um indicador do 
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trabalho livre ou da escravidão assalariada?”43. Invoca-se um tipo peculiar de liberdade quando 

ela pode ser exemplificada na sujeição por toda a vida. 

Até esse momento da discussão, Pateman (2020) discute a teoria do contrato em si, 

como uma crítica fundamenta em teorias políticas clássicas. Então, há um desenrolar específico 

e auxiliador da teoria crítica feminista. Pateman retroage um pouco na história do pacto original 

(ou contrato inicial) para expor o patriarcado44. A partir do entendimento do patriarcado, 

Pateman fornece esclarecimento histórico para, de fato, proporcionar a exposição de sua teoria. 

As mulheres nunca estiveram em posições civis e políticas iguais aos homens, e por isso estão 

sempre subordinadas, mesmo que “assinem” contratos. 

Por esse motivo, Pateman inicia o livro falando sobre a parte “sufocada”. É fundamental 

que se estabeleça o entendimento também político sobre as relações conjugais e demais relações 

entre homens e mulheres (aqui ainda repleto de binarismos), a fim de que o contrato social e as 

relações coletivas sejam compreendidas. As mulheres não puderam ser incorporadas à 

sociedade civil como os homens, porque elas eram entendidas como naturalmente carentes de 

traços civis-políticos. E por isso se mantiveram à margem das decisões fundamentais. Até hoje, 

as mulheres são minorias no mundo político partidário. Mas essa não é a causa da exclusão; é 

a consequência. 

Pateman (2020) retorna ainda ao século XVII e cita argumentos feministas comuns 

desde então. Um deles é o de que as mulheres participam menos da vida política pública, pois 

a elas foi negado o direito à educação formal — como a que os homens desfrutam. Esse 

argumento é falho, pois parece que, se as mulheres tivessem acesso à educação formal, elas 

estariam com a mesma vida política que os homens; o que não é verdade. Expectativas com 

relação ao corpo e à sua vigilância, que são decisivas para as diferenças de socialização e, 

portanto, diferenças entre as vidas políticas (pública ou privada) dos homens e mulheres. A 

socialização, ainda na família, é um elemento central para a disparidade política pública que 

acontece na vida adulta. 

Pateman então cita teoria de Jean-Jacques Rousseau para explicar a vigilância ao corpo 

da mulher, desde a infância. Rousseau expõe que o corpo físico é que nos leva à moral e à vida 

 
43 Ibid., p. 111. 
 
44 A autora Gerda Lerner é bastante citada por Carole Pateman (2020) para fundamentar a explicação do 
patriarcado. Esse conceito é abordado no tópico 1.4.  
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organizada, e que as mulheres, devido aos seus desejos insaciáveis, precisam ser controladas 

por homens:  
As mulheres, diferentemente dos homens, são incapazes de controlar seus 
“desejos insaciáveis” egocêntricos, então elas são incapazes de desenvolver a 
moralidade necessária na sociedade civil. Os homens têm paixões, mas eles 
são capazes de utilizar a razão para dominar a sua sexualidade e, assim, se 
encarregam da criação e da manutenção da sociedade política. As mulheres 
somente têm o pudor, e se elas não tivessem esse freio, “o resultado seria, em 
pouco tempo, a ruína dos meios estabelecidos para a sua preservação [...]. Os 
homens seriam, finalmente, vítimas [das mulheres] e se veriam arrastados à 
morte sem ao menos ser capazes de se defender”. [...] As mulheres, seu corpo 
e suas paixões carnais, representam a “natureza” que tem que ser controlada 
e superada para que a ordem social seja criada e mantida. No estado de 
natureza, a ordem social na família é mantida somente se o marido for o 
senhor. O desejo feminino insaciável tem que ser controlado pelo direito 
patriarcal. As relações das mulheres com o mundo social têm que ser sempre 
mediadas pela razão do homem; o corpo das mulheres tem que ser sempre 
submetido à razão e às decisões do homem para que a ordem não seja 
ameaçada45 (PATEMAN, 2020, p. 149-53, grifos nossos).  

Com exceção de Hobbes, todos os teóricos clássicos argumentam no mesmo sentido: 

as mulheres naturalmente não possuem atributos e capacidades dos indivíduos. Assim, para 

esses teóricos, a diferença sexual ocasiona uma diferença política, e, portanto, a sujeição e 

dominação entres os gêneros. Mas as discussões clássicas da teoria do contrato não falam sobre 

isso e continuam insistindo na ideia do contrato como liberdade. “A maneira como as narrativas 

são contadas mantém a origem do direito político na obscuridade”46. Pateman argumenta que 

os contratos que elucidam a sujeição sofreram sofisticações e foram, discretamente, transpostos 

da vida pública para a vida privada, onde ficaram ocultos. Os contratos ocultos, que pautam 

diferenças sexuais e as transformam em políticas, têm um nome: contrato de casamento. 
É preciso contar a outra parte da história, revelar o contrato sexual e as origens 
da esfera privada, para a compreensão do patriarcado moderno. Todavia, é 
muito difícil reconstruir a história do contrato sexual sem perder de vista o 
fato de que as duas esferas da sociedade civil são, simultaneamente, distintas 
e entrelaçadas de uma maneira bastante complexa. Afirmar que o contrato 
social e o contrato sexual – o contrato original – criam duas esferas pode ser 
exatamente enganador na medida em que tal formulação sugere que o direito 
patriarcal governa apenas o casamento ou a vida privada. Nas narrativas 
clássicas, o contrato sexual é deslocado para o contrato do casamento, mas 
isso não significa que a lei do direito sexual masculino esteja restrita às 
relações conjugais. O casamento é extremamente importante, particularmente 
porque a esfera privada é constituída pelo casamento, mas o poder natural dos 
homens como “indivíduos” abarca todos os aspectos da vida civil. A sociedade 
civil (como um todo) é patriarcal. As mulheres estão submetidas aos homens 

 
45 No trecho em itálico, Pateman descreve a teoria de Jean-Jacques Rousseau. A citação da teoria de Rousseau é 
referente à obra: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou Da Educação. São Paulo, Edipro, 2017. 
46 Ibid., p. 158. 
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tanto na esfera privada quanto na pública; de fato, o direito patriarcal dos 
homens é o principal suporte unindo as duas esferas em um todo social. O 
direito masculino de acesso ao corpo das mulheres é exercido tanto no 
mercado público quanto no casamento privado, e o direito patriarcal é 
exercido sobre as mulheres e seu corpo de outras formas além do acesso sexual 
direto, conforme demonstrarei ao analisar a relação entre o contrato de 
casamento e o contrato (público) de trabalho (PATEMAN, 2020, p. 168-69). 

O contrato de casamento, assim como todos os outros, cria relações de subordinação 

que foram apresentadas como “liberdade”. Essa liberdade falaciosa não é exclusividade do 

casamento, mas nele aparece com mais força, pois constrói uma submissão mais sofisticada que 

as outras. Nas relações de trabalho, por exemplo, há a clareza de que o trabalhador deve cumprir 

funções ao empregador. No casamento, não. As intenções são mais ocultas; mas estão ali, 

segundo Pateman. O contrato de casamento reflete a divisão sexual do trabalho na esfera 

privada47. 

A autora analisa a dinâmica do trabalho doméstico para explicar essa divisão sexual 

do trabalho no âmbito privado. E conclui: a esposa é, também, uma espécie de prostituta. Para 

discorrer sobre a prostituição, ainda no casamento, Pateman (2020) organiza alguns 

pensamentos de outras feministas que dão suporte para que ela comece a desenvolver a sua 

linha de raciocínio. Pateman cita Mary Wollstonecraft48, que chamou o casamento em 1792 de 

“prostituição legal”; e cita Simone de Beauvoir, que encara a esposa como a prostituta 

“contratada pela vida toda por um homem” 49. 

Por esse motivo, entra em cena, na obra de Pateman, o protagonismo da prostituição 

como fator definidor do contrato sexual; da parte oculta do contrato original. Pateman continua 

o pensamento sobre propriedade dos corpos: 
O reconhecimento de que as mulheres têm uma propriedade em sua própria 
pessoa parece ser, desse modo, um golpe decisivo contra o patriarcado, mas, 
historicamente, enquanto movimento feminista fazia campanha por questões 
que poderiam ser facilmente formuladas em termos de propriedade da pessoa, 
o argumento feminista predominante era o de que mulheres reivindicavam a 

 
47 “A lei era baseada no pressuposto de que a esposa era (como) uma propriedade; um marido poderia processar 
outro homem e exigir uma compensação – por dano à sua propriedade – se sua esposa cometesse adultério.” (Ibid., 
p. 189). “Até 1891, os maridos podiam aprisionar suas mulheres em casa à força, para obterem seus direitos. O 
contrato de casamento, nesse aspecto, é um contrato de realização específica.” [...] “A negação à integridade 
corporal às mulheres foi o principal motivo pelo qual Willian Thompson chamou o casamento de “código de 
escravidão branca” (Ibid, p. 190). 
 
48 A obra da autora Mary Wollstonecraft, chamada A Vindication of the Rights of the Woman, foi publicada pela 
primeira vez em 1772 e citada por Pateman em O contrato sexual (2021, p. 193). 
 
49 BEAUVOIR, Simone de. Prostitutas e cortesãs. In: O Segundo Sexo. Box. 1 ed. São Paulo: Nova Fronteira, 
2016. Vol. 2, p. 364. 
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liberdade civil como mulheres, não como meros reflexos do homem. O 
argumento apoiava-se, portanto, numa rejeição implícita da construção 
patriarcal do indivíduo como proprietário masculino. Hoje, entretanto, muitas 
feministas parecem ver apenas as vantagens do atual clima político, em que 
suas reivindicações são feitas em termos contratuais, e elas não parecem 
perceber que o “indivíduo”, como proprietário, é o ponto em torno do qual 
gira o patriarcado moderno. [...] Quando as feministas se esquecem de que a 
aceitação ou a rejeição do indivíduo pode ser politicamente necessária, elas 
aceitam a construção patriarcal da feminilidade (PATEMAN, 2020, p. 29-30). 

Mas Pateman argumenta que “prostituição” é um conceito contemporâneo e 

essencialmente liberal, visto que antigamente “as mulheres entravam e saíam da prostituição, 

como entravam e saíam de outras formas de trabalho”, não possuindo estigmatização em cima 

da atividade do sexo pago. Pateman ressalta ainda que as mulheres que vendiam o sexo não 

eram segregadas de outros trabalhadores, não existia uma ideia de profissionalização acerca 

daquela atividade50. Portanto, apesar da sujeição da mulher ao homem ser constante, vale dizer 

que o termo, para Pateman, deve ser inserido apenas na lógica econômica atual. 

Se a teoria política está personificada facilmente na “liberdade contratual”, a 

prostituição é parte integrante na propagação desse direito. A prostituição é vista como um 

acordo privado, e o contrato firmado entre cliente e prostituta é normalizado como qualquer 

outro contrato de compra e venda. A prostituição e o turismo sexual são fenômenos sociais 

absolutamente relacionados com o tráfico internacional de mulheres, como mostram os 

próximos capítulos, e, por isso, é pertinente evidenciar a relação que a autora feminista 

estabelece entre prostituição, patriarcado e capitalismo. 

Da perspectiva do contrato, argumenta Pateman (2020), a prostituta detém a 

propriedade em sua pessoa e contrata parte dessa propriedade no mercado. A prostituta, nesse 

sentido, seria uma vendedora de serviços, pois ela não vende a si mesma como objeto, nem 

partes do seu corpo. Por isso, os contratualistas difundem a prostituição como um acordo livre, 

e que merece ser respeitado, afinal, ele concretizaria a liberdade dos corpos. 

Não só os contratualistas do século XVII pensam desse modo. Autores de diversas 

correntes econômicas-ideológicas e, ainda, algumas feministas, entendem que o trabalho fruto 

de prostituição é absolutamente como qualquer outro trabalho remunerado, e assim, seria 

necessário apenas regulamentá-lo para a segurança profissional das mulheres. Outros 

argumentos ainda são apresentados, como o de que a prostituição poderia até ser um trabalho 

 
50 PATEMAN, Carole. O contrato sexual. São Paulo: Paz e Terra, 2020, p. 300. 
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mais degradante do que outros, mas que isso seria fruto da necessidade financeira de classes 

menos privilegiadas, proveniente do capitalismo. 

Pateman evidencia de forma clara que todos os argumentos são falaciosos à medida 

que não encaram a subordinação de gênero como ponto central dessa dinâmica sexual vendável. 

A autora discorre: 
Encarar as prostitutas como um exemplo típico da exploração capitalista não 
deixa de ser uma ironia. “O trabalhador” é do sexo masculino – embora sua 
degradação seja simbolizada por uma representação feminina, e o capitalismo 
patriarcal seja retratado como um sistema de prostituição generalizada. O fato 
de a prostituição aparecer com símbolo tão óbvio da degradação do 
trabalhador assalariado levanta a suspeita de que o que ela vende não é 
exatamente a capacidade de trabalho contratada pelos outros trabalhadores. 
[...] A história do contrato sexual dá uma outra explicação para a diferença 
entre a prostituição e os outros trabalhos remunerados, nos quais predominam 
as mulheres. O contrato de prostituição é um contrato feito com uma mulher 
e, portanto, não pode ser igual ao contrato de trabalho, um contrato entre 
homens (PATEMAN, 2020, p. 307-08).  

Por evidenciar a impossibilidade de as mulheres firmarem contratos como os homens 

firmam contratos, Pateman entende que a prostituição não deve ser entendida como um contrato 

livre, muito menos uma profissão livre. Em outras palavras, Pateman retoma ao contrato 

original firmado no patriarcado para concluir que nenhum contrato firmado por uma mulher 

tem, nessa parte contratual, liberdade de escolha. Assim, ressalta a autora: 
Quando o corpo das mulheres está à venda como mercadoria no mercado 
capitalista, os termos do contrato original não podem ser esquecidos; a lei do 
direito sexual masculino é afirmada publicamente, e os homens recebem um 
reconhecimento público como senhores sexuais das mulheres — e é isso que 
está errado com a prostituição (PATEMAN, 2020, p. 316-17). 

Pateman firma ainda: “as ironias nunca desaparecem no que se refere à questão das 

mulheres e do contrato”51. Ela relaciona outros tipos de contratos, estabelecidos ainda com o 

patriarcado, à satisfação masculina, como o contrato de gestação de aluguel. Para concluir a sua 

obra O Contrato Sexual (2020), Pateman avalia que o conceito universal de liberdade individual 

natural e da igualdade foram fundamentais para a criação do mundo como entendemos hoje; 

mas que esses conceitos, provenientes da teoria do contrato, estão assombrados por diversas 

contradições, sendo a principal delas a escravidão. “O contratualismo afirma ter superado a 

contradição da escravidão52”, mas essa superação, na realidade, pode ter apenas sido 

transformada em contratos assinados que envolvem, ainda, senhores e propriedades. 

 
51 Ibid., p. 323. 
 
52 Ibid., p. 351. 
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1.3 Patriarcado, Misoginia, Androcentrismo e “Gênero Mulher”: como esses termos nos 

ajudam a entender a exploração sexual 
 

Os termos patriarcado e misoginia são bastante controversos. Ambos são utilizados 

tanto de forma popular como de forma acadêmica e assim, por tantos caminhos, adquiriram 

inúmeros significados. Por tamanha confusão acerca dessas palavras, que compõem temas 

absolutamente relacionados, algumas estudiosas acadêmicas entendem inclusive que elas 

deveriam ser abandonadas; mas Pateman (2020) não concorda. 

Sobre o “patriarcado”, Pateman diz: “se o problema não for nomeado, o patriarcado 

poderá bem ser habilmente jogado na obscuridade”53. Deixar de lado esse conceito, portanto, 

mesmo com intenção de colocar outro em seu lugar, poderia ocasionar uma grande perda de 

estudo histórico. Para entender esse primeiro termo, observa-se o estudo de Lerner (2019). 

Gerda Hedwig Lerner, historiadora austríaca, expõe que “o patriarcado é uma criação histórica 

formada por homens e mulheres em um processo que levou quase 2.500 anos até ser 

concluído”54. E o define da seguinte maneira: 
Patriarcado, em sua definição mais ampla, significa a manifestação e 
institucionalização da dominância masculina sobre as mulheres e crianças na 
família e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres na sociedade 
em geral. A definição sugere que os homens têm o poder em todas as 
instituições importantes na sociedade e que mulheres são privadas de acesso 
a esse poder. Mas não significa que as mulheres sejam totalmente impotentes 
ou privadas de direitos, influência e recursos. Uma das mais árduas tarefas da 
História das Mulheres é traçar com precisão as várias formas e maneiras como 
o patriarcado aparece historicamente, as variações e mudanças em sua 
estrutura e função, e as adaptações que ele faz diante da pressão e das 
demandas das mulheres (LERNER, 2019, p. 290).  

Já o termo “misoginia”, em tradução literal, significa o “ódio e desprezo dos homens 

pelas mulheres”, sendo observado fortemente na vida coletiva patriarcal por meio da violência. 

Zulmira Newlands Borges, Fátima Perurena, Guilherme Passamani, e Muriel Bulsing (2013) 

discorrem sobre a interdependência entre o patriarcado e a misoginia: “o patriarcado, enquanto 

estrutura de pensamento, só pode existir difundindo a misoginia que lhe dará respaldo e 

legitimidade”55, e conceituam o último termo: 

 
53 Ibid., p. 38. 
 
54 LERNER, Gerda. A criação do Patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens. São Paulo: 
Cultrix, 2019, p. 261. 
 
55 BORGES, Zulmira Newlands; PERURENA, Fátima C. V.; PASSAMANI, Guilherme Rodrigues; BULSING, 
Muriel. Patriarcado, heteronormatividade e misoginia em debate: pontos e contrapontos para o combate à 
homofobia nas escolas. Latitude, v. 7, n. 1, 2013, p. 61-76. 
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A misoginia é um aspecto central da violência contra as mulheres e da 
violência homofóbica. Ela se manifesta em várias formas diferentes de piadas, 
pornografia e violência. Até os padrões excessivos e inalcançáveis de beleza 
podem ser enquadrados como um aspecto da misoginia da nossa cultura 
ocidental moderna. Em resumo, a misoginia está relacionada à desvalorização 
do feminino e, em sua versão mais radical, ao ódio ou desprezo ao feminino 
(BORGES; PERURENA; PASSAMANI; BULSING, 2013, p. 61-76). 

Ferrer Pérez e Bosch Fiol explicam a misoginia no mesmo sentido:  
O termo misoginia é formado pela raiz grega “miseo”, que significa odiar, e 
“gina” cuja tradução seria mulher, e se refere ao ódio, rejeição, aversão e 
desprezo dos homens pelas mulheres e, em geral, por tudo o que está 
relacionado ao feminino. Esse ódio (sentimento) frequentemente teve uma 
continuidade em opiniões ou crenças negativas sobre as mulheres e o feminino 
e em comportamentos negativos em relação a elas. Ao longo da história, e da 
história da ciência em geral e da psicologia em particular, podemos encontrar 
exemplos disso, como já vimos em outros trabalhos (FERRER PÉREZ; 
BOSCH FIOL, 2000, p. 13-09). 

Portanto, ações e crenças misóginas podem ser frutos de um fenômeno decisivo para 

a explicação da violência de gênero e dos obstáculos enfrentados pelo tráfico internacional de 

mulheres. É resultado de uma série de atitudes próprias e características do estereótipo 

masculino e da lógica do poder entre os gêneros, que foi construída durante muito tempo56. 

Vale lembrar a importância da família como o primeiro modelo de formato de autoridade 

apresentado ao indivíduo. Susan Moller Okin, neozelandesa, uma das filósofas políticas mais 

importantes do ocidente, dialoga fortemente com Pateman sobre a importância do entendimento 

da esfera privada para a compreensão da esfera pública.  

Okin ressalta em sua a publicação Gênero, o público e o privado57: 
(Rousseau e Hegel) Esses teóricos elaboram argumentos explícitos sobre a 
família, e alguns relacionados à natureza da mulher. Por contraste, a maioria 
dos teóricos políticos contemporâneos continua a mesma tradição das “esferas 
separadas” ao ignorarem a família, e em particular a divisão do trabalho que 
nela se dá, as formas de dependência econômica a ela relacionadas e a 
estrutura de poder. O julgamento de que a família é “não-política” está 
implícito no fato mesmo de que ela não é discutida na maioria dos trabalhos 
de teoria política hoje. A família é claramente pressuposta, por exemplo, 
quando se pensa no fato de que os teóricos políticos tomam como sujeitos de 
suas teorias seres humanos maduros, independentes, sem explicar como 
chegam a ser assim; mas se fala muito pouco sobre ela (OKIN, 2008, p. 308). 

 
56 Sobre influências econômicas para a consolidação do patriarcado, ver mais em: MIGUEL, Luis Felipe. 
Voltando à discussão sobre capitalismo e patriarcado. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 25, p. 1219-
37, 2017. 
 
57 OKIN, Susan Moller. Gênero, o público e o privado. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 16, n. 2, p. 
305-32, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2008000 
200002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: mar. 2021. 
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Pateman (2020) também discorre, em sua obra já bastante mencionada, que a família 

patriarcal é frequentemente entendida como origem da vida social, e, portanto, como 

fundamental para a consolidação da vida pública. A cientista afirma que é impossível 

entendermos a natureza do patriarcado moderno sem o entendimento da fragmentação entre a 

vida familiar (privada, de Okin) e a vida pública. Entender que o patriarcado é uma forma antiga 

e estrutural de dominação entre os gêneros é fundamental para o estudo da naturalização de 

crimes para fins de exploração sexual. Patriarcado deixou de ser um direito paterno, apenas. “A 

interpretação patriarcal do patriarcado como direito paterno provocou, paradoxalmente, o 

ocultamento da origem da família na relação entre marido e esposa. [...] o direito conjugal está, 

assim, subsumido sob o direito paterno” (PATEMAN, 2020, p. 48).   

O termo “androcentrismo” pode ser definido por postura intelectual, de ordem, de 

análises, de investigações, de narrações e de propostas que prezam pelo enfoque a partir de uma 

perspectiva unicamente masculina. Desse modo, os homens adultos são tomados como a 

generalidade dos seres humanos, e pouco se observa as perspectivas dos idosos, das crianças, 

dos adolescentes, das pessoas deficientes, das mulheres e dos demais grupos que poderiam ser 

considerados em suas especificidades. Sobre o androcentrismo, Bourdieu explica: 
A visão androcêntrica é assim continuamente legitimada pelas próprias 
práticas que ela determina: pelo fato de suas disposições resultarem da 
incorporação do preconceito desfavorável contra o feminino, instituído na 
ordem das coisas, as mulheres não podem se não confirmar seguidamente tal 
preconceito (BOURDIEU, 2020, p. 60, grifos do autor). 

Por último, mas não menos importante, sobre os conceitos que auxiliam a compreensão 

desse trabalho, o que significaria “gênero mulher” no debate? Essa é uma questão importante 

e central aos debates feministas clássicos e contemporâneos. O que tornaria esse grupo de 

pessoas muito mais suscetíveis a serem “recrutadas” pelo comércio de seres humanos? 

A filósofa Simone de Beauvoir, em sua clássica obra O segundo sexo58, afasta 

concepções biológicas e naturais para definir o que é ser mulher. Para a autora, a mulher é 

construída a partir de seus atos concretos, de forma a refletir a sociedade, suas estruturas sociais, 

éticas, econômicas e morais. No mesmo sentido, Okin (2008), define gênero como: “a 

institucionalização social das diferenças sexuais; é um conceito usado por aqueles que 

 
58 BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo, vol. I, 1 ed. São Paulo: Nova Fronteira, 2016. 
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entendem não apenas a desigualdade sexual, mas muitas das diferenciações sexuais, como 

socialmente construídas”59. 

Judith Butler, em Problemas de Gênero60, por sua vez, disserta que gênero deve ser 

compreendido fundamentalmente como ato de fazer e não o ato de ser de cada indivíduo; e que 

essas ações ou omissões que integram o fazer, são performáticas e voluntárias. Nessa ótica, o 

sexo biológico seria incapaz de surtir efeitos diferentes nas relações sociais. O “gênero” seria 

responsável por isso. Desse modo, a menção mulheres como vítimas do crime de tráfico de 

pessoas, nesse trabalho, leva em conta a representação deste gênero — de mulheres e de 

meninas, cis ou transexuais — na sociedade contemporânea.  

A observância dos conceitos acima é fundamental para a compreensão do tema 

“exploração sexual”. Esse problema se mostra, portanto, muito mais que um “contrato 

desigual”, “crime patrimonial”, ou “violência corporal”. Assimilar as nuances desse delito, os 

atores e as vítimas, assim como as estruturas que o compõe, são processos fundamentais para 

pensarmos uma sociedade com dignidade de gênero e mais proteção para as mulheres diversas, 

além, claro, de colaborar para uma libertação também masculina desse modelo de dominação e 

de violência.   

 
1.4 Outras contribuições da (e para a) Literatura Crítica Feminista 

Diversas autoras e autores contribuem para a Literatura Crítica Feminista. Não há 

necessidade de que declarem a “crítica” e/ou o “feminismo” como temas centrais para que haja 

o enriquecimento do debate em sua totalidade. Todo e qualquer modo de narrar, de propor 

questões ou de sugerir soluções que subvertem a ordem dominante, pode enriquecer a teoria 

crítica, o feminismo e a aplicação do Direito — sejam modos acadêmicos ou não61. A seguir, 

pensadoras e pensadores que engrandecem o debate. 

 
59 OKIN, Susan Moller. Gênero, o público e o privado. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 16, n. 2, p. 
305-332, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2008000 
200002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: mar. 2021. 
 
60 BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 13 ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2017. 
 
61 Há também, como disse bell hooks (2020), muito o que se descolonizar na academia. Saberes formais foram 
negados à determinados grupos e concedidos a outros. Por isso, apesar de, nessa dissertação, por questão 
metodológica, apenas trabalhos acadêmicos integrarem o texto, é necessário conceber a perene “restrição” dos 
saberes formais à determinados grupos dominantes. Ver mais no tópico sobre Interseccionalidade.  
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Byung-Chul Han (2017), filósofo coreano, explica a sofisticação da violência ao 

descrever como ela era vista na Idade Moderna. Àquela época, a violência dominava os palcos 

e a vida pública; era inclusive encenada para a demonstração da virilidade, da força e do poder. 

Aos poucos, a violência se tornou “envergonhada”62. Houve uma mudança topológica: 
Desloca-se do visível para o invisível, do direto para o discreto, do físico para 
o psíquico, do marcial para o medial e do frontal para o viral. Não se dá 
confrontação, mas contaminação; não se dá ataque aberto, mas infecção 
oculta. Esses são seus modos de atuação, e essa modificação estrutural da 
violência é o que domina cada vez mais sua ocorrência (HAN, 2017, p. 21). 

A análise de Han (2017) contribui para a perspectiva crítica feminista pois propõe-se 

a explicar que não há desaparecimento das forças opressoras. Assim como Pateman (2020), o 

autor coreano auxilia o estudo minucioso dos problemas que parecem não existir, mas que, na 

verdade, estão presentes por meio de formas cada vez mais sofisticadas. 

Sobre o mesmo assunto, Hannah Arendt (2021) engrandece o debate ao argumentar 

que a violência funciona como instrumento para um fim. E por conceber um objetivo a ser 

atingido, é racional por natureza. Defende que, apesar de não ser equivalente ao poder, a 

violência e o poder andam juntos. A autora não concorda com a ideia de que a violência é uma 

característica animal; inclusive explica que nada é mais perigoso, em termos políticos, do que 

interpretar a violência e o poder em termos biológicos; não são. O uso da violência é uma 

ideologia, para a pensadora63. 

O tema “violência” deve ser notado ao passo que pauta a discussão de direitos. Se a 

teoria feminista intenta propor um mundo menos violento — especialmente para as mulheres 

— é fundamental que haja a definição do conceito. O conceito de “exploração” também é 

formado por paradoxos e multiplicidades que muito coincidem com a violência. As 

diversidades e nuances devem ser levadas em consideração para o estabelecimento desses 

conceitos, mas não ao ponto de eles silenciarem as vivências das mulheres, que são diversas64. 

Há mulheres profissionais do sexo que entendem toda e qualquer prostituição como 

violência. Há quem entenda o sexo pago como exercício de liberdade e autonomia. É para 

auxiliar o estudo sobre essa complexidade que os autores By Byung-Chul Han (2017) e Hannah 

 
62 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência. Rio de Janeiro: Vozes, 2017, p. 20. 
 
63 Um exemplo disso, para Hannah Arendt, é o racismo. O racismo é uma ideologia violenta. Não um fato 
biológico. Ver mais em: ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2021. 
 
64 Mais sobre essa diversidade de entendimentos acerca de violência e exploração será abordado no Capítulo 3. 
  



37 
 

Arendt (2021) foram apresentados acima. Há uma sofisticação das violências e das explorações 

e, então, não as vemos mais como tais (porém são)? Ou os feminismos precisam admitir o 

mundo tal como é hoje e reconhecer os interesses econômicos por trás de todo contrato, não 

como sujeição, mas, realmente, como exercício de liberdade civil-política?  

Os trabalhos que envolvem sexo serão abordados nos segundo e terceiro capítulos deste 

trabalho, mas neste momento, vale frisar que as relações de trabalho, de modo geral e não 

apenas do trabalho sexual, para muitas correntes feministas, são peças centrais no debate sobre 

equidade de direitos. Danièle Kergoat65, socióloga, acadêmica e feminista francesa, nome 

central nos debates sobre gênero, trabalho e relações sociais, discorre sobre essas relações: 
A relação social é, no início, uma tensão que atravessa o campo social. Não é 
alguma coisa passível de reificação. Esta tensão produz certos fenômenos 
sociais e, em torno do que está em jogo neles se constituem grupos de 
interesses antagônicos. Em nosso caso, trata-se do grupo social homens e do 
grupo social mulheres — os quais não são em nada passíveis de serem 
confundidos com a bicategorização biologizante machos/fêmeas. Estes grupos 
estão em tensão permanente em torno de uma questão, o trabalho e suas 
divisões. Por isto podemos avançar as seguintes proposições: relações sociais 
de sexo e divisão sexual do trabalho são dois termos indissociáveis e que 
formam epistemologicamente um sistema; a divisão sexual do trabalho tem o 
status de enjeu das relações sociais de sexo. Estas últimas são caracterizadas 
pelas seguintes dimensões: - a relação entre os grupos assim definidos é 
antagônica; - as diferenças constatadas entre as práticas dos homens e das 
mulheres são construções sociais e não provenientes de uma causalidade 
biológica; - esta construção social tem uma base material e não é unicamente 
ideológica — em outros termos, a “mudança de mentalidades” jamais 
acontecerá espontaneamente se estiver desconectada da divisão de trabalho 
concreta — podemos fazer uma abordagem histórica e periodiza-la; - estas 
relações sociais se baseiam antes de tudo em uma relação hierárquica entre os 
sexos, trata-se de uma relação de poder, de dominação. Esta relação social 
tem, além disso, características singulares: ela se encontra, já vimos, em todas 
as sociedades conhecidas, e mais, ela é estruturante para o conjunto do campo 
social e transversal à totalidade deste campo — o que não é o caso do conjunto 
das relações sociais. Podemos então considerá-la como um paradigma das 
relações de dominação (KERGOAT, 2003, p. 55-63). 

Nesse mesmo sentido, Patrícia Tuma Martins Bertolin e Suzete Carvalho (2010)66 

ressaltam a importância do tema divisão sexual do trabalho e porque deve ser considerado dos 

mais importantes para o feminismo e repensá-lo é um dos relevantes caminhos para a igualdade 

de gênero. Segundo as pesquisadoras, é sobre o valor social atribuído diferentemente às tarefas 

 
65 KERGOAT, Danièle. Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo. Trabalho e cidadania ativa para 
as mulheres: desafios para as políticas públicas. São Paulo: Coordenadoria Especial da Mulher, 2003. 

66 BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; CARVALHO, Suzete.  A segregação ocupacional da mulher: será a 
igualdade jurídica suficiente para superá-la?. In: BERTOLIN, Patrícia T. M.; ADREUCCI, Ana Claudia P. T. 
(Orgs.). Mulher, Sociedade e Direitos Humanos. 1 ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010, v. 1, p. 179-210. 
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executadas por homens e por mulheres que o debate deve assentar-se. As autoras discorrem, no 

texto “A segregação ocupacional da mulher” (2010), as consequências fragmentadas da 

globalização, do trabalho precarizado, da economia do cuidado como formas concretizadoras 

desse limite social rígido que determina qual o lugar da mulher no mundo do trabalho. E sobre 

isso concluem: 
As segregações, portanto, são produto de uma ideologia mantida – à força – 
como “verdade” por aqueles que se assenhoram do poder, impondo o mito da 
supremacia ariano-masculina. Nada mais que um mito criado pelos homens e 
que, racionalizando ao paroxismo, inscreveu-se culturalmente legando 
distorções em todas as áreas, inclusive na do trabalho. [...] Somente a partir da 
construção de novas relações de gênero, fundadas no direito à igualdade e no 
respeito à diferença, homens e mulheres podem se libertar dos estereótipos e 
descobrir outras formas de existir na sociedade (BERTOLIN; CARVALHO, 
2010, p. 206). 

Heleieth Iara Bongiovani Saffioti (2015)67, socióloga brasileira, por sua vez, explica a 

hiper relação entre o capitalismo e essa divisão sexual binária, exposta acima por Danièle 

Kergoat (2003) e por Bertolin e Carvalho (2010). Segundo Saffioti: 
Desde seus inícios, a exploração econômica da mulher faz-se conjuntamente 
com o controle de sua sexualidade. Já se analisou, ainda que ligeiramente, a 
unicidade do racismo e do sexismo. É óbvio que este fato preexistiu, de longe, 
à emergência do capitalismo; mas este se apropriou desta desvantagem 
feminina, procedendo com todas as demais da mesma forma. Tirou, portanto, 
proveito das discriminações que pesavam contra a mulher (SAFFIOTI, 1969), 
e assim continua procedendo. Como se pode verificar facilmente nas cadeias 
produtivas nacionais e internacionais, as mulheres predominam nos estágios 
mais degradados da terceirização ou quarteirização. A Nike, por exemplo, usa 
mão de obra feminina oriental, trabalhando em domicílio e recebendo quantias 
miseráveis. Todos os estudos sobre força de trabalho feminina no mundo de 
economia globalizada revelam sua mais acentuada subordinação. Isto equivale 
a dizer que, quanto mais sofisticado o método de exploração praticado pelo 
capital, mais profundamente se vale da dominação de gênero de que as 
mulheres já eram, e continuam sendo, vítimas. O perigo deste tipo de análise 
reside em resvalar-se pelo dualismo. Não há, de um lado, a dominação 
patriarcal e, de outro, a exploração capitalista (SAFFIOTI, 2015, p. 129). 

Saffioti continua a expor suas análises entre patriarcado e capitalismo fundamentando 

que não é possível um processo de dominação sem que haja um processo de exploração; e que, 

coletivamente, existe uma alternância intelectual e analítica sobre qual processo está sendo visto 

por vez, o que não deveria ocorrer. São duas faces do mesmo processo, ressalta Saffioti. “Daí 

ter-se criado a metáfora do nó para dar conta da realidade da fusão patriarcado–racismo–

capitalismo”68, todos esses “modos de operação social” estão entrelaçados. Mas a socióloga 

 
67 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, Patriarcado e Violência. São Paulo: Expressão Popular, 2015. 
 
68 Ibid., p. 130. 
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prossegue ao falar que: “sempre que há relações de dominação-exploração, há resistência, há 

luta, há conflitos, que se expressam pela vingança, pela sabotagem, pelo boicote ou pela luta de 

classes”69. 

A física e feminista Vera Soares (1994)70, por sua vez, discorre sobre possíveis 

estratégias do feminismo. Soares ressalta que a estratégia da visibilidade, que de forma 

simplificada seria mais mulheres nos campos públicos diversos, não daria conta de resolver as 

maneiras sobre como o imaginário político e as instituições permanecem vinculadas a uma 

divisão sexual do trabalho de base biológica. Ou seja, ainda que haja políticas no campo 

público, a construção de uma sociedade pautada nas divisões sexuais e de gênero já ocorreu. 

Além disso: 
Para o feminismo continuar contribuindo na busca de utopias e para se manter 
como um movimento massivo, heterogêneo e diverso, necessita de novos 
conceitos e novas estratégias, para não ficar desconfortável no confronto das 
nossas diferenças. [...] Mais do que tentar separar quem é ou não feminista, 
talvez seja profícuo procurar identificar as diversas vertentes ou os distintos 
feminismos, e procurar explicitar as diferenças, identificar os distintos 
projetos, os diversos paradigmas, para definir com quem é possível manter 
uma unidade para elaborar projetos que mantenham acesas as nossas utopias, 
e criem possibilidades de construir símbolos, valores, linguagens marcadas 
por relações de colaboração e não de domínio entre as pessoas (SOARES, 
1994, p. 23-24). 

Por fim, sobre a capacidade de renovação de ideias do feminismo, Branca Moreira Alves 

e Jacqueline Pintaguy71 descrevem: 
O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em 
que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a 
modelos hierarquizados, e onde as qualidades “femininas” ou “masculinas” 
sejam atributos do ser humano em sua globalidade (ALVES; PITANGUY, 
1985, p. 9). 

Apesar da qualidade crítica intrínseca do feminismo, como visto no início deste 

capítulo, há de se falar que as críticas variam. A seguir, o capítulo 2 versa sobre o tráfico de 

mulheres e o capítulo 3, sobre a diversidade das correntes feministas. Expõe-se que o conceito 

de “exploração” é o que circunscreve o tráfico de mulheres no cenário da indústria do sexo, 

mas como esse conceito diverge entre os feminismos e não há delimitação precisa no Direito, 

segue sendo um grande desafio a ser superado.

 
69 Idem. 
 
70 SOARES, Vera. Movimento Feminista. Paradigmas e desafios. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 
n.e, ano 2, 2 semestre, 1994, p. 11-24. 
 
71 ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo? Coleção Primeiros passos. São Paulo: 
Brasiliense, 1985.  
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2 TRÁFICO DE MULHERES 

O tráfico de pessoas é um fenômeno global, violento e multifatorial, que reúne interesses 

econômicos, redes criminosas e vítimas hipervulnerabilizadas. E ainda, reafirmando a 

relevância do objeto definido neste trabalho, o TP é um crime que tem como maior finalidade 

a exploração para fins sexuais, e como vítimas majoritárias as mulheres. Embora seja um delito 

absolutamente relacionado com nosso tempo, reconhecido em normativas internacionais e 

locais, e potencializado pelas relações mercantis e comércio transnacional facilitado pelo fluxo 

cada vez mais rápido de pessoas e de informações, não é um hábito novo.  

Sobre o tema, as autoras Anamaria Marcon Venson e Joana Maria Pedro (2013)72 

colaboram com o debate ao explanarem o conceito por uma abordagem “foucaultiana”, como 

dizem, o que significa que estudam o TP por meio do discurso construído em seu entorno. As 

autoras elucidam que o “tráfico de pessoas não é uma categoria sociológica. É uma categoria 

jurídica que nasceu dentro da discursividade da necessidade de policiamento das fronteiras 

transnacionais”73. E ainda: 
Em meados do século XIX, rejeições ao tráfico de pessoas negras africanas 
para práticas escravistas tomaram fôlego. Junto a essa urgência, não mais 
humanitária que econômica, agregou-se a preocupação com o tráfico de 
mulheres brancas para prostituição. Apesar de podermos estabelecer relações 
entre tais fenômenos, é preciso ficar claro que são acontecimentos distintos, 
pois são movidos por preocupações diversas. A elaboração da categoria tráfico 
de mulheres brancas, além de trazer consigo um racismo latente, se fez com 
base no empenho em proteger o ideal de pureza feminina. Inventou-se a 
prostituição num tempo marcado por teorias eugenistas e evolucionistas. [...] 
A discursividade que constituiu a prostituição como um problema só foi 
possível mediante a medicalização e o policiamento da sexualidade, e o tráfico 
tornou-se dizível entrelaçado aos discursos médico e policialesco investidos 
no rechaço à prostituição. Prostituição e tráfico de pessoas, no modo como são 
reapropriados hoje, são invenções coincidentes. Ora, as inquietações a 
respeito de tais práticas não foram exatamente um efeito de preocupações 
humanitárias, afinal, a noção de direitos humanos tornou-se dizível décadas 
depois (VENSON; PEDRO, 2013, p. 63).  

As pesquisadoras então continuam a argumentação revisitando o conceito e 

subvertendo os discursos previsíveis sobre os controles dos corpos. Entre idas e vindas acerca 

do tema, deixam claro que o texto que produzem não é um trabalho contra a tipificação criminal 

do tráfico humano, e sim uma tentativa para que a sociedade (e comunidade acadêmica) reavalie 

 
72 VENSON, Anamaria Marcon; PEDRO, Joana Maria. Tráfico de pessoas: uma história do conceito. Revista 
brasileira de história, v. 33, n. 65, p. 61-83, 2013. 
 
73 Idem. 
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o porquê de o TP ter sido tão associado ao exercício da prostituição, como se sinônimos fossem. 

Não são, dizem Anamaria Marcon Venson e Joana Maria Pedro (2013).  

Mas, “Qual é realmente a causa do comércio de mulheres? Não apenas de mulheres 

brancas, mas também mulheres amarelas e negras!”74 questiona Emma Goldman, filósofa 

política lituana, em 1909. A pesquisadora continua ao afirmar que é a exploração e o trabalho 

mal pago que leva milhares de mulheres e garotas à prostituição. No entanto, a filósofa 

mergulha na discussão e adiciona, em consonância com Anamaria Marcon Venson e Joana 

Maria Pedro: 
Seria unilateral e extremamente superficial afirmar que o fator econômico é a 
única causa da prostituição. Há outros, não menos importantes e vitais. Esses 
também são conhecidos dos nossos reformadores, que ousam ainda menos 
discuti-los do que discutir a instituição que sabota a própria vida tanto de 
homens quanto de mulheres. Refiro-me à questão sexual, cuja mera menção 
causa espasmos morais na maioria das pessoas. É um fato sabido que a mulher 
é criada como uma mercadoria, ainda que seja mantida em absoluta ignorância 
sobre o significado e a importância do sexo. Tudo o que diz respeito a esse 
assunto é suprimido e as pessoas que tentam iluminar essa terrível escuridão 
são perseguidas e atiradas na prisão. No entanto, apesar de tudo, é verdade que 
se uma garota é mantida na ignorância sobre como cuidar de si mesma, 
desconhecendo a função da parte mais importante de sua vida, não deveríamos 
nos surpreender se ela se torna uma presa fácil da prostituição, ou de qualquer 
outra forma de relação que a degrade à posição de objeto de mera gratificação 
sexual (GOLDMAN, 2011, p. 253). 

Os tópicos a seguir abordam as pontuações e problematizações trazidas acima, sobre 

o crime tráfico de pessoas, seu enfrentamento, a exploração sexual e o mercado do sexo, 

conclusões importantes publicadas no relatório UNODC75 e desafios perenes e atuais do TP. 

 
2.1 Tráfico de Pessoas no cenário contemporâneo e seu Enfrentamento 

Como mencionado, o tráfico de pessoas para fins diversos não é um hábito novo. E, 

devido a essa presença ampla e diversa na história humana, o próprio termo “tráfico de pessoas” 

já foi objeto de confusão conceitual. Apesar de constante, “a elaboração doutrinária e normativa 

 
74 GOLDMAN, Emma. Tráfico de mulheres. Cadernos Pagu, n. 37, jul.-dez., p. 247-62, 2011. Tradução de 
Mariza Corrêa. 

75 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in Persons 2020. United 
Nations publication, Sales, E.20.IV.3, 2021. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf. Acesso em: set. 2021. 
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de um conjunto de mecanismos, abordagens e estratégias apropriadas para enfrentar o tráfico 

humano é algo recente”76, explica Inês Virgínia Prado Soares (2013). 

Em 1950, a “Convenção e Protocolo Final para a Repressão do Tráfico de Pessoas e 

Lenocínio”77, conhecida como Convenção de Nova Iorque, utilizou o termo nos moldes mais 

parecidos como ocorre atualmente, no entanto, na ocasião, o tema era relativo apenas à 

exploração sexual de mulheres e crianças. É sabido que mulheres e crianças estão mais sujeitas 

e vulneráveis e são a parte majoritária entre as vítimas, mas o aparato internacional 

permaneceria limitado caso os homens, meninos e mais formas de exploração não fossem 

incluídas. Vale ressaltar que, apesar de limitar os sujeitos/vítimas e a finalidade desse crime, a 

Convenção de Nova Iorque foi arrojada em um ponto bastante relevante: previsão de que o 

consentimento da pessoa explorada para fins de prostituição não descaracterizaria a violação. 

Já na década de 1990, os debates avançaram sob a ótica dos Direitos Humanos. Antes 

de prosseguir sobre o TP e os Direitos Humanos, vale uma introdução sobre o tema. Para Flávia 

Piovesan (2006)78, o conceito de Direitos Humanos é dotado de universalidade. Assim, basta 

estar em condição de pessoa79 para ser titular de direitos. Desse modo, o ser humano deve ser 

visto como um ser essencialmente moral, com unicidade existencial e dignidade. Flávia 

Piovesan aprofunda a reflexão citando importantes autoras e autores: 
Enquanto reivindicações morais, os direitos humanos nascem quando devem 
e podem nascer. Como realça Norberto Bobbio, os direitos humanos não 
nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Para Hannah Arendt, 
os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção 
humana, em constante processo de construção e reconstrução. Compõe um 
construído axiológico, fruto da nossa história, de nosso passado, de nosso 
presente, a partir de um espaço simbólico de luta e ação social. No dizer de 
Joaquim Herrera Flores, os direitos humanos compõem a nossa racionalidade 
de resistência, na medida em que traduzem processos que abrem e consolidam 

 
76 SOARES, Inês Virgínia Prado. Enfrentamento ao tráfico de pessoas sob a ótica dos Direitos Humanos no Brasil. 
In: SCACCHETTI, Daniela Muscari; ANJOS, Fernanda Alves dos; MACHADO, Gustavo Seferian Scheffer; 
SOARES, Inês Virginia Prado (Orgs.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos. Brasília: 
Ministério da justiça. Secretaria nacional de justiça. Departamento de justiça, classificação, títulos e qualificação. 
Coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 2013, p. 75-103. 
 
77 Convenção concluída em Nova Iorque, a 21/03/1950. Assinada pelo Brasil em 05/10/1951. Aprovada pelo 
Decreto Legislativo 6, de 1958. Depósito do instrumento de ratificação na ONU, a 12/09/1958. Promulgada pelo 
Decreto 46.981, de 08/10/1959. Publicada no DOU de 13/10/1959. 
 
78 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: Desafios da Ordem Internacional Contemporânea. In: SCHILLING, 
Maria Luiza Bernardi Fiori (Org.). Caderno de Direito Constitucional. Escola da Magistratura do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, 2006. 
 
79 “Pessoa”, nessa ocasião referindo-se à condição biológica humana; não corresponde, necessariamente, ao 
conceito jurídico da palavra. 
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espaços de luta pela dignidade humana. Realçam, sobretudo, a esperança de 
um horizonte moral, pautada pela gramática da inclusão, refletindo a 
plataforma emancipatória de nosso tempo (PIOVESAN, 2006, p. 6). 

Dito isso, retoma-se a discussão do TP no contexto dos Direitos Humanos. O Estatuto 

de Roma, que dispôs sobre o tema no Tribunal Penal Internacional (TPI), ao mencionar o tráfico 

de pessoas como um crime contra a humanidade e passível de jurisdição, declarou o centro da 

questão do tráfico como “o exercício de um conjunto de poderes que traduzam um direito de 

propriedade sobre uma pessoa”80. O Estatuto de Roma foi ratificado pelo governo brasileiro em 

200281. E, “em que pesem os requisitos específicos para submissão desse crime ao referido 

Tribunal, a menção ao tráfico de pessoas como delito que pode ser punido como crime contra 

humanidade é um avanço considerável no enfrentamento no âmbito local” (SOARES, 2013, p. 

78). 

Inês Virgínia complementa que o tratamento individual do tráfico humano como delito 

transnacional passou a ter mais força a partir de 1996, com o Programa de Ação para a 

Prevenção do Tráfico de Pessoas e Prostituição pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. 

Porém, foi apenas na “Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado 

Transnacional”, realizada em 1999, na Itália, que o tema ganhou complexidade, amplitude, 

profundidade e sistematização, a partir das atenções voltadas às vítimas em suas diversidades e 

formas de exploração (que ultrapassavam as mulheres e crianças e da exploração sexual). Em 

2000, como resultado dessa Convenção e dos debates posteriores, a ONU adotou o “Protocolo 

Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e 

Crianças” (doravante Protocolo de Palermo) e o “Protocolo contra o Crime Organizado 

Transnacional relativo ao Combate ao Contrabando de Migrantes por Vias Terrestre, Marítima 

e Aérea”. Esses documentos entraram em vigor internacionalmente em 200382. 

 
80 O crime é definido pelo TPI como: “o exercício, relativamente a uma pessoa, de um poder ou de um conjunto 
de poderes que traduzam um direito de propriedade sobre uma pessoa, incluindo o exercício desse poder no âmbito 
do tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças”. Ver mais em: Estatuto de Roma. Art. 7º, parágrafo 2º, 
alínea c. 
 
81 Decreto Legislativo 112, de 06/06/2002, e Decreto de Promulgação 4.388, de 25/09/2002. 
 
82 SOARES, Inês Virgínia Prado. Enfrentamento ao tráfico de pessoas sob a ótica dos Direitos Humanos no Brasil. 
In: SCACCHETTI, Daniela Muscari; ANJOS, Fernanda Alves dos; MACHADO, Gustavo Seferian Scheffer; 
SOARES, Inês Virginia Prado (Orgs.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos. Brasília: 
Ministério da justiça. Secretaria nacional de justiça. Departamento de justiça, classificação, títulos e qualificação. 
Coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 2013, p. 75-103.  
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Desse modo, em dimensão global, atualmente, é o Protocolo Adicional à Convenção 

das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transacional” relativo à “Prevenção, à 

Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças” de 2000, 

conhecido como “Protocolo de Palermo”, o documento que prevê e regula o tráfico de pessoas. 

No Protocolo, há a conceituação do Tráfico de Pessoa como: 
a) o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, 
ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de 
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para 
obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para 
fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da 
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão 
ou a remoção de órgãos; 

b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista 
qualquer tipo de exploração descrito na alínea “a” do presente artigo será 
considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos 
na alínea; 

c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados 
“tráfico de pessoas” mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos 
da alínea “a” do presente artigo; 

d) O termo “criança” significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito 
anos (ONU, 2000). 

Logo, vê-se que o conceito do Protocolo é abrangente, indo muito além da exploração 

sexual e para fins de trabalho escravo, prevendo até mesmo o tráfico de órgãos. Como 

mencionado, o protocolo foi ratificado pelo Brasil em 2003. Porém, mesmo com o 

reconhecimento do Brasil à normativa internacional, o tema apenas foi introduzido nas 

normativas nacionais em 2005, por meio da Lei n° 11.106/2005, que o incluiu ao Código 

Penal83. 

 A partir do Protocolo de Palermo “etapas” foram definidas para que o fenômeno 

pudesse ser compreendido em sua totalidade: forma, meios e finalidade integram o exercício 

do crime de TP. As ações da forma como se trafica pessoas, são: recrutamento, transporte, 

transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas. Os meios usados para traficar, por sua 

vez, são: 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 

 
83 Aborda-se mais sobre o TP na legislação Brasileira ao longo do capítulo 3 desta dissertação. 
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outra. Já no que se refere à finalidade do tráfico, prevê-se: exploração de pessoas como recursos 

rentáveis financeiramente, sem poder ou autonomia para negociação.  

Conclui-se que o TP é mais que uma conduta ilícita; é, sim, o “fenômeno do tráfico de 

pessoas”. Por isso, trata-se de um delito fracionado e faz parte de tal atividade qualquer conduta 

humana que gere lesão, exploração, violência física ou psicológica, e mais danos relacionados. 

Contudo, ainda que seja um “fenômeno”, parâmetros objetivos precisaram ser definidos para 

oficializar a tipificação do crime. Sobre esse tópico: 
Em quaisquer das fases desse crime, para se caracterizar o TP é necessário que 
sejam identificadas e combinadas algumas ações, sendo que sempre deve estar 
presente a finalidade da violação: de exploração econômica de alguém que se 
encontra sem liberdade (de decisão e ou de mobilidade) para recusar realizar 
a tarefa estabelecida. É possível que a finalidade da exploração não se 
concretize, que o esquema criminoso seja desmontado antes, nas etapas 
anteriores, mas, mesmo assim, o crime de tráfico está caracterizado. Ao 
mesmo tempo, em todas as fases do TP, além da violação da dignidade e 
liberdade das pessoas traficadas, há um padrão de violência que combina a 
restrição ou supressão da liberdade da vítima com o afastamento ou a 
vulnerabilidade acentuada de seus “portos seguros” — sejam estes pessoas ou 
espaços físicos. Por isso, no TP há o deslocamento da vítima para outro local 
em que ela será alojada e explorada por outrem (SOARES, 2013, p. 80). 

No Brasil, a Lei nº 13.344/2016 ultrapassou a Lei n° 11.106/2005 e acompanhou o 

dispositivo internacional Protocolo de Palermo. Assim, de forma equivalente em escala global 

e local (brasileira), passaram a serem consideradas crime de TP: atividades contra liberdades 

individuais, abrangendo diversos tipos de exploração, como o trabalho escravo, adoção ilegal e 

remoção de órgãos84. 

Tendo em vista a descrição trazida acima sobre a tipificação do crime TP, é fundamental 

um complemento: a diferenciação entre o TP e o crime “contrabando de migrantes”. O 

Contrabando de Migrantes85 é um crime “que envolve a obtenção de benefício financeiro ou 

material pela entrada ilegal de uma pessoa num Estado no qual essa pessoa não seja natural ou 

residente”86. Outros fatores diferenciadores: a) mesmo em condições perigosas e degradantes, 

o CM envolve o conhecimento e o consentimento da pessoa contrabandeada sobre o ato 

criminoso; já no TP, o consentimento é irrelevante; b) o contrabando termina com a chegada 

 
84 Ver mais nos dispositivos mencionados. 
 
85 Previsto no “Protocolo contra o Crime Organizado Transnacional, relativo ao Combate ao Contrabando de 
Migrantes por Vias Terrestre, Marítima e Aérea” (2004).  
 
86 Ver mais.: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/index.html 
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do migrante em seu destino, ao passo que a finalidade do TP é a exploração (ainda que somente 

a intenção dela); c) o CM é sempre entre países, mas o TP pode existir localmente. 

Resta evidente, sobre o tráfico de pessoas, que o Protocolo de Palermo emprega a 

cláusula para fins de exploração, o que incorpora qualquer forma de exploração humana, seja 

ela sexual, do trabalho ou de órgãos/partes do corpo; e não unicamente o benefício com a 

entrada/saída de uma pessoa em determinado país, como é o caso do contrabando de migrantes. 

No entanto, apesar do mencionado protocolo empregar “fins de exploração”: 
Pouca atenção foi destinada ao tema e a sua especificidade frente às outras 
formas de exploração que constitui o crime de Tráfico de Pessoas, da mesma 
maneira que, na internalização feita pela legislação brasileira, o Tráfico de 
Tecidos, Órgãos e Células Humanas não está configurado com autonomia87 
(ALVES, 2021, p. 232). 

Por esse motivo, além das atuais diretrizes, a Lei nº 13.344/2016 (brasileira) e o 

Protocolo de Palermo (global), nasceu em 2008, na comunidade internacional, a “Declaração 

de Istambul”. “Com objetivo de debater um quadro jurídico mais específico e de encontrar 

alternativas para enfrentar os problemas relacionados ao tráfico de órgãos, foi realizada em 

Istambul uma reunião de cúpula, com mais de 150 representantes”88. Os representantes 

pertenciam a entidades médicas e científicas, e correspondiam a 68 países. 

Vale ressaltar que essa convenção tinha o intuito de determinar princípios básicos 

sobre o tema específico tráfico de órgãos, e não gerava/gera obrigação aos Estados de 

assumirem compromissos formais. O objetivo foi discutir e encontrar, colaborativamente, a 

definição comum do tráfico de órgãos, pensar implementações de políticas públicas e elaborar 

apontamentos objetivos de conceitos e práticas sobre o tema. Esclarece-se: 

A principal diferença existente entre a Declaração de Istambul e o Protocolo 
de Palermo está relacionada ao tráfico de órgãos em si, separado do doador, 
ou seja, o tráfico de partes do corpo humano, que não é abordado pelo 
Protocolo. De acordo com o Protocolo de Palermo, para constituir crime de 
tráfico de seres humanos para a remoção de órgãos, a pessoa tem de ser 
transportada com a finalidade de remoção dos seus órgãos. Este é um aspecto 
essencial, tanto que durante o United Nations Global Initiative to Fight 
Human Trafficking Forum, realizado em fevereiro de 2008, em Viena, chegou 
a ser citada a ausência do tráfico de partes do corpo humano no Protocolo de 
Palermo. Os princípios do Protocolo e da Declaração rejeitam a coisificação 

 
87 ALVES, Daniela. A necessidade de um novo instrumento jurídico internacional para o enfrentamento ao tráfico 
de órgãos. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: revista especial - tráfico de pessoas, São Paulo, 
2019, p. 229-43. Acesso em: jul. 2021. Disponível em: https://www.trf3.jus.br/documentos/revs/D 
IVERSOS/REVISTA-ESPECIAL-2019_com_LINKS.pdf?fbclid=IwAR3ummVN3crgj0XfSqigsEkyM_2AKR 
VBKT0NRAnRzczM_MEDzgwq4DV. Acesso em: set. 2021. 
 
88 Ibid., p. 232. 
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do corpo humano, ou seja, reduzi-lo a um meio e apropriá-lo como um objeto 
(ALVES, 2021, p. 233).  

Logo, entende-se a constante vontade da comunidade internacional de que a declaração 

dada por Locke no ano de 1689, “todo homem tem uma propriedade em sua pessoa”89, não 

fosse verdadeira. Esse ponto do debate manifesta a importância da teoria política para a 

compreensão de fenômenos tão sofisticados, como é o caso do tráfico humano. Não deixa de 

ser por meio da teoria política, também, que as subjetividades e produções de entendimento dos 

corpos, das socializações e do coletivo são formadas. Ora, ainda que o desejo comum seja o de 

“não mercantilização dos corpos”, essa atividade é real e cruel. Isto posto, como enfrentá-la? 

Se o Tráfico de Pessoas é um fenômeno complexo, estruturado e multifatorial, pautado 

na atuação de organizações criminosas bem estruturadas e com consequências violentas e 

lucrativas, a tarefa de enfrentar esse crime também precisa ser eficiente, articulada e estratégica. 

Dito isto, sobre o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, não há visão exclusivamente 

repressiva que seja capaz de fortalecer a comunidade internacional no que diz respeito a esse 

tema. Assim, na última década, ao conjunto de abordagens, de direitos e de valores que 

conjugam medidas penais (de repressão e responsabilização) com medidas preventivas e ações 

de acolhimento às vítimas, convencionou-se chamar de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

(ETP)90.  

No ETP, todas as medidas e diretrizes mencionadas só encontram eco se a comunidade 

— tanto a internacional como a local — tiver o claro entendimento de como e quando se pode 

combater esse crime. Daí a relevância da ampliação do conhecimento e da sensibilidade, no 

âmbito mundial, sobre o que se fala quando se fala de ETP91. É evidente que a conceituação do 

tráfico de pessoas de forma mais objetiva, resultado prático do Protocolo de Palermo, foi 

absolutamente decisiva para o início da discussão do ETP. Só é possível enfrentar aquilo que 

se pode identificar. Contudo, não é suficiente. 

 
89 LOCKE, 1967 apud PATEMAN, Carole. O contrato sexual. São Paulo: Paz e Terra, 2020, p. 28. 
 
90 SOARES, Inês Virgínia Prado. Enfrentamento ao tráfico de pessoas sob a ótica dos Direitos Humanos no Brasil. 
In: SCACCHETTI, Daniela Muscari; ANJOS, Fernanda Alves dos; MACHADO, Gustavo Seferian Scheffer; 
SOARES, Inês Virginia Prado (Orgs.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos. Brasília: 
Ministério da justiça. Secretaria nacional de justiça. Departamento de justiça, classificação, títulos e qualificação. 
Coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 2013, p. 75-103.  
 
91 Idem. 
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Ocorre que unido ao fato de o TP operar sob a lógica ilícita, há também as dificuldades 

específicas vividas pelas vítimas desse delito, tornando-o, em diversos aspectos, mais violento 

que outros. Essas dificuldades, apesar de identificadas, são pouco acessadas e cuidadas. 

Vulnerabilidades, medos, violências corporais e psíquicas sofridas, impossibilidade de falar 

com fluência a língua do país que se encontram, por exemplo, tornam as vítimas ainda mais 

invisibilizadas e com dificuldades de procurar redes de apoio. É por esses motivos e outros que 

o enfrentamento ao tráfico de pessoas precisa ser ágil e integral, não sendo a repressão das redes 

criminosas suficiente para estabelecer a mínima dignidade humana. 

Se o TP é um crime multifacetado, naturalmente padece por resposta multisetorial. É 

fundamental que haja, portanto, políticas para o enfrentamento eficaz em todos os espectros 

que compõe o ETP: ações de repressão, de acolhimento e de prevenção. De agências 

multidisciplinares para o fornecimento de serviços de proteção à criança e demais grupos 

hipervulnerabilizados, colaborando com a prevenção desse crime, à aplicação da lei: toda a 

atenção é elementar. Nesse sentido: 
Lembrando que estamos diante de um crime transnacional, que atinge o país 
das vítimas, o país de trânsito e o país onde os produtos do crime (seres 
humanos) são consumidos. O combate a tal delito, portanto, implica numa 
sintonia entre todos os países envolvidos durante a investigação, e mais, exige 
dos governos o investimento em programas de desenvolvimento e melhoria 
das condições econômicas de grupos vulneráveis, locais de onde a maioria das 
vítimas é proveniente. Ou seja, o enfrentamento ao tráfico de pessoas passa 
necessariamente pelo desenvolvimento social. O crime de tráfico de pessoas, 
seja para qual fim for, tem como objeto material a própria pessoa traficada, 
uma vez que é sobre ela que recai a conduta diretamente. Sem esquecer, 
entretanto, da proteção social que tipo penal representa92 (SOUZA, 2019, p. 
92). 

Para um ETP sólido e efetivo, “é fundamental consultar as pessoas traficadas e 

envolver o compromisso de atores, estatais e não-estatais, capazes de influenciar as engrenagens 

do tráfico” (PIOVESAN; KAMIMURA, 2019, p. 85)93. É urgente também um esforço global 

 
92 SOUZA, Felipe Faé Lavareda de. O enfrentamento ao tráfico de pessoas, uma perspectiva investigativa. Revista 
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: Revista Especial - Tráfico De Pessoas, São Paulo, 2019, p. 87-103. 
Disponível em: https://www.trf3.jus.br/documentos/revs/DIVERSOS/REVISTA-ESPECIAL-2019_com_L 
INKS.pdf. Acesso em: set. 2021. 
 
93 PIOVESAN, Flávia; KAMIMURA, Akemi. Tráfico de pessoas sob a perspectiva de direitos humanos: 
prevenção, combate, proteção às vítimas e cooperação internacional. Revista do Tribunal Regional Federal da 
3ª Região: Revista especial - tráfico de pessoas, São Paulo, 2019, p. 173-92. Disponível em: 
https://www.trf3.jus.br/documentos/revs/DIVERSOS/REVISTA-ESPECIAL-2019_com_LINKS.pdf. Acesso 
em: set. 2021. 
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para o registro completo de dados que forneçam fluxos, lucros, vítimas e objetivos dessa 

atividade. Além disso, compreender o enfrentamento ao tráfico de pessoas como uma política 

de estado é imperativo94. Assim, institucionalizando o mapeamento e os programas efetivos de 

repressão, de prevenção e de acolhimento, aumentam as chances de respostas exitosas para o 

problema tão complexo.  

Cláudia Luna ainda introduz uma questão concreta e fundamental sobre os 

profissionais do Direito: 
Os operadores do Direito, bem como os legisladores e gestores públicos, não 
de maneira diversa, ainda reproduzem práticas machistas/sexistas/racistas/ 
homo/transfóbicas quando de suas atuações no enfrentamento ao tráfico de 
pessoas95 (LUNA, 2019, p. 110). 

A questão acima é elementar visto que os profissionais do Direito têm contato com as 

redes criminosas, com as vítimas e com os aparatos legais, sendo assim, pontos centrais para a 

concretização da repressão, acolhimento e prevenção do TP. Apesar de, durante o exercício da 

profissão, os profissionais do Direito não fogem às socializações impostas e repetem, de forma 

possivelmente violenta, a misoginia, o olhar moralizado sob o corpo da mulher e mais formas 

de julgá-la, ainda que subjetivamente96. Flávia Piovesan e Akemi Kamimura enriquecem o 

debate ao trazer a perspectiva de gênero como fundamento para o enfrentamento97: 

Considerando-se os parâmetros normativos mencionados, o enfrentamento ao 
tráfico de pessoas exige a adoção de medidas adequadas para prevenir e 
reprimir o tráfico de pessoas, assim como para proteger e reparar os direitos 
das pessoas traficadas. Essas três vertentes — prevenção, repressão e proteção 
— devem ser conjugadas, sob a perspectiva de direitos humanos e de gênero. 
[...] Nesse sentido, é fundamental o reconhecimento da pessoa traficada como 
sujeito de direitos, garantindo-se sua participação e consulta no 
desenvolvimento de estratégias e políticas antitráfico. Além disso, a 
perspectiva de direitos humanos pressupõe também o respeito ao princípio da 

 
94 RIBEIRO, Anália Belisa. Por que é importante compreender o enfrentamento ao tráfico de pessoas como uma 
política de estado? In: SCACCHETTI, Daniela Muscari; ANJOS, Fernanda Alves dos; MACHADO, Gustavo 
Seferian Scheffer; SOARES, Inês Virginia Prado (Orgs.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos 
humanos. Brasília: Ministério da justiça. Secretaria nacional de justiça. Departamento de justiça, classificação, 
títulos e qualificação. Coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 2013, p. 155-75.  
 

95 LUNA, Claudia Patrícia de. Porque todos os dias precisam ser 18 de maio: aspectos sócio-históricoculturais 
sobre o tráfico de mulheres e meninas no Brasil. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: Revista 
Especial - Tráfico De Pessoas, São Paulo, p. 105-18, 2019. Disponível em: https://www.trf3.jus.br 
/documentos/revs/DIVERSOS/REVISTA-ESPECIAL-2019_com_LINKS.pdf?fbclid=IwAR3ummVN3crgjXfS 
qigsEkyM_2AKRVBKT 0NRAnRzczM_MEDzgwq4DV. Acesso em: set. 2021. 
 
96 Conceitos abordados no Capítulo 1 desta dissertação. 
 
97 A autora também fala em observância de outros traços de identidades como fundamentais para o ETP; sobre 
isso, o tópico “Interseccionalidade como categoria analítica feminista”.  
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não-discriminação e atenção às peculiaridades que aumentam a 
vulnerabilidade de certos grupos, especialmente quanto ao gênero, idade e 
cultura98 (PIOVESAN; KIMIMURA, 2019, p. 183). 
 

Há ainda um ponto fundamental a ser ressaltado nesse momento, que se refere ao 

objeto deste trabalho e que supera a perspectiva de gênero exposta acima. O enfrentamento ao 

tráfico de mulheres para fins de exploração sexual é diferente, por natureza, do enfrentamento 

ao tráfico de mulheres para mendicância, por exemplo. Em outras palavras: os tráficos humanos 

são diferentes e com finalidades diversas, e é preciso que isso esteja em consideração para a 

elaboração de um ETP eficiente. 

Por isso, o estudo sobre o conjunto de valores, significados e símbolos a respeito dos 

temas que envolvem especificamente o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, é 

fundamental. Nessa continuidade, o próximo tópico aborda as faces do tráfico de mulheres para 

fins de exploração sexual e como ele se confunde com a discussão sobre turismo sexual, 

prostituição, rufianismo, migração e de que forma é situado no debate acerca do “mercado do 

sexo”.  

 
2.2 O lugar do Tráfico de Mulheres para fins de exploração sexual no mercado do Sexo 

 
A discussão acerca do mercado do sexo deve ser iniciada com uma importante premissa 

de Adriana Piscitelli (2013): “o sexo comercial tem dado lugar a uma verdadeira indústria”99. 

Segundo a pesquisadora, a expressão “indústria do sexo” é utilizada para demonstrar a solidez, 

a estabilidade e outras características mercantis que o sexo pago pode adquirir. Vale ressaltar 

que o debate global sobre o mercado do sexo é conjuntural e repleto de significados que podem 

diferir dependendo das variações históricas, econômicas e sociais e “não é possível pensar em 

intercâmbios [de serviços sexuais] que não sofram a influência da economia de mercado”100.  

 
98 PIOVESAN, Flávia; KAMIMURA, Akemi. Tráfico de pessoas sob a perspectiva de direitos humanos: 
prevenção, combate, proteção às vítimas e cooperação internacional. Revista do Tribunal Regional Federal da 
3ª Região: Revista especial - tráfico de pessoas, São Paulo, 2019, p. 173-92. Disponível em: 
https://www.trf3.jus.br/documentos/revs/DIVERSO S/REVISTA-ESPECIAL-2019_com_LINKS.pdf. Acesso 
em: set. 2021. 
 
99 PISCITELLI, Adriana. Trânsitos: brasileiras nos mercados transnacionais do sexo. Rio de Janeiro: EdUERJ, 
2013, p. 25. 
 
100 Ibid., p. 30. 
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A acadêmica deixa claro que a prostituição, o rufianismo, o turismo sexual e o tráfico 

de pessoas são problemáticas diferentes, mas que todas integram o chamado “mercado do 

sexo”101. A prostituição é a atividade sexual — propriamente dita ou atividades relacionadas — 

que gera alguma remuneração ou benefício, podendo ou não estar vinculada à exploração, e é 

um conceito: 
Construído no século XIX, a partir de uma referência médico-policial, o 
conceito da prostituição não pode ser projetado retroativamente para nomear 
práticas de comercialização sexual do corpo feminino em outras formações 
sociais, sem realizar um aplainamento violento da singularidade dos 
acontecimentos. Fenômeno essencialmente urbano, inscreve-se numa 
economia específica do desejo, característica de uma sociedade em que 
predominam as relações de troca, e em que todo um sistema de codificações 
morais, que valoriza a união sexual monogâmica, a família nuclear, a 
virgindade, a fidelidade feminina, destina um lugar específico às sexualidades 
insubmissas102 (RAGO, 2008, s.p.). 

O rufianismo, por sua vez, é crime essencialmente caracterizado pela exploração103 

(assim como o TP) e é previsto no “Artigo 230” do Código Penal Brasileiro: 
Art. 230 CP: Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente 
de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a 
exerça. 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa (BRASIL, 1940). 

Já o turismo sexual costuma ser compreendido como um fenômeno social, não estando 

necessariamente relacionado a algum tipo de exploração (apesar de pesquisas de campo 

comumente localizarem as duas figuras ligadas, turismo sexual e exploração, neste momento 

aborda-se o conceito). É definido pela OMT (Organização Mundial do Turismo, 1995) como 

viagens organizadas dentro ou fora do setor turístico, utilizando os recursos que o turismo 

oferece para enfim conseguir contatos sexuais dos profissionais dessa área, sendo os mesmos 

residentes do destino onde os que procuram o sexo fácil estão104.  

Maria Jaqueline de Souza Leite, enriquecendo a discussão, insere o “turismo sexual” 

no seguinte contexto: 

 
101 Ibid., p. 55. 
 
102 RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição e código da sexualidade feminina em São Paulo (1890 
– 1930). 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 
 
103 Conceito referente à normativa brasileira. O cenário global é plural e os países lidam com essa atividade de 
forma diversa. 
 
104 OMT, Organização Mundial do Turismo. Declaração da OMT sobre a prevenção do turismo sexual 
organizado. 1995. Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/view/12822118/declaracao-da-omt-
sobre-a-prevencao-do-turismo-. Acesso em: jul. 2021. 
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[...] está baseado em relações desiguais entre países, reproduzindo ideologias 
e práticas racistas e sexistas, fundadas em relações de desigualdade social, 
econômica, política e cultural. Suas características incluem o deslocamento de 
homens e mulheres para outros lugares (cidades, estados e países), em busca, 
exclusivamente, de aventuras eróticas. Em geral, desenvolve-se no sentido dos 
países ricos ou centrais para os mais pobres, tendo por uma base uma falsa 
imagem da mulher do “Terceiro Mundo” (mulata, negra ou asiática), ser mais 
sensual, além de dócil e mais submissa aos caprichos masculinos que as 
mulheres brancas européias [sic]105 (LEITE, 2007, s.p.). 
 

Nota-se que, ainda que sejam questões diferentes, essas práticas citadas conjugam 

discussões sobre corpos, transnacionalização106, sexo e violência; e, por esse motivo, muito se 

confundem. As teorias feministas discutem os temas há algum tempo; mas o debate é lotado de 

ramificações (entre elas, aderências a correntes ideológicas-econômicas) e por isso, parece não 

cessar. Sobre a diversidade de correntes: 
Desde a década de 1980, os estudos abolicionistas dominaram a maior parte 
da literatura contemporânea sobre prostituição e tráfico sexual. A primeira 
onda feminista radical foi baseada em um discurso de dominação sexual, 
argumentando que a prostituição é uma forma categórica de opressão e de 
subordinação social das mulheres (Shrage 1997). Para esses estudiosos 
radicais, prostituição é sinônimo de escravidão sexual, uma vez que 
enquadram a prostituição e o sexo da mulher traficada como violação dos 
direitos humanos das mulheres. Portanto, a abolição da prostituição é 
considerada a condição necessária para acabar com o tráfico sexual107 
(VALADIER, 2018, p. 505, tradução livre). 
 

A Catherine MacKinnon, jurista estadunidense, é um dos grandes nomes a defender 

essa ideia. A jurista vai além da corrente feminista exposta acima, inclusive, e pensa os atos 

sexuais heterossexuais de maneira geral para além do que acontece envolvendo “prazeres na 

cama ou em atos reprodutivos ostensivos”108. Para a autora, a sexualidade é um fenômeno e 

expressão social de poder e a manifestação desse poder entre gêneros; e, por isso, quase sempre 

violência. MacKinnon firma-se, assim, como uma feminista “radical”109. 

 
105 LEITE, Maria Jaqueline de Souza. Turismo sexual: a exploração das mulheres na dinâmica do turismo sexual. 
Chame – Centro Humanitário de Apoio à Mulher. Salvador, BA, 2007. 
 
106 Transnacionalização faz referência ao processo de cruzar fronteiras para consumir e oferecer serviços sexuais 
ou, por outra perspectiva, racionalidade econômica esvaziada de agência social. Ver mais em: PISCITELLI, 
Adriana. Trânsitos: brasileiras nos mercados transnacionais do sexo. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. 
 
107 VALADIER, Charlotte. Migration and Sex Work through a gender perspective. Contexto Internacional, v. 
40, p. 501-24, 2018. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-8529.2018400300005. Acesso em: set. 2021. 
 
108 MACKINNON, Catherine. Toward a feminist theory of the state. Harvard University Press, 1991, p. 13. 
 
109 O feminismo radical, entendido como corrente da ampla “teoria feminista”, pode ser resumido à ideia de que 
o sistema de gênero era a principal forma de opressão da mulher; e cada vez que essa vivência de gênero fosse 
repetida, estaríamos diante de uma opressão violenta. Ver mais em: GANDHI, Anuradha. Sobre as Correntes 
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A jurista Maqueda Abreu também possui entendimento semelhante. Para ela, a 

consideração das prostitutas como vítimas é intimamente ligada com a corrente abolicionista 

descrita acima. Logo, entender que as prostitutas são vítimas dessas redes que se beneficiam 

das práticas de sexo e atividades correlatas – como turismo sexual e mais — seria assumir a 

irrelevância do consentimento dessas mulheres110. Essa discussão, tão antiga como necessária 

e carente de conclusões absolutas, é fruto de visões antagônicas sobre sexualidade: de um lado, 

grupos que entendem a sexualidade como potencial máximo para a liberação, de outro, grupos 

que admitem a sexualidade, e a exploração desta, como elemento utilizado para objetificar 

mulheres. 

Mas, “afirmar que a mulher é um ser vulnerável ou estabelecer uma relação necessária 

entre prostituição e redução à condição análoga à de escravo revela a crença na subalternidade 

da mulher e não aposta no exercício do seu direito à autonomia”111, explana a jurista Ela Wiecko 

de Castilho. Além disso, estigmatizar o sexo pago como um exercício “sujo” ou “imoral”, 

mesmo que sob pretexto de proteção às mulheres, pode ser, também, uma forma de exercício 

de dominação. É por isso que há quem discorde que a prostituição seja, necessariamente, 

violência:  
Nas últimas décadas, surgiram novos olhares sobre os mercados do sexo, 
lançados por abordagens que pensam o sexo não como um campo fixo de 
posições de gênero e poder, mas como um terreno de disputa. O sexo é visto 
como uma tática cultural que pode reforçar o poder, mas também pode 
desestabilizá-lo. Essas linhas de pensamento reconhecem a existência de uma 
ordem sexista, mas consideram que ela não é inteiramente determinante. A 
ideia é que práticas envolvidas na prostituição, como em outras formas de 
mercantilização e consumo, devem ser lidas indo além de considerar que 
apenas confirmam a dominação masculina: em certas circunstâncias, elas 
podem ser espaços de resistência e de subversão cultural. [...] As defensoras 
da ideia de prostituição como trabalho sustentam que o processo de alienação 
não se restringe ao trabalho sexual, já que, de acordo com Max, a alienação é 
uma dinâmica fundamental em todo trabalho produtivo no marco do 
capitalismo (PISCITELLI, 2013, p. 37-39). 

 
Filosóficas dentro do Movimento Feminista. 2ª Edição. 2018. Também sobre o feminismo radical, discorre 
Eduardo Ramalho Rabenhorst: “corrente que estima ser a causa última da dominação masculina sobre as mulheres 
o patriarcado, concebido ao mesmo tempo como o um sistema de pensamento e uma prática social de afirmação 
do poder dos homens contra as mulheres, que se expressa principalmente sobre o corpo delas. Para o feminismo 
radical, portanto, a superação do patriarcado passa pela construção de uma cultura feminina, pela luta contra as 
manifestações estéticas e éticas deste poder masculino e, no entender de alguns prismas mais radicais, pela própria 
separação dos homens” (RABENHORST, 2010, p. 119).  
 
110 MAQUEDA, Maria Luisa Abreu. Prostituición, feminismos y derecho penal. Granada: Comares, 2009.  
 
111 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. A criminalização do tráfico de mulheres: proteção das mulheres ou reforço 
da violência de gênero. Cadernos Pagu, 2008, p. 101-23. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cpa/a/RMTqr 
NBwjcJzGJWsb3T7nMh/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: set. 2021 
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Por outro lado: por que os corpos de mulheres (cis ou transexuais) estão na posição de 

venda muito mais que os corpos masculinos? Por que os homens consomem e as mulheres 

vendem? Evidentemente, essas perguntas movem o debate acerca do tráfico de mulheres. Os 

estudos históricos contribuem enormemente para clarear essa matéria e permitem descobertas 

como essa, da filósofa italiana Silvia Federici: 
Na sociedade capitalista, o corpo é para mulheres o que a fábrica é para os 
homens trabalhadores assalariados: o principal terreno de sua exploração e 
resistência, na mesma medida em que o corpo feminino foi apropriado pelo 
Estado e pelos homens, forçado a funcionar como um meio para a reprodução 
e a acumulação de trabalho112 (FEDERICI, 2017, p. 34). 

A declaração acima, somada a mais declarações e análises da filósofa italiana113, torna 

evidente a posição de Silvia Federici a respeito do motivo dos homens comprarem e as mulheres 

venderem: eles detêm os poderes políticos e sociais e o capital. Se estamos divididos numa 

sociedade binária, operamos como grupos que disputam objetivos distintos. Nessa disputa, o 

homem e o capital vencem. Portanto, apesar do homem ser o instrumento para tal exploração, 

é para satisfazer a lógica do acúmulo do capital que todos operam. E ainda: 

A criminalização da prostituição – que castigou a mulher, mas quase não teve 
efeitos sobre seus clientes homens, reforçou o poder masculino. Qualquer 
homem podia, agora, destruir uma mulher simplesmente declarando que ela 
era uma prostituta ou dizendo publicamente que ela havia cedido a seus 
desejos sexuais. As mulheres teriam que suplicar aos homens “que não lhes 
tirassem a honra”, única propriedade que lhes restava [...]114 (FEDERICI, 
2017, p. 197-98). 

Enriquece o debate, também, a seguinte declaração da Catherine MacKinnon: 

A desigualdade por causa do sexo define e situa as mulheres como mulheres. 
Se os sexos fossem iguais, as mulheres não seriam submetidas sexualmente. 
A força sexual seria excepcional, o consentimento ao sexo poderia ser 
comumente real e haveria de acreditar em mulheres violadas sexualmente. Se 
os sexos fossem iguais, as mulheres não seriam economicamente submetidas, 
seu desespero e marginalidade cultivados, sua dependência forçada explorada 
sexual ou economicamente. As mulheres teriam discurso, privacidade, 
autoridade, respeito e mais recursos do que têm agora. O estupro e a 
pornografia seriam reconhecidos como violações, e o aborto seria raro e 
realmente garantido115 (MACKINNON, 1991, p. 215, tradução livre). 

 
112 FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: Mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017. 
 
113 Ver mais em: FEDERECI, Silvia. Mulheres e caça às bruxas: da Idade Média aos dias atuais. 1. Ed. São 
Paulo: Boitempo, 2019. 
 
114 FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: Mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017.  
 
115 MACKINNON, Catherine. Toward a feminist theory of the state. Harvard University Press, 1991. 
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Entender o sexo pago como liberação máxima do gênero feminino ou como 

aprisionamento e objetificação compulsória dos corpos? Há correntes feministas abolicionistas 

radicais que enxergam migrantes exercendo a prostituição através das lentes da vitimização, 

exploração sexual e opressão das mulheres pelas estruturas dominantes, enquanto as feministas 

liberais, por sua vez, podem considerar as mesmas profissionais do sexo com poder e capazes 

de reivindicar direitos de livre circulação e exigir a legalização do trabalho sexual. 
Estudos feministas sobre questões de prostituição transnacional e migração de 
profissionais do sexo ficaram presos em uma "guerra sexual" (Weitzer 2007) 
entre duas correntes opostas: feminismo radical ou abolicionista, que associa 
prostituição e tráfico sexual com violência e escravidão contra as mulheres e 
feminismo liberal, que enfatiza a liberdade das mulheres de controlar seus 
próprios corpos, o empoderamento das profissionais do sexo e a regularização 
da prostituição. Porém, a partir da década de 1990, a polêmica ganhou outra 
dimensão, em razão da o surgimento do movimento feminista pós-moderno. 
Na verdade, a abordagem pós-moderna abre o debate para além da simples 
disputa sobre a questão do consentimento, transcendendo a questão da 
dicotomia simplista entre a "vítima passiva do tráfico" e a "trabalhadora sexual 
autônoma" na base da divisão até então entre feministas radicais e liberais. O 
feminismo pós-moderno se desenvolveu no início da década de 1990 com as 
obras de Judith Butler (1990, 1993) como um discurso alternativo às narrativas 
universalistas e totalizantes promovido pelo feminismo radical e liberal. O 
movimento questiona e desconstrói conceitos modernos relacionados a sexo, 
gênero e sexualidade, considerando que tais conceitos não são neutros, mas 
sim construções sociais usadas para manter e reproduzir papéis de gênero e 
hierarquias (VALADIER, 2018, p. 503). 
 

A questão do consentimento, levantada acima, é fundamental para essa discussão e é 

nesse ponto específico que o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual é situado dentro 

do mercado do sexo. Diferentemente das outras três figuras no mercado do sexo (o turismo 

sexual, a prostituição, o rufianismo)116, as normativas internacionais descrevem com clareza a 

desnecessidade do consentimento para a configuração do crime “tráfico internacional de 

pessoas”. Não se trata, portanto, de debate acerca do trabalho sexual dotado de polêmicas 

morais divergentes, apesar de muito se fundirem. 

O tráfico de pessoas é um delito transnacional delimitado pela exploração, e não pela 

atividade que porventura poderá ser exercida pela vítima ao chegar ao destino. A penalização, 

então, é referente à violência de um grupo que se beneficia das atividades de outrem, e não ao 

sexo e às trocas individuais que este proporciona a quem o faz — por qualquer que seja o 

 
116 Nessa análise não se insere o Contrabando de Migrantes, descrito no tópico anterior deste trabalho, pois 
entende-se que o CM é configurado com o benefício ilícito pela entrada/saída de uma pessoa em determinado país; 
não tendo, portanto, relação necessária com a indústria do sexo.  
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motivo. O olhar atento para a rede que se beneficia da exploração sexual de mulheres é que está 

em questão nas normativas internacionais.  

No entanto, o que é, de fato, exploração? Há alguns fatores que constantemente são 

atribuídos ao TP e que caracterizariam a “exploração”. Vivências violentas, vulnerabilidades 

diversas e abusos de poder (por parte dos criminosos) são comuns no imaginário coletivo do 

TP. Essas questões não devem ser postas de lado, mas vale ressaltar a complexidade de tais 

admissões. Ao conceber como fato tais percepções, as mulheres permanecem como o grupo 

“outro”, tão descrito e analisado por Simone de Beauvoir. Continuam como coadjuvantes e 

pouco ouvidas. 

Adriana Piscitelli versa sobre os desafios desse cenário ao relatar a sua experiência 

etnográfica: 
A etnografia contribuiu para perceber a dinâmica de uma arena política 
constituída em torno do debate sobre tráfico de pessoas, na qual grupos 
nacionais, transnacionais e supranacionais acionam, conforme seus interesses 
particulares, noções e pressupostos vinculados à prostituição. O trabalho me 
obrigou a situar-me numa posição delicada, no centro de uma complexa 
discussão política, na qual dificilmente eu podia me manter como 
observadora, uma vez que era tratada como um agente que fazia parte da 
disputa. [...] Nesses espaços, às vezes, representantes de diversas instâncias 
governamentais e não governamentais se sentiam decepcionados. Eles 
queriam informações sobre vítimas de tráfico de pessoas para exploração 
sexual, e os resultados delineavam um quadro de brasileiros/as que sofriam 
abusos da polícia e dos empregadores, vinculados à sua situação migratória 
irregular e também a processos de racialização e inferiorização que 
favoreciam a intensa exploração do trabalho migrante. Nesse quadro, parte 
significativa das trabalhadoras sexuais estava longe de ser alvo dos abusos 
mais intensos (PISCITELLI, 2013, p 57-58). 

Dito isso, compreende-se que o lugar do tráfico de mulheres para fins de exploração 

sexual no mercado do sexo é um lugar nebuloso. Por um lado, é o lugar de um crime 

internacionalmente delimitado e enfrentado, ainda que com desafios. Por outro, é um campo de 

disputas de narrativas, em que o entendimento do corpo da mulher permanece sendo avaliado 

por pessoas que não elas. As correntes feministas tiveram destaque neste trabalho, mas não é 

por meio delas que os protocolos internacionais definem e regulamentam as atividades que 

envolvem o mercado do sexo. 

Assim, conclui-se que o tráfico de mulheres é um problema específico quando 

comparado ao tráfico de pessoas. A questão do consentimento irrelevante pretendeu 

acompanhar a proteção das mulheres, mas para algumas correntes feministas isso parece ter 

causado o efeito oposto, ao limitá-las a uma ordem sobre seus corpos. Os inúmeros escritos das 
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próprias profissionais do sexo contribuíram enormemente com a mudança de uma perspectiva 

única de feminismo. Essas mulheres, que ganham dinheiro com atos sexuais ou similares, 

propõem um novo olhar acerca do que é estar à venda. O capítulo 3 discorre sobre isso. Nos 

tópicos seguintes, ainda neste capítulo, dados do relatório UNODC são apresentados, bem como 

desafios atuais e perenes do TP. 

 

2.3 Tráfico de Mulheres: Vítimas, Atores, Lucros, Fluxos e outros dados colhidos pelo 

Relatório UNODC 2020 
 

O relatório global da UNODC, o Global Report on Trafficking in Persons 2020117, 

publicado em 2021, é o quinto relatório global do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 

e Crime (UNODC). Baseando-se em dados de 148 países118, o documento elucida, com clareza, 

que o tráfico de pessoas é mais afetado por mulheres e meninas e por grupos vulneráveis — em 

vários graus dessas vulnerabilidades119. O relatório é apresentado em seu prefácio como um 

documento que aspira trazer visibilidade a esse crime e lançar luz sobre os padrões e fluxos de 

tráfego, além de abordar possíveis soluções. A seguir, serão abordados dados e conclusões desse 

relatório120.  

Uma das primeiras constatações presentes no relatório é o dado mais relevante e 

significativo para este trabalho, e versa sobre as vítimas. Para cada 10 vítimas globais do TP, 

em 2018, cerca de 5 eram mulheres adultas e 2 eram meninas. Esse dado torna claro que o 

tráfico internacional de pessoas é um problema de gênero121. E mais. Cerca de um terço do total 

de vítimas detectadas eram crianças, tanto meninas (19%) quanto meninos (15%), enquanto 

 
117 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in Persons 2020. United 
Nations publication, Sales, E.20.IV.3, 2021. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf. Acesso em: set. 2021. 
 
118 Os números apresentados no relatório refletem diferenças geográficas na capacidade de detectar, registrar e 
apurar os dados que variam de acordo com o fornecimento cada país.  
 
119 Umas destas vulnerabilidades possíveis é, segundo o documento, as vítimas que vivem com os perpetradores 
de exploração, tornando-as particularmente violentadas e dificultando a procura por redes de ajuda. 
 
120 Todos os dados deste tópico 2.3 foram colhidos em:  UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. 
Global Report on Trafficking in Persons 2020. United Nations publication, Sales, E.20.IV.3, 2021. Disponível 
em: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf. Acesso em: 
set. 2021. 
 
121 Apesar de, nos últimos 15 anos, o número proporcional de vítimas homens, meninos e meninas ter aumentado 
mais do que o das mulheres, as mulheres permanecem sendo as maiores vítimas em números absolutos globais — 
na fração de 70% citada. 
 



58 
 

20% eram homens adultos122. Em países de baixa renda, as crianças representam metade das 

vítimas detectadas e são principalmente traficadas para trabalho forçado. Já as crianças vítimas 

emigrantes de países de renda mais alta, costumam ser traficadas principalmente para 

exploração sexual, criminalidade forçada ou mendicância. 

O relatório também concluiu que a maioria dos homens adultos são vítimas para 

trabalhos em grandes estaleiros de construção e/ou na indústria pesqueira; enquanto as mulheres 

e meninas predominam como vítimas do crime mencionado, com o objetivo de realizar trabalho 

forçado e servidão doméstica. Vale ressaltar que, apesar do “trabalho forçado” poder ser 

concretizado de diversas maneiras, a exploração sexual continua sendo o motivo mais comum 

para o tráfico internacional de mulheres adultas. Todos esses objetivos e finalidades do TP 

incluem e movimentam uma série de setores nessa “indústria” do tráfico humano (como 

agricultura, construção, pesca indústria, mineração, comércio ambulante, pornografia, servidão 

doméstica)123. 

Outro dado fundamental para este trabalho: em dados globais, 50% das vítimas 

detectadas foram traficadas para fins de exploração sexual; 38% para trabalho forçado; 

enquanto 6% do total de vítimas detectadas globalmente é explorado para a “comissão de 

crimes”, que inclui furtos de carteira, cultivo ou tráfico de drogas e mais crimes forçados; e 

mais de 1% para mendigar. Um menor número de vítimas foi detectado para casamentos 

forçados, remoções de órgãos e outros fins.  

Sobre os atores do TP. Os atores envolvidos no tráfico humano variam de grupos 

criminosos organizados124 — grupos bem estruturados operando como empresas comerciais, 

buscando o controle territorial — a indivíduos que operam por conta própria ou em pequenos 

 
122 O perfil das vítimas, no entanto, muda amplamente em diferentes partes do mundo. Países da África 
Subsaariana, por exemplo, detectaram mais crianças do que adultos. Já os países específicos no Norte da África e 
no Oriente Médio detectaram mais adultos homens do que outras vítimas. 
 
123 Embora os padrões de tráfico para trabalho forçado variem em todos os setores econômicos, um aspecto é 
verdadeiro para todos eles: geralmente, são o resultado de uma deterioração dos direitos trabalhistas, como salários 
mais baixos, horas de trabalho mais longas, redução proteções e emprego informal. O tópico 3.4 deste trabalho 
aborda algumas polêmicas que envolvem os direitos das profissionais do sexo no Brasil. 
 
124 Os grupos criminosos organizados ainda são distinguidos em dois tipos: o primeiro, “tipo governança”, são 
os que aplicam a governança de segurança em uma comunidade ou território por meio do medo e da violência, e 
pode estar envolvido em múltiplos mercados ilícitos; e o “tipo empresarial”, envolvendo três ou mais traficantes 
que trabalham em conjunto para traficar pessoas como um componente central de suas atividades criminosas. 
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grupos125. Dependendo do grau de sofisticação, alguns grupos podem utilizar, inclusive, 

tecnologia de ponta como plataformas virtuais para registro de vítimas e aplicativos para 

transferência de dinheiro126. 

Dois tipos de estratégias podem ser identificadas a partir de resumos de processos 

judiciais revisados pelo UNODC, o “hunting” e “fishing”. O “hunting” ou a “caça”, envolve 

um traficante perseguindo ativamente uma vítima, normalmente nas redes sociais, inicialmente 

como uma introdução amigável que se torna mais agressiva conforme o relacionamento se 

desenvolve. Já a estratégia “fishing” ou “pesca”, envolve a postagem de um anúncio feito para 

captar vítimas em potencial, muitas vezes usando possibilidades de empregos bem pagos ou de 

prestígio como convites127. As estratégias de pesca também podem ser usadas para atrair 

potenciais clientes para as mulheres exploradas128. 

Na Europa Oriental e na Ásia Central, mais mulheres que homens são condenadas por 

tráfico de pessoas129. A maioria dos traficantes são condenados em seus próprios países, 

enquanto cerca de um quarto eram estrangeiros. Países de origem condenam seus próprios 

cidadãos (95%), enquanto os países de destino tendem a condenar mais estrangeiros (52%). 

Essas tendências têm se mantido consistentes quando comparadas aos anos anteriores. 

 
125 Mais dados trazidos pelo relatório sobre os atores do TP: 1) quando organizações criminosas estão envolvidas, 
há mais vítimas traficadas, por períodos mais longos, em distâncias maiores e com mais violência; 2) esses grupos 
muito bem organizados normalmente estão envolvidos em outros crimes (como tráfico de drogas, lavagem de 
dinheiro, fraude financeira e outros crimes transnacionais); 3) no entanto, um maior número de processos judiciais 
analisados pelo UNODC relata os “traficantes únicos”, e não os grupos altamente organizados. 
 
126 A utilização da tecnologia é abordada mais detalhadamente no tópico seguinte. 
 
127 Em um dos casos analisados, cerca de 100 mulheres foram capturadas por um anúncio de empregos de 
modelagem no exterior. As mulheres foram obrigadas a apresentar imagens explícitas, antes de serem informadas 
de que estavam sendo recrutadas para exploração sexual e chantageadas com as fotos. 
 
128 Um caso judicial mostrou como um único traficante conseguiu conectar uma vítima com mais de 100 
compradores de sexo, ao longo de mais de dois meses, usando um anúncio online. Embora grandes proporções de 
casos de tráfico de crianças envolvam plataformas com níveis mais altos de anonimato, como redes sociais mídia, 
os casos em que a vítima é um adulto são mais prováveis de envolver o uso de páginas da web independentes e 
outras plataformas envolvendo anúncios abertos. 
 
129 O relatório torna público o caso de um grupo especializado em tráfico para exploração sexual na América 
Central e na América do Norte, por exemplo, que operou por mais de uma década antes de ser desmontado. Embora 
muitos traficantes tenham antecedentes criminais e usem o tráfico como fonte direta de renda, há, também, 
proprietários de empresas, parceiros íntimos e outros membros da família envolvidos no tráfico de pessoas. Casos 
de tribunais analisados pelo UNODC também revelam pais facilitando a exploração sexual de seus filhos ou 
forçando-os à mendicância. Nesses casos em que os pais cooperam para o tráfico de seus filhos, quando há pobreza 
extrema ou outras vulnerabilidades, os pais e os filhos são entendidos como vítimas. Isso porque apenas colaboram 
com traficantes por verem no tráfico humano uma opção para a subsistência.  
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A maioria das pessoas investigadas, presas, processadas e/ou condenadas por tráfico 

de pessoas continuam a ser homens, compreendendo mais de 60% do total nessas três 

categorias. Semelhante aos anos anteriores, em 2018, 36% dos processados por tráfico eram 

mulheres. Além disso, embora a maioria dos criminosos sejam adultos, há também uma 

pequena porcentagem de pessoas menores de 18 anos que operam como aliciadores e/ou 

exploradores — tanto meninos quanto meninas. Os estudos do UNODC também mostram que 

traficantes mulheres são vistas especialmente nas fases iniciais do tráfico — aliciamento, 

conversas iniciais com as vítimas —, evidenciando a utilização diversa dos perfis dos traficantes 

para diferentes propósitos. 

Os traficantes estruturados em grupos criminosos organizados tendem a usar a 

violência com mais frequência do que os traficantes individuais ou oportunistas. O padrão mais 

comum seguido pelos traficantes, no entanto, é empregar meios enganosos ou manipuladores 

— pelo menos durante a fase de recrutamento. Apenas poucos casos analisados pelo UNODC 

apresentaram violências físicas como meio de recrutar vítimas. Na fase de recrutamento, 

normalmente, isso não ocorre. De forma usual, o que acontece é o emprego de vícios, enganos 

e “seduções” variadas, que inevitavelmente acabam por ligar criminosos a homens, mulheres, 

meninas e meninos em todo o mundo. As vítimas são expostas às formas mais coercitivas e 

violentas de tratamento à medida que são exploradas. 

Sobre os lucros. Os lucros ilícitos do tráfico humano podem variar: grandes 

organizações criminosas ganham mais dinheiro, enquanto os traficantes de pequena escala 

podem ganhar pouco mais do que o salário médio do país em que vivem. Dentro o caso de 

maior valor analisado pelo UNODC, um grupo criminoso traficou centenas de mulheres do 

sudeste Ásia para a América do Norte para exploração sexual. Os investigadores estimaram que 

esse grupo fez dezenas de milhões de dólares norte-americanos durante 5 anos de atividade. 

Mas o tamanho da receita do tráfico pode variar consideravelmente dependendo das tipologias 

e estruturas da atividade. 

Dezenas de resumos de processos judiciais analisados pelo UNODC lidavam com 

lucros relativamente baixos, com mulheres e meninas vendidas para exploradores por menos 

de 5. dólares norte-americanos e intermediários recebendo menos de 2.000 dólares norte-

americanos. Vítimas de tráfico nacional em fronteiras locais foram vendidas por apenas 250 

dólares norte-americanos. O valor de mercado atribuído às vítimas é maior quando se atinge a 

fase de exploração. Existem exemplos em que as vítimas foram vendidas por até 25.000 dólares 

norte-americanos — valor notado já nos países onde seriam exploradas. 
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Os resumos de casos são ilustrativos da ampla gama de lucros obtidos pelos traficantes. 

O relatório em questão informa, no entanto, que o tamanho monetário global do mercado de 

tráfico de pessoas continua desafiador, dada a falta de uma estimativa confiável do número de 

vítimas em todo o mundo, e, claro, o meio ilícito e pouco transparente onde os fluxos 

acontecem. Mas a análise mostra o quão pouco as vítimas são valorizadas no mercado ilícito de 

tráfico. Os casos revelam que as vítimas são avaliadas, compradas e vendidas entre traficantes 

e que todas essas ações são concretizações da objetificação e da transformação do corpo 

humano em mercadoria — especialmente, o de mulheres, para fins de exploração sexual. 

Além do nível estruturado de organização, é comum também a movimentação das 

vítimas para exploração em outras atividades criminosas. Isso porque, por esse modo adicional 

de exploração, as vítimas normalmente acabam retornando um alto valor monetário, ligado aos 

mercados ilegais, contribuindo assim para o custo que os traficantes têm com os translados. O 

tráfico de drogas é uma das formas mais comuns dessa “segunda exploração”. Forçar as vítimas 

de tráfico a cometer crimes é uma forma para que os criminosos as responsabilizem. Se as 

vítimas se percebem como “parceiras no crime”, é pouco provável que relatem seus abusadores. 

O fato de serem vítimas de tráfico, de sentirem medos diversos e de sofrerem represálias por 

parte dos traficantes, desestimula a busca por proteção. 

O relatório UNODC também explicitou dados discriminados sobre a América do Sul. 

As mulheres representam a maioria das vítimas detectadas no continente, cerca de 69%, e a 

maioria é traficada para fins de exploração sexual130. E sobre os traficantes, a maioria é do 

gênero masculino. Esses dados específicos da América do Sul confirmam e acompanham os 

dados globais, mantendo aproximadamente a proporção total mundial. 

Sobre os fluxos do tráfico humano na América do Sul, observou-se que a maioria das 

vítimas são traficadas localmente (país de origem) ou para países vizinhos no mesmo 

continente; não há muitos fluxos para continentes distantes, como Ásia e Europa, diz o relatório. 

A maioria dos países da América do Sul introduziu o crime contra o tráfico de pessoas entre 

2004 e 2012, e tem definições específicas sobre essa atividade ilícita, como é o caso do Brasil. 

E, com a entrada em vigor do “Protocolo das Nações Unidas sobre Tráfico de Pessoas”, os 

números de vítimas detectadas e os de processos e de condenações sobre esse tema também 

 
130 Embora as mulheres constituam a esmagadora maioria, houve um aumento proporcional do número de homens 
detectados como vítimas, em consonância com as tendências mundiais.  
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aumentaram, ilustrando a importância de uma legislação global para fatos tão complexos e 

multifatoriais. 

Outra grande contribuição do relatório em discussão, foi a menção de que a prevenção 

deve ser encarada como um grande objetivo da comunidade internacional para o ETP. Essa 

conclusão se deu principalmente pela detecção do protagonismo da internet para a captura das 

vítimas. Ora, se é por meio de mídias sociais, blogs, sites e demais meios virtuais que essas 

vítimas são capturadas, são por esses mesmos locais que elas devem ser alertadas. Assim, o 

eixo da prevenção, já consolidado nos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico, precisa dar 

ainda maior ênfase às medidas de informação e de sensibilização em espaços virtuais. O tópico 

a seguir discorre sobre isso e mais desafios. 

 
2.4 Desafios Atuais no enfrentamento ao tráfico de mulheres: Covid-19, Fishing e 

Analfabetismo Digital 

O tráfico humano é um problema bastante complexo, como mencionado, e por isso há 

desafios perenes, que acompanham o “fenômeno” de forma contínua, e desafios atuais, que se 

mostram presentes de acordo com particularidades de tempo e espaço. Sobre os atuais, há 

alguns que merecem atenção nesse trabalho, são eles: a crise sanitária global gerada pelo novo 

Coronavírus, os processos virtuais de aliciamento de vítimas e o analfabetismo digital, 

problema global ainda mais latente nos países economicamente desiguais. 

A respeito de desafios gerados pela pandemia da COVID-19 às vítimas do TP, é 

imperativo ressaltar que não é apenas a eminência ou a realidade de doença que afeta a 

coletividade. A Covid-19, além da doença, gerou diversas crises financeiras nas famílias, 

debilitação de saúde emocional, desempregos e ansiedades131. Evidentemente, esses problemas 

afetam a todos, mas muito mais as vítimas de TP. 

Isso porque, o confinamento e a redução de encontros sociais, necessários e 

estabelecidos como parâmetros mundiais, não inviabilizam o delito, mas dificultam 

drasticamente a identificação das vítimas, além de reduzirem suas chances de acesso aos 

serviços de denúncias, às linhas diretas de apoio, à assistência jurídica, ao contato com alguma 

autoridade — em embaixadas, por exemplo — e o acolhimento às vítimas. Assim, as restrições 

 
131 Em especial aos brasileiros, que no contexto de negacionismo científico e de caos orquestrado pelo atual 
governo, vivenciam a distribuição lenta e conflituosa das vacinas referentes à prevenção da nova doença. Ver mais 
em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/veja-o-que-bolsonaro-ja-fez-para-confrontar-medidas-de-
combate-ao-coronavirus.shtml. Acesso em: jul. 2021. 
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de locomoção podem prejudicar o enfrentamento, mas não o crime. Na realidade, a situação é 

ainda mais grave. Há ainda prejuízos como o fechamento de ONGs e de demais serviços da 

sociedade civil que colaboram para o ETP. 

No relatório da UNODC sobre TP e pandemia, foi ainda destacado que as autoridades 

detectam a piora no que se refere ao acolhimento das vítimas, devido à inviabilidade de 

fornecimento de serviços essenciais. Nesse sentido, é dito no mesmo documento: “operações 

essenciais e práticas para apoiá-las [as vítimas] se tornaram um desafio, devido aos países 

ajustarem suas prioridades durante a pandemia”. Isso ocorre porque alguns serviços 

considerados não essenciais, incluindo inspeções policiais e trabalhistas, também foram 

afetados em alguns locais durante a pandemia Covid-19. Nesse sentido, a UNODC argumenta 

ainda sobre as vítimas do mencionado crime que acabam por vivenciar esse momento 

duplamente violento: 
Para as vítimas ainda confinadas por seus traficantes, as medidas de combate 
ao COVID-19 podem piorar ainda mais a situação desesperadora. O aumento 
dos níveis de violência doméstica relatados em muitos países é um indicador 
preocupante para as condições de vida de muitas vítimas de tráfico, como as 
em servidão doméstica ou escravidão sexual, formas de exploração que afetam 
desproporcionalmente mulheres e meninas. Em um ambiente em que as 
prioridades e ações são voltadas a limitar a propagação do vírus, é mais fácil 
para os traficantes ocultar suas operações, tornando as vítimas cada vez mais 
invisíveis132 (UNODC). 
 

O desafio de debelar a Covid-19 pode ser lido também sob a ótica de gênero, como bem 

argumentou Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos: 
[...] resta claro que, a pandemia da Covid-19 não é apenas uma emergência de 
saúde global, mas também está gerando uma grande crise econômica global e, 
consequentemente, é preciso se reconhecer que tal crise afetará mulheres e 
homens de maneira diferente. Tanto que estudos já fornecem evidências de 
que os efeitos da atual crise nas mulheres serão nitidamente distintos dos que 
ocorreram, por exemplo, em recessões recentes como a de 2008, onde a perda 
de empregos para homens foi muito maior do que para as mulheres. A análise 
da conjectura atual tem levado à observações de que o emprego das mulheres 
está concentrado em setores como as áreas de saúde, de cuidados domésticos 
e de limpeza, de serviços (como de restaurantes, de beleza e de turismo) e de 
educação e, inevitavelmente, a desaceleração da economia começou nesses 
respectivos setores pois, com medidas como a quarentena, muitos restaurantes 
foram fechados e as pessoas passaram a contratar em menor quantidade os 
serviços de faxina ou de cuidados com a beleza e bem estar (como salões de 

 
132 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Impacto da Pandemia Covid-19 no Tráfico De 
Pessoas: Conclusões preliminares e mensagens com base em um rápido balanço. Disponível em: 
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID19_-_PG.pdf. 
Acesso em: set. 2021. 
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cabeleireiro), onde as mulheres ocupam a maior parte dos postos133 (BASTOS, 
2021, p. 98-99). 

O cenário de catástrofe criado pelo novo vírus circulante tem levado os pesquisadores a 

buscar suporte argumentativo também na literatura do Direito dos Desastres, que fornece 

parâmetros, estandartes e enfoques que indicam ações de prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e recuperação para atuação conjunta do Estado e sociedade. Nesse sentido, Melina 

Fachin e Inês Virginia Soares ponderam: 

Aqui, certamente, o diálogo deferente terá de abandonar os sólidos conceitos 
que regem as relações cidadãos-planos de saúde ou cidadãos-SUS e buscar 
subsídios na doutrina no princípio da precaução e nos pilares do Direito dos 
Desastres, já que a pandemia do novo coronavírus se enquadra na categoria 
de desastre biológico, como bem alertou recentemente o jurista Delton 
Winter. Ao mesmo tempo, a gestão dos riscos, que continua a ser tarefa 
precípua do Poder Público, exige um trabalho em rede, com horizontalidade 
dos atores públicos e privados e da sociedade civil na realização das ações, no 
arranjo institucional que Fernanda Damacena define como governança dos 
desastres: “a governança fornece, por meio de redes de colaboração entre 
diversas entidades, uma forma de lidar com essas novas questões sociais”134 
(FACHIN; SOARES, 2020, s.p.).  
 

Sobre o enquadramento da pandemia do Coronavírus como desastre, cabe trazer as 

lições de Délton Winter de Carvalho:  
(i) Apesar destas dificuldades conceituais, para fins didáticos, os desastres são 
constantemente descritos e classificados segundo suas causas, como 
“naturais”, mistos ou antropogênicos. Os naturais são aqueles decorrentes 
imediatamente de fenômenos da natureza, atribuíveis ao exterior do sistema 
social, sendo frequentemente classificados em categorias de desastres 
geofísicos, meteorológicos, hidrológicos, climatológicos e biológicos. Entre 
os exemplos de desastres biológicos, encontram-se as epidemias e as 
infestações de insetos. Note-se, portanto, que as pandemias são 
frequentemente passíveis de se configurarem em desastres biológicos e, no 
caso da Covid-19, esta também redunda em um desastre ao sistema de saúde 
pública mundial. 
 
(ii) Em uma segunda dimensão de sentido de desastre, há um destaque para as 
consequências destes eventos. Nesta linha, são descritos como eventos que 
acarretam perdas de vidas humanas, saúde pública, de propriedades ou 
mesmo ambientais.  A UNDRR, responsável pela uniformização conceitual 
em nível internacional, descreve como “uma perturbação grave do 
funcionamento de uma comunidade ou sociedade em qualquer escala devido 

 
133 BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. Mulheres e o Sistema Interamericano de proteção aos direitos 
humanos – direitos políticos, violência doméstica e pandemia. In: GOTTI, Alessandra et al (Orgs.). Mulheres e 
Justiça: os direitos fundamentais escritos por elas. JusPODIVM, 2021. 
 
134 FACHIN, Melina; SOARES, Inês Virgínia Prado. Covid-19, direito à saúde e os 3Ds: diálogo, deferência e 
desastres. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/covid-19-direito-a-saude-e-os-3ds-
dialogo-deferencia-e-desastres-28042020. Acesso em: set. 2021. 
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a eventos perigosos que interagem com condições de exposição e capacidade, 
levando a um ou mais dos seguintes itens: perdas e impactos humanos, 
materiais, econômicos e ambientais135 (CARVALHO, 2020, grifos do autor). 
 

O Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em situações de desastre, portanto, exige 

medidas de fortalecimento de inclusão social, cultural, econômico, com olhar para as pessoas 

que estão mais sujeitas a serem cooptadas por aliciadores. Os eixos da prevenção, da 

responsabilização e do acolhimento, que informam as medidas de atuação no enfrentamento ao 

ETP, devem ser pensados também na sua potencialidade para romper a intrínseca relação entre 

pessoas em situação de tráfico e as pessoas vulneráveis em decorrência de desastres, como 

forma de fortalecimento ou de diminuição da vulnerabilidade.  

Em 2020, com base nos primeiros momentos da pandemia, Olivier de Schutter, 

sucessor de Philip Alston na relatoria sobre extrema pobreza e os Direitos Humanos, levou um 

informe, de autoria de Alston, ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, no qual 

alerta que a grave crise sanitária mundial causada pelo coronavírus dificultará o cumprimento 

da Agenda 2030 e poderá levar 176 milhões de pessoas à situação de pobreza extrema. Segundo 

matéria publicada em site da ONU, sobre o relatório de Alston: 
O relatório mostra que os indicadores de pobreza da Agenda 2030 com base 
na medição do Banco Mundial, utilizam padrões que permitiriam aos 
governos reivindicar progresso mesmo quando ele quase não existe. O 
documento afirma que a pandemia levará mais 176 milhões à pobreza 
extrema, agravando a situação de mulheres, trabalhadores migrantes e 
refugiados. Alston alertou, no entanto, que as “falhas da comunidade 
internacional começaram muito antes dessa crise de saúde”. Para ele, “muitos 
líderes mundiais, economistas e especialistas promoveram uma mensagem 
positiva” contra a pobreza como “uma das maiores conquistas humanas”. Mas 
apesar da mensagem, ‘bilhões continuam enfrentando poucas oportunidades, 
fome desnecessária, humilhações e mortes, além de não usufruir de seus 
direitos humanos básicos136 (ONU, 2020). 
 

Se já existia limitação legal para o fluxo de pessoas e aplicação de diversas medidas 

de restrição e controle de circulação humana em escala global, a atual pandemia agravou o 

problema transnacional “tráfico de pessoas”, levou pessoas para situação de extrema pobreza e 

estampou as vulnerabilidades e as desigualdades, inclusive de gênero, entre as vítimas — 

 
135 CARVALHO, Délton Winter de. A natureza jurídica da Covid-19 como um desastre biológico. Consultor 
Jurídico, 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-abr-13/delton-winter-natureza-juridica-covid-
19-desastre-biologico2. Acesso em: set. 2021. 
 
136 ONU. Pandemia pode lançar 176 milhões na pobreza e ameaçar Agenda 2030. ONU News. Perspectiva 
Global. Reportagens Humanas [site], 2020. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/07/1719331. Acesso 
em: nov. 2020. 
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potenciais ou reais. É que esse crime internacional organizado “se adapta continuamente a 

novas circunstâncias”, segundo o mencionado relatório UNODC. 

Como resultado dessa adaptação, há o fishing, que se apresenta como o segundo 

desafio. No relatório “Impacto da Pandemia Covid-19 no Tráfico De Pessoas: Conclusões 

preliminares e mensagens com base em um rápido balanço”, produzido pela UNODC, foi 

destacado que os meios de comunicação digitais — incluindo aplicativos, sites e diversas 

formas de interações virtuais — se somam ao tipo de aliciamento “presencial” e facilitam o 

fishing, ou “pesca”, das vítimas.  

O relatório UNODC sobre Tráfico de Pessoas137, publicado em janeiro de 2021, da 

mesma forma, já destacava a principal vantagem do fishing para os traficantes: por meio da 

internet, os criminosos podem alcançar muitas vítimas ou clientes potenciais com risco mínimo, 

ao mesmo tempo em que aumentam a escala de suas operações por meio de um esforço mínimo. 

Estratégias de pesca são comumente usadas para o anúncio das vítimas e para a interligação 

delas a clientes em potencial. 

O termo fishing é muito interessante para se referir à captura das vítimas durante a 

pandemia, pois expressa algo aleatório e mais amplo que o ato de aliciar. A estratégia envolve 

uma escolha do aliciador por uma decisão objetiva, já que o algoz enxerga, na sua presa, 

algumas características que serão úteis para o crime do tráfico humano. Nessa estratégia, a isca 

é jogada na rede mundial de computadores e a vítima “morde” essa isca e “se deixa capturar”. 

Isso torna a questão do consentimento ainda mais complexa e dificulta, imensamente, as ações 

de acolhimento. Além disso, a falta de uma territorialidade palpável, concreta, é um desafio 

imenso e novo à produção de dados, inclusive sobre as rotas usadas pelos criminosos. Com isso, 

a identificação dos fluxos dessas vítimas também está prejudicada.  

As estratégias digitais de aliciamento naturalmente tornam o analfabetismo digital 

um fator potencializador, e por isso, o terceiro desafio. O Relatório UNODC (2020) discorre 

sobre como os traficantes utilizam a internet e suas ferramentas para abordar as vítimas em 

diversos lugares — ainda que virtuais — ao mesmo tempo.  O primeiro caso de tráfico online 

registrado pelo “Escritório para Drogas e Crimes das Nações Unidas” ocorreu no início dos 

 
137 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in Persons 2020. United 
Nations publication, Sales, E.20.IV.3, 2021. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf. Acesso em: set. 2021. 
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anos 2000, quando uma página da web independente foi usada para conectar compradores a 

agentes locais. 

Esse documento da UNODC deve ser visto em paralelo com o “Informe do Relator 

Especial” sobre a extrema pobreza e os Direitos Humanos, produzido por Philip Alston e 

apresentado à “Assembleia Geral da ONU (A/74/493)”, em outubro de 2019, que aborda o 

surgimento do estado de bem-estar digital e as ameaças deste sob a perspectiva dos direitos 

humanos. 
[...] A falta de alfabetização digital leva à total incapacidade de usar 
ferramentas digitais básicas, quanto mais a usá-las de forma eficaz e eficiente. 
O acesso limitado ou nenhum acesso à Internet representa enormes problemas 
para muitas, muitas pessoas; e, para muitas pessoas, o acesso à Internet 
envolve pagar preços elevados, viajar longas distâncias ou faltar ao trabalho, 
visitar instalações públicas como bibliotecas; a obtenção ao acesso a Internet 
precisa da ajuda de funcionários ou amigos para gerenciar os sistemas. Além 
disso, enquanto as pessoas com recursos podem obter acesso instantâneo a 
computadores modernos e fáceis de usar e a outros softwares, bem como a 
velocidades de banda larga rápidas e eficientes, as pessoas com poucos 
recursos são muito mais propensas a serem severamente prejudicadas por isso, 
com equipamento e conexões digitais lentas e não confiáveis138 (ONU, s.d.). 
 

O Informe do Relator do abordou o surgimento do estado de bem-estar digital e as 

ameaças deste sob a perspectiva dos Direitos Humanos. O relator então destaca nas suas 

conclusões: 
[...] os valores nos quais as novas tecnologias se baseiam e que as moldam são 
inevitavelmente distorcidos porque no setor de inteligência artificial há uma 
crise de diversidade em termos de gênero e raça. Aqueles que projetam 
sistemas de inteligência artificial em geral, assim como aqueles para quem 
dirigem o estado de bem-estar, são predominantemente homens brancos, com 
recursos e do Norte Global. Não importa o quão comprometidos eles possam 
estar com certos valores, as suposições e decisões tomadas na formação do 
estado de bem-estar digital refletirão certas perspectivas e experiências de 
vida. A maneira de neutralizar esses vieses e garantir que as considerações de 
direitos humanos sejam devidamente levadas em consideração é garantir que 
as práticas subjacentes à criação, auditoria e manutenção de dados sejam 
submetidas a um escrutínio muito intenso139 (ONU, s.d.). 
 

A tecnologia é usada não apenas para exploração sexual, mas também para coagir as 

vítimas ao crime e ao trabalho forçado, e para anunciar a venda de órgãos colhidos de vítimas. 

Embora o universo virtual possa ser um recurso também para a aplicação da lei para promover 

rapidez nas investigações, ela torna o tráfico cada vez mais difícil de ser detectado. A 

 
138 ONU, Assembleia Geral. La extrema pobreza y los derechos humanos., s.d, tradução livre. Disponível em 
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/74/493. Acesso em: set. 2021. 
 
139 Idem. 
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combinação das informações e alertas desses dois documentos permitem uma compreensão 

mais ampla sobre as ações necessárias à proteção das pessoas vulneráveis ao TP, depois que 

foram atingidas pela crise sanitária.  

Sabe-se, atualmente, que o aliciamento virtual envolve desde publicidade para chamar 

atenção de vítimas iminentes, a aplicativos de smartphones que viabilizam a circulação de 

dinheiro e gerenciam o fluxo de vítimas dessa indústria ilícita altamente lucrativa. Desse modo, 

a tecnologia atua como uma ferramenta catalisadora e ampliadora do potencial violento desses 

traficantes e como ampliadora da vulnerabilidade das vítimas.  

O analfabetismo digital aqui dito, portanto, não é única e exclusivamente referente à 

impossibilidade de se realizar tarefas básicas em meios virtuais e aparelhos eletrônicos. Ele diz 

respeito à ignorância e à ingenuidade das vítimas, que, ao clicarem nesses anúncios, são 

apresentadas a redes criminosas internacionais. Quando cruzamos a “hiper vulnerabilidade” das 

vítimas com o “analfabetismo digital”, fica evidente a importância da educação digital e da 

construção de bases de um bem-estar digital que contemple esse cenário e que iniba práticas 

violentas contras as mulheres.  
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3 TEORIA CRÍTICA FEMINISTA E TRÁFICO DE MULHERES: NOVOS DEBATES 

E ANTIGOS DESAFIOS 

Como discutido no capítulo anterior, o tráfico de mulheres não é um fenômeno novo. 

Mas, quando inserido na contemporaneidade, além da urgência para a não violência das 

mulheres e meninas ao redor do mundo, o tema ganha debates teóricos e práticos que 

movimentam estruturas e provocam a reavaliação coletiva das disposições, da autonomia dos 

corpos e do poder do estado sobre eles. 

Mackinnon (1991), jurista já citada neste trabalho, explica140 que leis que envolvem 

temas sexuais, assim como a (e por ser fruto da) teoria moral dominante, vêem a igualdade e 

gênero como questões de igualdade e diferença. Assim, as abordagens que dominaram e 

dominam as políticas penais e de gênero, do mesmo modo que a percepção da realidade social, 

são perspectivas que entendem a igualdade como uma equivalência, e não como uma distinção. 

Já o gênero é entendido como uma distinção, não uma equivalência. 

Mackinnon (1991) defende ainda que, no campo doutrinário, há dois caminhos para a 

igualdade. “O principal é: ser igual aos homens”141. Esse caminho está fadado à incompletude, 

pois compreende-se que os mandatos legais de igualdade de tratamento passam a ser, muitas 

vezes, veículos para a violência de gênero. Isso porque, se “gênero” é um conceito social 

epistemologicamente construído como diferença, e as leis que envolvem temas sexuais se 

limitam às igualdades formais, quando as “igualdades formais” forem atingidas, restarão, ainda, 

sem dúvida, as lacunas de gênero. 

E o segundo caminho, para quem de fato deseja a igualdade, “ser diferente dos 

homens”142. Essas diferenças admitidas seriam, para Mackinnon (1991) uma forma de valorizar 

ou de compensar as mulheres pelo que elas são ou se tornaram distintamente como mulheres. 

Ou seja, a clareza e evidência das diferenças facilitariam muito mais a igualdade de gênero — 

especialmente no que se refere a uma teoria de estado. 

Em sentido semelhante, para Nancy Fraser (1997), a justiça exige, simultaneamente, 

redistribuição e reconhecimento de identidades. Como destaca a autora, o reconhecimento não 

 
140 MACKINNON, Catherine. Toward a feminist theory of the state. Harvard University Press, 1991, p. 231. 
 
141 Ibid., p. 219. 
 
142 Idem. 
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pode se reduzir à distribuição, porque o status na sociedade não decorre simplesmente da classe. 

Igualmente, a distribuição não pode se reduzir ao reconhecimento, porque o acesso aos recursos 

não decorre simplesmente do status143. O reconhecimento e redistribuição das identidades, 

portanto, é uma categoria analítica crítica de mudança, pois naturalmente desorganiza as 

estruturas heteronormativas. Essa ideia está em consonância com a teoria das instâncias 

proposta por Carol Smart144. 

No entanto, a utilização dessas ferramentas críticas é, de certa forma, bloqueada pelo 

Direito Penal, como discorre Ana Luiza Pinheiro Flauzina (2016), em “O feminicídio e os 

embates das trincheiras feministas”145. A autora explica que, diante de tanta violência contra as 

mulheres, o Direito Penal se apresenta como um “arsenal disponível para a batalha”, mas que, 

esse arsenal, proporciona o acúmulo de demandas a serem resolvidas. Como se, em busca de 

soluções, mais conflitos se apresentassem pelo caminho. Demanda por prevenção, por 

intervenção, por repressão. Diz ainda: “a aposta no recrudescimento penal reforça a cultura 

punitiva em seu nível mais dileto, somando-se a um sistema de justiça extremamente sexista, 

produzidor de masculinidades tóxicas que só vulnerabilizam ainda mais as mulheres” 

(FLAUZINA, 2016, p. 98).  

A “Operação Harem BR”, deflagrada em abril deste ano (2021) por policiais da sede 

da PF em Sorocaba (SP), foi a responsável por buscar, apreender e prender preventivamente 

uma quadrilha investigada por tráfico de mulheres146. A Polícia Federal estima que o grupo 

criminoso fez cerca de 200 vítimas. Alguns investigados foram incluídos na lista de prisão da 

Interpol. De acordo com a polícia, os criminosos se passavam por representantes de marcas de 

maquiagem e produtos de beleza, conseguindo “pescar” mulheres.  

Esse caso recente, que chama atenção pelas duas centenas de mulheres vítimas, não é 

um exemplo isolado e evidencia, mais uma vez, o número absoluto de vítimas mulheres. 

Evidencia também a tentativa de um Direito Penal protetor, mas sem resultados benéficos 

permanentes. A seguir, esse capítulo versará sobre alguns debates que visam à dignidade das 

 
143 FRASER, Nancy. From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a post-socialistage, s.d.  
 
144 A teoria de Carol Smart foi apresentada no primeiro capítulo deste trabalho.  
 
145 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. O feminicídio e os embates das trincheiras feministas. Discursos sediciosos, 
Rio de Janeiro, v. 23/24, 2016, p. 95-106. 
 
146 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/04/27/operacao-harem-quadrilha-
investigada-por-trafico-de-mulheres-escolhia-vitimas-por-fotos-nas-redes-sociais.ghtml. Acesso em: abr. 2021. 
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mulheres e o entendimento das suas especificidades; não porque devem ser comparadas aos 

homens, caminho também negado por Mackinnon (1991), mas porque se apresentam como um 

grupo com desafios definidos, ainda que plurais e heterogêneos. 

 
3.1 O Consentimento como questão feminista 

É verdade que a liberdade de escolha é o grande bem político e civil apresentado nas 

teorias políticas. Mas é verdade também que, como visto no estudo do Contrato Sexual 

(PATEMAN, 2020), essa liberdade é muitas vezes disposta sem que haja o exame da outra 

parte, a parte da sujeição, presente em todo e qualquer contrato. Até que ponto uma pessoa pode 

permitir a própria exploração? Ou, para Pateman, a dúvida: existe contrato de escravidão 

possível? Em que medida o legislador deve advogar nessa exploração? Em que medida o 

contrato de escravidão ou sujeição absoluta é, de fato, a ausência do contrato e, portanto, um 

paradoxo? Todo tipo de trabalho, produtivo ou reprodutivo, não carrega em si uma forma de 

exploração do indivíduo, de suas forças, físicas, intelectuais, criativas, de seu tempo de vida? 

Quando decidimos, coletivamente, que determinada pessoa não é capaz de escolher alguma 

coisa? 

Como abordado no Capítulo 2, o Protocolo de Palermo, principal normativa 

internacional que prevê o tema tráfico humano, considera crime quando o consentimento é 

obtido de forma viciosa. O Protocolo descreve as formas possíveis de vício, sendo elas: a grave 

ameaça, a violência, a coação, a fraude ou o abuso. Mas não reproduz formas menos objetivas 

capazes de armazenarem em si possíveis violências, como: a vulnerabilidade, o abuso de 

situação de autoridade e a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para se obter o 

consentimento. 

Já na dimensão brasileira, a Lei Federal nº 13.344/2016, que inseriu o artigo 149-A, 

no Código Penal Brasileiro, trata o consentimento da vítima no tráfico de pessoas como 

elemento negativo do tipo, ou seja, elemento que se estiver presente exclui a configuração da 

tipicidade. No entanto, é importante salientar que, na prática, o Brasil incorpora as lógicas supra 

e transnacionais que se expressam na utilização da linguagem do Protocolo de Palermo. A 

irrelevância do consentimento, no entendimento do tráfico humano no Brasil, decorre da 

concepção da vulnerabilidade e de hipossuficiência da vítima em todas as situações do TP e 

indica que os conceitos, esforços e enfrentamento a esse crime estão centrados na figura da 

pessoa em situação de tráfico e na proteção de seus direitos. 
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Desse modo, o Protocolo de Palermo aparece como uma possibilidade neutra em 

termos de debate. O documento acaba protegendo as vítimas, em sua maioria mulheres, e 

sopesa: mesmo que exista consentimento da pessoa traficada, o abuso dos direitos humanos não 

é descaracterizado. Sendo assim, mesmo consentindo em ser traficada, a pessoa continua tendo 

o direito de ser protegida pela lei e a conduta do aliciador ou agente permanece criminosa, 

merecendo a repressão estatal. 

Segundo nota do Conselho Nacional de Justiça: 
Há casos em que a pessoa vítima de tráfico sabe da exploração que sofrerá e 
consente com ela. Mesmo nessa situação, existe o crime, e a vítima é protegida 
pela lei. Considera-se que, nessa situação, o consentimento não é legítimo, 
porque fere a autonomia e a dignidade inerentes a todo ser humano. O tráfico 
de pessoas retira da vítima a própria condição humana, ao tratá-la como um 
objeto, um produto, uma simples mercadoria que pode ser vendida, trocada, 
transportada e explorada. Portanto, o consentimento da pessoa, em uma 
situação de tráfico humano, não atenua a caracterização do crime147 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, s.d.). 

Em que pese a gradual atenção legislativa voltada à vontade expressa das mulheres, 

para considerar ou desconsiderá-la, deve-se ponderar as intenções morais que estão por detrás 

de tais decisões. A crescente relevância desse assunto o torna uma questão feminista, pois é um 

assunto de vigilância e/ou de proteção ao corpo da mulher. 

Para Max Weber (2012, p. 37)148, qualquer indivíduo que submete à exploração a sua 

força de trabalho, em troca de remuneração (nela incluídos o uso do corpo, mente e tempo de 

vida), faz uma escolha economicamente orientada. O que resta saber, portanto, é o quanto essa 

orientação econômica deve ser tolerada, e o quanto ela deve ser protegida, pois ultrapassa algum 

limite. Nesse ponto, é necessário o estudo das vulnerabilidades. Apesar de correntes feministas 

muito divergirem sobre o que é ou não é “exploração” e “liberdade”, alguns fatos precisam ser 

considerados. 

É para essa discussão específica que a teoria política foi apresentada neste trabalho. O 

consentimento ou a manifestação livre da vontade só existe enquanto utopia, segundo Carole 

Pateman. Não há socialização igual entre os homens e mulheres, segundo Pierre Bourdieu. Não 

há assinatura de contratos de forma equivalente. Logo, considerar o “sim” de uma mulher frente 

 
147 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. O que é tráfico de pessoas? Brasília, s.d. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/trabalho-escravo-e-trafico-de-pessoas/trafico-de-pessoas/. Acesso em: 
ago. 2021. 
 
148 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Trad. Karen Elsabe 
Barbosa e Regis Barbosa. 4. ed. 3. reimp. Brasília: Universidade de Brasília, 2012. 
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a uma situação que irá explorá-la, é ignorar todos os fatos pré-existentes ao fato criminoso e 

descaracterizá-la como vítima. 

Por esse motivo, o crime transnacional tráfico de pessoas, que numa análise 

quantitativa das vítimas é, em sua maioria, tráfico internacional de mulheres, deve observar as 

diferenças de gênero para o estabelecimento de diretrizes. Como já dito, o crime diferencia-se 

das outras figuras do mercado do sexo pela “exploração” e essa exploração deve ser lembrada 

como violência de gênero. Já que o Direito é um “discurso de sujeitos”149 e dentro do Direito o 

espaço para a subversão desses discursos é limitado, deve-se, ao menos, preservar o sujeito e 

garantir-lhe a dignidade humana. 

Em outras palavras: o Direito não apresenta as diretrizes que pautam o tráfico humano 

como ferramentas questionadoras desses sujeitos, ao contrário, os reafirmam. Logo, ao 

reafirmar os sujeitos, é necessário também protegê-los. Esta pesquisa não questiona a 

importância dessa proteção às mulheres, ao contrário, caminhou para a observação da mais alta 

necessidade dessa proteção; mas não deixa de notar que essa proteção, ainda que urgente, é 

definida de pela manutenção dos sujeitos tais como são hoje. Se não há alternativa, em curto 

prazo, geradora de grandes reformas, que ao menos as mulheres sejam protegidas.  

O doutrinador Baltazar Junior (2017) faz a ressalva de que o consentimento à 

prostituição por parte da vítima não implica em consentimento à exploração e, portanto, o delito 

resta configurado. O consentimento da vítima em ser explorada sexualmente é indiferente para 

a configuração do crime. Essa invalidade do consentimento se baseia na ideia de que, mesmo 

quando o consentimento for dado, na verdade, a vítima estaria “sendo condicionada por fatores 

sociais, históricos e econômicos, ou ainda por um passado pessoal de abuso, violência ou 

drogadição” (BALTAZAR JUNIOR, 2017, p. 118-19)150. 

Por esse motivo, o estudo do consentimento não é completo sem o estudo das 

vulnerabilidades que acompanham as mulheres. O tópico a seguir, “Vulnerabilidades sob a ótica 

de gênero”, aborda o assunto. 

 

 
149 SMART, Carol. La teoría feminista y el discurso jurídico. Biblos, 2000. p. 31-32. 
 
150 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes federais. 11. ed. São Paulo: Saraiva. 2017. 
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3.2 Vulnerabilidades sob a ótica de gênero 

Os termos “vulnerável” e “vulnerabilidade” estão comumente presentes em diversas 

ciências e vêm sendo aplicados aos discursos do Direito. O texto normativo brasileiro mais 

importante, em que o termo vulnerável foi inserido, é o Código Penal, na parte do “Título VI: 

Dos Crimes Contra Dignidade Sexual”. 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”, adotado em Nova York no ano 2000, 

incorporado ao Direito interno brasileiro, também considera mulheres e crianças como pessoas 

vulneráveis ao tráfico de pessoas. Em ocasiões diversas, o debate acerca da vulnerabilidade está 

presente. 

Segundo Ela Wiecko Castilho: 
[...] o termo vulnerabilidade vem sendo utilizado por vários campos de 
conhecimento e incorporado em outros textos legais e administrativos. Assim, 
a exemplo, detectamos as expressões: vulnerabilidade social, vulnerabilidade 
socioambiental, vulnerabilidade psíquica, vulnerabilidade a doenças, 
vulnerabilidade ao HIV-AIDS, vulnerabilidade do consumidor, 
vulnerabilidade institucional, vulnerabilidade de redes e sistemas. No âmbito 
dos direitos humanos, a ideia da vulnerabilidade vem sendo expressa em 
vários documentos internacionais referida a grupos vulneráveis (vulnerable 
groups). Na perspectiva dos direitos humanos algumas perguntas emergem: 
ser vulnerável é alguma característica intrínseca de determinadas pessoas ou 
de determinados grupos sociais? Ou é uma categoria relacional para 
determinada situação? Para que serve a categorização da vulnerabilidade? A 
atribuição de vulnerabilidade acarreta estigma ou assegura proteção? 
Possivelmente o primeiro documento importante a utilizar o conceito foi a 
Declaração e Programa de Ação de Viena, adotada pela Conferência Mundial 
dos Direitos Humanos em 25/06/1993. [...] O texto do Programa de Viena 
deixa claro que não há pessoas vulneráveis por si mesmas, elas “se tornam” 
vulneráveis em determinados contextos. Um deles é o das minorias151 
(CASTILHO, 2013, p. 138-39). 

O trabalho de identificação da vulnerabilidade é complexo, mas mesmo sem um 

conceito rígido, é verdadeiro afirmar que as vulnerabilidades humanas são frequentemente 

motivadoras das escolhas individuais. Resta compreender em que medida essas 

vulnerabilidades específicas são capazes de dar causa a um vício do consentimento, tornando-

a, em relação a uma situação da vida, incapaz de reagir propriamente na defesa de seus 

interesses essenciais e submeter-se ao jugo de um terceiro. 

 
151 CASTILHO, Ela Wiecko V. Problematizando o conceito de vulnerabilidade para o tráfico internacional de 
pessoas. In: SCACCHETTI, Daniela Muscari; ANJOS, Fernanda Alves dos; MACHADO, Gustavo Seferian 
Scheffer; SOARES Inês Virginia Prado. (Orgs.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos. 
Brasília: Ministério da justiça. Secretaria nacional de justiça. Departamento de justiça, classificação, títulos e 
qualificação. Coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 2013, p. 133-53. 
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Muito se tem estudado o tema nas Ciências Sociais, ambientais e na área da saúde. Em 

relação às vulnerabilidades sociai,s expõem Cançado, Souza e Cardoso: 
A compreensão da vulnerabilidade, portanto, deve considerar os elementos 
dinâmicos e estruturais que perpassam a oferta de oportunidades. A geração 
de oportunidades é diferenciada segundo contexto histórico e características 
socioeconômicas de cada região. O desenvolvimento econômico desigual 
numa sociedade extremamente competitiva exige maior preparação dos 
indivíduos para o mercado de trabalho e maior escolarização. Há redução de 
oportunidades no mercado de trabalho e consequente surgimento de tipos 
sociais não integrados, considerados desviantes. Muitas dessas 
vulnerabilidades se reproduzem e se combinam limitando as potencialidades 
dos indivíduos como atores do desenvolvimento e limitando seu estatuto de 
sujeitos de direito. [...] Uma análise totalizante, portanto, deve compreender a 
relação entre o contexto de oferta de oportunidades e sua interação com os 
ativos que indivíduos e grupos possuem para desfrutá-las152 (CANÇADO; 
SOUZA; CARDOSO; 2014, p. 18). 

O contexto e a oferta de oportunidades mostram-se definidores para determinado 

grupo ser mais ou menos vulnerável em determinadas ocasiões. E ainda:  
A vulnerabilidade é indubitavelmente um fenômeno econômico e social – e 
não apenas concernente ao meio físico – ou seja: se um grupo social está 
excluído segundo determinado espaço geográfico ou em relação à estrutura e 
à conjuntura econômica e social do país a que pertence, está relacionado 
principalmente à situação de pobreza, uma vez que as pessoas nessa condição 
constituem grupos de vulnerabilidade pessoas e social, e estão excluídas das 
políticas sociais básicas, como trabalho, educação, saúde, habitação, 
alimentação. [...] Apesar de existirem diversas abordagens científicas acerca 
do termo vulnerabilidade, nenhuma delas pode deixar de considerar o conceito 
de risco interno, um conceito intrinsecamente ligado a um sistema exposto ao 
risco ou à comunidade. O grau de exposição ao risco e a intensidade dos 
efeitos de um evento catastrófico estão intimamente ligados a questões como 
a renda ou o poder de ação e de resistência – capazes de aumentar a resiliência 
– como tem se destacado no contexto da sociologia dos desastres ou do 
movimento da justiça renda ou o poder de ação e de resistência – capazes de 
aumentar a resiliência – como tem se destacado no contexto da sociologia dos 
desastres ou do movimento da justiça ambiental153.  

Logo, a vulnerabilidade, apesar de suscetível aos contextos, como explica Ela Wiecko 

(2013), pode também ser integrada por traços de identidades que se mantêm e tornam as 

vulnerabilidades mais ou menos perenes. Por isso, abordar as condições de vulnerabilidades 

das vítimas — reais ou potenciais — do tráfico humano, como mulheres negras, periféricas, 

 
152 CANÇADO, Taynara Candida Lopes; DE SOUZA, Rayssa Silva; CARDOSO, Cauan Braga da Silva. 
Trabalhando o conceito de vulnerabilidade social. XIX ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS 
POPULACIONAIS, ABEP, realizado em São Pedro/SP – Brasil, de 24 a 28 de novembro de 2014. 
 
153 GALVÃO, Rosa Maria Duarte. O Necessário (re)pensar do Direito Ambiental atual frente aos desastres 
naturais e eventos extremos. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
Rio Grande do Sul, 2015. 
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pessoas com identidades LGBTQIA+, pessoas desempregadas, pessoas com necessidades 

econômicas, migrantes sem documentos, crianças em famílias disfuncionais, pessoas 

marginalizadas que possuem transtornos mentais, e mais, é urgente para um enfrentamento mais 

efetivo. Essa análise não visa estigmatizar as pessoas inclusas nos grupos acima, afinal, o TP 

pode atingir a todos. Mas é por meio das análises das identidades biológicas, econômicas e 

sociais, que se compreende os contextos individuais e coletivos; e nisso o relatório UNODC 

muito auxiliou. 

Dito isto, especificamente no tráfico humano para fins de exploração sexual, a 

identidade “ser mulher” é uma vulnerabilidade em si mesma. Na medida em que a sexualidade 

de um sexo é um “estigma social, alvo e provocação à violação, enquanto o a sexualidade do 

outro é socialmente fonte de prazer, aventura, poder, entretenimento [...]” (MACKINNON, 

1991, p. 232), e que o gênero de determinada pessoa a atribui determinados estigmas e 

expectativas, o gênero e a sexualidade se tornam vulnerabilidades. 

Esse dado fica ainda mais claro na análise do relatório UNODC154, que observou o 

número de 70% das vítimas serem mulheres e meninas. Ou seja, o próprio significado social de 

um gênero deve ser compreendido, em determinadas situações, como a própria vulnerabilidade. 

Catherine Mackinnon argumenta:  
A desigualdade por causa do sexo define e situa as mulheres como mulheres. 
Se os sexos fossem iguais, as mulheres não seriam submetidas sexualmente. 
A força sexual seria excepcional, o consentimento ao sexo poderia ser 
comumente real e haveria de acreditar em mulheres violadas sexualmente. Se 
os sexos fossem iguais, as mulheres não seriam economicamente submetidas, 
seu desespero e marginalidade cultivados, sua dependência forçada explorada 
sexual ou economicamente. As mulheres teriam discurso, privacidade, 
autoridade, respeito e mais recursos do que têm agora. O estupro e a 
pornografia seriam reconhecidos como violações, e o aborto seria raro e 
realmente garantido (MACKINNON, 1991, p. 215). 

Novamente, a herança sócio-histórica e cultural, que cria as subjetividades e papéis 

sociais, reforça e reafirma tais vulnerabilidades que se entrecruzam a contextos de inúmeras 

violências anteriores, como por exemplo, o da violência doméstica, intrafamiliar, feminicídio, 

feminização do HIV/ AIDS, violência obstétrica e demais formas de violência contra a mulher 

que, firmadas no patriarcado, ocasionam a sujeição da mulher de forma ininterrupta. Portanto, 

as mulheres encontram-se em contextos e identidades que as vulnerabilizam mais que aos 

 
154 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Trafficking in Persons 2020. United 
Nations publication, Sales, E.20.IV.3, 2021. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf. Acesso em: set. 2021. 
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homens no tráfico humano, que visa à exploração sexual. É um crime especialmente cruel para 

mulheres, pois exterioriza-se a partir dos reforços dos papéis de gênero. 

No entanto, a admissão das vulnerabilidades não pode vir isolada. Isso porque quando 

a política criminalizadora, que se apresenta quando a vulnerabilidade é debatida no âmbito 

legislativo, é desacompanhada de uma política efetiva de prevenção da violência e de proteção 

às juridicamente enquadradas “vítimas”, a tendência é que possa haver processos de 

“revitimização” — especialmente em grupos estrutural e institucionalmente oprimidos. 

Os tópicos a seguir abordam vulnerabilidade e liberdade, conceitos para a construção de 

uma análise mais integral e menos taxativa.  

 
3.3 Interseccionalidade como categoria analítica feminista  

A Interseccionalidade é uma categoria analítica que investiga como as relações sociais 

de poder estão interligadas e como influenciam a vida social em comunidades marcadas pela 

diversidade. Também destaca as experiências individuais da vida cotidiana como pontos 

centrais para a compreensão do poder, e não apenas estudos teóricos. A Interseccionalidade 

considera que as categorias de raça e classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade 

capacidade, etnia e faixa etária — entre outras — são interrelacionadas e se moldam 

mutuamente. Em suma, trata-se de uma forma de se entender e explicar a complexidade do 

mundo, das pessoas e das experiências humanas. 

Patricia Hill Collins e Sirma Bilge (2021) são expoentes no assunto. Essas 

pesquisadoras, autoras da obra Interseccionalidade 155, destacam a crescente importância da 

categoria analítica para o estudo do crescimento simultâneo das violências e das riquezas do 

mundo. Argumentam que os grupos são diferentemente afetados por mudanças na economia 

global. Grupos se beneficiam enormemente enquanto outros sofrem como menos garantias de 

direitos — o número crescente de bilionários durante uma pandemia global ilustra bem essa 

disparidade. 

No mesmo sentido, a estadunidense Kimberlé Crenshaw (1989)156 versa sobre a 

importância do somatório de diversas categorias individuais para o exame do contexto social 

 
155 COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. Interseccionalidade. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2021.  

156 CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. The University of Chicago Legal Forum. 
n. 140, p.139-67, 1989. 
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de uma pessoa, demonstrando que deve ser superado, para compreender as formas de 

discriminação, o estudo estruturado em eixo único, como exclusivamente em gênero, ou 

exclusivamente em raça. Utilizando-se de um exemplo ilustrativo da autora, é como se em uma 

cidade houvesse múltiplas avenidas, que aparentemente não possuem relação umas com a 

outras, mas que, quando há uma situação de engarrafamento intenso de veículos, essa relação 

se mostra presente, pois todas as ruas e avenidas são afetadas de forma imbricada, de modo que 

se houvesse um foco de observação aleatoriamente apenas de uma dessas vias, não seria 

possível encontrar qualquer solução para o problema geral do engarrafamento. 

É nesse sentido que a Interseccionalidade pode contribuir com o estudo do tráfico de 

mulheres para fins de exploração sexual. Tomemos como exemplo as vulnerabilidades do grupo 

LGBTQI +, indivíduos que são lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer ou outras 

orientações sexuais ou identidades de gênero. Os registros administrativos relatados pelo 

relatório UNODC157 indicam que pessoas desse grupo são mais vulneráveis ao tráfico humano, 

especialmente para finalidade de trabalhos forçados e/ou exploração sexual. Alguns fatores 

demonstram tal vulnerabilidade. 

Primeiro, um fator mais subjetivo, que presume esse grupo como mais facilmente 

manipulado. Isso ocorreria porque esses indivíduos enfrentariam tamanha resistência social 

que, ao vislumbrarem propostas de trabalho ou desejo por sua presença, vivenciariam uma 

experiência de encaixe social, fazendo-os aceitar as ofertas que os tornariam vítimas. Em 

segundo lugar, sua identidade LGBTQI + aumenta dificuldades sociais práticas como emprego, 

acesso à saúde, relações afetivas estáveis, e mais. Essa combinação é particularmente 

“tentadora” para traficantes que procuram pessoas que estão às margens das sociedades e são 

menos protegidas. Devido ao estigma existente nas famílias e na sociedade, a combinação de 

falta de moradia, discriminação, recursos limitados, violência e ‘sexo transacional’ aumenta 

significativamente a vulnerabilidade de indivíduos LGBTQI + a serem traficados, 

principalmente para fins de exploração sexual158. 

 
157 UNODC. Global Report on Trafficking in Persons 2020. United Nations publication, Sales No. E.20.IV.3. 
Disponível em: https://www.unodc.org/documents/dataandanalysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf 
Acesso em: set. 2021. 
 
158 A maioria das pesquisas sobre a vulnerabilidade de pessoas LGBTQI + ao tráfico de pessoas foram conduzidas 
na América do norte, e, em menor medida na Europa e América Latina. Os estudos disponíveis revelam a 
necessidade de aumento da pesquisa em nível global, especialmente em países com forte estigma social e leis 
severas que criminalizam relações do mesmo sexo e/ou identidades transgênero. Em países onde as relações entre 
pessoas do mesmo sexo são criminalizadas, pessoas LGBTQI + enfrentam estigma social mais intenso, e aqueles 
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A perspectiva questionadora da Interseccionalidade — naturalmente crítica — relembra 

que não há um entendimento único. Ao mesmo tempo que essa categoria analítica utiliza das 

identidades socialmente construídas, as questiona, provocando indagações sobre como as 

pessoas se identificam e se definem no mundo amplamente diverso. Se há mais traços 

identitários que unem do que separam, a interseccionalidade mostra-se relevante para a análise 

da vida. No entanto, se há muitos fatores que separam os indivíduos, a utilização da categoria 

pode ser considerada insuficiente. 

Um dos receios destacados por Crenshaw (1989) é o de que a investigação, quando 

focalizada em um único eixo, fique limitada às experiências específicas de uma pessoa ou de 

um grupo pequeno. Apesar de consubstancial da teoria interseccional, a investigação 

circunscrita poderia apresentar a limitação do modo de análise. Ao mesmo tempo que é 

fundamental um olhar específico admitindo os traços identitários individuais, a análise de eixo 

único poderia distorcer a própria análise múltipla159. 

De qualquer modo, ainda que não absoluta, a teoria interseccional é um método 

importante. É ela que subverte a ordem liberal e do Direito tão imposta na frase “somos todos 

humanos”. Se as identidades são constitutivas no modo social como é hoje e se participam da 

formação das subjetividades, precisam ser levadas em conta. Adilson Moreira problematiza: 

O discurso jurídico o compreende a partir da categoria abstrata de sujeito de 
direito, o mesmo caráter do termo cidadão dentro do discurso político. 
Nenhuma delas nos permite examinar adequadamente a realidade de uma 
inserção social subordinada porque partem do pressuposto de uma experiência 
social similar entre todos os membros da comunidade política. Assim, o 
discurso liberal dos direitos se torna ainda mais problemático quando ele se 

 
que são vítimas de tráfico e são forçados à exploração sexual do mesmo sexo são rotulados como criminosos em 
vez de reconhecidos como vítimas, violando o Protocolo de Tráfico das Nações Unidas e impedindo que vítimas 
LGBTQI + de tráfico exerçam seus direitos e procurem ajuda. Abuso e exploração sexual contra homens e meninos 
é frequentemente considerado um tabu, o que limita os homens e meninos traficados a pedirem ajuda como vítimas 
e a acessarem os direitos e serviços possíveis. Ver mais em: UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. 
Global Report on Trafficking in Persons 2020. United Nations publication, Sales, E.20.IV.3, 2021. Disponível 
em: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf. Acesso em: 
set. 2021.  
 
159 Embora este trabalho não tenha em seu escopo a abordagem detalhada das derivações ou críticas da teoria da 
interseccionalidade, entende-se necessário chamar atenção do leitor para uma discussão que aprofunda o debate 
em torno do aspecto da “consubstancialidade”, tal como discorre Danièle Kergoat (2010). Ao demonstrar que não 
há horizontalidade nas relações sociais e sequer nas relações intersubjetivas, Kergoat entende que as relações 
sociais são abstratas e opõem grupos sociais em torno de uma disputa. As relações intersubjetivas – explica a 
autora – são próprias dos indivíduos concretos entre os quais se estabelecem. Desse modo, além da formação de 
relações sociais entre os grupos, há ainda que se observar o que há de específico na história e contextos de 
determinadas mulheres. 
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associa a narrativas culturais que representam a comunidade política como 
uma entidade homogênea160 (MOREIRA, 2017, p. 1064). 

Se o Direito admite homogeneidade em sua natureza, deve ser provocado a enriquecer 

o olhar.  
A leitura integrada dos tratados internacionais de direitos humanos das 
mulheres nos permite compreender que a violência de gênero contra as 
mulheres é compreendida como uma forma grave de discriminação e que esta 
se relaciona diretamente a relações de poderes desiguais, que têm alocado as 
mulheres aos lugares sociais subalternizados. A abordagem interseccional que 
tem sido preconizada em tais documentos nos permite compreender a 
violência de gênero contra as mulheres como uma forma agravada de 
discriminação e, por isso, demanda análises sócio-jurídicas contextualizadas 
sobre as discriminações múltiplas e entrecruzadas que afetam as mulheres161 
(CATOIA; SEVERI; FIRMINO, 2020, p. 9). 

Joice Berth (2019), arquiteta urbanista, escritora e feminista negra, também contribui 

para a discussão quando trata, em sua obra Empoderamento, sobre silenciamento da mulher 

negra162. Joice discorre sobre como o silenciamento é praticado com certa habitualidade por 

estruturas que oprimem e que, inevitavelmente, criam o testimonial smothering, termo atribuído 

a Kristie Dotson163. Esse testimonial smothering, ou sufocamento testemunhal, em tradução 

literal para o português, seria o resultado do silenciamento compulsório das populações 

oprimidas, sobretudo da comunidade negra, o qual atravanca o potencial de discussões, uma 

vez que abordar questões raciais tem sido alvo de muita rejeição e ridicularização, inclusive 

institucional. 

Sobre esse aspecto, Djamila Ribeiro (2018), de forma semelhante, discorre que a 

própria realidade da mulher negra é obscurecida por um silêncio coletivo sobre o problema da 

vulnerabilidade social na qual essas mulheres encontram-se inseridas, situação que ocorre 

especialmente porque a mulher negra é universalizada tendo como base a mulher branca, como 

se a situação social de tais mulheres não fosse diversa: 

 
160 MOREIRA, Adilson José. Cidadania Racial. Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 10, n. 02, p. 1052-
1089, 2017. Disponível em https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/22833. Acesso 
em: jun. 2021. 
 

161 CATOIA, Cinthia de Cassia; SEVERI, Fabiana Cristina; FIRMINO, Inara Flora Cipriano. Caso Alyne 
Pimentel: violência de gênero e interseccionalidade. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 28, n. 1, 2020. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref /article/view/1806-9584-2020v28n160361. Acesso em: 
jul. 2021. 
 
162  BERTH, Joice. Empoderamento. São Paulo: Pólen Livros, 2019. 
 
163 A autora Kristie Dotson, citada por Joice Berth, discorre sobre o testimonial smothering na obra: Tracking 
Epistemic Violence, Tracking Practices of Silecing (2011).  
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Como bem nos ensina Sueli Carneiro, o racismo cria uma hierarquia de gênero 
que coloca a mulher negra na situação de maior vulnerabilidade social. Logo, 
é preciso nomear essa realidade, porque não se pensa em uma solução para 
um problema nem sequer pronunciado. Existem várias possibilidades de ser 
mulher e, justamente porque ela foi universalizada tendo como base a mulher 
branca, é preciso dizer isso. Não se trata de competição, mas de fatos 
históricos, dados de pesquisa. Você quer destruir uma realidade impondo a 
sua como universal e ainda cobra formas de dialogar quando existe uma vasta 
bibliografia sobre o tema? Não sofremos de forma igual. A violência de 
gênero atinge todas as mulheres, mas atinge de forma mais grave aquelas que 
combinam mais de uma opressão164 (RIBEIRO, 2018, p. 88). 

Nesse sentido, como aponta a autora, para que possamos pensar em políticas de 

enfrentamento da violência contra a mulher, falta compreender a “combinação de opressões”. 

As autoras Sirma Bilge e Patricia Hill Collins (2021) concluem que a grande riqueza da 

intereseccionalidade é o “dinamismo intelectual e político que nasce de sua heterogeneidade” 

(COLLINS; BILGE, 2021, p. 264). Afirmam que é difícil, já que os assuntos políticos e 

intelectuais têm tendência uniformizadora. E finalizam: 

Mas não é porque é difícil que não vale a pena. Para continuar a ser um 
empreendimento vibrante e em expansão, a interseccionalidade deve olhar 
reflexivamente para as próprias práticas e verdades. Consideramos a 
heterogeneidade da interseccionalidade não uma fraqueza, e sim uma fonte de 
mudanças sociais emancipatórias de imenso potencial. Eis uma ferramenta 
que todos podemos usar para avançar ruma a um futuro mais justo165 
(COLLINS; BILGE, 2021, p. 264).  

Se não sofremos de forma igual, como aponta Ribeiro (2018), o enfrentamento do 

tráfico humano precisa admitir tais dificuldades. Os feminismos, em suas multiplicidades, 

continuam a demonstrar as potências de uma análise intrinsicamente crítica. Para continuar a 

discussão, o tópico a seguir debate pontos de vistas de profissionais do sexo com a intenção de 

que a exposição gere ainda mais questionamentos, mas também apresenta o debate como 

resultado de pesquisa.  

 
3.4 As vozes das mulheres para a construção de um futuro plural 

Ouvir as mulheres, em suas multiplicidades, descobrir narrativas até então nunca 

contadas por motivos de dominação e poder (como abordados no primeiro capítulo deste 

trabalho), prestar atenção nas histórias e pensar alternativas de forma coletiva, são espectros 

 
164 RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? São Paulo: Companhia das Letras, 2018.  
 
165 Idem.   
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fundamentais para um projeto de futuro plural com feminismos inclusivos e abertos, e não 

dogmáticos.  

Simone de Beauvoir explica a diferença entre mulheres que exercem a prostituição e 

as que não exercem, as chamadas “mulheres legítimas”. Para a autora francesa, a legítimas, que 

escolhem o casamento, recebem uma certa legitimação social em troca de tal contrato. Elas 

estão submissas, sim. Mas participam das ordens estáveis sociais e não questionam o status 

quo. Já as prostitutas, estão à margem. As duas são oprimidas pela ordem dominante, mas 

“assinam” contratos diferentes. E, por isso, são diferentemente afetadas166.  

Em 2012, o deputado Jean Wyllys apresentou o Projeto de Lei nº 4.211/12, que 

contempla uma modificação do Código Penal, em que prostituição e exploração sexual 

aparecem quase necessariamente associadas. O texto do PL — chamado de PL Gabriela Leite 

— levantou mais uma vez a discussão acerca do assunto. Ele especifica que só deve ser 

considerada exploração sexual a coação para se prostituir ou a prostituição exercida por 

menores de 18 anos (o que já é crime), o não pagamento por serviços sexuais e a apropriação 

de mais do 50% por parte de terceiros do serviço sexual. O projeto também visa legalizar as 

casas de prostituição se nelas não for exercida a exploração sexual e contempla a aposentadoria 

das trabalhadoras e dos trabalhadores sexuais após 25 anos167. 

Esse texto gerou, na prática, o debate sobre prostituição e o que é exploração, liberdade 

feminina e autonomia do corpo. Dividindo opiniões, de um lado, há quem deseje a regulação 

trabalhista para as profissionais do sexo e entenda o PL como uma concretização disso. De 

outro lado, há quem pense que essa regulação seria, em mais alto grau, a legitimação de uma 

violência de gênero crônica, que não abre espaço para uma “escolha livre” por parte das 

mulheres, sendo o PL uma “ferramenta legal” para essa exploração e sujeição das mulheres — 

especialmente as mais vulneráveis. 

A prostituição, na grande maioria das vezes, não é uma escolha livre, como outra 

qualquer. Mas por que não? Seria porque a atividade é humanamente degradante e ninguém 

quer realizá-la — só a fazem quando precisam? Ou seria porque sofre desenfreada 

estigmatização, e portanto, não parece uma alternativa atrativa? A causa de tal “marginalidade” 

muito é discutida nos estudo históricos sobre caça às bruxas, mas todas as causas coincidem ao 

 
166 BEAUVOIR, Simone de. Prostitutas e cortesãs. In: O Segundo Sexo. Box. Vol. 2., 1 ed. São Paulo: Nova 
Fronteira, 2016.  

167 Ver mais em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/28/politica/1469735633_689399.html. 
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falar sobre acumulação de capital como necessidade maior. A partir daí, as engrenagens sociais 

estruturais decidem se é hora de criminalizar, estigmatizar e marginalizar; ou, se é hora de 

romantizar, sensualizar e “vender” tal retrato de sexo pago como algo atrativo, moderno e legal. 

São objetivos financeiros que motivam tais tomadas de decisões. 

A polêmica, para Emma Goldman, consiste em: 

Para o moralista, a prostituição não consiste tanto no fato de que a mulher 
venda seu corpo, mas antes, que ela o venda fora do casamento. Que isso não 
é uma mera suposição é comprovado pelo fato de que o casamento baseado 
em considerações monetárias é perfeitamente legítimo, santificado pela lei e 
pela opinião pública, ao passo que qualquer outra união é condenada e 
repudiada. No entanto, uma prostituta, adequadamente definida, é nada mais 
do que “qualquer pessoa para a qual a relação sexual esteja subordinada ao 
ganho”. “São prostitutas as mulheres que vendem seus corpos para o exercício 
do ato sexual e fazem disso sua profissão”. De fato, Banger vai além, e 
mantém que o ato de prostituição é “intrinsecamente igual ao de um homem 
ou uma mulher que contrate um casamento por razões econômicas.” O 
casamento, é claro, é o objetivo de qualquer garota, mas já que milhares de 
garotas não podem se casar, nossos costumes sociais estúpidos as condenam 
ou a uma vida de celibatária ou à prostituição. A natureza humana afirma-se 
independente de todas as leis, e não há qualquer razão plausível pela qual a 
natureza devesse se adaptar a uma concepção pervertida de moralidade. A 
sociedade considera as experiências sexuais de um homem como atributos de 
seu desenvolvimento geral, ao passo que experiências similares na vida de 
uma mulher são vistas como uma terrível calamidade, a perda da honra e de 
tudo o que é nobre e bom num ser humano. Esse duplo padrão de moralidade 
teve uma não pequena parte na criação e perpetuação da prostituição. Ele 
implica na manutenção da ignorância absoluta dos jovens a respeito de 
questões sexuais, cuja alegada “inocência”, acoplada a uma natureza sexual 
exacerbada e sufocada, ajuda a criar uma situação que nossos puritanos estão 
tão ansiosos para evitar ou prevenir (GOLDMAN, 2011, p. 254). 

É indiscutível a legitimidade e influência das palavras e ideias de Beauvoir e mais 

feministas e pensadoras consolidadas, mas deve-se abrir o debate para os dias atuais também. 

Sobre o assunto, fortalecendo a discussão, movimentos diversos questionam feminismos 

restritos, acadêmicos e elitistas. O estudo Intersecional também examina essas nuances. É 

possível notar que o feminismo, assim como outros campos do “conhecimento vivo”, pode, por 

vezes, ser circunscrito à determinada realidade, sem levar em consideração os modos de vida 

de múltiplas mulheres e a forma como elas se enxergam no mundo. Amara Moira, travesti, 

feminista ativista e acadêmica, em matéria para AzMina, discorre: 

Prostituição é um assunto muito delicado para as travestis. Ela é o ofício que 
nos permite existir quando a sociedade fecha suas outras tantas portas e, ao 
mesmo tempo, aquele onde mais nos matam, violentam… percebem que não 
é coisa fácil discutir a questão? Mas certo feminismo, cegado pelos seus 
dogmas, não consegue sequer permitir que o debate ocorra, lançando mão de 
linguagem sensacionalista que só serve pra estimular pânico, “querem 



84 
 

legalizar a cafetinagem”, “prostituição é estupro pago”, “feminismo a serviço 
da objetificação da mulher”, “vender o corpo”, “tráfico de pessoas”, 
“prostituição infantil”, “prostitutas se drogam pra conseguir trabalhar”, 
“pegam AIDS”. Nunca param para discutir a natureza exata dessa suposta 
cafetinagem que o PL Gabriela Leite quer regulamentar, nem os discursos 
racistas e xenófobos que orientam o debate sobre tráfico de pessoas, nem a 
noção exata de estupro que estão mobilizando pra afirmar que nosso trabalho 
não envolve sexo, mas violência sexual. E se houver quem viva a prostituição 
em termos que fujam a esse vitimismo todo, a pessoa é prontamente 
catalogada como “fetichista a serviço da supremacia masculinista” e já não é 
necessário mais considerar nada do que ela diga. Percebam que essa 
argumentação cega não vai impedir que continuemos dando a cara a tapa e 
forçando a sociedade a encarar o debate que querem jogar para debaixo do 
tapete. Prostitutas estão se organizando politicamente desde o boom da AIDS, 
desde o fim da ditadura, conseguindo conquistas notáveis como, por exemplo, 
o reconhecimento oficial da prostituição na Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO, 2002), do Ministério do Trabalho. Agora vai surgindo o 
tempo de um novo desafio, disputar o feminismo, desafiá-lo, para que ele 
aprenda a respeitar nossa autonomia e nossa luta por melhores condições de 
trabalho, melhor remuneração e fim do estigma. As portas estão abertas para 
todas as feministas que quiserem, de fato, ouvir o que as prostitutas têm a dizer 
sobre seu trabalho168 (MOIRA, 2016, s.p.). 

De maneira diversa e apresentando a multiplicidade das vozes, o depoimento anônimo 

dessa profissional do sexo contribui para o entendimento da teoria de Beauvoir na prática: 
Eu sou feminista radical e já me prostitui – sabe por quê? Exatamente porque 
não sou essa burguesa que dizem. “Ah, mas feminista radical fazendo algo 
que prega ser contra hipocrisia”. Pois é, quando se tem contas básicas para 
pagar, nos vemos em situações que nos forçam a fazer coisas que nos 
contrariam. Até hoje lembro de todas as vezes que me submeti a sexo por 
dinheiro e choro sozinha. Mas choro sabendo que qualquer perrengue pelo 
qual eu passar, de hoje em diante, passará bem longe do meu corpo. Essa é a 
realidade da maioria das prostitutas. Conheci meninas que choravam depois 
de um programa, conheci mulheres que odiavam o que estavam fazendo, mas 
prezavam por oferecer o mínimo de educação para os seus filhos, qualidade 
de vida para sua família, sua mãe doente, seu namorado preso injustamente e 
por aí vai – e a lista é grande. Mas não conheci nenhuma que afirmasse gostar 
de estar na situação em que se encontravam. Acho uma grande desonestidade 
mulheres pregarem isso como se fosse opinião comum. [...] Quando 
trabalhamos, oferecemos um serviço ou produto. Na prostituição, você mesma 
é o produto169 (MOIRA, 2016, s.p.). 

A partir do exposto acima, vê-se que a declaração de Locke “todo homem tem uma 

propriedade em sua pessoa” é, muitas vezes, realidade, independentemente dos tratados 

internacionais ou das expostas motivações legislativas. Por isso, há quem declare a PL 

mencionada mais do que urgente. Se o exercício de venda do corpo ou do serviço sexual irá 

acontecer, deve ser regulamentado, alguns entendem. Por outro lado, a regulamentação, não 

 
168 Disponível em: https://azmina.com.br/colunas/artigo-amara. 
 
169 Disponível em: https://azmina.com.br/colunas/prostituta-nao-oferece-servico-prostituta-e-o-produto/. 
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diferente da caça às bruxas, também pode ter como principal motivação os interesses 

econômicos, representando desejos financeiros e não função protetiva às mulheres. 

Silvia Federici (2019) contribui para o debate ao explicar que se está vendo, diante do 

tema, a potência máxima da violência contra as mulheres, especialmente afrodescendentes e 

indígenas nativas. Isso porque, para Federici, a “globalização” seria um processo político de 

recolonização destinado a dispor ao capital o controle inquestionável sobre toda a riqueza da 

natureza e toda a riqueza que o trabalho humano representa; e isso não pode ser alcançado sem 

atacar as mulheres, que são diretamente responsáveis pela reprodução de suas comunidades170. 

Para a autora italiana, há outras formas pelas quais os novos modos de acumulação de 

capital incitam a violência contra as mulheres. Desemprego, precarização do trabalho e queda 

da renda familiar são fundamentais. Ela também cita, enfaticamente, o tráfico sexual, como 

elemento fundamental na expansão da indústria do sexo, que é administrada, por organizações 

criminosas masculinas. Essas organizações masculinas são capazes de impor o trabalho escravo 

em sua forma mais bruta, e assim obter vantagens econômicas. 

Federici conclui: “na verdade, todas as evidências indicam que a integração das 

mulheres na economia global é um processo violento”171.  A necessidade das mulheres de sair 

de casa, emigrar e levar seu trabalho reprodutivo para as ruas (como vendedoras, comerciantes, 

trabalhadoras do sexo) a fim de sustentar sua família, dá origem a novas formas de violência 

contra elas e potencializam as violências que elas já sofriam antes de serem incorporadas ao 

mercado de trabalho formal. 

Ao feminismo, resta concluir se lutará constantemente por mudanças estruturais do 

modo econômico em que se está inserido hoje; ou se irá conceber o mundo tal qual existe e a 

partir daí, lutar por mudanças concretas e possíveis. Se o feminismo optar por lutar por 

mudanças estruturais unicamente, sem admitir que todos são tocados por motivações 

financeiras (e por vulnerabilidades diversas), corre o risco de invisibilizar mulheres que 

trabalham de determinada forma. Se o feminismo admitir mudanças concretas possíveis na 

ordem econômica que visa ao lucro desenfreado, pode traçar um caminho um tanto falacioso, 

 
170 FEDERECI, Silvia. Mulheres e caça às bruxas: da Idade Média aos dias atuais. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 
2019, p. 94-99. 
 
171 Ibid., p. 99. 
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não abrindo-se ao fato que os problemas estão intimamente conectados, e que, como argumenta 

Federici, não há incorporação saudável ao mercado de trabalho atual. 

Muito provavelmente, não acontecerá uma coisa ou outra das descritas acima. Não 

existe um feminismo apenas. Esses são múltiplos, diversos e pautam discussões relevantes para 

interesses distintos. Resta saber se irão se complementar ou se excluir. O complemento parece 

a alternativa mais fortalecedora para as mulheres e para os homens. São narrativas diferentes, 

com destaques também diversos. Vale ressaltar que esse trabalho de pesquisa é sobre tráfico de 

mulheres para fins de exploração sexual; mas o debate da prostituição, por ser intimamente 

ligado às intenções desse tráfico humano, mostrou-se enriquecedor nesta exposição. 

A exploração deve ser combatida e enfrentada. Isso é claro. E é nessa condição que o 

tráfico de mulheres está inserido. O que o debate acima intenta provocar é a discussão primária: 

o que é exploração? Se não há resultados delineados fixos e estáveis, que as mulheres sejam 

mais ouvidas, mais postas nos espaços públicos e mais protagonistas. Pateman (2020) escreveu 

“a parte da história não contada” sobre o contrato social; mas o contrato social é uma teoria 

política do século XIX. Que em 2021 histórias ocultas não se repitam. Ainda que divergentes, 

os feminismos devem ser complementares para enfrentar realidades que não são únicas.   
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CONCLUSÃO 

Esta dissertação teve como objetivo de pesquisa entender o tráfico de mulheres para fins 

de exploração sexual a partir da teoria crítica feminista. Para criar e concluir questionamentos, 

o primeiro capítulo alicerçou o debate acerca de corpos, do poder e da socialização. Como 

resposta para a questão proposta por Eduardo Ramalho Rabenhorst (2010) “o que a abordagem 

feminista tem a oferecer à teoria do direito?”, a muitos lugares pode-se chegar. É possível 

concluir pouco alinhamento do Direito às discussões e práticas intimamente feministas. O que 

ocorre é uma tentativa de garantia de direitos, admitindo, para isso, verdades sobre as vivências 

das mulheres. 

A contribuição do Direito para o enfrentamento do TP, embora muito importante e 

decisiva para gerir o cotidiano de vítimas e reprimir as redes criminosas, é insuficiente em um 

ponto. Os profissionais do Direito e as correntes doutrinárias teóricas pouco se disponibilizam 

para debater questões estruturais e conceituais. Não há intenção de reavaliar profundamente as 

engrenagens que mantêm as mulheres, ainda, como o grupo “outro”, amplamente discutido por 

Simone de Beauvoir. Elas são vítimas, mas ainda lutam para debater essa e mais posições 

sociais nos espaços públicos. 

O Direito, como conceituado por Smart (2020), é um discurso de sujeitos, e, 

especialmente nos crimes contra a dignidade sexual, tende a reafirmar esses sujeitos ao admitir 

protegê-los. Por isso, a proteção deve ser uma realidade no contexto atual, em que o crime 

transnacional tráfico humano atinge mulheres e meninas em todo o mundo. No entanto, ela é 

incapaz de alterar de forma consistente as expectativas sociais para com os gêneros. 

As premissas da liberdade individual e da igualdade foram necessárias para a criação de 

um mundo civil falacioso e, portanto, alicerçado na lógica do contrato. O contratualismo, que 

afirma ter superado a escravidão e a sujeição, é permeado por contradições que contribuem para 

a esfera privada ser ocultada e assim esquecida. Se é nessa esfera que as mulheres mais vivem, 

estas últimas também são ocultadas e esquecidas. Por isso a teoria feminista critica a teoria 

clássica do contrato e a história da liberdade civil de contratar. As mulheres, diferentemente 

dos homens, não estão sujeitas às mesmas ordens, e sendo assim, são menos livres 

politicamente.  

Longe da vida política pública, as mulheres viveram histórias, entretanto não 

produziram narrativas públicas tanto quanto os homens. Conceitos como “vulnerabilidade”, 

“vitimização” e “proteção” também foram e ainda são decididos por pessoas que não as 
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mulheres. Sob o pretexto de “proteção”, muitos corpos ainda são vigiados. No entanto, não se 

pode concluir que o crime tráfico de pessoas é uma falácia ou mentira penalista. O TP é cruel, 

violento e exige discricionariedade para entendê-lo em sua forma mais integral. A sociedade 

precisa apresentar respostas e caminhos, mas esta pesquisa conclui que não é possível atingir 

esses objetivos unicamente pelo Direito. Ainda que o ETP seja uma proposta arrojada, por 

incluir repressão, acolhimento e prevenção nos planos de enfrentamento, não se dispõe a alterar 

arranjos predispostos. 

Há ainda mais uma resposta para a pergunta de Rabenhorst (2010). Os feminismos muito 

contribuem para o Direito, ao trazerem sem esforço a perspectiva crítica. Como visto no 

primeiro capítulo, a crítica é a natureza do feminismo, que muito fornece para a observação da 

vida através de olhos que não os dos narradores destacados. Por meio do feminismo — também 

do estudo do racismo e da branquitude — é comum o entendimento de que questões complexas, 

estruturais e perenes são, inevitavelmente, resultados da lógica do acúmulo excessivo do 

capital; em outras palavras, do capitalismo que logo veio a se tornar neoliberalismo. Se há 

mulheres traficadas hoje, é porque a atividade é lucrativa. 

Ao admitir o capitalismo como causa maior, resta a dúvida acadêmica bastante comum, 

que também permeia este trabalho. Os feminismos devem discutir as realidades postas ou o 

mundo desejável? Para a análise do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, 

feministas irão lutar para desfazerem o modo econômico atualmente imposto ou pensarão no 

mundo atual e, a partir daí, proporão maneiras de garantir os direitos e as dignidades das 

mulheres? Por esses motivos, julgou-se relevante trazer a este texto a declaração dada por 

Adriana Piscitelli (2013) sobre a etnografia. Pesquisas que levam em consideração a realidade, 

mais que estudos teóricos exclusivos, muito podem enriquecer as tomadas de decisões. 

Mas não é o caso da dispensa dos estudos teóricos. Esta pesquisa conclui que os estudos 

de conceitos são fundamentais para a compressão da realidade, pois lembram a existência de 

fenômenos históricos. Os autores dos estudos históricos mencionados neste texto colaboram ao 

mostrarem, com clareza, que alguns problemas não são exclusivos do atuais tempo e espaço. A 

conceituação do “patriarcado”, por exemplo, realizado por Gerda Lerner (2019), é necessária 

para rememorar, formalmente, que os desafios não nascem de forma instantânea. São resultados 

de ideias políticas e sociais, objetivas ou subjetivas, que produzem a coletividade. 

O patriarcado, a misoginia, as ideias androcêntricas e as socializações de meninos e 

meninas, quase que totalmente opostas, são argumentos para explicar o motivo de o tráfico 
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humano atingir de forma muito mais severa as mulheres, e porque a finalidade mais comum é 

a explorá-las sexualmente. As meninas não são incentivadas a: saberem sobre seus corpos, a 

desagradarem aos homens, a estarem vivas sem vivenciarem a subserviência. As meninas, que 

tão logo se tornarão mulheres, são educadas para serem pequenas, passivas e delicadas. Sem 

negar o impacto da diferenciação biológica entre os sexos, mas, como Bourdieu explica, não é 

raro haver uma inversão de causa e efeito, e então, as mulheres admitirem para si, características 

que lhes foram impostas. 

Apesar de os estudos de conceitos antigos muito enriquecerem esta pesquisa, 

demonstrando desafios basilares para o tema, há também novíssimos obstáculos detectados. 

Entre eles: o analfabetismo digital, as estratégias virtuais de aliciamento, e a crise de saúde 

pública global gerada pela pandemia COVID-19. Esses obstáculos vulnerabilizam 

intensamente as vítimas em situação — real ou potencial — de tráfico humano. Por isso, é 

importante que sejam analisados. Não porque, se cuidados extinguirão o tráfico humano, mas 

porque atuais vítimas precisam ser acolhidas e preservadas. A comunidade internacional deve 

estar atenta para garantir que as vítimas reais adquiram seus direitos de volta e que as vítimas 

em potencial saibam desse fenômeno e sejam preservadas.  

Os debates indicados pela Interseccionalidade, método de análise naturalmente crítico, 

muito contribuíram ao explicarem que os impactos do crime tráfico humano recaem sobre as 

mulheres de formas diferentes, e que as mulheres, no passado tidas como um grande grupo a 

ser silenciado e dominado, são na verdade uma coletividade que vivencia expectativas 

limitantes de gênero, mas que têm suas divergências e experiências desiguais. 

O estudo do “mercado do sexo”, por sua vez, localizou o tráfico de mulheres para fins 

de exploração sexual como uma figura distinta da prostituição, rufianismo e turismo sexual. 

Isso porque o TP pressupõe “exploração”, e ainda que não distante dos outros “produtos” desses 

mercados, os outros produtos podem existir socialmente sem a chamada “exploração”. As 

figuras mencionadas, apesar de diversas, concentram em si vários temas semelhantes como: os 

corpos femininos, a liberdade de escolha, o consentimento, o sexo pago e mais: todos 

alicerçados na ideia descrita por Locke como: “todo homem tem uma propriedade em sua 

pessoa”. 

Ter uma propriedade em cada pessoa, no entanto, gera confusões sobre as posses, e, 

portanto, disputas narrativas. Não há uma única verdade sobre o que é exploração ou sobre o 

que é violência. Em síntese, a exploração sexual de mulheres é tema amplamente debatido pelos 
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inúmeros feminismos, mas pouco dessa discussão de fato chega até as vítimas do crime tráfico 

de pessoas, até os operadores do Direito ou até as políticas de enfrentamento. 

Se Pateman (2020), grande influência para essa pesquisa, quis contar a parte escondida 

do contrato social; hoje, devemos admitir ainda mais lacunas nas narrativas neoliberais. Audre 

Lorde move importante conclusão sobre os feminismos: 
E nos lugares em que as palavras das mulheres clamam para ser ouvidas, cada 
uma de nós devemos reconhecer a nossa responsabilidade de buscar essas 
palavras, de lê-las, de compartilhá-las e de analisar a pertinência delas na 
nossa vida. Que não nos escondamos por detrás das farsas de separação que 
nos foram impostas e que frequentemente aceitamos como se fossem invenção 
nossa (LORDE, 2019, p. 55)172. 

Quando a silenciada história das origens políticas for trazida à superfície, o cenário 

político — tanto público como privado — será revisto e, possivelmente, repensado. A natureza, 

a biologia, o sexo, a masculinidade, a feminilidade, a casa, as atividades domésticas, os 

trabalhos — de produção e cuidado —, as violências e as explorações precisam ser trazidas à 

tona para que problemas/fenômenos tão complexos como o tráfico de mulheres seja observado 

de forma integral. 

Para essa renovação de histórias, o trabalho entendeu ser necessário expor debates das 

profissionais do sexo. Sem dúvidas, as feministas e teóricas e teóricos clássicos colocaram seus 

tijolos para a construção de um conhecimento crítico, mas a crítica também está na rua — e não 

apenas nas academias. Que as mulheres e homens sejam ouvidos para uma compreensão mais 

real das amarras que nos prendem a interesses econômicos. Mas, também, que qualquer 

conclusão que seja apresentada não se transforme, rapidamente, em novas prisões. 

Para finalizar: o tráfico de mulheres é real, cruel e violento. Esse crime escolhe as 

mulheres como produtos para um mercado que se beneficia com estereótipos de gênero e com 

a objetificação dos corpos. Mas, ainda sim, possui seus antagonismos. Enquanto esses 

antagonismos não forem superados, é importante que a sociedade esteja cada vez mais atenta 

para que, ao tirar as mulheres das correntes, não as colocar em outras, sem examinar, com 

cuidado e atenção, as estruturas de forma completa.  

 

 

 
172 LORDE, Audre. Irmã outsider. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. 
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 Gostaria de incluir neste trabalho as seguintes palavras de bell hooks, como um 

convite aos homens e mulheres para uma reflexão genuína:  

Os grupos masculinos, assim como os grupos de apoio femininos, correm o risco 
de focarem demais no aspecto da mudança pessoal em detrimento da luta e da 
análise políticas. A ideologia separatista encoraja as mulheres a ignorarem o 
impacto negativo do sexismo na formação masculina. Ela enfatiza a polarização 
entre os sexos. De acordo com Joy Justice, as separatistas acreditam que existem 
“duas perspectivas básicas” no que concerne às vítimas do sexismo: “existe a 
perspectiva de que os homens oprimem as mulheres. E existe a perspectiva de que 
pessoas são pessoas e que todos nós estamos feridos pela rígida divisão sexual dos 
papéis”. Muitas separatistas acreditam que esta última perspectiva é uma 
cooptação, representando uma recusa por parte da mulher de enfrentar o fato de 
que os homens são inimigos – elas insistem na primazia da primeira perspectiva. 
As duas perspectivas descrevem de forma acurada nosso impasse. Os homens 
realmente oprimem as mulheres. As pessoas são feridas pela rígida divisão sexual 
dos papéis sociais. Essas duas realidades coexistem. A opressão masculina sobre 
a mulher não pode ser desculpada pelo fato de que os homens também se 
ressentem da rígida divisão sexual de papéis. É verdade que as ativistas feministas 
deveriam reconhecer que isso fere os homens também. Mas isso não apaga ou 
diminui a responsabilidade dos homens, que apoiam e perpetuam seu poder sob o 
regime patriarcal, explorando e oprimindo mulheres de um modo muito mais 
severo do que qualquer estresse psicológico ou dor emocional causados pela 
obediência masculina aos rígidos padrões da divisão sexual dos papéis. [...] Na 
medida em que ele está atacando as mulheres e não o sexismo ou o capitalismo, 
ele ajuda a manter o sistema que lhe oferece pouco ou nenhum privilégio. Ele é 
um inimigo das mulheres. É também um inimigo de si mesmo. Também é 
oprimido. [...] Embora tenha sido educado para agir como age, existem 
movimentos sociais que lhe possibilitaram lutar pelo resgate de sua dignidade e 
por sua libertação. Ao ignorar esses movimentos, ele opta por permanecer 
opressor e oprimido. Mas se o movimento feminista ignora seu impasse, faz pouco 
caso de sua dor, ou descarta como apenas mais um inimigo masculino, isso 
mostra, então, que, passivamente, aceitamos seus atos. [...] Enquanto os homens 
sofrerem uma lavagem cerebral para equacionar o comportamento abusivo e 
violento em relação às mulheres com o exercício de privilégios, eles não terão 
uma compreensão dos danos causam a si mesmos ou a outros, nem terão, assim, 
nenhum motivo para mudar. Indivíduos comprometidos com a revolução 
feminista precisam buscar formas pelas quais os homens possam desaprender o 
sexismo. [...] Enquanto os homens não partilharem responsabilidades iguais na 
luta pelo fim do sexismo, o movimento feminista continuará refletindo as 
contradições que desejamos erradicar. A ideologia separatista nos encoraja a 
acreditar que as mulheres podem fazer a revolução feminista sozinhas – mas não 
podemos173 (hooks, 2019, p. 111-30).  

 
173 hooks, Bell. Teoria Feminista: da margem ao centro. São Paulo: Perspectiva, 2019.  
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