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Resumo: 

 Anualmente, uma Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas é promovida por todo o Brasil como parte da campanha brasileira do 

Coração Azul, cujo principal objetivo é a disseminação de conhecimento sobre o 

tráfico humano, para a conscientização da população brasileira e ajuda na 

prevenção desse crime (UNODC, 2021). A campanha do Coração Azul é uma 

iniciativa internacional que foi adotada no Brasil em 2013 (UNODC brasil, 2013), 

e a partir de então se tornou responsável pela produção de grande parte do material 

visual sobre o tráfico humano que é circulado nacionalmente. No entanto, no âmbito 

dos estudos acadêmicos sobre esse tráfico, existem diversas perspectivas feministas 

que apontam para a existência de um imaginário estereotípico sobre o assunto que 

é perpetuado em campanhas similares (Lobasz, 2009). Na verdade, esses estudos 

apontam para a construção da pessoa traficada a partir de estereótipos coloniais e 

de gênero, que entendem que o sujeito mais passivo de sofrer tráfico, porque ela é 

vista como ingênua, inocente e passiva, é a mulher do Sul Global (Kempadoo, 2012; 

Doezema, 2010). Desse modo, a presente monografia tem como objetivo a análise 

estética e visual dos materiais divulgados sob auspício da campanha brasileira do 

Coração Azul por meio dessas lentes feministas, de forma a responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: Como construções de gênero moldam as representações das 

mulheres traficadas no Brasil?. Para tanto, esse texto se baseará em um marco 

teórico que parte de um estudo da literatura feminista sobre tráfico de pessoas, e do 

feminismo decolonial, assim como em uma pesquisa contextual sobre as 

circunstâncias em que a campanha se insere, para que uma análise visual dessas 

imagens seja realizada. Assim, uma metodologia estética será adotada, o que 

permitirá o estudo dos elementos presentes em cada imagem, que revelarão que no 

exemplo brasileiro também se encontra uma campanha humanitária pouco 

emancipatória, já que é marcada pela representação visual de mulheres pensadas a 

partir desses mesmos estereótipos coloniais de gênero.  

 

Palavras-chave: Tráfico humano; Teoria estética; Gênero; Feminismo 
decolonial; Exploração sexual; Trabalho sexual; Campanhas humanitárias 
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1. Introdução  
 

 Em sua dissertação de mestrado, Anamaria Venson (2009) declara que 

quando pensava no tráfico humano antes de sua pesquisa, imaginava imediatamente 

“mulheres sequestradas e presas em casas de prostituição” (Venson, 2009, p.8), 

ainda que não se lembrasse ao certo como ela tinha concebido essa ideia. De fato, 

existe um imaginário do típico caso de tráfico humano nessas linhas. Normalmente, 

o fenômeno é associado à narrativas de mulheres novas, bonitas, pobres e do Sul 

Global que foram raptadas ou enganadas por homens que as levam para o exterior, 

confiscam seus documentos, as mantém em cárcere privado, e as forçam a trabalhar 

como prostitutas contra a sua vontade (Blanchette et al, 2014). Também comum, é 

a noção de que essas mulheres não tinham tido nenhum contato com o mercado 

sexual antes de serem traficadas, e nunca quiseram se relacionar a ele (Blanchette 

et al, 2014). Essa narrativa é reproduzida pela indústria de entretenimento, em 

filmes e séries (Andrijasevic e Mai, 2016), por jornalistas (Venson, 2009), por 

ONGs feministas (Kempadoo, 2016), pela lei internacional (Doezema, 2010), e 

pelo que será o principal objeto dessa monografia: imagens de campanhas 

humanitárias. 

 No entanto, antes de se concentrar nessas campanhas, é preciso notar que 

esse cenário típico não é o único caso de tráfico humano existente. Na verdade, 

legalmente qualquer pessoa, independente de seu gênero, é reconhecida como uma 

potencial vítima de tráfico (UN, 2000). Além disso, o fenômeno se aplica para 

situações de exploração em qualquer contexto de trabalho, não só no mercado 

sexual, e outras finalidades como o comércio de órgãos e a adoção ilegal também 

são tipificadas como tráfico humano (UN, 2000). Ademais, pesquisas etnográficas 

desafiam esse imaginário típico do tráfico mesmo olhando para casos de mulheres 

em situação de exploração na prostituição. A pesquisa de Rutvica Andrijasevic 

(2012), baseada em entrevistas com 30 mulheres traficadas para o mercado sexual 

na Itália, por exemplo, mostra que as suas histórias envolvem decisões ativas e 

racionais pela migração e/ou pelo trabalho sexual, baseadas em estratégias de vida 

desses atores. Em grande parte dos relatos coletados, mulheres tinham experiência 

prévia no mercado sexual. Além disso, nota-se o desejo e a tomada de decisão por 

realizar um movimento migratório (ir)regular internacional, e/ou a compreensão de 
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que nos seus destinos, a posição de trabalho prometida era no mercado sexual, mas 

que as circunstâncias em que o processo de movimentação e/ou de trabalho 

envolveram algum tipo de coerção ou violência que caracterizam o tráfico humano 

(Andrijasevic, 2012).  

 Sendo assim, as mulheres entrevistadas na ocasião em grande parte 

demonstram agência e racionalidade, no decorrer do processo (Andrijasevic, 2012), 

o que contrasta com a narrativa mais popular de mulheres repentinamente 

sequestradas1 e levadas sem conhecimento, vontade ou agência, a um destino para 

trabalhar forçadamente no mercado sexual (Blanchette et al, 2014). O conceito, na 

verdade, também envolve relatos de trabalhadoras sexuais que decidem pela 

migração, mas que sofreram algum tipo de abuso de poder em um dado ponto de 

sua trajetória (Andrijasevic, 2012). Nesse sentido, há níveis graduais de 

vitimização, agência, consentimento e coerção envolvidos no conceito do tráfico 

humano (Sousa Santos et al, 2009). No entanto, eles não são normalmente 

lembrados em uma concepção popular ou no discurso político e legal sobre o 

assunto, e nem nas imagens circuladas em campanhas de conscientização. 

 Tanto a associação do tráfico ao sujeito feminino e à prostituição, quanto a 

caracterização típica da mulher traficada como vitimada, completamente coagida e 

sem agência, vem do significado histórico do conceito. Assim, é importante 

salientar que o conceito do tráfico humano vem da ideia da escravatura branca, no 

século XIX. O tráfico de escravas brancas surge, segundo autores como Jo Doezema 

(2000, 2010) e Jean Allain (2018), como uma reação paternalista da sociedade 

vitoriana à então recente tendência de mulheres inglesas viajarem sozinhas para 

outros países. Nesse quadro, surgiu uma campanha que discursava sobre as 

possíveis ameaças que esse movimento implicava à pureza feminina, afirmando que 

essas mulheres acabavam sendo sequestradas e obrigadas a trabalharem como 

prostitutas contra a sua vontade (Doezema, 2000). O argumento, assim, evoluía para 

a defesa da proibição da prostituição completamente e de uma maior restrição da 

mobilidade feminina (Allain, 2018). No entanto, Doezema (2000) argumenta que 

revisões históricas mostram que os casos em que se havia mulheres brancas 

trabalhando no exterior como trabalhadoras sexuais eram muito escassos, e que, 

 
1 Aqui, vale lembrar que segundo uma base de dados globais da Organização Mundial para a Migração (IOM; 
2020), menos de 3% das pessoas traficadas registradas haviam sido sequestradas.   
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portanto, a campanha da escravidão branca era pouco realista e acabou por produzir 

um pânico moral desproporcional à realidade.  

  Além disso, é importante salientar que se confere, na atualidade, uma 

dinâmica colonial ao conceito. Isto porque, ao longo dos anos, a idéia do tráfico 

humano sofreu alterações no seu referencial geográfico e racial, de modo a passar 

a majoritariamente caracterizar, como vítima de tráfico humano, não mais uma 

mulher europeia, mas uma mulher do Sul Global, levada por um homem, também 

do Sul Global, para uma cidade do Norte Global, contra sua vontade ou sob falsos 

pretextos, para trabalhar no mercado sexual (Doezema, 2010). Pensa-se o conceito, 

portanto, em termos coloniais na medida em que o episódio tipicamente caracteriza 

o espaço do Sul Global como fonte da problemática, e seus sujeitos tanto como os 

causadores quanto as vítimas da questão por causa de sua condição de serem do Sul 

Global - o aliciador nesse imaginário, é um homem bruto, cruel, violento, porque é 

do Sul Global, enquanto a provável vítima é uma mulher, passiva, ingênua, não-

emancipada, incapaz de se proteger porque é do Sul Global (Kempadoo, 2012). 

Enquanto isso, também se confere ao Norte Global, aqui o local atingido pelo 

fenômeno, o direito de intervir para controlar essa questão no seu território, seja no 

espaço da fronteira ou no mercado sexual (Kempadoo, 2016).   

 Legalmente, o tráfico humano também sofreu alterações ao longo dos anos, 

sendo esse conceito ampliado tanto em termos de possíveis vítimas, quanto de 

formas de exploração. Ainda que inicialmente a Liga das Nações entendesse que o 

tráfico humano compreendia somente uma vítima, a mulher, e uma forma de 

exploração, a sexual, já em 1921, ela passa a reconhecer o tráfico sexual de meninos 

(Allain, 2018). Em 1949, a recém criada Organização das Nações Unidas produziu 

uma convenção em que o termo tráfico de pessoas aparece pela primeira vez, e 

expandiu a definição da vítima para homens adultos também (UN, 1949). No 

entanto, é só em 2000, com o protocolo de Palermo, que qualquer forma de 

exploração passa a ser reconhecida como um possível caso de tráfico humano (UN, 

2000). No Brasil, a definição do tráfico humano segue essa tendência de ampliação 

gradual, mas temos uma evolução muito mais lenta e precária no que diz respeito a 

provisões legais. Por exemplo, é só em 2016 que o Brasil adapta suas leis à 

definição do protocolo de Palermo (Cunha e Pinto, 2017).  

 No entanto, não se pode dizer que exista um consenso universal sobre a 

definição de tráfico, e nem que a ideia da escrava branca deixa de ser influente. Na 
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verdade, para autoras como Alice Miller e Tara Zivkovic (2018), o legado histórico 

da escravatura branca pode ser visto como um palimpsesto, uma tela onde um 

desenho antigo ainda transparece na última camada de tinta pintada. Isto é, as 

significações do século XIX atribuídas ao tráfico humano, portanto, ainda 

transbordam para os dias atuais (Miller e Zivkovic, 2018), principalmente as que 

dizem respeito ao gênero da vítima e ao ambiente do mercado sexual.  

 Esse cenário ainda é facilitado pelo problema de coleta de dados sobre o 

tráfico humano. Pierre Chaumont (2012), por exemplo, investiga a fundo a 

afirmação feita recorrentemente pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime (UNODC) de que 33 milhões de pessoas haviam sido traficadas para a 

prostituição forçada, só nos anos 1990 e no sudeste asiático. Esse número é 

impressionante, correspondendo ao triplo do número de africanos escravizados em 

toda história (Chaumont, 2012). No entanto, ao interrogar de onde viria esse dado, 

Chaumont (2012) descobre que a afirmação vem de uma reportagem de um jornal 

americano que cita que grupos de vigilância, nunca especificados, estimam que 30 

milhões de mulheres e crianças foram traficadas desde os anos 1970, e que a maioria 

delas vem da Ásia. Ou seja, ele descobre que a informação foi aumentada em 3 

milhões de pessoas, distorcida em termos temporais e geográficos, e baseada em 

uma estimativa impossível de verificar. Chaumont também contrasta pesquisas 

feitas no Camboja, pois enquanto uma afirma que em 2001, haviam 2.500 vítimas 

de tráfico para prostituição forçada no país, outro documento afirma que esse 

número na verdade era entre 80.000 e 100.000 (Chaumont, 2012).  

 Sendo assim, existe uma dificuldade geral na produção de dados sobre o 

assunto. Além disso, existem poucos países que sistematicamente registram dados 

relacionados ao tráfico (o Brasil, inclusive, não faz esse tipo de registro), e não há 

um padrão certo de como essa contabilização deve ser feita (Uhl, 2018). Portanto, 

é difícil assegurar a precisão e confiabilidade de dados sobre o tráfico, assim como 

determinar um perfil da pessoa traficada através deles. Desse modo, e diante, ainda, 

da significação histórica do tráfico, abre-se espaço para que pressuposições 

populares tomem predominância no entendimento do que é o tráfico, e também de 

quem são essas vítimas. Um cenário, portanto, que facilita a grande influência de 

um estereótipo específico da pessoa traficada.  

 Estereótipo, aqui, pode ser entendido como uma forma de ordenamento da 

sociedade, e classificação de grupos de pessoas dentro de certas definições e 
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expectativas (Dyer, 1993). É problemática, porém, a prática de condensar uma 

realidade complexa em conceitos fixos e precisos, de forma que estereótipos 

tendem a criar ideias simplistas e essencialistas sobre grupos (Andrijasevic e Mai, 

2016). Além disso, a construção de estereótipos é também amplamente influenciada 

por relações de poder, de modo que perspectivas feministas e pós-coloniais, por 

exemplo, apontam para a forma como estereótipos são permeados por categorias de 

raça, gênero, sexualidade, nacionalidade, entre outras ideias, que contribuem para 

a manutenção de um controle sobre esses sujeitos (Dyer, 1993). Ainda assim, 

conceitos estereotípicos, precisos e simplistas, são constantemente repetidos ao 

ponto de consolidar como uma verdade a ideia do estereótipo, enquanto a realidade 

mais complexa é questionada - estabelece-se uma distância problemática entre um 

imaginário e o real, onde o imaginário passa a ser aceito popularmente como 

verdade (Andrijasevic e Mai, 2016). 

 Nesse sentido, a existência de um estereótipo da vítima de tráfico é 

argumentado por diversos autores, tanto internacionais (Andrijasevic, 2016; 

Kempadoo, 2012; Doezema, 2010; Shangera, 2012; O’Brien, 2015), quanto 

brasileiros (Venson, 2009; Blanchette et al, 2014; Oliveira, 2008). Para eles, o tipíco 

caso de tráfico, já mencionado, cria um estereótipo da pessoa traficada definido por 

significantes determinadas a partir de lentes coloniais de gênero, pois definem a 

pessoa traficada como um sujeito feminino, migrante, forçada a se prostituir, 

normalmente do Sul Global, e narradas como atores vitimizados, sem agência ou 

racionalidade, inocentes e ignorantes. Para pesquisadoras como Mariana Oliveira 

(2008), esse estereótipo tem dois principais efeitos: tanto a dificuldade de 

identificar como pessoas traficadas, homens no geral, e mulheres que não 

conformam com o imaginário da passividade e inocência do estereótipo da vítima 

de tráfico na realidade; como a tendência de acreditar que todas as mulheres 

inseridas no mercado sexual são pessoas traficadas, do Sul Global, vítimas, 

desprovidas de agência e  racionalidade, reproduzindo, portanto, um entendimento 

colonial desses sujeitos. Além disso, ele também ajuda a legitimar medidas que 

visam um maior controle sobre o espaço do mercado sexual, da fronteira e sobre a 

mobilidade feminina em geral, em nome da prevenção ou punição do tráfico 

(Kempadoo, 2012).  

 Nesse sentido, um meio onde esse estereótipo da vítima de tráfico é 

especialmente produzido e reproduzido atualmente são em campanhas visuais de 
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conscientização sobre o tráfico humano (Andrijasevic e Mai, 2016). No campo da 

segurança, em geral, imagens são frequentemente mobilizadas para a formulação 

de campanhas humanitárias como uma tentativa de emocionar o público e chamar 

atenção para um assunto específico (Chouliaraki, 2010). No diálogo público sobre 

o tráfico humano, o recurso visual é uma prática comum, amplamente utilizada 

como uma tentativa de produzir um conhecimento popular sobre o assunto e, assim, 

prevenir que o fenômeno aconteça (Andrijasevic, 2007).  

 No entanto, essas campanhas são frequentemente criticadas. Em um estudo 

que analisa tendências em artigos que discutem campanhas anti-tráfico humano, 

Natalia Szablewska e Krzysztof Kubacki (2018) identificam que entre os 16 artigos 

analisados, 12 criticam que essas campanhas apresentam uma visão estereotipada 

da vítima de tráfico. Segundo o artigo, esses estudos apontam que campanhas 

representam essas vítimas como passivas e presas em papéis de gênero, isto é, 

retratando as mulheres como objetos passivos de violência ou compra, 

exacerbando, assim, dicotomias simplistas de gênero como mulheres novas sendo 

vulneráveis e em necessidade de proteção (Szablewska e Kubacki, 2018). Isto é, 

são divulgadas imagens, portanto que justamente assemelham a pessoa traficada ao 

estereótipo da vítima de tráfico humano, sem que haja esforço para entender a 

complexidade da agência dessas pessoas e, portanto, não englobando, por exemplo, 

as nuances que pesquisas como a de Rutvica Andrijasevic (2012), sobre as mulheres 

traficadas para a Itália, expõem. Ao invés, elas reproduzem estereótipos coloniais 

ao caracterizarem todas as pessoas traficadas como mulheres do Sul Global, 

passivas, inocentes, ignorantes ou muito vulneráveis, um imaginário que oculta a 

agência e racionalidade do sujeito do qual trata. 

 No Brasil, a produção de campanhas visuais de conscientização sobre o 

tráfico humano também é uma prática comum (Blanchette e Silva, 2018), 

especialmente depois de 2014, quando adota-se nacionalmente a campanha 

internacional do Coração Azul, uma iniciativa do UNODC (UNODC Brasil, 2013). 

Por meio desta, ocorre anualmente a Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 

Humano nos estados brasileiros, onde pôsteres e demonstrações de conscientização 

são exibidas em todo o território nacional (UNODC Brasil, 2013). Nessas imagens, 

indícios do estereótipo da vítima de tráfico também podem ser notados. Sendo 

assim, partindo das críticas supracitadas, a presente monografia adotará como 

objeto de estudo as imagens veiculadas por meio da campanha do Coração Azul no 
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Brasil, em especial a forma como mulheres são nelas representadas. Sendo assim, 

partindo do estudo de caso da campanha Coração Azul, a pesquisa proposta toma 

como base a seguinte pergunta de partida: Como construções de gênero moldam as 

representações das mulheres traficadas no Brasil? 

 Nesse sentido, a monografia se apresenta como um estudo de caso cujo 

objetivo é demonstrar a forma como as mídias visuais da campanha do Coração 

Azul no Brasil, acabam contribuindo para reforçar significações estereotipadas e 

mensagens simplistas, se encaixando em uma leitura sensacionalista do tráfico 

humano onde a pessoa traficada é retratada sempre como uma mulher jovem, 

ingênua, passiva e, portanto, desprovida de agência e racionalidade. Essa, ainda, é 

uma imagem que se embasa em entendimentos binários e coloniais de gênero, que 

não são capazes de dar conta da complexidade da questão do tráfico humano, ou de 

reconhecer a agência feminina nesses cenários. O trabalho, portanto, se sustenta em 

relevância ao explorar temas e interseções pouco estudados dentro da lógica das 

Relações Internacionais, envolvendo o tráfico humano, estudos sobre colonialismo, 

gênero e estética, contribuindo para a análise de como representações visuais 

podem (re)produzir conceitos que suportam a construção de um conhecimento 

estereotípico.  

 Sendo assim, com o objetivo de entender essas construções de gênero, 

feminilidade e colonialidade que transparecem nessas representações visuais, a 

campanha Coração Azul foi escolhida por ter se tornado, desde 2013, uma 

campanha permanente e de âmbito nacional, isto é, por ser a única campanha sobre 

o tráfico que pretende alcançar o Brasil como um todo e que é reformulada 

anualmente. Deste modo, a relevância específica da campanha do Coração Azul 

está na sua capacidade de alcançar anualmente todo o território nacional.  

 Como objeto de análise, 24 imagens da campanha foram selecionadas para 

o presente estudo. Elas foram primordialmente coletadas dos relatórios anuais de 

diagnóstico das Semanas Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico Humano 

promovidas pela campanha do Coração Azul, que são disponibilizadas no site do 

Ministério de Justiça e Segurança Pública. Dentre as fotos presentes nos relatórios 

foram selecionadas todas as imagens de pôsteres produzidos pela campanha, ou 

fotos de demonstrações, como peças de teatro, ou exibições públicas, feitas durante 

a semana, pois diziam respeito a construções gráficas ou momentos em que houve 

uma tentativa ativa de retratar o tráfico humano e construir uma mensagem acerca 
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dele. Fotos de painéis de palestras, panfletagem, da programação do evento, ou do 

local onde ele ocorreria não foram incluídas por não tentarem demonstrar uma 

representação sobre o tráfico ou mulheres traficadas. A mesma lógica foi seguida 

para a seleção de fotos do Facebook oficial da campanha, que compartilha 

majoritariamente fotos do público que compareceu às Semanas de Enfrentamento, 

mas em ocasiões veiculam também pôsteres da campanha que foram trazidos para 

a análise presente.   

 Sendo assim, a monografia objetiva olhar para as imagens selecionadas e 

identificar, a partir de uma pesquisa teórica sobre o tráfico humano, e contextual 

sobre as circunstâncias ao redor da campanha do Coração Azul, significados 

coloniais de gênero visualmente presentes. Para tanto, o presente trabalho se 

dividirá da seguinte forma. Após essa introdução, que apresenta uma breve 

contextualização do tema e problema de pesquisa, e ainda dedicará algum espaço 

para a exposição do paradigma metodológico a ser utilizado, o segundo capítulo 

consistirá na formulação do marco teórico da presente pesquisa, baseado em uma 

revisão de literatura sobre o feminismo pós-colonial e decolonial, e sobre a 

literatura sobre o tráfico humano. Este segundo capítulo, assim, tem o objetivo de 

introduzir os conceitos e discussões chaves que demonstram aspectos 

problemáticos na construção da mulher e da mulher traficada que sustentarão a 

análise de caso feita no restante do trabalho.  

 Em seguida, o terceiro capítulo focará na contextualização do meio em que 

a campanha brasileira do Coração Azul se insere, para que se tenha um 

conhecimento sobre as circunstâncias sociais relacionadas a ela. Para tanto, alguns 

fatores serão pesquisados, em particular o documento legal que define o tráfico 

oficialmente, o Protocolo de Palermo, o orgão que patrocina a campanha, o 

UNODC, o local onde ela é veiculada, o Brasil, e o momento em que ela é entendida 

como necessária, entre 2012 e 2013. Desse modo, será possível se debruçar 

especificamente sobre as imagens da campanha brasileira do Coração Azul em si 

no quarto capítulo.  

 Tendo, portanto, procurado estabelecer um contexto social do local, 

momento e atores envolvidos na campanha, o quarto e último capítulo procurará 

analisar essas imagens em si, identificando os elementos visuais presentes que 

ajudam a compreender a representação da mulher traficada nessas campanhas. As 

ideias associadas à mulher traficada que foram identificadas tanto na literatura 
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quanto na lei, local, momento e atores envolvidos na campanha, principalmente as 

que associam esse sujeito à feminilidade, inocência, beleza, pobreza e 

vulnerabilidade, ajudarão a analisar o arquétipo de vítima que se mostra presente 

nas campanhas e constrói um discurso coletivamente aceito e cultivado, porém 

essencialista e prejudicial à esse sujeito. Para que isso seja alcançado, ainda, a 

pesquisa se debruçará em uma metodologia estética nos termos apresentados a 

seguir.  

 

1.2: Paradigma metodológico: Teoria estética  
 A fim de executar a pesquisa, uma metodologia estética, visual e 

semiológica será adotada. Ou seja, uma vez que pretende-se analisar a forma como 

representações femininas são colocadas em imagens, será feito um esforço de “ler” 

essas fotos e como elas expõem certos significados. Nesse sentido, adotar uma 

metodologia estética ajudará a entender como o social, a cultura e mídias visuais se 

co-constituem. Aqui, mais precisamente, esse paradigma metodológico buscará 

avançar a compreensão sobre a forma como os discursos acerca do tráfico humano 

são reproduzidos visualmente em campanhas de conscientização sobre a temática.  

 Nesse sentido, vale lembrar que, segundo Gillian Rose (2016), elementos 

artísticos ou estéticos passaram a ser entendidos como centrais nas ciências sociais 

após a virada cultural nos anos 1980. Por sua vez, podemos entender a cultura como 

uma prática que produz e reproduz significados entre membros de um coletivo 

(Hall, 1997). Tais significados podem ser implícitos ou explícitos e transmitidos 

dos mais diversos modos (retórica, auditiva, visualmente, etc.), mas sempre 

estruturam o comportamento social (Rose, 2016). Nesse aspecto, elementos visuais 

são considerados como representações fundamentais para a construção e 

reprodução de uma cultura (Rose, 2016). 

 Nas Relações Internacionais, acadêmicos como Roland Bleiker (2009; 

2018) e Lene Hansen (2011; 2014; 2018; 2020) promoveram a tese de que a forma 

como se representa visualmente um evento político internacional tem 

consequências, uma vez que imagens são capazes de evocar emoções, e, portanto, 

influenciar movimentações políticas. Nessa virada estética em Relações 

Internacionais, defende-se que a arte que perpassa fenômenos políticos, assim como 

as dimensões políticas que perpassam o artístico, trazem para a análise 

internacionalista uma abordagem que revela novas dimensões do campo (Bleiker, 
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2009). Mesmo na esfera de segurança, Hansen (2011) afirma que pode-se observar 

o processo da securitização visual, uma vez que imagens, ao mostrar alguém que 

necessita de defesa, ou que apresenta ameaça, tem influência sobre a forma como 

se constrói um problema de segurança (Hansen, 2011). Nesse sentido, métodos de 

representação e práticas de visualização tem um papel no desenvolvimento do 

conhecimento social e no direcionamento da (in)segurança (Andersen et al, 2015; 

Hansen, 2018). 

 Hansen (2020) nota, porém, que é interessante abordar emoções geradas 

visualmente como constituídas em nível coletivo, e, portanto, entender imagens 

como representações públicas. Nesse entendimento, tais emoções, ao invés de 

serem reações psicológicas individuais, seriam formadas coletivamente por meio 

de discursos. Sendo assim, aqui, o significado emotivo de uma imagem não é 

individual, único ou definido a priori, mas surge de atos discursivos que o 

constituem e das circunstâncias onde essa imagem existe (Hansen, 2020). Assim, 

imagens se tornam interessantes para o estudo das relações internacionais quando 

há uma interpretação sobre a mesma que, discursivamente, se torna prevalente e 

capaz de evocar uma emoção em massa, ser debatida publicamente, e engajar com 

discursos já existentes e, assim, ter efeito sobre medidas políticas ou entendimentos 

hegemônicos sobre algo (Hansen, 2020). Ou seja, para Hansen (2020), é 

interessante observar a construção de uma resposta emotiva pública e coletiva a 

alguma foto a fim de entender a sua significância política. 

Da mesma forma, Rose (2016) alerta que imagens não são inocentes, isto é, 

não são um reflexo real e objetivo do mundo, mas são representações. Sendo assim, 

ambas autoras entendem que imagens devem ser estudas para além de si mesmas, 

incluindo também o contexto no qual elas se inserem e os discursos que são feitos 

ao seu redor. Nesse sentido, Rose (2016) ainda identifica 4 dimensões envolvidas 

na formação do significado de uma imagem que devem ser levadas em consideração 

em uma pesquisa que envolva uma metodologia visual: a dimensão da produção, 

onde a imagem é feita; a dimensão da própria imagem, e seu conteúdo visual em 

si; a dimensão da circulação, como a imagem é mostrada a algum público; e a 

dimensão da audiência, que diz respeito a como a imagem é lida pelo público. 

Ainda, Rose (2016) afirma também que cada uma dessas dimensões é composta por 

3 lentes: a tecnológica, que se concentra mais nos processos práticos que estão 

contidos na dinâmica de cada um dos locais; a lente da composição, que diz respeito 
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às qualidades materiais da imagem; e a lente social, que se refere a uma gama de 

fatores econômicos, políticos e históricos que estão em volta de uma imagem e 

pelos quais ela é formada, prestando, portanto, atenção aos atores envolvidos no 

processo e aos significados visuais que estão presentes nas imagens. 

 A partir das concepções desenvolvidas por Rose (2016), a presente 

pesquisa, ao analisar as imagens da campanha brasileira Coração Azul, adotará 

como foco duas das dimensões e uma das lentes destacadas acima. São elas: as 

dimensões da produção e a da própria imagem, e a lente social. Essas dimensões 

foram escolhidas em particular porque a pesquisa pretende estudar de que forma 

discursos, históricos, políticos e teóricos já circulantes sobre o tráfico afetam as 

escolhas visuais feitas nas campanhas. Assim, os elementos que se encontram 

efetivamente nas imagens e as circunstâncias da produção da mesma, que a 

antecedem, são aqui mais interessantes do que a forma como essas imagens são 

circuladas (dimensão da circulação) e recebidas pelo público (dimensão da 

audiência), pois o foco da análise se encontrará mais na pesquisa de um contexto 

discursivo formado pelos atores que produzem a imagem do que como ela tem 

efeito sobre um público posteriormente.  

 Por outro lado, a escolha da lente social se justifica, pois, ela direcionará a 

análise para a pesquisa dos significados visuais das imagens e de quem, onde e por 

que a campanha foi realizada, ao invés de focar em qual tecnologia foi empregada 

para construir a imagem (lente tecnológica) ou quais as qualidades físicas e 

artísticas a compõem (lente da composição). Portanto, a lente social permitirá que 

as relações sociais, políticas e legais presentes na produção da imagem, e depois os 

significados sociais presentes em elementos visuais, sejam estudados.  

 Sendo assim, ao discutir a lente social pela qual podemos estudar imagens, 

Rose (2016) destaca a semiologia como um instrumento analítico válido. Sendo a 

semiologia o estudo de como imagens produzem e reproduzem significados, ela 

procura pesquisar a imagem na sua relação com outros sistemas de significados 

mais abrangentes (Rose, 2016). Rose (2016) também destaca que a semiologia, em 

geral, vem de um paradigma marxista pois entende o conceito de ideologia dentro 

dessa chave, ou seja, como conhecimentos e representações que são construídas 

para refletir e legitimar relações de poder e desigualdades sociais. Portanto, o estudo 

semiológico teria, para esses primeiros semiólogos, o dever de evidenciar essas 
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ideologias. A semiologia, portanto, está preocupada em revelar os efeitos sociais de 

representações (Rose, 2016).  

 Nesse sentido, o conceito mais importante da semiologia é o signo, um 

elemento, visual, retórico, ou mesmo auditivo, que significa algo para além de si 

mesmo (Rose, 2016). Um dos primeiros linguistas a definir o signo foi Ferdinand 

de Saussure, cuja teoria acerca do conceito é uma das bases mais fundamentais para 

o estudo semiológico (Rose, 2016). Em uma perspectiva linguística, ele defendia 

que o signo é a unidade mais básica de qualquer linguagem, e que é analiticamente 

composto por duas partes: o significado e o significante (Rose, 2016). Aqui, o 

significado de um signo se refere ao conceito, o conteúdo que se deseja expressar, 

como por exemplo, um pano que cobre o tronco de uma pessoa, enquanto o 

significante é o som que se atribui ao significado, no exemplo presente, uma camisa 

(Rose, 2016). Na prática, a associação entre significado e significante é automática, 

mas era importante para Saussure desenvolver o conceito, pois seu objetivo era 

mostrar que não há uma nenhuma relação objetiva, necessária ou lógica, entre 

significado e significante (Rose, 2016). Desse modo, essa distinção é importante 

para a semiologia pois mostra que essa relação não é inerente, mas é convencional, 

social, e que, portanto, pode ser problemática e assim sujeita a questionamento e 

análise (Rose, 2016).  

 Ainda que a teoria de Saussure se referisse especificamente à linguagem, 

semiólogos aplicam a ideia do signo à diferentes representações. O semiólogo 

Roland Barthes (2012), por exemplo, chama atenção para o fato de que signos estão 

presentes também em matéria, como gestos, sons, roupas ou imagens. Ele, portanto, 

construirá um sistema que permite a análise semiológica de imagens, onde signos 

podem ser constituídos de diversas formas, como a idade, gênero, raça da pessoa 

que está presente na imagem, sua expressão, movimentos, as cores escolhidas - 

elementos que chamem atenção e componham o significado passado pela foto 

(Rose, 2016).  

 Desse modo, como Saussure, Barthes (2012) entende que signos são 

divididos entre o plano do seu conteúdo (significado) e o plano da sua expressão 

(significante). Importante, porém, é que ele afirma que cada signo pode ter dois 

sentidos: o denotativo e o conotativo (Barthes, 2012). Para Barthes, o sentido 

denotativo é descritivo, visível, concreto, chamado pelo autor de óbvio, enquanto o 

sentido conotativo, chamado de obtuso, não é tão explícito ou racional, mas 
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interpretativo (Barthes, 1982). Portanto, qualquer imagem aqui tem duas 

mensagens, a denotativa/óbvia, ou seja, o que é de fato visível e evidente, e a 

conotativa/obtusa, isto é, o modo como se interpreta e impõe outros significados 

àquela imagem. Aqui, é ainda a partir dessa primeira mensagem denotativa que se 

constrói um segundo sentido, conotativo, obtuso, interpretativo e assim pouco 

concreto, porém social - ele seria a maneira como a sociedade tende a ler tal imagem 

e depende das circunstâncias históricas, temporais e locais na qual esse material se 

encontra inserido (Barthes, 1982; 2012).  

 Barthes, ainda, afirma que os signos conotativos são “descontínuos e 

erráticos” (Barthes, 2012, p. 115), uma vez que se baseiam em uma interpretação 

do signo denotativo. No entanto, isso não impede que esses signos se consolidem 

(Barthes, 2019). Na verdade, é no significado, no conteúdo desse signo conotativo 

que Barthes identifica a ideologia, ou seja, o conhecimento construído para 

legitimar relações de poder e desigualdades (Barthes, 2012). É quando, ainda, o 

sentido obtuso se naturaliza, torna seus significados verdades ahistóricas e 

apolíticas, que se criam mitos (Barthes, 2019), um conceito parecido com o que 

Hansen (2020) descreve como interessantes fontes de pesquisa em RI: uma imagem 

que reproduz um entendimento coletivo que é abrangentemente aceito, mesmo que 

ele se construa com base em discursos, ou ideologias, ou mensagens conotativas.  

 Nesse sentido, a presente monografia mobilizará o paradigma semiológico 

como proposto por Barthes, uma vez que pesquisará nas imagens da campanha 

brasileira do Coração Azul, signos relevantes para a análise da representação de 

mulheres traficadas, buscando qual seria a sua mensagem conotativa. Portanto, o 

sentido conotativo dessas imagens será buscado, tendo como base o contexto 

discursivo onde o tráfico humano se encontra e como ele constitui a mulher 

traficada. Os conceitos teóricos e entendimentos sociais construídos acerca desse 

sujeito e fenômeno, assim, serão procurados em signos nas imagens de forma a 

indicarem os significados que constroem a mensagem conotativa da mesma.  

 Além disso, outro conceito semiológico que será mobilizado é o de ícone, 

pois ajudará a precisar quais signos e significados se tornam mais relevantes dentre 

as imagens. Os ícones são aspectos visuais que são repetidos o bastante em imagens 

até representarem por si um significado próprio (Hansen, 2014). São portanto, 

elementos específicos que aparecem recorrentemente em imagens fazendo com que 

seus significados se consolidem (Andersen et al, 2015; Hansen, 2014), ou:  
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“Imagens icônicas fazem mais do que transmitir “o que aconteceu”. 
Elas condensam e constituem o significado de grandes eventos [...] 
ainda quando o tempo passa e suas “lições” se cristalizam” (Hansen, 
2014, p. 265).  
 

 Hansen (2014) ainda diferencia dois tipos de ícones entre o ícone discreto, 

ou seja, uma única imagem, ou algumas imagens relacionadas, que são muito 

circuladas e se tornam conhecidas por todos, e o ícone genérico, que seriam alguns 

elementos que se repetem de imagem para imagem entre locais, momentos e atores 

diferentes até que se tornam familiares (Hansen, 2014). Esses ícones genéricos 

serão importantes para pesquisa uma vez que a identificação de quais signos se 

repetem constantemente entre as imagens poderá indicar quais significados são 

mais relevantes na campanha e qual a principal mensagem conotada que se tenta 

passar.  

 Paralelamente, outra idéia parecida, promulgada pela semióloga Judith 

Williamson (1978), também será útil. Em um estudo sobre propagandas, 

Williamson (1978) afirma que uma das estratégias publicitárias mais recorrentes é 

construir campanhas ao redor de um significado central, que por sua vez é 

recorrentemente transferido para outros significantes na propaganda. Ou seja, temos 

diversas expressões de um mesmo conteúdo, vários signos diferentes que 

representam um só significado conotado. Ela afirma ainda que essa transferência é 

feita para que o objeto que se tenta vender seja imediatamente relacionado ao 

significado que se repete na propaganda, uma estratégia também para consolidar 

uma mensagem precisa (Williamson, 1978). Assim, de forma parecida com os 

ícones, essas expressões de um mesmo conteúdo serão identificadas nas imagens 

pois também indicam quais elementos são especialmente significantes para a 

construção da mensagem desejada.  

 Dessa forma, a presente análise visual buscará identificar nas imagens 

veiculadas sob auspício da campanha brasileira do Coração Azul, signos, 

significados recorrentemente expressados e ícones genéricos que ajudam a construir 

a mensagem conotada que se transmite sobre esse sujeito. Para tal, os próximos dois 

capítulos darão um panorama teórico e contextual a ser levado como base nessa 

análise.  
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2. O marco teórico feminista decolonial: uma revisão de 
literatura  

 

 O referencial teórico da presente monografia se baseará primordialmente 

em uma literatura feminista decolonial dentro dos estudos sobre o tráfico humano. 

Essa vertente da literatura ficou também conhecida como feminismo transnacional 

(Kempadoo, 2016). A literatura será mobilizada principalmente por conta de suas 

contribuições para a pesquisa acerca da construção de um discurso sobre o tema 

que mobiliza um entendimento da mulher traficada baseado em estereótipos 

coloniais e de gênero que não levam em consideração a agência da mesma (Lobasz, 

2009). Para explorar tais contribuições, portanto, o presente capítulo tem como 

objetivo apresentar uma breve revisão de literatura sobre o feminismo decolonial e 

sobre os estudos sobre o tráfico humano em geral a fim de situar os argumentos e 

conceitos a serem utilizados na pesquisa. 

 Primeiramente, porém, é importante ainda destacar que o tráfico humano se 

insere dentro de um paradigma dos estudos de segurança nas Relações 

Internacionais, os quais, em uma tradição teórica clássica da disciplina, eram 

predominantemente analisados por meio de uma lente realista (Tickner, 2001). Esta 

entendia a segurança como o problema da sobrevivência nacional, ao passo em que 

afirmava que a anarquia do sistema gerava um medo de ataque endêmico e 

incentivava uma postura defensiva dos Estados (Tickner, 2001). Aqui, portanto, a 

segurança tratava de um objeto referente específico, o Estado, e se definia dentro 

de uma área predominantemente militar. Partia-se, ainda, de uma lógica positivista 

que presava por um método científico doutrinado por um empirismo e uma crença 

na neutralidade e objetividade da pesquisa (Tickner, 2001).  

 Tais premissas foram criticadas a partir dos anos 1980 por aqueles que, ao 

contrário, defendiam a impossibilidade da neutralidade do positivismo, ressaltando 

um aspecto político que é inseparável de qualquer teoria (Sheperd, 2013). Além 

disso, apontaram que o Estado não é o único ator a ser considerado como objeto 

referente, e que o militarismo não era o único plano onde a segurança ocorre 

(Sheperd, 2013). Esses teóricos críticos, portanto, buscavam desafiar as premissas 

advogadas pelas teorias antecedentes, resultando principalmente na diversificação 

da definição do problema de segurança, suas implicações, seus atores, e a definição 

de segurança não como um objeto pré-determinado e limitado à esfera militar e do 
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Estado, mas por si mesmo, “um produto de práticas políticas e sociais” (Aradau et 

al, 2015, p.1). A teoria de segurança crítica, porém, não representa um movimento 

único de contestação, mas diz respeito a diferentes abordagens que buscam a adoção 

de uma lente pós-positivista e mais abrangente para a análise de assuntos de 

segurança (Sheperd, 2013).  

 É nesse paradigma mais crítico que grande parte da literatura feminista em 

segurança se localiza (Tickner, 2001). Segundo Ann Tickner (2001), em geral, os 

estudos feministas também rejeitam uma visão estadocêntrica de segurança, ao 

invés olhando mais para o indivíduo como um ponto de partida. Desse modo, a 

literatura feminista se destaca justamente por adotar a lente de gênero como um 

instrumento central da análise de como estruturas sociais, em especial hierarquias 

de gênero, impactam a segurança de alguém ou de um grupo (Sjoberg, 2009). 

Análises feministas nos estudos de segurança podem apontar e redefinir vertentes 

de gênero em conceitos normalmente utilizados no campo, explorar fenômenos que 

não são visibilisados por um entendimento de segurança mais tradicional, como a 

violência doméstica, o estupro, entre outros assuntos, e impulsionar outros 

movimentos que trabalham para complexificar e redefinir essa área de estudo 

(Sjoberg, 2009; 2010). 

 Importante notar ainda que, em grande parte, as análises feministas tendem 

a ter um sentido emancipatório ao passo que entendem que a hierarquia de gênero 

é problemática pois representa um sistema social de conhecimento que dá 

preferência à características associadas à masculinidade em detrimento das 

femininas (Sjoberg, 2009). Assim, elas procuram evidenciar e mudar tal estrutura 

social. Dessa forma, os estudos feministas de segurança costumam incluir um 

objetivo máximo de flexibilizar e tornar a definição de segurança menos dependente 

de hierarquias de gênero binárias e desiguais (Tickner, 2001).  

 Cabe ressaltar que, para a literatura feminista, o conceito de gênero costuma 

ir além da diferença biológica. Ainda que não haja uma definição única e pacífica 

sobre o conceito entre as feministas, as contribuições pós-estruturalistas entenderão 

que o gênero é produto de discursos que classificam corpos e ações (Sheperd, 2013). 

Para teóricas como Judith Butler (2019), o gênero é visto como um conjunto de 

crenças que se regulam e materializam por performances de indivíduos. Para a 

autora, seriam esses discursos e ideais de gênero que organizam a vida social 

(Butler, 2019). As vertentes teóricas pós-colonial e decolonial, compartilham 
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grande parte das bases epistemológica dos estudos pós-estruturalistas (Ballestrin, 

2013) e serão o foco da próxima seção (2.1), que será seguida por uma última seção 

(2.2) que se concentrará em uma revisão de estudos sobre tráfico humano.  

 

 2.1: Situando o feminismo decolonial 
 O feminismo pós-colonial focará na análise das maneiras em que relações 

de poder e dominações coloniais são refletidas em relações de gênero (Sjoberg, 

2009). Segundo Luciana Ballestrin (2013), o decolonialismo e o pós-colonialismo 

compartilham muitas das mesmas premissas, ambos com o intuito crítico à 

concepções dominantes, o entendimento de que o meio social é constituído 

discursivamente, e um esforço pela desconstrução de narrativas e estereótipos 

contemporâneos, sempre a partir da perspectiva das diferenças entre Norte e Sul 

Global. Essa relação, ainda, é entendida como antagônica, ao passo que o discurso 

colonial seria uma narrativa que identifica e repudia diferenças raciais, culturais e 

históricas (Bhabha, 1983). 

 De qualquer forma, Ballestrin (2013) aponta que os teóricos decoloniais 

advogam por uma ruptura mais profunda em relação ao uso de autores do Norte 

Global e de um paradigma eurocêntrico do que teóricos pós-coloniais. Além disso, 

ela aponta que um dos principais conceitos mobilizados pelos teóricos decoloniais 

é o da colonialidade do poder (Ballestrin, 2013). Elaborado por Aníbal Quijano 

(2000), a colonialidade do poder seria a maneira como relações de dominação 

colonial continuam se reproduzindo contemporaneamente, perpetuando e 

atualizando processos que supostamente já teriam sido superados. Essa 

colonialidade é parte constitutiva da modernidade, fazendo com que relações 

sociais modernas sejam organizadas a partir de noções hierárquicas e coloniais de 

etnia, raça e gênero (Quijano, 2000). Desse modo, temos um paradigma onde o 

Norte Global é entendido como superior, um ideal a ser alcançado, enquanto o 

movimento decolonial é uma tentativa de resistência. 

 Além disso, nota-se que a colonialidade do poder pode se manifestar como 

um controle em diversas esferas como na economia, na natureza, no conhecimento, 

assim como no controle do gênero e da sexualidade, perspectiva do feminismo 

decolonial desenvolvido por teóricas como María Lugones (2008; 2019) e Rita 

Laura Segato (2012). 
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 Para María Lugones (2008), o conceito de colonialidade do poder, como 

desenvolvido por Quijano é capaz de evidenciar como o gênero e a colonialidade 

se co-constituem. No entanto, ela critica Quijano por não questionar a dicotomia 

homem/mulher, ou a heterossexualidade, suficientemente para entender o gênero 

de uma perspectiva decolonial (Lugones, 2008). Para tal, Lugones propõe em seu 

artigo um cruzamento entre o conceito da colonialidade do poder com as teorias 

interseccionais sobre gênero a fim de formar uma análise que do que ela denomina 

o “sistema moderno-colonial de gênero” (Lugones, 2008, p.2). Assim, Lugones 

(2008) destaca o trabalho de diversas estudiosas colombianas que apontam que em 

períodos antes da colonização, o gênero não era pensado no mesmo sentido 

organizador, binário ou hierárquico como é trazido pelo ocidente. Ao invés, essas 

análises apontam que é justamente a colonização que traz a tona uma imposição de 

um sistema hierárquico de raças, assim como a inferiorização das “fêmeas” 

(Lugones, 2008, p. 8), momento no qual elas se tornam mulheres.  

 Lugones (2008), tenta assim evidenciar significados de gênero não-

ocidentais que costumam ser esquecidos. Para tanto, ela determina que o sistema de 

gênero moderno/colonial tem dois lados: o iluminado e visível, que demonstra o 

entendimento hegemônico do gênero em termos do binarismo e da 

heterossexualidade, e o lado obscuro e oculto, onde esses outros entendimentos do 

conceito habitam e permanecem desentendidos pois não conformam à esse 

dimorfismo, e resultam na exclusão dessas mulheres colonizadas (Lugones, 2008). 

Assim sendo, o sistema moderno-colonial de gênero é caracterizado por esses 

processos de mudança, permeados pela colonialidade do poder, que ocorreram 

durante a colonização que inferioriza as mulheres colonizadas e oculta o 

entendimento de gênero antecedente assim como desintegra todo o ordenamento 

organizacional dessas relações não-colonizadas (Lugones, 2008).  

 Importante lembrar ainda que Lugones nota também que a transformação 

das fêmeas não-colonizadas em mulheres não significa que elas passaram a ser 

entendidas como mulheres da mesma forma que as mulheres ocidentais. Existe 

aqui, desde o princípio, também a variável indissociável da raça que distingue 

fundamentalmente esses dois sujeitos (Lugones, 2008). As mulheres não-brancas, 

assim, são excluídas das características associadas à feminilidade ocidental e 

colocadas em posições sociais também distintas (Lugones, 2008). Por isso, há 

também uma forte crítica ao feminismo ocidental aqui, pois ao não reconhecer as 
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consequências da associação entre gênero e raça, ele acabou sendo uma luta de 

resistência à um entendimento de feminilidade branca, que caracteriza a mulher 

como presa à esfera privada e sexualmente passiva, mas que oculta outras vivências 

de mulheres racializadas (Lugones, 2008). Aqui, portanto, entende-se que a 

categoria mulher, na grande maioria das vezes se refere, mesmo que 

implicitamente, a um referencial ocidental e branco. Ela, portanto, não leva em 

consideração todas essas mulheres colonizadas, que eram mais comumente 

associadas à capacidade para o trabalho braçal, assim como à sua perversão sexual, 

à promiscuidade, que são suas caracterizações no lado visível do sistema de gênero 

moderno (Lugones, 2008).  

 Além disso, Lugones (2019) também observa que em uma perspectiva 

individual, o processo da colonização acabou criando em corpos colonizados uma 

subjetivação de acordo com normas eurocêntricas, e mudou, como dito, a 

organização dessas sociedades e os papéis que eram associados a essas pessoas. No 

entanto, Lugones (2019) chama atenção para o lado de resistência que sempre 

houve nessa relação. Essa resistência eminente resulta na convivência, nesses 

corpos colonizados, de uma subjetivação eurocêntrica ao lado de uma subjetivação 

ativa, pré-colonial, que resiste a essa submissão (Lugones, 2019). Existe em todos, 

portanto, diferentes ontologias, cuja existência o processo de modernidade procura 

negar ao somente identificar um lado visível. Nesse sentido, seria ainda o dever da 

decolonização feminista o reconhecimento e exposição dessas ontologias 

resistentes e desse lado oculto a fim de desafiar o paradigma moderno e construir 

uma nova epistemologia a partir da mulher do Sul Global (Lugones, 2019).  

 Ao mesmo tempo, a antropóloga Rita Laura Segato (2012) também trará 

para a sua análise essa noção de que a “ordem pré-intrusão” (Segato, 2012, p. 114), 

a lógica do povo não-colonizado, convive atualmente na sociedade moderna. Para 

Segato (2012), existe, porém, uma interface, um entre-lugar, entre as lógicas dessa 

ordem pré-intrusão e da ordem da modernidade colonial, que nos permite entender 

justamente as transformações que ocorreram entre essas duas sociedades. Ela 

propõe, dessa forma, observar essa interface por meio da variável do gênero 

(Segato, 2012). Importante, porém, é lembrar que diferentemente de Lugones, que 

vê o gênero como algo imposto pelos colonizadores, Segato não nega a existência 

de lógicas de gênero parecidas com as estabelecidas na modernidade em sociedades 
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pré-coloniais, mas ressalta que ordenamentos de gênero da ordem pré-intrusão 

sofreram mudanças significativas (Segato, 2012). 

 Assim, Segato (2012) destaca que os sistemas de gênero no mundo pré-

intrusão eram abertamente divididos em espaços hierárquicos, mas essas barreiras 

eram permeáveis, enquanto a colonização introduz, ao contrário, um discurso de 

igualitarismo que esconde condições hierárquicas muito mais severas em seu 

interior. O mundo moderno possuiria assim, relações sociais baseadas no gênero 

mais exacerbadas, porém ocultas. Isso ocorre porque a sociedade pré-intrusão seria 

caracterizada por uma dualidade, onde há diferença de gênero, em que, porém, 

ambos os gêneros tem uma capacidade ontológica plena, e convivem assim em uma 

relação de complementariedade (Segato, 2012). Em contraste, a sociedade moderna 

é marcada pelo binarismo de gênero onde essa relação é suplementar, o que não 

permite que ambos os gêneros sejam ontologicamente plenos, mas que exista uma 

caracterização universal a ser alcançada (homem branco heterossexual), enquanto 

todos os sujeitos que não se encaixam se tornam suplementos, nunca plenamente 

ontológicos (Segato, 2012). Aqueles que não se adequam à essa caracterização 

universal, portanto, se tornam uma exterioridade problemática. Essa relação, 

porém, não existia fora do modelo moderno onde sujeitos, ainda que diferentes, 

eram completos por si, e se complementavam (Segato, 2012).   

  Ainda, Segato (2012) identifica uma principal mudança nessa transição de 

lógicas: a criação da esfera pública e privada (Segato, 2012). A implementação da 

lógica público/privado, onde a mulher é tradicionalmente entendida como não 

capaz de participar da vida pública e, portanto, renegada somente à esfera 

doméstica, afeta os vínculos que existiam entre os povos antes da colonização, e 

tem como resultado a marginalização de mulheres (Segato, 2012). Isso ocorre, pois, 

na medida em que a esfera pública se torna mais relevante na lógica da modernidade 

e as mulheres paralelamente mais associadas à esfera privada, temos a expulsão de 

mulheres colonizadas de um espaço de debate político ao qual elas pertenciam antes 

(Segato, 2012). Essas mulheres se tornam assim despolitizadas, mais vulneráveis à 

violência e menos “ontologicamente completas” (Segato, 2012, p. 125). Uma das 

maiores mudanças, portanto, na transformação do mundo com a colonização foi 

essa redefinição do que era política e dos atores que atuavam na esfera pública, em 

detrimento da condição de mulheres que passam a ser cada vez mais excluídas nessa 

sociedade moderna (Segato, 2012).  
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 Tanto Lugones (2008; 2019) quanto Segato (2012), desse modo, pesquisam 

a maneira como a colonização muda e configura relações de gênero, de forma a 

construir um sistema colonial de gênero na sociedade moderna. Isto é, apontam para 

a constituição de uma lógica que é especialmente excludente e prejudicial à 

mulheres colonizadas, que tem suas ontologias e comportamentos mudados na 

sociedade moderna. No entanto, ao passo que suas verdadeiras essências resistem, 

no lado obscuro (Lugones, 2008) ou no entre-lugar (Segato, 2012), esses sujeitos 

nunca são de fato compreendidos a partir de um ponto de vista ocidental. São 

análises, assim, que observam um processo de perda de agência e de subjugação 

imposta em corpos não-brancos, que resultam na caracterização e entendimento 

ocidental sobre essa mulher, o que está refletido nas representações femininas nas 

campanhas humanitárias - ao passo que elas não são feitas pelos atores sobre quais 

discursam, mulheres colonizadas, impõem um retrato que não as compreende 

completamente, mas parte de uma perspectiva que retira ou ridiculariza, as suas 

vozes, agências e racionalidades. 

 Paralelamente, no Brasil, apesar de preceder o movimento aqui citado, 

autoras do feminismo negro compartilham grande parte dessas premissas. Lélia 

Gonzalez (1984; 2019), por exemplo, destaca os modos pelos quais mulheres 

brasileiras ainda são vistas por meio de lentes coloniais na atualidade. Nesse 

sentido, Gonzalez (1984) chama atenção para a construção das mesmas como 

mulatas, alvo do desejo sexual branco, principalmente durante o carnaval, como as 

mucamas eram durante a escravidão, ou como domésticas, um corpo para prestar 

serviços laborais no cotidiano. Nesse cenário, ela identifica uma “neurose cultural 

brasileira” (Gonzales, 2019, p. 341), pois, enquanto as condições de desigualdade 

raciais e de gênero estão amplamente implementadas e podem ser percebidas no 

Brasil, brasileiros tendem a acreditar que essa hierarquia não existe no país 

(Gonzalez, 2019). Essa negação quase compulsiva de que não há preconceito no 

Brasil seria, portanto, uma característica social marcante. Ao invés, defende 

Gonzalez (2019), deveríamos reconhecer uma identidade “latinoamefricana” 

(Gonzales, 2019, p. 341) como uma alternativa epistemológica que consiga 

reconhecer as racialidades no contexto histórico-cultural brasileiro, inclusive 

permitindo um feminismo afro-latino-americano, que permita a conscientização da 

interseção da raça e do gênero.  
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 Por fim, outra perspectiva relevante a ser considerada nesta monografia vem 

do livro Feminism without borders, de Chandra Mohanty (2003). A perspectiva de 

Mohanty se diferencia um pouco das autoras até então abordadas, pois não parte de 

uma perspectiva latina especificamente, enquadrando-se, portanto, como parte do 

feminismo pós-colonial ou feminismo terceiro-mundista. Sendo originalmente da 

Índia, Mohanty trabalhará mais em uma perspectiva global, a partir do conceito da 

“mulher de terceiro mundo” (Mohanty, 2003, p. 19). Nesse sentido, porém, a crítica 

de Mohanty (2003) ao modo como mulheres racializadas são entendidas por um 

discurso ocidental dominante se assemelha bastante às análises expostas. Para 

Mohanty (2003), existe uma tendência do feminismo ocidental de se utilizar da 

categoria Mulher e tratá-la como um conceito homogêneo e universal. Essa escolha, 

porém, faz com que a palavra Mulher se torne uma representação cultural e 

ideológica de um sujeito, ao invés de compreender sujeitos reais, materiais, 

históricos e distintos (Mohanty, 2003). O feminismo ocidental, dessa forma tratará 

de uma universalização e homogeneização do conceito de Mulher que ignora a 

diversidade dos sujeitos a quem se refere, e as intersecionalidades da raça e etnia 

que o feminismo decolonial ressalta. O resultado, assim, é um feminismo 

dominante, o ocidental, que se distancia da realidade, pois é constituído 

arbitrariamente a partir da perspectiva que não considera todos os sujeitos com qual 

lida (Mohanty, 2003).  

 Tal tendência se torna ainda mais problemática por meio do conceito da 

Mulher do terceiro mundo mobilizado nesse paradigma. Aqui, como a Mulher é 

considerada uma categoria universal, porém pensada por meio de um referente 

ocidental e branco, todas aquelas outras características que não pertencem a esse 

referencial se tornam excessivas, não compreendidas, problemáticas (Mohanty, 

2003), característica que se assemelha à definição do binarismo moderno de Segato 

(2012). Não se aceitando assim, as diferenças que variáveis como a raça e a etnia 

trazem ao conceito de Mulher, o feminismo ocidental torna-se incapaz de 

compreender e representar um referencial feminino não-branco. Por isso, ao tratar 

desse referencial, Mohanty (2003) defende, o feminismo ocidental cria a noção da 

Mulher de terceiro mundo também conceituada arbitrária e irrealmente, pois 

continua-se entendendo esse sujeito a partir de uma ontologia branca e ocidental, 

que o vê como uma diferença, ao invés de uma identidade por si só. 
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 Sendo assim, características históricas, temporais, raciais, étnicas e culturais 

não são consideradas em nome da representação de uma imagem da Mulher de 

terceiro mundo. Para Mohanty (2003), esse é um ato colonizador uma vez que é um 

movimento discursivo que implica a supressão da heterogeneidade do sujeito de 

que trata, e leva a uma dominação estrutural de uma ontologia ocidental e branca. 

Desse modo, as análises feministas ocidentais estão implicitamente inscritas por 

relações de poder coloniais que culminam nessa categorização (Mohanty, 2003).  

 Dessa forma, é possível entender que o feminismo ocidental tende a 

construir um paradigma binário, pois ao tratar da mulher de terceiro mundo, essas 

teóricas normalmente o associam a um sujeito doméstico, ignorante, pobre, 

constrangido pelo seu gênero, cultura e família - vitimizada, justamente pois é 

oposta ao referencial de Mulher, aqui auto-representada como um sujeito moderno, 

com educação, e em controle de seu meio - livre, implicitamente porque ela é 

ocidental e branca (Mohanty, 2003). Além disso, constitui-se por meio dessa 

perspectiva um movimento de poder também, pois, aqui, a mulher de terceiro 

mundo se torna um sujeito subordinado à Mulher, o que retira agência daquelas que 

não pertencem a esse grupo ocidental (Mohanty, 2003). Acrescenta-se assim à 

dicotomia construída a diferença entre um grupo com agência e um grupo cuja 

agência não é reconhecida (Mohanty, 2003).  

 Mohanty, Lugones, Gonzalez e Segato, portanto, chamam atenção para 

estereótipos (re)produzidos em uma narrativa dominante (ocidental), sobre um 

sujeito que ela problematiza pois o vê como diferente e incompreensível, a mulher 

colonial. Dessa forma, nota-se que esse sujeito passa a ser caracterizado por 

conceitualizações que não a enxergam como um ponto referencial em si, mas a 

entende em comparação hierárquica com um sujeito do Norte Global. Assim, 

diferenças entre esses dois sujeitos conceituais são apontadas e caracterizam a 

mulher colonial em uma posição comparativamente inferior. Como essas diferenças 

acabam sendo arbitrárias e, novamente, apontadas a partir da perspectiva que não a 

do sujeito do qual trata, temos a criação de um conceito dessas mulheres baseados 

em estereótipos coloniais, pois são noções essencialistas que acabam por 

homogeneizar esses sujeitos. Autoras como Mohanty apontam que, na atualidade, 

outros grupos ocidentais passam a entender essas mulheres do Sul Global como não 

emancipadas, e assim passivas, domésticas, ignorantes, pobres, vitimizadas, 

irracionais, por conta de sua raça e cultura. Temos, portanto, estereótipos diversos 
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que convivem e são problemáticos, pois nenhum parte de um ponto de vista auto-

referenciado. Desse modo, são valorizados conhecimentos que não partem desse 

sujeito, mas que buscam analisá-la externamente, resultando em um 

desentendimento geral dela, que implica principalmente na perda da sua voz, 

agência e identidade, que o feminismo decolonial tenta recuperar. No caso do objeto 

da presente monografia, assim, observa-se um material que representa esse sujeito, 

mas não parte de uma perspectiva decolonial, ou seja, não procura conferir à ele sua 

voz e identidade própria, mas constrói imagens que ridicularizam sua racionalidade 

e retiram sua agência em conexão a sua condição de gênero e colonialidade, 

justamente porque são feitas de um referencial que não procura compreender essa 

mulher.  

 

 2.2: Mapeando os estudos sobre tráfico humano 
 Uma perspectiva feminista decolonial, no sentido de lutar contra 

estereótipos coloniais atribuídos às mulheres traficadas, e se esforçar para trazer a 

tona o ponto de vista das próprias mulheres traficadas do Sul Global é uma 

tendência bastante presente e influente em estudos de tráfico humano. No entanto, 

ela se coloca em debate com outras epistemologias que também tratam do tema de 

formas contrastantes. De modo geral, grande parte da literatura sobre o tráfico 

humano leva em consideração a sua interseção com outros temas de política 

internacional, como a migração, o crime organizado transnacional, o mercado de 

trabalho global, e frequentemente o mercado do sexo também (Lee, 2007). No 

entanto, a literatura existente sobre o tema parte de diversas perspectivas que 

escolhem focar mais em algumas dessas interseções em detrimento de outras, e 

também que entendem esses conceitos de formas diversas. Assim, eles 

problematizarão o fenômeno diferentemente, seja pelo motivo pelo qual ele tende 

a ocorrer, pela caracterização dos atores envolvidos no mesmo, sobre qual objeto 

referente ele atende e mesmo pelas possíveis soluções que devem ser adotadas. Esta 

seção, portanto, tem como objetivo delinear os contornos teóricos e analíticos dos 

debates sobre tráfico humano.  

 Uma das perspectivas mais tradicionais nesse campo de estudos analisa o 

tráfico humano predominantemente pela lente do crime organizado transnacional, 

o definindo predominantemente como um problema de segurança estatal. Aqui, 

autores como Ian Taylor e Ruth Jamieson (1999) e Phil Williams (1999) pesquisam 
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as causas do fenômeno por uma análise mercadológica, buscando entender forças 

de demanda e de oferta que levam à lucratividade do tráfico humano como uma 

forma de crime organizado. Essas pesquisas não negam que pessoas traficadas são 

alvos de ações coercivas e violentas, e assim que sofreram algum tipo de violação 

de seus Direitos Humanos. No entanto, o foco desse corpo de trabalho é a 

criminalidade da atividade e de como esses grupos conseguem violar leis estatais, 

dedicando, assim, pouco espaço para a vítima de tráfico humano. Desse modo, é o 

Estado o objeto referente com o qual essas análises mais se preocupam (Taylor e 

Jamieson, 1999; Williams, 1999).  

 Um segundo corpo de literatura, de vertente pós-estruturalista, estuda o 

fenômeno da securitização do tráfico humano. Aqui, autores como Ainsley Stinson 

(2012) e Luise Köppen (2016) defendem que esse discurso criminológico é 

amplamente adotado por órgãos estatais e que, portanto, difunde-se um paradigma 

que trata do tráfico excepcionalmente como um problema de segurança, da ordem 

nacional, das fronteiras nacionais. Legitima-se, assim, respostas que envolvem um 

aumento de monitoramento policial e de medidas de controle de fronteiras, e 

acabam também resultando em um sentimento negativo em relação à migrantes em 

geral, e uma visão de pessoas traficadas em si como um risco, pois são associadas 

à uma brecha de segurança nacional (Köppen, 2016). 

 Como resposta, outro grupo de autores, em discussão direta com essas 

teorias mais criminológicas, defendem, ao invés, uma abordagem de segurança 

humana, centrada, portanto na pessoa traficada como objeto referente, e nos abusos 

de Direitos Humanos que a mesma sofreu. Nesse paradigma, autores como Tom 

Obokata (2006), e Mike Kaye (2003) se concentrarão em explicações sociais do 

tráfico, evidenciando as causas mais estruturais para o mesmo, como a pobreza ou 

crises humanitárias. Aqui, o Estado perde bastante lugar na análise. Não mais um 

objeto referente, o Estado aqui é primordialmente visto como parte do problema, já 

que leis migratórias restritivas são entendidas como um fator que incentiva a 

migração (ir)regular, e como um órgão responsável por tratar da proteção e 

assistência à pessoa traficada (Kaye, 2003).  

 Análises feministas se concentram primordialmente nesse paradigma da 

segurança humana. De acordo com o mapeamento da contribuição feminista aos 

estudos de tráfico humano de Jennifer Lobasz (2009), as feministas tendem a focar 

a sua análise em um entendimento da pessoa traficada como objeto referente, e mais 
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especificamente, na análise de como normas de gênero levam ao tráfico. Nesse 

aspecto, a perspectiva da mulher traficada e sua proteção tornam-se o centro da 

análise. No entanto, ainda é necessário distinguir entre duas vertentes do 

pensamento feminista sobre o tráfico humano: o feminismo abolicionista e o 

feminismo transnacional, já que há diferenças entre tais vertentes que separam 

veemente essas feministas.  

 Por um lado, o pensamento feminista abolicionista moderno na luta contra 

o tráfico humano tem início principalmente com o livro “Female Sexual Slavery”, 

publicado em 1979, pela socióloga canadense Kathleen Barry (Kempadoo, 2016). 

Barry será protagonista no movimento americano moderno contra o tráfico humano, 

ao se juntar à organização CATW (Coalition Against the Traffic in Women) 

(Kempadoo, 2016). Tal vertente do feminismo dá uma grande ênfase ao tráfico de 

mulheres para fins de exploração sexual, uma vez que seu argumento se concentra 

primordialmente na questão da prostituição. Para Barry (1997) toda a prostituição 

é uma forma de exploração feminina e, portanto, toda prostituta deve ser 

considerada uma vítima de exploração. Aqui, o próprio ato de compra do serviço 

sexual é entendido como uma violação de direitos humanos femininos, pois reduz 

a mulher a um objeto de compra (Barry, 1997, p.27). Assim, para Barry (1997), 

toda prostituta fora de seu país de origem é entendida como uma mulher traficada 

e vista como uma vítima em necessidade de assistência. Ademais, as abolicionistas 

defendem que a fim de lutar contra o tráfico humano, é preciso que toda forma de 

prostituição seja criminalizada (Barry, 1997). Nessa perspectiva, portanto, o 

conceito de prostituição voluntária é ontologicamente impossível e, 

consequentemente, no quesito do tráfico humano para exploração sexual, fatores 

específicos de violência ou coerção são quase irrelevantes, visto que qualquer 

prostituição é entendida como exploração.  

 Por princípio, tal posicionamento vai de encontro direto com o movimento 

de trabalhadoras sexuais que se declaram como prostitutas voluntárias e lutam pelo 

reconhecimento e pela regularização da prostituição como um trabalho formal em 

mais países (Doezema, 2010). Porém, de forma geral, esse movimento não se insere 

no debate sobre o tráfico humano ao defender que todo o discurso sobre o tráfico 

humano acaba por legitimar a criminalização da prostituição, permitindo, por 

exemplo, a prática de batidas policiais em casas de prostituição como um método 

para encontrarem mulheres traficadas, o que elas consideram um movimento de 



  32 

intimidação contra a prostituição (Doezema, 2010). Por outro lado, ainda assim, 

formou-se dentro do debate do tráfico humano uma posição crítica ao feminismo 

abolicionista, o feminismo transnacional. O feminismo transnacional é articulado 

por teóricas como Jo Doezema, Kamala Kempadoo, Ratna Kapur e outras que 

fazem parte de uma organização que contrapõe a CATW, a GAATW (Global 

Alliance Against Traffic in Women) (Kempadoo, 2016).  

 De modo geral, as feministas transnacionais criticam o argumento das 

feministas abolicionistas por fundirem a questão do tráfico humano com a da 

prostituição (Doezema, 2010). As feministas transnacionais entendem que o tráfico 

humano faz parte de uma problemática do abuso de migrantes e de trabalhadores 

informais, que inclui a prostituição, mas não é limitada a ela (Doezema, 2010). 

Aqui, portanto, o ponto focal da perspectiva é a exploração de pessoas e não a 

prostituição. Além disso, essas feministas rejeitam a noção de que toda prostituição 

é uma forma de exploração, argumentando, portanto que nem toda mulher 

estrangeira trabalhando no mercado sexual é uma vítima de tráfico humano 

(Kempadoo, 2012). Assim, para o feminismo transnacional, a prostituição 

voluntária é um conceito válido e deve ser entendido como uma escolha racional 

que alguém pode tomar como uma estratégia profissional e/ou migratória, ainda que 

reconheçam que a indústria do sexo é um local onde quadros de violência e abuso 

são comuns (Kempadoo, 2012). Essas feministas, porém, argumentam que a 

indústria do sexo é perigosa por ser uma atividade estigmatizada e que ocorre de 

forma marginalizada. Por isso, elas também defenderão a regulamentação do 

trabalho sexual, e a flexibilização de leis migratórias como maneiras de lutar contra 

o tráfico humano (Kempadoo, 2012). Assim sendo, as feministas abolicionistas e 

transnacionais discordam sobre o perfil da vítima de tráfico, as medidas necessárias 

para contornar a problemática, e a própria essência da questão do tráfico humano.  

 Ainda é necessário destacar, porém, outra contribuição muito importante 

que o feminismo transnacional trouxe para a análise do fenômeno do tráfico 

humano: uma critica da construção social de pessoas traficadas (Lobasz, 2009). 

Nesse sentido, um argumento central das feministas transnacionais é que é 

necessário que se mude a forma como pessoas traficadas, em especial mulheres 

traficadas são socialmente entendidas (Lobasz, 2009). Isto é, as feministas 

transnacionais apontarão para uma construção de um estereótipo da mulher 

traficada, argumentando haver um modo de representação da mesma em uma 
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narrativa dominante sobre o tráfico, que é problemático pois, é construído em cima 

de noções coloniais e de gênero essencialistas que homogeneizam a categoria e 

deslegitimam os casos de mulheres que não se encaixam nela (Lobasz, 2009). Além 

disso, essa vertente agumenta também que esse estereótipo é uma categoria 

histórica que é reproduzido continuamente desde que o conceito de tráfico humano 

surgiu (Doezema, 2000).  

 Nesse sentido, Jo Doezema (2000; 2001; 2010) chama atenção para a ideia 

da “escravatura branca”. Para Doezema (2000), a campanha da escravatura branca 

representa o discurso da sociedade americana e da europeia sobre a prostituição no 

século XIX. Mesmo nessa época, Doezema (2000) analisa, existiam grupos que se 

posicionavam de forma diferente no debate, pois, por um lado haviam os 

regulacionistas, que defendiam que era necessário um controle estatal no sistema 

de prostituição existente 2 , e os abolicionistas que, justamente, defendiam a 

necessidade de eliminar toda a prática de prostituição, seja porque acreditava-se que 

a prostituição espalhava doenças pela sociedade, ou pelo argumento feminista que 

surgia aqui do modo de como a prostituição era uma forma de exploração da 

mulher.  

 Doezema (2000) destaca que o movimento feminista abolicionista teve 

início com Josephine Butler, uma mulher inglesa que argumentava que a “culpa” 

da prostituição e o motivo pelo qual ela existia era da demanda de homens. Esse 

argumento era um contraponto com um discurso mais comum na época que 

classificava a origem e a existência da prostituição na existência da “mulher caída” 

(Fallen Woman), uma idéia bíblica que se referia à mulheres que haviam perdido 

as suas “virtudes” frente a algum vício (álcool, drogas, sexo) (Doezema, 2000). 

Eram à essas “mulheres desvirtuadas” a cujo caráter se atribuía a existência da 

prostituição (Doezema, 2000). Em contraponto, esse movimento caracterizava 

essas prostitutas, ao invés, como vítimas dessa demanda masculina, e mulheres, 

portanto, em necessidade de salvação (Doezema, 2000). Era um aspecto essencial 

da campanha abolicionista, assim, a criação de uma simpatia pública por essas 

mulheres, por meio do entendimento delas como vítimas, e não responsáveis pela 

 
2 Importante destacar que esse posicionamento não se assemelha à demanda atual de grupos feministas e de 
trabalhadoras sexuais para a regulamentação da prostituição, que visa à melhora de condições do mercado e da 
legalidade da atividade. Regulacionistas entendiam que a prostituição era um “mau necessário” e ainda 
argumentavam mesmo pela necessidade de instituir uma restrição da mobilidade das prostitutas que 
trabalhariam nesses locais (Doezema, 2000).  
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sua posição no mercado sexual, como era a ideia da “mulher caída”3 (Doezema, 

2000).  

 É esse argumento, Doezema (2000) explica, que foi usado midiaticamente 

por um outro grupo chamado de reformadores da pureza social, quando se percebeu 

o início de uma movimentação de mulheres europeias para outros países. Aqui, 

histórias da escravatura branca começaram a circular e criar um pânico moral na 

Inglaterra (Doezema, 2000). Eram narrativas emotivas que acabaram 

desembocando em ações que tinham uma natureza repressiva à independência 

feminina na época (Doezema, 2000). De qualquer forma, foi uma campanha 

extremamente popular e que se expandiu para outros países europeus e para os 

Estados Unidos (Doezema, 2010). O movimento se espalhou principalmente por 

meio de publicações em jornais da época que contavam histórias individuais de 

escravas brancas (Doezema, 2010). Também aqui eram usados signos retóricos para 

a construção do caráter dessas mulheres como vítimas e não como uma “mulher 

caída”, estabelecendo, assim, narrativas que se concentravam em personagens 

extremamente jovens, frequentemente adolescentes, “inocentes” ou “puras” 

(virgens), brancas, e que assim eram forçadas ao trabalho sexual (Doezema, 2010). 

Essas narrativas nunca eram claramente designadas como verdadeiras ou fictícias, 

mas também sempre contavam com o imaginário do traficante como um homem 

cruel, e frequentemente estrangeiro (Doezema, 2010). Doezema (2000; 2010) nota, 

portanto, que a campanha também era permeada por estereótipos raciais e de 

gênero, uma vez que o ator ativo e “cruel” era um homem racializado, enquanto o 

ator passivo e vitimado era uma mulher.  

 Doezema (2010) aponta ainda a inexistência de uma personagem feminina 

racializada na campanha da escravatura branca, considerando o recorrente uso de 

signos retóricos que associavam essas mulheres à branquitude ou à nacionalidade 

europeia. Assim, corpos racializados não eram aqui entendidos como possíveis 

vítimas como as mulheres européias, e assim continuavam a serem mais associadas 

 

3 Pode-se notar aqui a convivência de dois estereótipos de mulheres no trabalho sexual. Temos tanto a ideia 
de que eram mulheres “sem virtudes”, “viciadas”, associadas à uma perversão sexual, e seu oposto, mulheres 
exploradas, vítimas, sem agência, em necessidade de proteção. Vale notar que no movimento original de 
Butler, essa categoria era de início implicitamente associada à corpos racializados, já que grande parte das 
trabalhadoras sexuais na Inglaterra eram indianas, mas a raça perderá espaço ao longo do tempo, que cada vez 
mais associaria essa identidade ao corpo branco, como será exposto (Doezema, 2010).  
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ao ideário da “mulher caída”. Normalmente, assim, essas duas categorias de 

mulheres no mercado sexual, se tornavam amplamente determinadas pela raça 

(Doezema, 2000). Além disso, Doezema vê que alguma simpatia com elas era 

notada por parte de grupos feministas que buscavam proteger essas mulheres 

“vulneráveis” (migrantes e de classe baixa), por meio, porém, de medidas de 

disciplina, muitas vezes cristãs, para o controle de uma “tendência selvagem”, o 

que condiz com o argumento feminista interseccional mencionado anteriormente 

de que mulheres racializadas, ao contrário das características da feminilidade 

branca, eram entendidas como sexualmente ativas (Doezema, 2010). 

 Para Doezema (2000), essa campanha da escravatura branca ressurgiu no 

final do século XX sob o nome de tráfico de mulheres. Ela ressalta que a partir dos 

anos 1980, histórias de mulheres traficadas começam a aparecer com os mesmos 

mecanismos retóricos do que as narrativas das escravas brancas - com homens 

racializados violentos, e mulheres ainda novas, inocentes e puras, que nunca haviam 

tido contato com o mercado sexual previamente (Doezema, 2010). No entanto, 

percebe-se uma mudança no perfil da mulher vitimada, pois ela deixa de ser 

européia4  e se torna uma mulher asiática, latina, ou da antiga união soviética 

(Doezema, 2010). A partir de então, a etnia e a pobreza se tornam outras 

características que “comprovam” a condição de vítima, ignorância, inocência e 

probabilidade de que essas mulheres sejam traficadas (Doezema, 2000).  

 Ressalta-se ainda que essa mudança de etnia das mulheres traficadas não 

significa que o racismo inerente da campanha da escravatura branca não é mais 

manifestado. Para Doezema (2001), a campanha moderna do tráfico humano 

continua partindo de um referencial ocidental pois retratam que mulheres traficadas 

são as mulheres de terceiro mundo como o conceito descrito por Mohanty (2003), 

como atores pobres, inocentes, não-emancipadas, passivas, vulneráveis porque elas 

vem do Sul Global. Nesse sentido, Doezema aponta que as feministas abolicionistas 

e a campanha do tráfico constroem o conceito da prostituta de terceiro mundo, sob 

todas essas mesmas características já apontadas a rotulando não mais como um 

sujeito, mas a reduzindo a um corpo machucado (Doezema, 2001). Para Doezema 

(2001), essa narrativa do corpo machucado se torna a identidade desse sujeito, 

constituído somente pelo dano causado a si pela prostituição. Esse ferimento então 

 
4 Agora mais entendida como emancipada, consciente e ativa, e, portanto, menos passível de ser traficada 
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se torna a ontologia desses atores em negação de mulheres trabalhadoras sexuais 

que se autodenominam prostitutas voluntárias, e é uma categoria que despolitiza e 

deslegitima a luta desses movimentos liderados pelas trabalhadoras sexuais que 

clamam pela regularização do mercado sexual - essa narrativa caracteriza toda 

prostituta como coercida, e em necessidade de salvação, e ainda amplamente 

associada a um sujeito feminino do Sul Global, o que daria um embasamento para 

o argumento de que tem-se um sujeito vulnerável (Doezema, 2001).  

 É aqui, para Doezema, que está o elemento moral e imperialista presente no 

discurso dessas feministas - na insistência de que não existe uma prostituição 

voluntária. Essa perspectiva indica que as mulheres que ao as contradizerem não 

são reconhecidas, são, portanto, entendidas como incapazes de auto-definição, 

evidenciado pelo fato de que as feministas abolicionistas frequentemente 

argumentam que essas auto-denominadas prostitutas voluntárias não conseguem 

compreender que são exploradas (Doezema, 2001). Consequentemente, defende-se 

que essas mulheres estão em necessidade de intervenção de um outro sujeito, 

ocidental, que poderia ajudá-las (Doezema, 2001). Caracteriza-se, portanto, um 

movimento imperialista - um movimento que traz essas mulheres do Sul Global e 

traficadas como elementos centrais nos seus escritos, mas não para empoderá-las, 

para, ao invés, despolitizá-las, ao ignorar as suas perspectivas e pedir sua proteção 

por meio de medidas que controlariam mais as mesmas (Doezema, 2001).   

 Nesse sentido, Doezema (2010) também questiona a evidência factual que 

informa essas campanhas que se utilizam dessas caracterizações, apontando que 

dados sobre tráfico humano são inconsistentes, pouco críveis e determinados por 

problemas de definição, como já indicado. Ela cita, porém, diversos esforços desse 

grupo de feministas transnacionais de realizar entrevistas com mulheres que alegam 

terem sido traficadas em várias regiões do mundo, que apontam para histórias de 

trafico ocorrendo com trabalhadoras sexuais, e não com a vítima que se retrata, que 

possui essa “pureza” ou “inocência” (Doezema, 2010). Assim, Doezema (2010) 

indica que essa narrativa promovida pode ser uma reencarnação moderna da 

campanha contra a escravatura branca, e pode ser, como ela, um tanto mítica, não 

porque o fenômeno não exista, mas porque a campanha parece falar sobre casos de 

um sujeito estereotipado, passivo e inocente e forçado a trabalhar no mercado 

sexual, em detrimento da trabalhadora sexual que também sofre tráfico humano. 

Em um esforço, portanto, de tornar a mulher traficada indubitavelmente inocente, 
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por meio da sua juventude, virgindade, pobreza, e desassociação com o mercado 

sexual - diversos “códigos para não-prostituta” (tradução livre) (Doezema, 2000 p. 

36) -, essas campanhas acabam sendo compostas por um discurso colonial e 

despolitizador. Para Doezema, assim, o foco delas não é a proteção de mulheres 

traficadas, pois não visa à proteção de mulheres no mercado sexual, mas a 

prevenção de que mulheres se tornem prostitutas, gerando justificativas para 

medidas repressivas dentro de estabelecimentos de trabalho sexual, e em fronteiras 

também.  

 Paralelamente, Kamala Kempadoo (2005; 2012; 2016) também enxerga que 

campanhas modernas contra o tráfico humano e a teoria feminista abolicionista tem 

traços coloniais. Segundo Kempadoo (2012), existe pouco consenso sobre o que é 

o fenômeno do tráfico humano, fazendo com que campanhas que o abordam sejam 

inconsistentes e que frequentemente tragam más consequências para as mulheres 

migrantes no mercado sexual de quem tratam, especialmente porque se configura 

um paradigma em que esse sujeito é pensado e elaborado por terceiros, e perde voz 

própria. Para Kempadoo (2012), nesse paradigma, a mulher migrante trabalhadora 

sexual se torna somente um campo de batalha para diferentes perspectivas, e acaba 

silenciada por tais narrativas ocidentais. Em posição crítica à essas narrativas que, 

para ela, vitimizam migrantes e trabalhadoras sexuais, justificam uma política de 

salvação e o aumento da lógica de criminalização social, Kempadoo (2012) defende 

que as teorias sobre o tráfico devem enfatizar a agência, direitos, humanidade e 

perspectivas dessas mulheres, para abrir espaço migratório e laboral para elas - 

procurando se diferenciar, portanto, de outros discursos ao levar em consideração 

mulheres migrantes e trabalhadoras sexuais como agentes por si só, com suas 

identidades e subjetividades (Kempadoo, 2012). 

 Dessa forma, Kempadoo (2012) também enfatiza que o movimento contra 

o tráfico humano partiu de um grupo que tinha um posicionamento anti-migratório 

e anti-prostituição, e que essas narrativas dominantes partem de uma 

conceitualização universal do conceito de Direitos Humanos, ainda que recorra a 

uma noção moral particular sobre a sexualidade, e a cidadania, que exclui e 

marginaliza a subjetividade dessas mulheres. Desse modo, ela critica também o 

modo como é percebida a noção de “vítima” desses sujeitos. Para a autora, teorias 

feministas atuais costumam se referir à mulher como composta tanto por elementos 

de vitimização, em decorrência do sistema hierárquico de gênero sob o qual se vive, 
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porém, sem deixar de ressaltar a resistência, agência e auto-determinação das 

mesmas. Isso, porém, não ocorre nessas narrativas, que se apoiarão mais em um 

entendimento excludente de ou vítima, ou agente. Isto, pois, a relação desse sujeito 

à passividade, legitima políticas salvacionistas (Kempadoo, 2012).  

 Ou seja, Kempadoo defende que essa noção da vítima alimenta uma 

“fantasia de salvação” (Kempadoo, 2016, p. 6) de atores ocidentais que nesse 

paradigma são entendidos como humanitários e benevolentes, pois interferem em 

nome desse outro que precisa dessa ação, seja pelas missões de resgate, 

normalmente executadas pela polícia em estabelecimentos do mercado sexual, seja 

por um ângulo mais pessoal em que se estimula pessoas a se juntarem a essas 

campanhas populares. No entanto, na prática, essa retórica costuma implicar no 

aumento do controle migratório e do mercado sexual (Kempadoo, 2016). Portanto, 

mesmo que se designe essas pessoas de vítimas, muitas acabam sendo tratadas na 

prática como migrantes (i)rregulares e ameaças à segurança nacional, sendo assim, 

“repatriadas” ao seu país de origem sem grandes medidas de assistência 

(Kempadoo, 2012). 

 Além disso, Kempadoo (2016) também chamará atenção especial à 

perspectiva de que essas narrativas servem ao interesse de uma ordem capitalista 

liberal. Aqui, ela observa que ao passo em que se entende que condições de pobreza 

muitas vezes levam à vulnerabilidade de pessoas e ao tráfico, e que, portanto, uma 

ordem capitalista global é entendida como o cenário em que o tráfico ocorre, ela 

não é entendida como a causadora do problema (Kempadoo, 2016). Ao invés, são 

alguns indivíduos excepcionais e desviantes, os traficantes, a serem culpados pela 

perpetuação do fenômeno (Kempadoo, 2016). Inexiste, portanto, uma análise de 

como o sistema capitalista pode influenciar a questão, apesar de ser o mesmo que 

contribui para a geração de uma desigualdade global (Kempadoo, 2016, p. 10-14). 

Ela critica, dessa forma, também a falta de uma visão estrutural e internacional 

nessas campanhas, pois aqui o problema do tráfico é comumente ligado à indivíduos 

do Sul Global, e não há, portanto, uma auto-reflexão por parte desses atores sobre 

o papel do ocidente na formação da dinâmica (Kempadoo, 2016). Kempadoo (2016) 

conclui, portanto que o problema do tráfico é localizado no ambiente externo, no 

Sul Global, e não leva em conta o papel que o ocidente possui na manutenção de 

relações de desigualdade e condições de exploração laboral. Por isso, na medida em 

que não há um raciocínio estruturante e reflexivo do ocidente, análises se tornam 
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superficiais e as medidas então propostas, incapazes de surtir um real efeito na 

erradicação do tráfico humano (Kempadoo, 2016). Assim, para Kempadoo (2016), 

o tráfico emerge não somente de relações de gênero, mas também por relações de 

raça, decorrentes do poder estatal, do mercado liberal e do imperialismo. Todos os 

fatores que devem ser considerados em uma análise cuidadosa.  

 Além de Kempadoo e Doezema, vale a pena também chamar atenção para 

o trabalho da jurista Ratna Kapur (2002; 2012). De uma perspectiva mais normativa 

e migratória, de início, Kapur (2012) afirma que no atual cenário da securitização 

da migração, movimentações transfronteiriças também passaram a tomar lugar em 

meio a uma lógica colonial, pois essas circunstâncias geram um pânico discursivo 

que acaba contribuindo para um entendimento moderno de diferença (como 

negativa) e assim aprofundando a divisão entre Norte e Sul Global. Aqui, o 

migrante é visto como o “outro”, do Sul Global, potencialmente ameaçador ao 

Estado nacional, o que desemboca em uma série de leis rígidas de controle de 

fronteiras, inclusive na área do tráfico humano (Kapur, 2012).  

 Para Kapur (2012), dessa forma, as leis de controle migratório atuais tendem 

a ser informadas por diversos pânicos coloniais. Especificamente, eles são 

compostos de: um pânico nacional, cuja maior consequência é o entendimento do 

“outro” do Sul Global como uma ameaça, um pânico cultural, que entende o 

migrante como um sujeito que perturba uma congruência social, e um pânico moral, 

especialmente no assunto do tráfico para fins de exploração sexual, que apoia a 

agenda anti-prostituição (Kapur, 2012).  

 Nesse sentido, Kapur (2012) nota que leis de tráfico humano também são 

permeadas por esses pânicos e lógicas coloniais. Isto é, existem dimensões raciais 

e de gênero nas mesmas, primeiramente porque elas tendem a assumir que o 

problema do tráfico humano se inicia no Sul Global, e portanto propõem ações de 

prevenção que reforçam uma imagem do sujeito do Sul Global ou como um 

transgressor, bárbaro, exterior ao sujeito liberal democrático, normalmente 

associado ao homem traficante, ou como um sujeito oprimido, vitimizado, 

culturalmente constrangido que deve ser salvo, normalmente associado à mulher 

traficada (Kapur, 2012). Segundo a autora (2002), essa retórica vitimizadora de 

mulheres do Sul Global é uma tragédia pois ainda que facilite uma luta unida contra 

hierarquias de gênero, falha em reconhecer a diversidade, intersecionalidade e 

diferenças entre mulheres, construindo uma categoria essencialista.  
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 Ademais, é uma retórica, para Kapur (2012), que justifica uma 

movimentação imperialista e medidas intervencionistas em nome de uma 

“proteção” necessária. Nesse sentido, ela afirma que a consequência dos trabalhos 

de feministas abolicionistas é uma análise construídas por meio de um pensamento 

colonial, pois associa a mulher de terceiro mundo à um sujeito infantil, não-

autônomo, o que reproduz um racional de intervenção (Kapur, 2002). Além disso, 

essas visões falham em investigar e distinguir entre uma ação movida por 

consentimento e uma ação não-consentida, fundindo o problema do tráfico com o 

tema da migração (Kapur, 2012). Não se distingue, portanto, cuidadosamente os 

conceitos, o que leva à conclusão de que é preciso impedir a migração de possíveis 

vítimas para prevenir o tráfico, ou mesmo dissuadir que essas mulheres tomem 

alguma decisão de se mover para protegê-las preventivamente (Kapur, 2012). 

 Além disso, o tráfico humano também é fundido com a prostituição, e assim 

permite-se que a discussão seja permeada por valores morais e ideologias quanto à 

prostituição que “colapsam o processo com o propósito” (Kapur, 2012, p. 31). 

Assim, as violências e abusos que são inerentes ao tráfico e o seu principal foco, 

são ofuscadas pelo local em que isso pode acontecer e então há uma confusão entre 

duas agendas políticas distintas. Importante notar que, nesse momento, a dicotomia 

entre a demonização do transgressor e a vitimização da mulher traficada tende a ser 

mesclada, e complexificada quando se leva em conta o elemento da prostituição e 

da agência feminina, e o motivo pelo qual alguns desses casos ocorrem - a escolha 

pelo trabalho sexual (Kapur, 2012). Nesses casos, a dicotomia não é mais suficiente, 

incapaz de entender essas mulheres (Kapur, 2012). De qualquer forma, temos 

iniciativas que promovem uma construção estereotipada do tráfico humano, com 

diversos significantes que vem de um discurso colonial e prendem o sujeito do Sul 

Global em papéis problemáticos.  

 Nesse paradigma, também vale lembrar de autores como Boaventura Sousa 

Santos, Conceição Gomes e Madalena Duarte, que, em seu artigo (2010), 

concordam com grande parte das premissas aqui já explicadas, como a falta de 

consenso sobre a definição do tráfico, a sua confusão com leis migratórias, penais 

e de prostituição, a influência da dinâmica neoliberal para a ocorrência, a 

insuficiência dos esforços de combate em políticas criminais para a resolução do 

problema, e também sobre a construção estereotípica da vítima de trafico humano. 

Nesse ponto, os autores observam por meio de pesquisas empíricas em Portugal que 
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mulheres migrantes são ou invisibilizadas pela sociedade, ou demonizadas, 

dependendo de sua nacionalidade (Sousa Santos et al, 2010). Na esfera do tráfico 

para fins de exploração sexual em Portugal, ainda, os autores apontam que certas 

mulheres, principalmente as do Leste Europeu e as do Brasil são já popularmente 

associadas ao trabalho sexual (Sousa Santos et al, 2010). Por isso, os autores 

apontam que o estereótipo já popularizado sobre essas mulheres pode impulsioná-

las a processos de exclusão social que as deixam mais vulneráveis a sofrerem de 

fato o tráfico humano (Sousa Santos et al, 2010). No mesmo passo que eles também 

podem levar a que se passem despercebidas situações de exploração e tráfico 

quando se trata de mulheres com essas nacionalidades (Sousa Santos et al, 2010). 

Daí vem o entendimento dos autores de que nesse caso existe a construção de “boas 

vítimas” e de “más vítimas” (Sousa Santos et al, 2010, p. 174) que afetam o 

tratamento dessas mulheres com base, tanto nas suas nacionalidades, quanto pelo 

tratamento do caso por autoridades policiais na prática.  

 Com isso em mente, os autores também indicam que se criam, nesse 

paradigma, níveis de vitimização que classificam os “tipos” de vítimas entre boas e 

más (Sousa Santos et al, 2010). Sendo assim, o primeiro nível de vitimização aqui 

descrito caracterizariam as boas vítimas, aqueles casos em que o consentimento é 

nulo, e que temos cenários de completa coerção. Em seguida, um segundo nível 

contém casos em que há engano referentes à promessas de trabalho fora do mercado 

sexual. O terceiro nível, seriam mulheres que foram prometidas e consentiram com 

um trabalho na indústria do sexo, mas são forçadas à atuar na prostituição. E 

finalmente, o quarto nível de vitimização seriam aquelas mulheres que sabiam que 

iriam trabalhar com a prostituição e consentiram à isso, mas encontraram condições 

de trabalho degradantes e de exploração (Sousa Santos et al, 2010). Seriam estas as 

más vítimas, menos reconhecidas e frequentemente associadas à fatores de raça e 

nacionalidade (Sousa Santos et al, 2010). Constrói-se, de qualquer forma, um 

cenário em que casos de tráfico são hierarquizados em uma graduação informada 

por valores morais, que se traduzem em barreiras práticas, e em um entendimento 

de que existem mulheres que merecem mais ou menos assistência e reconhecimento 

(Sousa Santos et al, 2010).  

 Com um posicionamento um tanto diferente de qualquer uma dessas 

posições, é importante, por fim, notar o trabalho de Claudia Aradau (2004; 2008) 

no tema. Revisando grande parte das perspectivas aqui abordadas, Aradau conclui 
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que um dos grandes problemas da conceitualização do tráfico de pessoas é a sua 

própria localização dentro de uma lógica de segurança (Aradau, 2008). Aqui, 

segurança é entendida como uma prática social que ao fazer uma “promessa de 

certeza ontológica e epistemológica” para alguém, é necessariamente um ato 

formador de “outros” abjetos por considerá-los uma ameaça - é um processo 

necessariamente excludente (Aradau, 2008, p. 63). Ao mesmo tempo, Aradau 

destaca que o tema do tráfico humano é frequentemente contraditório, justamente 

porque é intersubjetivo e se relaciona com temas essencialmente de segurança, 

como o crime organizado internacional e também temas mais políticos e sociais, 

como migração, a prostituição, e Direitos Humanos (Aradau, 2008, p. 13). Por isso, 

defende-se, ele se insere em campos com entendimentos e modos de intervenção já 

definidos, e assim, percepções consolidadas nessas outras esferas se transportam 

para os estudos sobre o tráfico humano, trazendo consigo entendimentos prévios 

que complicam a caracterização dos sujeitos desse campo, especialmente porque 

aqui eles tendem a se contradizer (Aradau, 2008).  

 Para Aradau (2008), isso é mais grave justamente na construção da mulher 

traficada para fins de exploração sexual, pois ainda que ela seja, teoricamente, uma 

vítima de exploração, uma pessoa que sofreu abusos de Direitos Humanos, ela 

também é compreendida, por causa da presença do pensamento criminal e moral no 

assunto, como alguém associado à uma rede de crime organizado transnacional, 

uma migrante (i)rregular, e especialmente pela sua relação com a prostituição, em 

um desvio de uma ordem social moral. É, assim, um sujeito pouco compreensível 

em uma lógica de segurança, pois não se esclarece necessariamente a sua identidade 

como uma ameaça ou como um objeto referente (Aradau, 2008). Dessa forma, a 

autora afirma, essas mulheres traficadas são continuamente suspeitas de não serem 

genuinamente vítimas (Aradau, 2008, p. 56-61).  

 Além disso, Aradau (2004) defende que, na prática, essa conceitualização 

se acentua. Isto porque coexistem a atuação de grupos que defendem uma definição 

do tráfico humano que privilegia o Estado como objeto referente, e de grupos que 

discursam em nome de uma definição de segurança humana, que evidenciam 

aspectos relacionados aos Direitos Humanos. Para ela, o resultado é o entendimento 

de qualquer pessoa traficada em um espectro (Aradau, 2004). No entanto, Aradau 

também destaca que isso atinge especialmente a mulher traficada para fins de 

exploração sexual, por conta do aspecto moral aqui associado (Aradau, 2008). De 
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acordo com Aradau, o resultado é que se olha para mulheres traficadas nessa 

conjectura, como um espectro de sujeitos que são um risco e que estão em risco 

(Aradau, 2004, p. 274). Nesse paradigma, justificam-se intervenções psicológicas 

e de “reabilitação” como ações oferecidas à mulheres resgatadas (Aradau, 2004). 

Para Aradau, elas são tanto uma medida de proteção e assistência a elas, quanto um 

instrumento de governamentabilidade do risco já que aqui são usadas as mesmas 

tecnologias psicológicas para lidar preventivamente com pessoas julgadas de “alto 

risco”, em um esforço ativo para reverter a probabilidade delas se tornarem 

perigosas (Aradau, 2004). Ao mesmo tempo, justificam-se ações de “repatriação”, 

tanto como uma ação de assistência, reinserção social e um esperado retorno à terra 

natal dessas mulheres, quanto de extração das mesmas de território nacional para o 

Estado receptor (Aradau, 2004).  

 Aradau (2008) aponta, porém, em uma linha argumentativa similar à das 

feministas transnacionais, que o discurso que promove a abordagem humanitária 

também é bastante perigoso, pois ainda que permita a flexibilização da 

caracterização da mulher traficada como uma ameaça, sua estratégia retórica é 

falha, pois ela é excludente. Isto é, ela observa que esses grupos promovem uma 

narrativa emotiva que tem como objetivo promover um sentimento geral de pena 

para com mulheres traficadas, por conta da exploração por elas sofridas (Aradau, 

2004). Porém, a fim de se alcançar esse objetivo, esses movimentos tendem a 

assegurar a sua desassociação com todas as outras identidades “ameaçadoras” 

normalmente associadas à esse sujeito (Aradau, 2008). Por isso, esses discursos 

tendem a contar que esses casos envolverão mulheres que foram capturadas por 

traficantes, e não escolheram ocupar um cargo de trabalho no exterior, ou que não 

sabiam que teriam que cruzar fronteiras ilegalmente, e também que eram mulheres 

que não estavam cientes que trabalhariam no mercado sexual, e que nunca haviam 

tido contato com ele anteriormente. É, assim, uma narrativa que não desconstrói 

essas categorias sociais “ameaçadoras”, procura somente afirmar que essas 

mulheres não se associam a isso, se tornando, portanto, pouco crítica e 

emancipatória (Aradau, 2008). Além disso, a narrativa se torna perigosa, dessa 

forma, porque se insiste em aspectos que muitas vezes não se conferem na prática, 

e assim, novamente, estabelecem um ideal de vítima que não corresponde a grande 

parte da realidade (Aradau, 2008).  
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 O que isso significa que em um paradigma de segurança, é que essas 

mulheres se tornam incompreensíveis quanto à sua identificação como vítimas ou 

ameaças (Aradau, 2008). São “excessivas” à definição (Aradau, 2008, p. 128-131). 

Portanto, cria-se nesse contexto um outro “outro abjeto” (Aradau, 2008, p. 128-

131). Enquanto o primeiro e principal outro abjeto no paradigma é o traficante, 

essas mulheres também acabam sendo configuradas como um “outro” inseguro, 

pois são migrantes (i)rregulares e trabalhadoras sexuais (Aradau, 2008).  

 Sendo assim, percebe-se que uma quantidade expressiva da literatura sobre 

o tráfico humano aponta para a existência de uma narrativa dominante que 

(re)produz uma construção de mulheres traficadas para a exploração sexual dentro 

de uma normativa amplamente determinada por um referencial ocidental e branco 

que acaba por narrar um sujeito determinado por estereótipos coloniais e de gênero. 

A consequência, assim, seria o estabelecimento da vítima de tráfico humano em 

uma categoria que se assemelha bastante à mulher de terceiro mundo como 

explicada por Mohanty (2003), entendida como do Sul Global, mulher, pobre, 

ignorante, inocente e, especialmente, passiva. Isso estabelece um padrão de 

vitimização que não permite a autodeterminação desses sujeitos, excluindo, 

portanto, as subjetividades de mulheres que não se encaixam no padrão da vítima 

ideal. Dessa forma, elas passam a ser compreendidas como más vítimas (Sousa 

Santos et al, 2010), vítimas culpadas (Doezema, 2010), mulheres excessivas 

(Aradau, 2008).  

 A partir dessas contribuições, o referencial teórico que explora os 

mecanismos retóricos que contribuem para esse cenário, portanto é estabelecido. 

Porém, poucos são os trabalhos que discutem a maneira pela qual esses mecanismos 

são transportados para elementos visuais. No entanto, dada a ampla utilização do 

mecanismo da campanha de conscientização visual no campo do tráfico humano, e 

a influência que produções visuais tem na formação de entendimentos populares, 

um estudo mais aprofundado deste aspecto é necessário.  

 Um dos poucos artigos que se debruçam sobre tema da produção de 

significados visuais no campo do tráfico humano foi escrito por Rutvica 

Andrijasevic (2007). Andrijasevic, se concentra no estudo do tráfico humano para 

fins de exploração sexual de países do Leste europeu, e compartilha de grande parte 

das premissas defendidas pelas feministas transnacionais. Nesse sentido, ela 

também destaca que existe um discurso dominante da esfera do tráfico humano 
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composto por uma narrativa simplista que não promove uma análise estrutural do 

fenômeno, legitima medidas estatais controladoras e é baseada em uma 

representação idealista de vítima determinada por estereótipos de gênero que 

escondem sua agência (Andrijasevic e Mai, 2016). Ela define ainda, que as 

representações visuais do fenômeno, seja em filmes de ficção, documentários ou 

campanhas humanitárias tem um papel significativo de fixar essas definições e 

análises (Andrijasevic e Mai, 2016).  

 Além disso, em um estudo de caso de uma série de campanhas anti-tráfico 

publicadas na Europa pós-socialista, Andrijasevic observa que se repetem uma série 

de “estratégias representacionais” (Andrijasevic, 2007, p. 26). Ela observa que a 

imagem do corpo feminino está sempre presente nas campanhas, e usado mais como 

um objeto a ser observado pelo público, uma vez que nenhuma imagem demonstra 

uma agência nessas mulheres (Andrijasevic, 2007). Isso ocorre, por exemplo, pela 

escolha de não mostrar seus rostos, colocá-las em posições de extrema imobilidade, 

como dentro de uma gaiola, como representando um fantoche, ou mesmo mortas 

(Andrijasevic, 2007). Ela também analisa que, quando presente, a imagem do 

homem, aparece representando o traficante e sempre em controle sobre a imagem 

do corpo feminino (Andrijasevic, 2007). Aqui também Andrijasevic percebe que as 

campanhas contribuem para uma objetificação do corpo de mulheres, os 

representam dentro de um entendimento passivo de feminilidade e que, portanto, 

delimitam as circunstâncias em que cada mulher pode ser entendida como um 

agente ativo (Andrijasevic, 2007). Além disso, também é analisado que as 

campanhas servem primordialmente como um meio de aviso para outras mulheres 

sobre os perigos da migração e prostituição, e as encorajam, portanto, a 

permanecerem em casa, novamente reforçando noções tradicionais de feminilidade 

e buscando fixar a mulher na esfera doméstica (Andrijasevic, 2007).  

 São campanhas, portanto, que enquadram corpos femininos como objetos 

passivos da violência masculina, e colocados nos espaços domésticos. A análise de 

Andrijasevic, no entanto, não lida necessariamente com o ideal de vítima da mesma 

forma como a análise de autoras como Doezema (2000; 2001; 2010) e Kempadoo 

(2005; 2012; 2016), para quem a colonialidade é primordial, e para quem essa 

representação se aproxima mais da categoria da Mulher de terceiro mundo de 

Mohanty (2003). Ao invés, a feminilidade no trabalho de Andrijasevic (2007) é 

mais entendida como a associação à passividade e domesticidade somente, mas não 
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necessariamente considera lentes de gênero coloniais que consideram essas 

mulheres ingênuas, inocentes, irracionais e sem agência porque são do Sul Global.  

 Nesse sentido, talvez pelo próprio referencial geográfico, não existe um 

entendimento decolonial dessas mulheres na análise de Andrijasevic, e assim, 

outras categorias que são referenciadas pelo feminismo transnacional permanecem 

desarticuladas, como a nacionalidade, pobreza, inocência e ignorância dessas 

mulheres. Sendo assim, falta uma pesquisa de como esses estereótipos descritos são 

entendidos de forma estética e visual e como essas representações devem ser 

estudadas dentro da formação de narrativas e discursos coloniais, que é o objetivo 

da presente monografia em um estudo de caso brasileiro.  

 Para tal, serão demonstrados nos próximos capítulos um esforço de pesquisa 

que culmina em uma análise semiológica dos cartazes distribuídos pela campanha 

“Coração Azul” no Brasil desde 2014, antes, porém, dedicando espaço para um 

exame circunstancial que envolve essas imagens e no qual elas estão inseridas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47 

3. A construção do tráfico humano: O contexto que 
circunda as imagens  

 

 A fim de alcançar o objetivo da análise das imagens veiculadas pela 

campanha brasileira do Coração Azul, este capítulo tem como principal propósito, 

contextualizar as circunstâncias da construção da campanha. Nesse sentido, vale 

lembrar que dentre as importantes dimensões e lentes da metodologia visual 

enumeradas por Rose (2016) (vide capítulo 1), aqui serão destacadas a lente social 

da dimensão da produção e da imagem, como especificado na seção metodológica. 

Especificamente, esse capítulo focará em uma análise social da dimensão da 

produção da campanha, ou seja, nas relações sociais e políticas que a cercam. Para 

tanto, quatro aspectos desse contexto de produção serão destacados: o paradigma 

legal internacional que define o tráfico humano, o protocolo de Palermo; o ator que 

realiza a campanha, o UNODC; o local onde ela se encontra, Brasil; e, por fim, o 

recorte temporal no qual a campanha está situada, principalmente observando o 

contexto brasileiro entre 2012 e 2014. Cada seção exibirá, assim, fatores legais, 

políticos e acadêmicos que constroem o tráfico humano e a mulher traficada nesses 

contextos. 
 

 3.1: A lei internacional: O Protocolo de Palermo e a 
problematização do tráfico humano na atualidade.  
 O tráfico humano é atualmente definido na lei internacional pelo Protocolo 

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

Mulheres e Crianças, chamado também de Protocolo de Palermo, assinado em 

2000. A análise desse aspecto foi escolhida tanto pelo papel central do protocolo 

para a modificação substancial da definição oficial do tráfico humano como 

também por sua dimensão de gênero, já que o documento foi fruto de reivindicações 

de ativistas feministas abolicionistas e transnacionais, o que influenciou seu 

conteúdo final (Doezema, 2010). Ele se configura, assim, como uma peça central 

na compreensão do tráfico humano na atualidade. Desse modo, ele será analisado e 

as críticas que são recorrentemente feitas a ele serão expostas, buscando demonstrar 

como o debate feminista e a questão do gênero ainda aparecem como constituintes 

dessa definição. 
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 Dessa forma, vale lembrar que o Protocolo de Palermo é o primeiro e único 

texto legalmente vinculante que tem uma definição consensual sobre o conceito do 

tráfico (UNODC Brasil, 2021). Anteriormente, a ONU adotava a Convenção e 

Protocolo Final para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, de 1949, 

que punia aquele que, “para satisfazer às paixões de outro”, aliciasse, induzisse ou 

desencaminhasse, “para fins de prostituição, outra pessoa, ainda que com seu 

consentimento”, e afirmava que toda prostituição era incompatível com a dignidade 

e valor do ser humano (UN, 1949).  

 Portanto, o documento de 1949 se refere somente ao tráfico para 

prostituição, definindo o fenômeno como essencialmente relacionado a um objetivo 

sexual (para a paixão de outro), e assim, destacando que mulheres e crianças são 

especialmente vulneráveis. Além disso, ele também adota uma postura 

abolicionista, não considerando que a prostituição poderia ser uma atividade 

voluntária. De acordo, o feminismo transnacional declarava que a convenção era 

repressiva, e advogava pela desvinculação do tráfico do universo sexual (Doezema, 

2010).  

 Essa discussão feminista sobre o tráfico humano terá mais proeminência nos 

anos 1980, com a criação das ONGS CATW, americana e abolicionista, e GAATW, 

tailandesa e transnacional (CATW, 2021; GAATW, 2021). Ambas, inclusive, 

estiveram presentes no momento da construção do Protocolo de Palermo (Dozema, 

2010). Nesse paradigma, a questão da natureza da prostituição terá suma 

importância para a construção da mulher traficada. Como principal divergência 

entre as feministas, essa diferenciação e as suas implicações foram discutidas em 

Palermo, e moldaram o protocolo. Ela é importante justamente porque cada 

posicionamento se relaciona com uma imaginação da mulher traficada diferente, já 

que, argumenta-se, a visão abolicionista, ao não considerar a possibilidade de 

existência da prostituta voluntária, não consegue compreender grande parte das 

mulheres traficadas ou conferir a elas alguma proteção. Isto porque, ao passo que 

toda mulher no mercado sexual se torna explorada, desprovida de agência, e em 

necessidade de ajuda, as prostitutas que se dizem voluntárias, não são entendidas e 

assume-se que elas só não compreenderem que foram traficadas (Ditmore, 2012), 

contribuindo, portanto, à construção estereotípica da vítima de tráfico, semelhante 

à mulher de terceiro mundo, como explicado, uma mulher necessariamente 

vitimada, passiva e inocente.  
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Paralelamente, os argumentos do feminismo transnacional passam a ser 

discutidos dentro do espaço da ONU, a exemplo da resolução 49/166 da Assembleia 

Geral da ONU que reconhecia que o tráfico ocorria para outros fins que não a 

prostituição, como o trabalho doméstico forçado, casamentos forçados e adoções 

ilegais, em 1994 (Castilho, 2007). Ademais, a importância das feministas 

transnacionais e as limitações da convenção de 1949 também são reconhecidas pela 

então Relatora Especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre Violência 

Contra Mulheres, Radhika Coomaraswamy, que recomenda que novas discussões 

legais internacionais ocorram (Coomaraswamy, 1996). 

Sendo assim, havia uma expectativa positiva das feministas transnacionais 

quanto a mudança que seria proporcionada em Palermo (Doezema, 2010) e, de fato, 

o protocolo define o tráfico de forma bastante diversa de como o fenômeno era 

entendido até então. Primeiramente, o elemento da exploração se torna necessário 

para a configuração do cenário de tráfico, contribuindo, portanto, para o 

reconhecimento do ponto de vista das feministas transnacionais de que a exploração 

não é inerente à prostituição, e que ela pode ser uma escolha racional e voluntária 

(UN, 2000). Além disso, ele reconhece que o tráfico ocorre para além da 

prostituição, classificando que qualquer exploração laboral pode ser um caso de 

tráfico humano, assim como para comércio de orgãos e adoção ilegal (UN, 2000).  

 No entanto, existem, 3 grandes críticas ao protocolo feitas pela academia, 

que se referem ao destaque de mulheres e crianças, à ênfase penal do documento, e 

à indefinição do conceito da exploração sexual e de consentimento usados, que 

serão melhores explicadas a seguir.  

 Em primeiro lugar, apesar do protocolo não definir e caracterizar a sua 

potencial vítima por categorias de gênero ou idade, o próprio título do documento 

(em Especial Mulheres e Crianças (UN, 2000), enfatiza que um grupo é 

especialmente passivo de sofrer tráfico. Jo Doezema (2010) e Melissa Ditmore 

(2012), contam que a frase foi um meio termo ao debate feminista. Isto, pois, 

enquanto as feministas transnacionais, ressaltando que a associação entre o tráfico 

e mulheres já tinha justificado medidas repressivas à mobilidade feminina e ao 

trabalho sexual e defendendo que o tráfico pode ocorrer com qualquer pessoa, 

advogavam para que o gênero não fosse incluído em nenhum lugar do protocolo, 

algumas feministas abolicionistas propunham que ele se referisse somente a 

mulheres e crianças (Doezema, 2010).  
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 Além disso, autoras como Jacqueline Bhabha e Monette Zard (2006) 

também apontam para o fato de que o protocolo do tráfico foi realizado em conjunto 

do protocolo de combate ao contrabando de migrantes. Elas chamam atenção para 

o fato de que esses dois protocolos são construídos ao redor de uma dicotomia 

principal, concernente ao perfil de um migrante que é coagido versus o que 

consente, implicando que o primeiro é uma vítima, inocente e o segundo um agente, 

culpado. Essa lógica, porém, parte do princípio de que há uma clara e objetiva 

distinção entre consentimento e coerção quando a realidade tende a ser muito mais 

complexa (Bhabha e Zard, 2006). Melissa Ditmore (2012), de modo parecido, 

afirma que a diferença entre esses dois sujeitos é a agência: a pessoa contrabandeada 

age ativa e racionalmente e, portanto, é um “migrante ilegal” (Ditmore, p. 109, 

2012), enquanto a pessoa traficada é levada e enganada, passivamente por alguém, 

e, portanto, é uma vítima, inocente. Ditmore (2012) argumenta ainda que essa 

divisão também é refletida em linhas de gênero, porque, pela menção do gênero no 

protocolo do tráfico, distingue-se implicitamente que vítimas de tráfico são 

mulheres e crianças, e, portanto, que migrantes contrabandeados são homens. Essa 

divisão dificulta o reconhecimento de homens como vítimas de tráfico, e promove 

um entendimento estereotípico de mulheres como passivas (Ditmore, 2012).  

 Ademais, autoras como Doezema (2010), Ditmore (2012) e Jyoti Sanghera 

(2012) criticam a equalização do sujeito mulher e a criança. Elas argumentam que 

essa não é uma prática incomum dentro da problemática do tráfico (Doezema, 

2010), mas que parte de uma premissa de que estratégias de combate ao tráfico que 

colocam mulheres e crianças em uma mesma categoria são benéficas para ambas 

pois alargam a proteção contra o tráfico (Sanghera, 2012). No entanto, é preciso 

lembrar que a classificação desses dois casos é bastante diferente, pela divergência 

de leis laborais para crianças e para adultos, que contribui para o protocolo 

determinar que a prostituição voluntária não é possível para crianças (Jordan, 2002). 

Nesse sentido, equalizar mulheres à crianças nesse caso acaba por infantilizar a sua 

agência, e negar que elas possuem autonomia e racionalidade suficientes para tomar 

decisões. Ao invés, as classificam em um mesmo entendimento de que, como 

crianças, mulheres necessitam de uma proteção especial (Sanghera, 2012).  

 Ditmore (2012) também destaca que uma das propostas de definição do 

protocolo incluía a seguinte cláusula:  
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“Criança significará qualquer pessoa com menos de 18 anos desde que 
aqueles com mais de 18 anos, porém incapazes de se proteger contra 
abusos, negligência, crueldade e exploração por causa de incapacidades 
mentais ou físicas sejam também considerados” (Tradução e grife 
próprio) (Ditmore, p. 116, 2012) 

 Ela destaca o perigo desta definição por potencialmente permitir que 

qualquer mulher adulta seja entendida como incapaz de se proteger por 

incapacidade mental, se ela se relacionar com atividades consideradas imorais, 

como a prostituição (Ditmore, 2012). Ou seja, abriria caminho para que a 

maioridade legal desses sujeitos fosse revogada por um julgamento subjetivo, moral 

e social. Se implementado, assim, em um país com forte presença das abolicionistas 

que não acreditam na prostituição voluntária, aquelas que alegam ter escolhido se 

prostituir poderiam ser reconhecidas como mentalmente incapazes (Ditmore, 

2012). 

 De qualquer modo, a crítica da possibilidade de infantilização da agência da 

mulher traficada, nesse sentido, se assemelha bastante com a mulher de terceiro 

mundo como alguém em necessidade de assistência por causa de sua inocência ou 

ignorância, que associa esse sujeito à menoridade. Percebe-se, portanto, que em um 

primeiro momento existem indícios de que o protocolo de Palermo continue 

sustentando uma visão da pessoa traficada em termos de gênero, e associando a 

feminilidade à noções de irracionalidade/passividade/inocência/ingenuidade, que 

mantém um imaginário estereotípico e problemático desse sujeito (Bhabha et al, 

2006; Doezema, 2010; Ditmore, 2012) 

 Paralelamente, a segunda grande crítica feita ao protocolo de Palermo é a 

sua inserção dentro do UNODC e de uma legislação essencialmente penal. Essa 

abordagem criminalizadora demonstra, para pesquisadoras como Anne Gallagher 

(2001) que a questão central do protocolo não é a proteção dos direitos humanos 

das pessoas traficadas, mas a soberania, segurança estatal e proteção de fronteiras 

que são violadas no processo do tráfico. Na prática, isso significa que os artigos do 

protocolo referentes à proteção de vítimas não utilizam nenhum termo obrigatório. 

Laura Shoaps (2013), destaca, por exemplo, que enquanto termos juridicamente 

assertivos, como adotar, estabelecer políticas e programas, reforçar, entre outros, 

foram usados para os artigos de ações de repressão, as cláusulas de proteção das 

vítimas usam termos meramente recomendatórios, como em casos apropriados, 

considerar, se esforçar para, levar em consideração, etc.   
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 Além disso, ainda se destaca a falta de meios e critérios propriamente 

estabelecidos para identificar vítimas de tráfico, assim como migrantes 

contrabandeados (Gallagher, 2001). Isso significa que não há provisão que ajude a 

determinar por quem esses sujeitos são de fato diferenciados e como isso é feito, ou 

para que os elementos que separam os protocolos (uso de força, coerção, 

exploração, etc) sejam devidamente identificados (Gallagher, 2001). Sendo assim, 

uma vez que a definição de migrantes contrabandeados é bastante ampla, se torna 

muito fácil que uma vítima de tráfico seja enquadrada nessa categoria e não 

protegida. 

 Sendo assim, se por um lado o protocolo menciona que o tráfico é um crime 

que fere direitos humanos e adota discursivamente uma caracterização do sujeito 

traficado considerada infantilizada e estereotípica, já que sugere definições 

baseadas em gênero e passividade, por outro lado, em termos concretos, ele garante 

muito pouca proteção para esses sujeitos, estando ao invés concentrado em aspectos 

criminais e na proteção de fronteiras. Aqui, ganha corpo a crítica de Aradau (2008) 

e de Boaventura Sousa Santos, Conceição Gomes e Madalena Duarte (2010), de 

que a diferença entre a vítima de tráfico e a migrante e trabalhadora ilegal é muito 

ambígua, delicada, e pouco compreensível. Além disso, vale lembrar que esses 

autores apontam para a moralidade envolvida nos casos de tráfico sexual que 

também podem influenciar o entendimento do tomador de decisão sobre o caráter 

da pessoa traficada nessa dicotomia (Aradau, 2008; Sousa Santos et al, 2010). 

 Finalmente, essa facilidade da confusão entre vítima de tráfico e a migrante 

e trabalhadora ilegal, ou a má vítima, também é agravada pela ambiguidade com a 

qual o protocolo lida com a exploração sexual e o consentimento. Ainda, ambos 

também estão intrinsecamente ligados com a discussão feminista sobre a 

prostituição, na medida em que a forma como ambos os termos aparecem no 

protocolo também foi uma tentativa de se chegar em um meio termo entre a idéia 

abolicionista e a transnacional (Doezema, 2010).  

 Sobre o conceito da exploração sexual, destaca-se que ele foi um meio termo 

chegado entre as abolicionistas que advogavam para que toda prostituição fosse 

incluída como um fim do tráfico, e as transnacionais que defendiam a retirada 

completa desse termo do documento, argumentando que os casos de prostituição 

forçada poderiam ser enquadrados dentro da categoria de tráfico para trabalho em 

condições análogas à escravidão (Doezema, 2010; Gallagher, 2001). Sendo assim, 
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o protocolo acaba por definir como um dos fins do tráfico a “exploração da 

prostituição de outros ou qualquer outra forma de exploração sexual” (UN, 2000). 

Ann D. Jordan (2002) afirma que os termos exploração da prostituição e 

exploração sexual foram deixados sem definição intencionalmente, pois não houve 

consenso sobre essa definição entre os países lá presentes. 

 Assim, o protocolo adota uma posição aberta a interpretações divergentes. 

Ainda que o documento deixe claro que a exploração é o propósito do tráfico, não 

se sabe que condições, exatamente, constituem um cenário de exploração que 

indique tráfico humano (O’Connel Davidson e Anderson, 2002). Além disso, para 

as feministas transnacionais e a relatora especial Coomaraswamy, a menção direta 

da prostituição tira atenção do elemento central do protocolo: o trabalho forçado, 

seja ele em qualquer setor (Doezema, 2010). 

 Paralelamente, o conceito do consentimento também está intimamente 

ligado ao debate da prostituição. No debate anterior ao protocolo, as feministas 

abolicionistas defendiam uma definição de tráfico em que mulheres poderiam ser 

traficadas para a prostituição mesmo com o seu consentimento (Doezema, 2010). 

As feministas transnacionais, por sua vez, criticavam essa definição, tendo em vista 

a proteção da independência e autonomia da trabalhadora do sexo voluntária 

(Doezema, 2010). No protocolo, ainda como uma posição de meio termo entre os 

dois discursos, incluiu-se um artigo que definia que um consentimento dado pela 

vítima “tendo em vista qualquer tipo de exploração” (exploração sexual, o trabalho 

forçado, etc) será irrelevante, se “tiver sido utilizado qualquer um dos meios 

referidos” (coação, rapto, fraude, abuso de autoridade, etc.) (UN, 2000). Ou seja, o 

consentimento só é irrelevante quando há uma situação de exploração e abuso de 

direitos, pois seria impossível consentir a isso (Doezema, 2010).  

 Para Doezema (2010), a ambiguidade dessa cláusula é grave, pois pode 

tanto ser interpretada por tomadores de decisão dentro de uma racionalidade 

abolicionista, a simplificando para entender que o consentimento é irrelevante, pois 

qualquer prostituição é uma forma de exploração, quanto pode abrir uma brecha 

para a determinação de que as trabalhadoras sexuais que se dizem consensuais não 

poderiam ser traficadas, não oferecendo assim nada para as prostitutas que 

passaram por situações de abuso e coerção. Alexis Aronowitz (2002) também 

destaca que o protocolo gera confusão de tomadores de decisão principalmente em 

casos onde a pessoa traficada inicialmente consentiu a viajar. O protocolo, por sua 
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ambiguidade, permite, portanto, que políticas sejam decididas por uma lógica 

migratória ou moral, que constrói as mesmas categorias históricas de uma vítima 

arquetípica, tendendo frequentemente para a estigmatização da trabalhadora sexual. 

 Assim sendo, de acordo com essas 3 críticas recorrentes, temos um 

protocolo que: (1) possui traços de um discurso vitimizador, que mantém a 

associação entre a pessoa traficada, seu gênero e sua capacidade de agência, 

promovendo a continuação da visão estereotípica da vítima de tráfico como uma 

mulher infantilizada, inocente, ingênua e não completamente racional; (2) possui 

um foco para medidas de repressão, deixando a proteção dessas vítimas pouco 

garantidas, e reforçando a ambiguidade entre as categorias da vítima de tráfico e a 

migrante e trabalhadora ilegal; e (3) contém conceitos inseridos por causa do 

debate feminista que não são propriamente definidos, aumentando a confusão do 

que, exatamente, se constitui como um cenário de tráfico, ao passo que permite que 

antigas ideias do discurso da escravidão branca perdurem. Nesse sentido, também 

fica aqui aparente, diante da falta de precisão legal, a importância de materiais 

extra-legais, como as campanhas de conscientização no direcionamento dessas 

políticas, decisões e classificações. 

 

 3.2: O ator: O UNODC e o seu papel na construção do problema 
do tráfico humano 
 No aspecto do ator, o papel do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 

e Crime (UNODC), como órgão que veicula a campanha, será destacado já que no 

sistema ONU essa é a agência que mais aborda a questão do tráfico humano, sendo 

a responsável pela implementação do Protocolo de Palermo (UN, 2000). Nesse 

sentido, o tráfico humano é um dos eixos temáticos da UNODC, e a campanha do 

Coração Azul é uma iniciativa do escritório (UNODC, 2021b). Portanto, vale agora 

destacar algum espaço para uma pesquisa da forma como o escritório tem lidado 

com o tráfico humano, analisando algumas linhas de ação e iniciativas 

implementadas pelo mesmo desde o protocolo.  

 Sendo assim, o UNODC realizou atividades tanto de caráter independente 

quanto inter-agências. Esse é o caso do programa UN.GIFT (Global Initiative to 

Fight Human Trafficking), fundado em 2007, em parceria com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), a Organização Internacional para as Migrações 

(OIM), a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), o Fundo 
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das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) (Allan e Capello, 2014). O objetivo 

desse projeto é tanto criar e fortalecer estruturas de proteção à vítimas, como 

promover conscientização e comprometimento global para combater o tráfico 

humano (Allan e Capello, 2014). Para tanto, o programa já promoveu campanhas 

de arrecadamento de fundos a serem doados a ONGs que trabalham na assistência 

à vítimas de tráfico, ofereceu atividades de treinamento às mesmas, promoveu 

conferências sobre o tráfico, produziu relatórios sobre o fenômeno, promoveu 

campanhas de conscientização, e atividades afins (Chau et al, 2011).  

 Dentre essas atividades, ainda, é interessante olhar particularmente para 

uma campanha de conscientização fundada chamada UN.GIFTBox  (Augusto, 

2015). Ela consistia na instalação de uma grande estrutura em formato de uma caixa 

de presentes que na parte externa continha frases como: “viaje pelo mundo e ganhe 

bom dinheiro”, “dê à sua família um futuro melhor”, mas que em seu interior 

continha relatos de vítimas de tráfico humano (Augusto, 2015). Ela foi instalada em 

diversas cidades, inclusive em Londres durante as olimpíadas de 2012, e no Brasil, 

em 20145 (Augusto, 2015).  

 A lógica da iniciativa, no entanto, chama atenção, pois se baseia em uma 

narrativa de desconstrução de um projeto de migração - ou seja, enquanto no 

exterior da caixa de presentes liam-se frases que parecem representar o objetivo de 

muitas migrações econômicas, a expectativa de proporcionar a si um maior bem-

estar, o contraste com narrativas de tráfico humano presentes no interior da estrutura 

podem acabar indicando que esse é o resultado de migrações como estas (muitas 

vezes feitas de países em instabilidade econômica, predominantemente do Sul 

Global, para países com prosperidade econômica, mais encontrados no Norte 

Global). Essa campanha, assim, pode acabar inserindo o tráfico humano na pauta 

migratória ambiguamente, de maneira a, por um lado justificar medidas de 

securitização da migração, em nome da prevenção de casos como esses, e por outro 

desincentivar os espectadores de seguirem em frente com planos migratórios 

similares por medo de serem traficados. Assim, é um projeto que pode confundir 

essas duas pautas, e promover uma narrativa simplificada sobre mobilidade, o que 

 
5  A relação entre campanhas anti-tráfico e megaeventos será melhor analisada em outro momento dessa 
monografia.  
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lembra o argumento de Kapur (2012) de que campanhas anti-tráfico por vezes 

fundem o problema do tráfico com a migração, não se preocupando em fazer 

distinções cuidadosas entre dois fenômenos bastante diferentes. 

 Outro exemplo de campanha realizada sob auspício da UN.GIFT, é o vídeo 

Open your Eyes to Human Trafficking (abra os seus olhos para o tráfico humano)6, 

que consiste na narrativa de um turista, representado por um homem branco, que 

caminha por uma feira em um país desconhecido, e não percebe que a sua volta 

estão acontecendo cenas de exploração, que supostamente configuram tráfico 

humano tanto para exploração laboral, para mendicância infantil forçada, e para 

exploração sexual (Linx productions, 2009). Ao mesmo tempo, uma legenda afirma 

que o tráfico humano é um crime escondido, que acontece ao redor de todos (Linx 

productions, 2009), passando uma mensagem, assim, para que o público se atenha 

constantemente a situações similares. Vale apontar, no entanto, que todos os atores 

escalados para representarem as vítimas de tráfico são pessoas racializadas, e no 

caso da mulher explorada sexualmente, uma atriz que aparenta ser muito nova, mas 

não necessariamente uma criança.  

 O vídeo, assim, pode enquadrar essencialmente esses “papéis” em uma 

lógica racial, pois enquanto o turista que deveria ter notado essas situações, e 

ajudado essas vítimas, é um homem branco, todos os atores que representam as 

vítimas são racializados. Aqui, lembra-se o conceito da fantasia da salvação de 

Kempadoo (2016), cultivada por atores ocidentais que entendem como um dever 

humanitário a intervenção em nome da suposta proteção do outro colonial.  

 Algumas campanhas da UN.Gift, portanto, se vistas sob uma lente crítica, 

chamam atenção, tanto porque inserem a pauta do tráfico humano dentro de um 

discurso que simplifica a migração, quanto porque produziram materiais que tinham 

uma narrativa racial do fenômeno. No entanto, já em 2014, Peter Allan e Alexandra 

Capello indicam que o projeto sofria com falta de renda e que seus organizadores 

não eram mais capazes de arrecadar recursos para a manutenção de muitas 

iniciativas (Allan e Capello, 2014). O projeto ainda existe atualmente, mas parece 

estar menos ativo do que quando foi fundado, por causa da falta de fundos 

mencionada.  

 
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tE_lduB6bQc  
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 Além disso, o UNODC também tem iniciativas independentes, 

principalmente operando em cooperação técnica com governos, na produção de 

conhecimento e na promoção de ações de prevenção. Sendo assim, por um lado o 

UNODC oferece a membros suporte para a construção de políticas efetivas para 

lutar contra o tráfico humano, e capacitar oficiais para implementá-las (Ageros e 

Pathilath, 2009). Inclusive no Brasil, a doutora Ela Castilho (2015), que foi vice-

procuradora geral até 2016, afirmou que, no final de 2001, o UNODC implementou 

um projeto de cooperação com o ministério da justiça brasileiro para estabelecer 

medidas contra o tráfico. O ministério da justiça, paralelamente, afirma que o 

projeto de cooperação técnica visava aperfeiçoar os mecanismos legais brasileiros, 

tendo em vista o Protocolo de Palermo, sendo para tal promovidas avaliações do 

UNODC da situação do Brasil quanto ao assunto, e treinamentos para melhorar a 

capacidade investigativa da polícia federal (Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, 2021b). Esse acordo de cooperação, ainda, parece continuar sendo vigente, 

e operar por meio de consultorias com o UNODC para o aprimoramento de todas 

as ações brasileiras contra o tráfico humano (Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, 2021b). No entanto, o conteúdo das recomendações feitas pela UNODC 

não é público.  

 Além disso, quanto à produção de conhecimento, o UNODC publica 

material informativo sobre o fenômeno do tráfico e produz bianualmente um 

relatório de dados mundiais. Nessa linha de ação, o UNODC publica textos que 

exploram algumas facetas desse fenômeno, como o tráfico humano em cenários de 

conflito, os impactos da pandemia sobre o tráfico, manuais, entre outros materiais7. 

Além disso, é interessante observar que ainda que a iniciativa de assumir o papel 

de divulgar dados globais sobre o tráfico humano seja potencialmente muito útil, 

tendo em vista a dificuldade já mencionada de se obter números suficientes, 

confiáveis e comparáveis quando se fala desse problema, os relatórios da UNODC 

não preenchem esse vácuo. Por um lado, os relatórios tendem a trabalhar com dados 

pouco atualizados. Por exemplo, ainda que a última publicação tenha sido feita em 

2020, ela cita dados de 2018, o que demonstra uma dificuldade do orgão de 

 
7 São textos que costumam reiterar o fenômeno do tráfico conforme as definições promovidas pelo Protocolo 
de Palermo, e procuram identificar suas tendências em um dado cenário. Muitas vezes eles sugerem linhas de 
ações legais que podem ser tomadas. Essas publicações podem ser encontradas no seguinte link: 
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside#latest  
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continuamente se atualizar sobre o assunto (UNODC, 2020). Por outro lado, os 

dados compilados vem das estatísticas publicadas por governos, e como já 

mencionado também, existem poucos países que investem na manutenção desse 

tipo de base de dados, e não existe um padrão coerente de como essa coleta deve 

ser feita (Uhl, 2018). Nesse sentido, ainda, também não parece haver alguma 

iniciativa do órgão para garantir que governos compilem dados de forma mais 

sistemática. Sendo assim, o próprio diretor executivo do escritório declarou, em 

2009, que existia uma “crise de conhecimento” sobre o tráfico humano (Aradau, 

2013).  

 Finalmente, para a prevenção do tráfico, o escritório possui um fundo 

voluntário para apoiar projetos de ONGs, mas principalmente investe na 

disseminação da campanha de conscientização do Coração Azul (UNODC, 2021a). 

Nesse sentido, a campanha foi implementada como uma ação para “conscientizar 

sobre o problema e inspirar aqueles que detêm poder de decisão a promover as 

mudanças necessárias para acabar com esse crime” (UNODC, 2021b). Ela foi 

lançada em 2008 e atualmente circula em 33 países, principalmente na América 

Latina, mas também na Europa, na África e no Oriente médio (UNODC, 2021b). 

Seu símbolo, o coração azul, foi escolhido para representar “a tristeza das vítimas 

do tráfico de pessoas e nos lembrar da insensibilidade daqueles que compram e 

vendem outros seres humanos” (UNODC, 2021b). 

 Aqui, é interessante notar que a campanha teve como principais doadores o 

governo da Noruega, da Suécia e dos Estados Unidos (UNODC, 2021c), países que 

adotam posturas abolicionistas contra a prostituição. Vale lembrar que diversos 

autores (Ditmore, 2012; Weitzer, 2007; Balgamwalla, 2016) criticam bastante a 

política anti-tráfico americana, destacando a influência que as feministas 

abolicionistas exercem na criação de medidas conservadoras. Nesse sentido, nos 

Estados Unidos, a proibição de qualquer tipo de prostituição é sustentada como 

forma de combater o tráfico sexual (NSWP, 2018b). Além disso, organizações que 

procuram contestar essa lógica, costumeiramente são acusadas de “promoverem” a 

prostituição (Ditmore, 2012, p.118; Weitzer, 2007). Inclusive, para que ONGs 

recebam fundos para projetos da USAID, elas precisam concordar que a 

prostituição é “inerentemente prejudicial e desumanizante” (NSWP, 2018b, p.12). 

Os americanos também publicam anualmente o TIP, o Trafficking in Persons 

Report, onde eles ranqueiam as políticas anti-tráfico de outros países com base nos 
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seus princípios de combate a esse crime, priorizando, assim, medidas punitivas, e 

ações para reduzir a demanda pelo serviço sexual pago. Isso influenciou que outros 

países adotassem medidas mais repressivas quanto à criminalização da prostituição 

para melhorar a sua posição na lista (NSWP, 2018b). 

 Paralelamente, a Suécia e a Noruega também adotam uma postura 

abolicionista historicamente, ambas criminalizando a compra de serviços sexuais 

em todas as circunstâncias desde 1999 (NSWP, 2018b), e entendendo que essa é 

uma medida que previne o tráfico (Johansson, 2014). São medidas, portanto, que 

associam, essencialmente, todo serviço sexual ao tráfico, e assim toda trabalhadora 

sexual a uma vítima de tráfico, sempre sem agência, vulnerável, presa, forçada a se 

prostituir e em necessidade de salvação. Dessa forma, evidenciam-se aqui medidas 

cuja lógica colapsa “o processo com o propósito” (Kapur, 212, p.31), de forma que 

essas ações focam na interferência no mercado sexual, ainda que esse não faça 

parte, essencialmente, do processo do tráfico em si. Aqui, também transparece o 

argumento de Aradau (2008) de que a barreira entre vítima e ameaça nesses casos 

é bastante ambígua, dado o tratamento dessas políticas do local do mercado do sexo, 

e da trabalhadora sexual, como essencialmente ameaçador, e algo que precisa ser 

eliminado em nome do tráfico. 

 Paralelamente, vale apontar que no site da campanha uma das organizações 

recomendadas para se obter mais informações sobre o tráfico é a CATW, que adota 

uma postura extremamente abolicionista como explicado, mas ele não menciona 

outras organizações com visões feministas transnacionais, como a GAATW 

(UNODC, 2021b). Desse modo, é possível que esse entendimento dos países 

doadores tenha influenciado a produção de imagens para a campanha. 

 Sendo assim, em geral, os esforços do UNODC contra o tráfico humano 

foram poucos e insuficientes. A inciativa da UN.GIFT parou de receber fundos 

suficientes em 2014 e o órgão não promoveu ações que efetivamente melhoraram 

a coleta global de dados confiáveis sobre o tráfico. Além disso, existem diversas 

iniciativas de cooperação técnica com governos, inclusive com o brasileiro, para 

reforçar a implementação do protocolo de Palermo. No entanto, informações mais 

precisas sobre essa cooperação não estão disponíveis e, na medida em que reforçam 

o protocolo, podem disseminar seus pontos fracos que já foram amplamente 

criticados. Finalmente, a campanha “Coração Azul” é a principal iniciativa 

promovida pelo escritório para prevenir esse crime, e ainda assim é fundada 
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principalmente por governos que reconhecidamente adotam uma postura 

abolicionista quanto ao tráfico para fins de exploração sexual.  

 

 3.3: O local: Um histórico da questão do tráfico humano no 
Brasil. 
 No aspecto do local, será preciso agora mapear como o tráfico humano 

surge, é entendido e tratado no Brasil. Para isso, uma descrição histórica desse 

fenômeno será realizada a seguir, destacando como o tráfico se torna um problema 

brasileiro e de que forma ele é relacionado a uma questão feminina, do mercado 

sexual, e, consequentemente, como esses entendimentos impactam o perfil da 

mulher traficada. 

 Uma série de pesquisadores apontam que o tráfico humano se torna um 

problema social no Brasil com a virada do século, ou seja, com as preparações do 

protocolo de Palermo e a sua implementação (Venson e Pedro, 2011; Piscitelli, 

2012). Antes disso, porém, o termo tráfico humano aparece no Brasil com a 

tipificação desse crime no Código Penal de 1940 (Venson e Pedro, 2013). Essa 

primeira legislação do tráfico humano ainda é extremamente importante na 

constituição do entendimento do crime no Brasil, pois apesar de muito divergente 

do protocolo, ela se manteve vigente até 2016 (Cunha e Pinto, 2017).  

 Nesse sentido, vale dedicar algum espaço para a análise do artigo 231 do 

Código Penal de 1940, que legislava sobre o tráfico humano. Segundo João Batista 

Mazzieiro (1998), ele surgiu por causa do aumento da migração no século XIX, que 

teria levado à chegada de muitas trabalhadoras do sexo estrangeiras ao Brasil. 

Importante lembrar que a prostituição era tratada então de maneira semelhante a 

hoje em dia, onde apesar de não ser um crime, existe um sentido “proibitivo” 

(Venson e Pedro, p. 69, 2013) à prostituição uma vez que se criminaliza quase todas 

as atividades relacionadas a ela, como a manutenção de casas de prostituição. 

Similarmente, o artigo 231 parecia ser uma medida de controle especificamente 

sobre a trabalhadora sexual estrangeira, uma vez que ele tipificava o crime do 

tráfico como:  
“Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de 
mulher que nele venha a exercer a prostituição ou a saída de mulher que 
vá exercê-la no estrangeiro” (Brasil, 1940).  

 Aqui, nota-se que a lei se refere exclusivamente ao tráfico internacional de 

mulheres para a prostituição. A delimitação de que o tráfico era um fenômeno 
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necessariamente internacional apoia a tese de Mazzieiro (1998) de que o conceito 

surgia no Brasil a partir de uma preocupação com um ator estrangeiro, mais 

especificamente, um ator estrangeiro, feminino e envolvido no mercado sexual. Foi 

feito, porém, um adendo à lei um ano depois que reconhecia o tráfico interno 

(Brasil, 1941). Além disso, a referência à prostituição condizia com o entendimento 

internacional, que só reconhecerá outras finalidades do tráfico em 2000, como 

mencionado (UN, 2000). No Brasil, porém, a mudança oficial só é estabelecida com 

a nova lei de 2016 (Brasil, 2016).  

 No entanto, a especificidade da vítima como mulher diverge do contexto 

internacional. A então vigente Convenção Internacional para a Supressão do 

Tráfico de Mulheres e Crianças de 1921, reconhecia também que meninos poderiam 

sofrer tráfico (Liga das Nações, 1921). O reconhecimento de que qualquer pessoa, 

sem restrição de gênero ou idade, poderia ser vítima de tráfico virá 9 anos depois 

internacionalmente (UN, 1949), no entanto, a mudança no Brasil, vem 55 anos mais 

tarde, com a substituição do termo mulher da lei de 1940 pelo termo pessoa, em 

2005 (Brasil, 2005). Desse modo, é importante notar que no Brasil, o tráfico 

humano é entendido por muito mais tempo do que no paradigma internacional, 

como um fenômeno essencialmente feminino e do mundo da prostituição. 

 Outro aspecto que chama atenção, e que também só será modificado em 

2016, é que a redação dessa lei não estipula como condição necessária para a 

configuração do tráfico, justamente a existência de condições de exploração (Brasil, 

1940). Ou seja, não há obrigatoriedade de identificar formas de violência, coerção, 

fraude, entre outros, nem no processo de migração, nem no trabalho sexual para a 

construção de um cenário de tráfico. Sendo assim, qualquer facilitação da 

movimentação de outra pessoa para qualquer emprego na prostituição era tráfico 

humano. Assim, apesar do Brasil não adotar oficialmente uma posição abolicionista 

quanto à prostituição, até 2016 toda trabalhadora do sexo estrangeira, ou brasileira 

fora de seu estado natal, que não tivesse migrado de maneira completamente 

independente, era legalmente considerada uma vítima de tráfico humano. 

Paralelamente, o traficante aqui poderia ser também uma pessoa que age na 

assistência dessa profissional do sexo, como amigos e parentes que a ajudam a 

migrar para evitar situações de exploração sexual, por exemplo (Piscitelli, 2008). 

Desse modo, o objetivo de tal lei não era o combate ao crime organizado, mas uma 
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tentativa de controle da prostituição e da livre movimentação de mulheres inseridas 

nesse mercado (Oliveira, 2008). 

 Sendo assim, essa lei também não sugere que a posição tomada pelo Estado 

brasileiro se assemelhava àquela das feministas abolicionistas, entendendo que a 

prostituição seria uma forma de exploração sexual, e que então, a prostituta é uma 

vítima em necessidade de proteção (Barry, 1997). Isto pois não há menção na lei a 

alguma violação de Direitos Humanos e tampouco há medida de proteção e 

assistência prevista à essa mulher. Portanto, a imagem da trabalhadora do sexo que 

necessita de ajuda do feminismo abolicionista também não parece se encaixar aqui. 

 Desse modo, no século XX, o tráfico humano no Brasil aparenta mesmo ter 

surgido como um instrumento de controle sobre essas mulheres estrangeiras 

inseridas no mercado do sexo. Ademais, o discurso da escravidão branca ou da 

vítima de tráfico sexual como a analisada em outros locais como uma mulher 

inocente, enganada e forçada a trabalhar contra a sua vontade na prostituição 

(Blanchette et al, 2014) não está presente, ou pelo menos não se encontra expressivo 

no Brasil naquela época. Além disso, não parecia haver uma menção ao tráfico 

humano para além do âmbito jurídico. Isto é, não foram encontradas nenhuma 

campanha promovida na época, ou movimentação social quanto ao tema, e também 

não há uma elaboração de uma política ou plano nacional nesse momento.  

 Ao contrário, é só nos anos 2000, com o paralelo debate sobre o Protocolo, 

que o tráfico humano começa a aparecer no Brasil como um problema social, e é 

discutido para além do código penal. Anamaria Venson (2009) ao realizar um 

estudo voltado para as notícias sobre o tráfico humano veiculadas no jornal Folha 

de São Paulo, nota que é a partir de 1997 que o tráfico humano se torna um assunto 

regular e frequente, encontrando 332 matérias sobre o tema até 2007. Quanto à 

sociedade civil, Piscitelli (2008) afirma que organizações para direitos das crianças, 

no empenho da luta contra a exploração sexual infantil, foram mais vocais apoiando 

ações de enfrentamento ao tráfico humano na época, em contraste com 

organizações feministas, ou de prostitutas.  

 Paralelamente, Piscitelli (2012) afirma que também começou a haver forte 

pressão de agências internacionais, como o UNODC que estabelece a iniciativa de 

cooperação técnica mencionada nesse período, para que o protocolo fosse 

implementado aqui. Dessa forma, para Paul Amar (2009), o então governo Lula 

entendia que era importante se esforçar para combater o tráfico humano na 
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prostituição em uma tentativa de promover a imagem do Brasil internacionalmente. 

Nesse período, também, era projeto do governo a promoção do Brasil como um 

potencial membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, e, para isso, 

entendia-se que era preciso investir em ações que refletissem o comprometimento 

do Brasil com temas relacionados a esse paradigma, como é o tráfico humano 

(Amar, 2009). 

 Tendo em vista, portanto, o momento político e midiático de atenção dada 

ao tráfico humano, a pressão de agências supranacionais para haver uma luta contra 

a questão no Brasil, e o lobby de movimentos de direitos das crianças, a primeira 

grande ação contra o tráfico humano no Brasil nesse cenário foi a assinatura do 

protocolo de Palermo e a realização de uma pesquisa investigativa das 

características e dados desse crime nacionalmente. Denominada Pesquisa sobre 

Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual 

Comercial no Brasil8, ou PESTRAF, ela continua sendo um dos materiais mais 

referenciados sobre o fenômeno no país e grande responsável pelo direcionamento 

da compreensão da questão, apesar de diversas críticas feitas à mesma.  

 Dentre muitas conclusões, a PESTRAF afirma que o Brasil é um país de 

trânsito, origem e destino de vítimas de tráfico humano, identifica 241 rotas de 

tráfico sexual, informando modos de transporte e a idade da mulher que costuma 

ser traficada por elas (Cecria, 2002). Ela oferece um quadro muito detalhado e 

preciso da problemática, o que difere significativamente de outros levantamentos 

parecidos, normalmente mais vagos e imprecisos9. No entanto, é preciso considerar 

 
8 Nota-se, assim, que o esforço aqui, ainda se concentrava exclusivamente em mulheres inseridas no mercado 
sexual de alguma forma.  
9 Na verdade, mesmo atualmente, é muito complicado obter dados sobre o tráfico no Brasil. O ministério da 
justiça já reconheceu essa deficiência e promete o estabelecimento de um sistema efetivo de coleta de dados 
desde o início do século XXI, mas isso ainda não ocorreu (Castilho, 2015). Ainda assim, o ministério já publicou 
dois relatórios de dados sobre o crime, sendo o mais recente de 2016. Nele, a afirmação de que a dificuldade 
para a obtenção dessas informações é enorme, e de que o crime é subnotificado porque o tráfico é “praticado 
às escondidas” (Ministério da Justiça, 2017, p. 10) é enfatizada. O relatório também deixa claro que é 
impossível obter um número certo de casos de tráfico no Brasil, trabalhando com números de denúncias feitas 
a 3 fontes diferentes (ministério da saúde, ministério do desenvolvimento social e a secretaria nacional de 
políticas para mulheres). Se nenhuma das denúncias se tratarem do mesmo caso, o número de casos 
denunciados entre 2014 e 2016, seria, portanto, 1.500. Além disso, a nacionalidade dessas supostas vítimas não 
é registrada, e nem as suas raças, mas há uma predominância de denúncias de casos de mulheres adultas 
(Ministério da justiça, 2017). Destaca-se, portanto, o contraste entre o pouco que se sabe oficialmente sobre o 
tráfico atualmente, com a precisão que a pesquisa da PESTRAF apresentava.  
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diversas críticas feitas à metodologia usada na PESTRAF (Blanchette e Silva, 2012; 

Piscitelli, 2008). 

 Nesse sentido, Thaddeus Blanchette e Ana Paula da Silva (2012), atentam 

para o fato de que os dados que informam as conclusões da PESTRAF vêm de uma 

análise de 450 casos de tráfico humano. Destes, porém, informações de 276 casos 

vieram de um banco de matérias jornalísticas, feito como um serviço terceirizado 

de uma “equipe especializada” (Cecria, 2002, p. 40), que consistia em um 

compilado de dados oriundos de diversas notícias jornalísticas que haviam sido 

publicadas na mídia. Esse é um ponto importante, pois uma vez que mais da metade 

das fontes utilizadas na PESTRAF vem de notícias, não se tem nenhuma noção 

metodológica exata de como essas histórias foram coletadas e relatadas, e até que 

ponto essas reportagens eram precisas, especialmente levando em consideração a 

dificuldade já mencionada em definir o fenômeno, o que diminui a confiabilidade 

da pesquisa (Blanchette e Silva, 2012).  

 Ainda segundo Blanchette e Silva (2012), uma pesquisadora da PESTRAF, 

quando entrevistada afirmou que não havia um método de coleta de dados unificado 

e preciso para a pesquisa, de modo que as equipes de cada região trabalhavam 

diferentemente. Essa mesma entrevistada também destaca que a coleta de dados foi 

realizada em menos de 6 meses, ainda que exigisse uma investigação de uma área 

muito abrangente, de toda uma região brasileira (Blanchette e Silva, 2012).  

 Em consequência, também não há real determinação de qual definição de 

tráfico os pesquisadores da PESTRAF adotam (Blanchette e Silva, 2012). Isto 

porque enquanto o Brasil tenha assinado o protocolo de Palermo, o artigo 231 de 

1940, só foi revogado em 2016. E, como já dito, diferentemente da lei de 1940, o 

Protocolo não carateriza sua vítima quanto gênero ou idade, reconhece outras 

finalidades do tráfico e, mais importante, considera a exploração como condição 

necessária para o tráfico. Para Oliveira (2008), isso significa que por 16 anos 

coexistem duas definições de tráfico no Brasil, o que gera uma confusão sobre a 

natureza desse crime, dificultando, por exemplo, a diferenciação de um caso de 

migração para prostituição e o tráfico de pessoas para exploração na prostituição, 

ou a construção de um plano de políticas públicas efetivo. Da mesma forma, não é 

claro o que a PESTRAF considera como tráfico (Blanchette e Silva, 2012). Apesar 

disso, os dados exibidos na pesquisa foram amplamente aceitos internacionalmente 

e foram replicados no relatório do UNODC em 2010, resultando na classificação 
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do Brasil como o principal país latino de origem de mulheres traficadas (UNODC, 

2010).  

 Blanchette e Silva (2012) também destacam que, das 15 organizações de 

apoio listadas na pesquisa, nenhuma fazia parte do movimento de trabalhadoras 

sexuais. Além disso, vale destacar que grande parte dos fundos para a pesquisa 

vieram dos Estados Unidos, país que adota uma posição abolicionista, como 

mencionado, e que a organização que conduziu a pesquisa era o Centro de 

Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecria), reforçando o 

argumento da influência de movimentos de diretos das crianças na instauração do 

enfrentamento ao tráfico humano no Brasil (Blanchette et al, 2012). Cabe também 

atentar para a crítica já mencionada da equalização de mulheres e crianças na luta 

contra o tráfico nesse contexto, pois chama atenção na leitura do documento a 

equalização que é feita entre essas categorias. Apesar das condições de 

configuração da exploração divergirem entre esses sujeitos como mencionado, essa 

diferenciação não parece ter sido feita na PESTRAF, que continuamente se refere 

à “mulheres, adolescentes e crianças”, sem diferenciar os casos (Cecria, 2002).  

 Além disso, a PESTRAF descreve que vítimas de tráfico humano costumam 

ser adolescentes, ou mulheres de até 25 anos, afrodescendentes, da região norte ou 

nordeste, de classe social inferior, com baixa escolaridade e que trazem “algum tipo 

de experiência relacionada com o trabalho doméstico, com o comércio, com a 

exploração e o abuso sexual, com a gravidez precoce e com o uso de drogas” 

(Cecria, 2002, p. 57). Segundo a PESTRAF, são as mulheres “estigmatizadas pela 

condição de classe, raça/etnia e gênero” que são mais facilmente “atraídas para 

essas redes, nas quais são transformadas em mercadoria exótica e erotizante” 

(Cecria, 2002, p. 54). Ainda assim, existem materiais que contestam essa 

caracterização, como a pesquisa etnográfica de Adriana Piscitelli (2012) com 

trabalhadoras sexuais brasileiras na Espanha, que entre 24 entrevistadas, identificou 

mulheres que tinham desde o ensino médio incompleto até o ensino superior 

completo, entre 20 e 40 anos, brancas, mulatas e negras, de todas as regiões do 

Brasil. Pesquisas como essa demonstram que é muito difícil determinar o perfil 

dessa mulher, como a PESTRAF faz.  

 Em uma última reflexão, é interessante observar que a PESTRAF é 

encerrada reproduzindo uma prática que Jo Doezema (2010) identifica como algo 

que ocorria no século XIX. Doezema conta que a emergência da campanha contra 
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a escravatura branca incluiu a publicação de “panfletos de crimes reais” (Doezema, 

2010, p.61) que contavam histórias, nunca confirmadas se eram relatos verdadeiros 

ou não, em forma de narrativas emocionais de mulheres, geralmente jovens, 

brancas, pobres e virgens, enganadas para trabalharem no mercado do sexo 

(Doezema, 2010). Para Doezema (2010, p. 64), era uma forma de criar um “drama 

moral significativo” e consolidar a mensagem da campanha de escravidão branca. 

 Por sua vez, a PESTRAF termina com um “estudo de casos exemplares” 

(Cecria, 2002, p. 109), que consiste em 10 “reconstituições” cujas fontes foram 

“basicamente jornais, relatórios, inquéritos e relatos” (Cecria, 2002, p. 110). 

Similarmente, são narrativas emocionais, muitas vezes contadas por familiares, de 

mulheres, jovens, pobres e de baixa escolaridade que migraram e se inserem na 

prostituição de alguma forma. Importante notar que, como conclusão a partir dos 

relatos, os pesquisadores da PESTRAF definem que há  
“dois tipos ideais antagônicos para a mulher aliciada: a) o da pessoa 

ingênua, humilde, que passa por grandes dificuldades financeiras e 

por isso é iludida com certa facilidade; e b) o da mulher que tem o 

“domínio da situação”, avalia com toda a clareza os riscos e dispõe-se a 

corrê-los para ganhar dinheiro” (grifo próprio) (Cecria, 2002, p. 167).  

 Os casos descritos que se caracterizam como histórias da vítima identificada 

no item b supracitado, só se configurariam como tráfico sob a lei brasileira de 1940, 

mas não sob o protocolo de Palermo, pois não há, nas narrativas contadas, uma 

infração dos direitos humanos dessa mulher, ou algum elemento de exploração das 

mesmas (Blanchette e Silva, 2012). Para Blanchette e Silva (2012), são casos de 

migração para trabalho sexual. Comum ao perfil de todas é que já trabalhavam 

como prostitutas e aceitaram a proposta de trabalho no exterior por dinheiro. São 

narrativas que mencionam algo que Venson (2009) identifica como constituinte da 

identidade de algumas vítimas de tráfico contadas na mídia, o oportunismo, 

ganância, ou, um meio de “juntar muito dinheiro” (grifo próprio) (Cecria, 2002, p. 

118). Ou seja, aqui, a mulher traficada que consente com a migração é “geralmente 

impulsionada não só pela necessidade material, mas por desejos de consumo 

imputados pelos meios de comunicação e pela lógica consumista da sociedade” 

(Cecria, 2002, p. 53).  

 Já as narrativas que se configurariam como tráfico nos termos do protocolo 

de Palermo, são da vítima identificada como o perfil do item a na PESTRAF, e 
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trazem mecanismos retóricos similares aos que Doezema (2010) afirma terem sido 

evocados no século XIX para articular a sua virtude, como: a ênfase na sua pouca 

idade, sua beleza, as condições precárias em que moravam antes de migrarem, de 

que ela não sabia que tinha aceitado um emprego na prostituição, de que ela nunca 

desejou trabalhar no mercado do sexo, e as vezes o seu desejo de “ter uma família 

“de verdade”, casar, ter filhos” (Cecria, 2002, p.126) - ênfases retóricas que não 

significam nada do ponto de vista da configuração de um cenário de tráfico, mas 

são mobilizadas para reforçar a inocência, virtude e ingenuidade dessa mulher e a 

sua desassociação ao imaginário de uma “má vítima” (Sousa Santos et al, 2010), 

que também se relaciona com uma migrante ilegal, prostituta, trabalhadora 

irregular. Seria, assim, uma retórica que Aradau (2008) classificaria como pouco-

emancipatória, como comentado no capítulo anterior, no passo que não procura 

criticar a estigmatização dessa má vítima e garantir a ela proteção, mas procura 

somente desassociar a vítima de tráfico dessas idéias, perpetuando o imaginário da 

vítima de tráfico.  

 Dessa forma, a PESTRAF, acaba por cair em uma caracterização 

problemática, definindo dois “tipos ideais” ambos criticados pela academia. Por um 

lado, o perfil de mulher traficada descrita no item b na pesquisa (Cecria, 2002, 

p.167), com base nas reconstituições descritas se configuram mais como uma 

migração para trabalho sexual, o que é visto como um movimento repreensível por 

grande parte das feministas transnacionais (Blanchette e Silva, 2012). Elas reforçam 

a possibilidade da prostituição voluntária e uma migração para tal dentro de práticas 

que não envolvam algum tipo de exploração e assim não devem ser reprimidas ou 

colocada dentro do discurso do tráfico, pois tais mulheres não precisam de 

intervenção estatal para serem assistidas, tiradas de seu estabelecimento de trabalho 

e repatriadas para os seus países (Kempadoo, 2010).  

 Por outro lado, o perfil descrito no item a na PESTRAF (Cecria, 2002, 

p.167) se enquadra em uma descrição da mulher traficada completamente 

vitimizada que, por conta da sua ingenuidade e humildade, é “iludida com certa 

facilidade” (Cecria, 2002, p. 167). É, assim, exatamente uma caracterização 

colonial que enquadra essas mulheres como mulheres de terceiro mundo, passíveis 

de serem iludidas facilmente pois são vulneráveis por causa de seu gênero, raça, 

nacionalidade, escolaridade e condição social, além de transparecer aqui um esforço 

de desassociá-la ao imaginário da má vítima.  
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 Os casos que a PESTRAF deixa de mencionar são os que pesquisadoras 

como Andrijasevic (2012) e Doezema (2010) afirmam serem os mais comuns, de 

acordo com pesquisas de campo: de trabalhadoras do sexo que migram 

conscientemente, mas que sofrem diversas formas de explorações e infrações de 

Direitos Humanos na movimentação ou no destino. No Brasil, na medida em que o 

protocolo de Palermo se torna mais consolidado e quando a lei brasileira muda 

finalmente em 2016 para incluir a necessidade da exploração, o perfil da mulher 

aliciada descrito no item b, de fato não será mais considerado como tráfico humano. 

A definição da mulher traficada, então, se torna mais associada ao perfil do item a 

(Cecria, 2002, p. 167). No entanto, os casos intermediários, de mulheres que não 

são “iludida com certa facilidade” (Cecria, 2002, p. 167), mas que sofrem 

exploração, se tornam menos compreendidos. 

 De qualquer forma, apesar de sua veracidade e precisão já terem sido 

questionadas, a PESTRAF é o primeiro documento que cria algum discurso acerca 

da mulher traficada no Brasil (Blanchette e Silva, 2012). Ainda que ela traga casos 

da mulher aliciada do perfil do item b, é o perfil do item a (Cecria, 2002, p. 167), 

como alguém vulnerável à ser iludida por causa da sua idade, condição econômica 

e falta de escolaridade, que se tornará mais proeminente e advogado pelos 

movimentos de direitos das crianças nesse primeiro momento (Blanchette e Silva, 

2012). São, assim, esses grupos para quem a diferenciação entre prostituição 

voluntária e forçada não tem tanta importância, que se tornam mais ativos nesse 

cenário (Piscitelli, 2011). Se configura aqui, portanto, um espaço em que o 

movimento mais ativo inicialmente promove um discurso humanitário que é pouco 

crítico ou emancipador, como classificado por Aradau (2008), justamente porque 

não desconstrói as categorias ambíguas e morais que se endereça na luta do tráfico 

humano, principalmente a questão do consentimento e do mercado de trabalho, uma 

vez que essa diferenciação não é tão relevante do ponto de vista dos direitos de 

crianças. 

 De qualquer forma, é principalmente a PESTRAF que servirá de base para 

a elaboração da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e do 

Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP) (Blanchette et al, 

2012). Publicado em 2008, o PNETP era dividido em 3 eixos, assim como o 

proposto no Protocolo de Palermo: repressão, atenção às vítimas e prevenção, onde 

a estratégia das campanhas visuais surgem (Ministério da Justiça, 2008). Nesse 
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sentido, como o terceiro objetivo do plano, determina-se a mobilização e 

sensibilização de “grupos específicos e a comunidade em geral sobre o tema do 

tráfico de pessoas” (Ministério da Justiça, 2008, p.12), apoiando projetos artísticos 

sobre o tráfico humano, promovendo campanhas nacionais de enfrentamento, e 

sensibilizando atores com relação ao fenômeno. Importante notar que, nesse 

âmbito, nenhum programa que endereça as causas do tráfico é proposto, de forma 

que são as ações de coleta de informações e de conscientização que se tornam a 

estratégia mais importante de prevenção no Brasil (Ministério da Justiça, 2008). 

Dessa forma, pode-se dizer que houve uma ênfase dada à produção de materiais de 

conscientização e sensibilização pública como forma de prevenção do tráfico no 

Brasil, e que, uma vez que as conclusões da PESTRAF serviram de base para a 

política, a caracterização que a pesquisa faz sobre a mulher traficada também teve 

influência para a determinação dos “grupos específicos” (Ministério da Justiça, 

2008, p. 12) a serem endereçados.  

 Dessa forma, o tráfico humano no Brasil surge como uma questão 

essencialmente feminina, associada ao trabalho sexual e que não contém os devidos 

mecanismos de reconhecimento da possibilidade de agência desse sujeito, apesar 

da prostituição ser legal nacionalmente. Além disso, o embasamento legal dessa 

caracterização essencialmente feminina e da prostituição perdura por muito tempo 

no Brasil, até 2016, estando presente na virada do século quando o tráfico se torna 

um problema social. Além disso, a proeminência de grupos de direitos da criança 

nesse momento é expressiva, e intensifica todos os efeitos já mencionados da 

equalização da mulher com a criança. Dessa forma, a especial vulnerabilidade da 

criança por causa da sua menoridade, é traduzida para a vulnerabilidade da mulher 

por causa do seu gênero, raça, classe social, nível de escolaridade, etc., se 

assemelhando bastante à mulher de terceiro mundo, ou a vítima de tráfico, ou o tipo 

ideal de vítima a, pessoa ingênua e humilde que por isso é iludida com certa 

facilidade, noção sustentada pelos dados da PESTRAF, ainda que tenham sido 

questionados.  

 
3.4: O momento: 2013 e o aumento de esforços de prevenção do 
tráfico humano no Brasil  
 Por fim, no aspecto do momento, é interessante se atentar às condições que 

parecem ter levado a iniciativa do Brasil de implementar a campanha do Coração 
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Azul em 2013 quando havia uma preocupação quanto ao aumento desenfreado da 

prostituição durante os mega eventos que aconteceriam no Brasil nessa época, quais 

sejam a Copa do Mundo em 2014 e as olimpíadas em 2016 (Blanchette et al, 2016). 

Além disso, em 2012, o tráfico humano havia sido ainda mais popularizado quando 

foi escolhido como tema da novela da Globo, Salve Jorge. Nesse sentido, essa 

última seção focará principalmente nesses dois eventos. 

 Em primeiro lugar, a novela Salve Jorge funcionou como uma clara 

tentativa de peça de conscientização da população sobre o tráfico. O enredo de 

Salve Jorge era focado em torno de uma personagem chamada Morena, que era uma 

mulher morena, tinha 18 anos, e morava em uma periferia no Rio de Janeiro e que 

aceita uma oferta para trabalhar como garçonete na Turquia. No entanto, lá ela 

descobre que a oferta era para trabalho em uma boate, com prostituição (Globo, 

2012/2013). Ela é mantida em cárcere privado, seus documentos são confiscados, 

ela não tem liberdade de ir e vir, sofre violência física, entre outros abusos (Lima, 

2013). A trama se conclui com uma cooperação entre a Morena, a polícia federal 

brasileira e a Interpol que infiltram a boate salvam as mulheres que lá estavam 

(Alves, 2015). 

 Segundo diversos autores (Lima, 2013; Oliveira et al, 2015; Jesus, 2012), a 

novela suscitou um maior conhecimento popular sobre o tráfico, e fez com que o 

tema ganhasse espaço expressivo entre as pautas midiáticas da época. Ela funcionou 

como peça não só de ficção, mas também de conscientização de várias formas: 

encaixou números sobre o tráfico em diálogos e trouxe depoimentos reais de 

parentes e vítimas de tráfico (Globo, 2012/2013). A novela ainda ilustrou uma 

crença de que a população brasileira desconhecia o tráfico, e que por isso ele ocorria 

tanto (Globo, 2012/2013). Diversos personagens da novela, inclusive o par 

romântico de Morena e policiais federais, desconfiam que o crime exista, afirmando 

diversas vezes que não passava de uma lenda urbana, até que no decorrer da história 

ele se torna mais evidente, e personagens começam a afirmar que era um crime 

invisível, mas que era preciso estar atento a ele, pois como a personagem da 

delegada Helô afirmou: “Ninguém acredita que esse crime existe, por isso que ele 

prospera cada vez mais” (Globo, 2012/2013). A prática da denúncia de suspeitas 

também foi ilustrada, e resultou em uma rápida ação da polícia brasileira que dá 

inicio à investigação contra os personagens que eram os aliciadores (Globo, 
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2012/2013). A globo inclusive criou uma plataforma, chamada Disque Salve para 

a denúncia de suspeitas (Alves, 2015). 

 Sobre o modo como o tráfico e questões de gênero são representadas na 

novela, por um lado Rosiane Albuquerque e Aluísio Lima (2015) apontam que uma 

vez que a novela lida somente com o tráfico para a prostituição forçada ou para 

adoção ilegal, somente vítimas mulheres ou bebês recém-nascidos são 

referenciados, o que é perigoso pois aproximam essas duas categorias e acabam 

caindo na já mencionada equalização dos conceitos que infantilizam a agência e 

racionalidade da mulher. Para as autoras, também é problemático que o desfecho 

da novela cai em outra significação questionada pela literatura: a também já 

mencionada fantasia da salvação, pois as mulheres traficadas são libertas por 

policiais que invadem o local onde elas estavam, o que pode ser utilizado como um 

meio para justificativa de batidas policiais em estabelecimentos do sexo, ainda que 

as profissionais do mercado aleguem que policiais tendem a não lhes conferir 

nenhuma proteção na prática (Albuquerque e Lima, 2015).  

 Por outro lado, quanto à construção da figura da mulher traficada 

representada na novela, o estereótipo da mulher de terceiro mundo não é 

completamente conferido. Especificamente sob a perspectiva da personagem 

principal, Morena não é necessariamente retratada como uma personagem que se 

iludiu facilmente como a Pestraf sugere (Cecria, 2002). Na trama, antes de Morena 

aceitar a proposta de trabalho no exterior que recebe, a personagem decide pedir 

para a empregadora de sua mãe, uma delegada da polícia federal que verificasse a 

autenticidade da oferta (Globo, 2012/2013). A personagem da delegada Helô, por 

sua vez, examina as informações providas à Morena sobre a empresa e verifica que 

a pessoa responsável por tal empresa era uma ex modelo famosa no Brasil e 

conhecida dela, e, portanto, chega a conclusão de que a vaga era legítima (Globo, 

2012/2013). Desse modo, o questionamento da legitimidade da oportunidade e 

ainda a verificação dela por uma delegada parecem indicar que a personagem não 

é construída a partir de um local de ingenuidade e que ela teria sido facilmente 

iludida como é conferido no estereótipo da mulher traficada nas campanhas visuais 

de prevenção. Além disso, uma vez traficada, Morena também não adota uma 

postura passiva, enfrentando os traficantes, e tentando fugir diversas vezes (Globo, 

2012/2013). 
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 Ainda assim, Morena compartilha de alguns signos que pertencem ao 

imaginário desse estereótipo, sendo do Sul Global, mulher, jovem, racializada, de 

condição econômica baixa, com baixa escolaridade, alguém que tem que cuidar 

sozinha do filho. Além disso, ela enfrenta dificuldades para se inserir no mercado 

de trabalho formal e ainda se encontrava em uma posição em que precisavam de 

dinheiro urgentemente pois o inquilino da casa que alugava com a mãe resolve 

colocar o imóvel a venda, implicando que ambas iriam perder o imóvel (Globo, 

2012/2013). A personagem também não era trabalhadora sexual, não é mencionado 

nenhum contato dela com o mercado sexual, e nem a sua vontade de participar dele. 

Ademais, a escolha do nome Morena pode lembrar imaginário brasileiro da mulher 

morena proposto no texto de Lélia Gonzales (1984), que afirma que o olhar da 

cultura brasileira sobre essa é marcado por um desejo sexual. De fato, no decorrer 

da trama, a personagem é alvo de comentários que revelam um mesmo olhar, 

principalmente durante a experiência do tráfico onde é referida como sexualmente 

atraente pelo seu visual tipicamente brasileiro (Globo, 2012/2013).  

 De qualquer forma, a novela Salve Jorge teve repercussão e estimulou o 

debate público sobre o tráfico humano no Brasil - já no ano seguinte, 2013, o 

segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (II PNETP) foi 

lançado. Nele, há especial atenção dada a objetivos de produção de materiais para 

a prevenção e conscientização. Nota-se, por exemplo, que dos 7 objetivos do plano, 

2 são relacionadas à produção de informações e sensibilização da sociedade quanto 

ao tráfico, e entre as 5 linhas operativas do plano, 3 se referem à capacitação, 

produção de conhecimento e campanhas de mobilização, incluem metas para a 

promoção de materiais informativos e disseminação de cartazes visuais para a 

construção do conhecimento sobre tráfico humano no Brasil (Ministério da Justiça, 

2013). É nesse panorama, para o cumprimento do II PNETP, que o Ministério da 

Justiça lança a campanha Coração Azul com o UNODC em maio de 2013, como 

uma ação em nome da prevenção do crime como elaborado no II PNETP (UNODC 

Brasil, 2013)10.  

 
10  Inclusive, na época foram inaugurados comitês sociais do Coração Azul, compostos por 
representantes da sociedade civil para ajudar na divulgação do tema e da campanha (UNODC Brasil, 
2014). No Rio, Glória Perez, criadora da novela Salve Jorge, compunha o comitê da cidade, e a rede 
Globo apoiou a iniciativa (Oliveira, 2013), ressaltando a influência da novela na campanha e na 
promoção do tema nacionalmente. 
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 Segundo Blanchette e Silva (2016), essa intensificação da movimentação 

em relação ao tráfico humano nesse momento também pode ser relacionada aos 

mega eventos que ocorreriam no Brasil. Para Julie Ham (2016), é relativamente 

comum que a previsão de mega eventos suscite uma preocupação em relação ao 

aumento do tráfico humano, principalmente para a prostituição forçada, advinda de 

uma crença de que aliciadores traficariam mais mulheres pois seria necessário 

suprir um aumento da demanda por serviços sexuais. Ham (2016) nota, porém, que 

essa preocupação não se confere na prática. Analisando a Copa do mundo na África 

do Sul e na Alemanha e as Olimpíadas no Canadá e na Grécia, Ham vê que antes 

do início desses eventos, reportagens anunciavam que era previsto que milhares de 

mulheres seriam “importadas” (Ham, 2016, p. 16), e que, para se prevenir, os 

Estados-sede investiam recursos no aumento da fiscalização no mercado do sexo. 

No entanto, após todos os eventos, nenhum, ou quase nenhum caso de tráfico de 

mulheres para a prostituição forçada é registrado. Ham (2016) conclui, portanto, 

que não há evidências que ligam um mega evento ao aumento do tráfico, e que, ao 

invés, o apelo desse discurso é fomentado pela agenda de grupos de feministas 

abolicionistas, que na sua busca em abolir toda prostituição, investem em uma 

narrativa sensacionalista e emergencial que relaciona os dois fenômenos sem levar 

em conta as complexidades existentes, e que reproduzem um pânico moral sobre a 

exploração de mulheres. Aqui, evidencia-se novamente um tipo de campanha 

criticado por Kapur (2012) já que colapsa pautas diferentes, confundindo 

mobilidade, turismo, prostituição e tráfico humano. 

 De qualquer forma, Blanchette e Silva (2016) apontam que essa 

preocupação é notável no Brasil frente aos mega eventos de 2014 e 2016. O quarto 

relatório de monitoramento do II PNETP, de julho de 2014, por exemplo, associa o 

Coração Azul com a copa, afirmando que para o evento, cartazes da campanha 

foram enviados para consulados brasileiros (Ministério da Justiça, 2014b). O 

relatório ainda afirma que outras campanhas foram realizadas para serem 

veiculadas nas cidades-sede da copa, e que mais de 500.000 materiais sobre tráfico 

humano foram distribuídos em preparação para a copa (Ministério da Justiça, 

2014b). 

 Depois da Copa, porém, nenhum caso similar foi reportado (Blanchette e 

Silva, 2016). Nesse sentido, para autores como Blanchette e Silva (2016), a 

iniciativa de intensificar essa distribuição de material de campanha contra o tráfico, 
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e, ainda que tenham dados pouco críveis, alertar para o seu aumento no período da 

copa é problemática, pois, na prática, cria-se um pânico moral popular infundado 

através dessas campanhas. Os autores ainda apontam que essa estratégia deixou 

legados para a organização do Rio para as olimpíadas de 2016, como o aumento da 

violência policial contra trabalhadoras do sexo (Blanchette e Silva, 2016). Como 

exemplo, eles citam interdições de estabelecimentos comerciais frequentados por 

prostitutas independentes, e o episódio em que, para a construção do porto 

maravilha, um antigo prédio foi alvo de uma batida policial em uma investigação 

de exploração sexual, onde quase 100 prostitutas que trabalhavam lá foram 

despejadas ilegalmente (Blanchette e Silva, 2016). Aqui, também fica evidente uma 

distância entre o discurso sobre a necessidade de prevenir esses crimes e proteger 

esses sujeitos e os efeitos que ações tomadas tem sobre os mesmos.  

 Posteriormente, a lei brasileira foi mudada em outubro de 2016, quando se 

ajustou a legislação brasileira ao protocolo de Palermo, eliminando as divergências 

que existiam (Brasil, 2016). A exploração da pessoa traficada, seja na sua 

movimentação ou no seu destino foi adicionada como condição necessária, a 

palavra prostituição foi excluída da redação e as outras possíveis finalidades do 

crime foram enumeradas (Brasil, 2016). Em 2018, o terceiro Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (IIIPNETP) foi iniciado, e nele, novamente, 

é dada ênfase na importância da produção e divulgação de materiais de 

conscientização tanto para a capacitação de servidores quando para a prevenção do 

crime (Ministério da Justiça, 2018). Apesar das mudanças jurídicas extensas, muito 

pouco material acadêmico foi produzido sobre os efeitos da mudança, ou sobre 

casos de mulheres traficadas que foram protegidas sob a nova lei. O material 

divulgado pela campanha do Coração Azul, que será abordado com mais 

profundidade no próximo capítulo, também não sofreu alterações frente à nova lei.  

 Portanto, é possível perceber que, no Brasil, a campanha do Coração Azul 

é instituída mediante maior popularidade sobre o tema, i.e. tanto em função do 

destaque aberto pela novela e pelas discussões sobre mega eventos e a temática. 

Sendo assim, percebe-se que a campanha de conscientização é usada como meio de 

alertar à população sobre um fenômeno do qual não se tem informações suficientes 

(o aumento de mulheres exploradas na prostituição para “suprir” uma demanda 

aumentada pela vinda de estrangeiros para a copa), o que, na opinião de autores 

como Blanchette e Silva, cria um pânico moral infundado. 
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4. A mensagem: O Coração Azul no Brasil  
 

 Tendo estabelecido a pesquisa sobre o contexto em que a campanha se 

insere, cabe agora olhar para as imagens produzidas na campanha do Coração Azul 

no Brasil, buscando identificar os signos, significados recorrentes e ícones 

genéricos que constroem conjuntamente uma mensagem conotada que se tenta 

passar. Essa identificação parte do conhecimento adquirido pela pesquisa teórica e 

contextual até aqui apresentada, que na dimensão legal internacional, demonstrou 

que a definição do protocolo de Palermo é amplamente influenciada por um cunho 

criminalista, migratório, e se posiciona como um meio-termo ambíguo no debate 

entre feministas abolicionistas e transnacionais. Isso resultou em um entendimento 

do tráfico sob uma perspectiva penal, e que ainda é bastante associada ao gênero 

feminino e ao mercado do sexo. Ademais, uma noção essencialista da feminilidade 

aqui pode ser notada, pela associação natural da mulher traficada à criança, ambas 

entendidas como passivas e vulneráveis e por isso mais propensas a serem 

traficadas, aproximando, portanto, a noção da vítima de tráfico à mulher de terceiro 

mundo.  

 Da perspectiva do ator, observou-se que as iniciativas do UNODC são 

poucas. Iniciativas de cooperação são pouco públicas e os dados disponibilizados 

pelo escritório não suprem a necessidade geral por dados melhores. Além disso, 

vale lembrar que sob a iniciativa da UN.GIFT, o UNODC patrocinou campanhas 

de conscientização que lidam com o tema da migração e da raça de formas 

criticáveis, além de se atentar para o fato de que os grandes doadores para a 

campanha do Coração Azul são governos que adotam uma posição abolicionista.  

 Além disso, sob a perspectiva do local, é importante notar que o Brasil 

adotou oficialmente, por muito mais tempo do que o paradigma internacional 

(1940-2016), uma definição de tráfico que só reconhecia a finalidade da 

prostituição e não considerava a exploração como elemento necessário para o 

crime, e ainda só o desassociou de uma vítima necessariamente feminina em 2005. 

Assim, essas associações, reforçadas pelo paradigma legal, influenciaram a 

compreensão da questão nacionalmente, como é evidenciado pela PESTRAF. A 

pesquisa, além de focar no tráfico de crianças e mulheres para exploração sexual 

comercial, perpetua a caracterização da vítima de tráfico baseada nos dois “tipos 
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ideiais” (Cecria, 2002, p. 167) já criticados. Ainda evidente na PESTRAF é 

justamente o retrato de que mulheres brasileiras tendem a ser mais traficadas pois 

podem ser “facilmente iludidas” (Cecria, 2002, p. 167) pelos aliciadores. A 

pesquisa ainda reforça a inocência desse sujeito com artifícios narrativos que não 

são significativos do ponto de vista legal para a caracterização da vítima, mas que 

contribuem para reforçar uma ideia de um sujeito vulnerável e digno de pena, como 

a sua beleza, não envolvimento com o mercado do sexo, sua pouca idade, entre 

outros. Perpetua-se, decorrente, um discurso colonial no Brasil que categoriza essa 

mulher traficada como alguém mais vulnerável a ser traficada por causa desses 

fatores. 

 Finalmente, é interessante lembrar que na dimensão do momento em que a 

campanha Coração Azul foi implementada, já circulava no Brasil uma curiosidade 

popular sobre o tráfico, dada a novela Salve Jorge. Essa narrativa também atuou 

como material de conscientização, tentando evidenciar um fenômeno relativamente 

pouco conhecido, e pouco acreditado como afirmado em cenas da própria novela 

(Globo, 2012/2013). Mais importante, porém, é a justificativa da necessidade da 

campanha por causa dos mega eventos que ocorreriam no Brasil em 2014 e 2016, e 

a crença de que eles causariam o aumento desenfreado do tráfico de mulheres para 

a prostituição, apesar dessa associação ter sido descreditada em outras ocasiões 

(Ham, 2016). Ainda assim, para Blanchette e Silva (2016), se torna dever do Brasil, 

como país sede, se empenhar em ações de prevenção que impediriam que isso 

acontecesse, o que na prática significou a propagação e intensificação de 

campanhas de conscientização, como a do Coração Azul, a partir de 2013.  

 Sendo assim, a campanha do Coração Azul é implementada em um contexto 

onde a pessoa traficada foi discursivamente produzida a partir de noções coloniais 

de gênero que a classificam como uma mulher do Sul Global, e assim inerentemente 

vulnerável ao tráfico, como dito, e em um momento em que se acreditava na 

imediata necessidade de agir para prevenir o crime. Para tanto, nesse cenário, o 

Brasil decide por se juntar à campanha do UNODC em 2013. Desde 2014, assim, 

são promovidas anualmente as Semanas Nacionais de Mobilização para o 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que acontecem normalmente no final de julho 

(Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2021). Nelas, “ações de grande 

visibilidade” (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2021) são implementadas, 
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como a iluminação de prédios públicos com a cor azul, realização de seminários, 

postos educativos, e distribuição de materiais.  

 Como o evento não ocorreu em 2020, dada a pandemia do coronavírus, 

desde 2014 foram realizadas seis Semanas Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico, 

cujos relatórios são disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(2021). Elas são implementadas em todos os estados brasileiros, onde panfletos, 

adesivos e camisetas são distribuídos e centenas de cartazes são exibidos, atraindo 

milhares de pessoas (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2021). Por 

exemplo, só em 2019, 143.674 materiais foram distribuídos, e foi estimado que um 

público de 68.955 pessoas compareceu ao evento só no Paraná (Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, 2021). As imagens a serem analisadas aqui, como 

mencionado, foram retiradas desses relatórios, e contém todos os cartazes principais 

da campanha, imagens de panfletos distribuídos durante a semana de 

conscientização, e as demonstrações que foram feitas nesses eventos como exibidas 

nos relatórios. Além disso, imagens veiculadas no Facebook da campanha também 

serão analisadas.  

 Antes de passar para uma análise detalhada dos signos presentes em cada 

imagem, vale trazer a tona um argumento de Blanchette e Silva (2018), sobre a 

racionalidade por trás dessas campanhas de conscientização brasileiras. Eles 

afirmam que elas são tão difundidas pois acredita-se que elas preveniriam o tráfico 

uma vez que colocariam em evidência um fenômeno relativamente desconhecido, 

e que tendia a ser levado como ficção (pensamento também exibido em Salve Jorge 

(Globo, 2012/2013)). Elas teriam, assim, uma função educativa que daria 

credibilidade ao tráfico e alertaria a população de que ele era real. Como, porém, o 

Brasil é entendido como um país tanto de origem quanto de destino de casos de 

tráfico, essas campanhas pretenderiam alcançar dois públicos (Blanchette e Silva, 

2018). O primeiro deles seria um público geral, de quem é esperado a sensibilização 

e conhecimento sobre o fenômeno, mas também é incentivado um engajamento na 

repressão do crime por meio da prática de denúncias (Blanchette e Silva, 2018). 

Vale lembrar que a prática da denúncia de suspeitas de tráfico, inclusive, foi 

retratada em Salve Jorge, em um momento em que Morena faz uma denúncia, a 

polícia é rapidamente notificada e inicia-se a partir de então o desmascaramento 

dos traficantes na narrativa da história (Globo, 2012/2013). A novela conta, 

portanto, como a denúncia foi bem sucedida e sublinha, nesse caso, a competência 
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da polícia carioca, legitimando, assim, esse modo de lutar contra o tráfico. De 

qualquer forma, outra característica dessas campanhas, é um segundo público 

esperado, nas potenciais vítimas brasileiras de tráfico (Blanchette e Silva, 2018). 

 É possível identificar essas duas tendências nos materiais da Campanha do 

Coração Azul. Por um lado, a esperança de que o público geral se engajasse 

ativamente com o tema do tráfico é sugerido em quase todos os cartazes gráficos 

produzidos pela campanha (Imagens 5, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24), pois eles 

contém um convite para que o espectador denuncie suspeitas de tráfico. 

Normalmente a palavra “Denuncie” é incluída na arte, e as linhas telefônicas 

públicas onde isso poderia ser feito são indicadas pela frase “Disque 100 ou Ligue 

180”. Inclusive, em 2014, o UNODC destacou que um dos efeitos imediatos da 

campanha, foi que o número de denúncias populares dobrou de 2012 para 2013 

(UNODC Brasil, 2014). 

 Esse clamor pelo engajamento da população por meio de denúncias também 

lembra um argumento de Kamala Kempadoo (2016) mencionado no segundo 

capítulo. Kempadoo se refere à uma “fantasia de salvação” (Kempadoo, 2016, p. 6) 

que atores civis engajados no enfrentamento ao tráfico teriam. Ela argumenta que a 

reprodução da noção da pessoa traficada como uma vítima, sem agência e meios de 

resistir, convida outros a “salvarem” esse sujeito, como um ato de benevolência, ou 

um dever para com pessoas indefesas. Paralelamente, Blanchette e Silva se referem 

à forma como as campanhas endereçam os “bons cidadãos” (Blanchette et al, 2018, 

p. 14) brasileiros que devem denunciar suspeitas e assim assistir pessoas traficadas. 

É um pensamento, porém, que posiciona esses civis que decidem se engajar com o 

tráfico humano, como inerentemente capazes de “salvar” pessoas traficadas, 

assumindo mesmo um senso de responsabilidade de agir.  

 Em perspectiva internacional, Kempadoo (2016) nota como essas 

campanhas costumam ser desenvolvidas em núcleos predominantemente brancos 

no Norte Global, entendidos como os atores a “salvarem” pessoas traficadas, por 

sua vez representadas por corpos femininos e do Sul Global. A fantasia da salvação 

portanto, é uma lógica construída dentro de um conhecimento colonial para 

Kempadoo, que legitima medidas intervencionistas no Sul Global como um dever 

humanitário do Norte Global - ou “uma versão atualizada do fardo do homem 

branco” (Rothchild, 2011 apud Kempadoo, 2016, p. 8).  Nesse sentido, a própria 

promoção da campanha do Coração Azul como uma iniciativa financiada por 
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americanos, noruegueses e suecos pode ser lida dessa maneira - talvez uma forma 

de um “dever cívico” do Norte Global, que toma a iniciativa de conscientizar sobre 

o tráfico humano no Sul Global, mas o faz sob um conhecimento específico, que, 

como se verá, tem uma relação com o posicionamento abolicionista desses países 

doadores. 

 Além da dinâmica internacional, Blanchette e Silva (2018) também 

defendem que existe uma lógica racial na própria dinâmica nacional brasileira, pois 

enquanto as campanhas são produzidas por órgãos estatais, os autores afirmam que 

o público que comparece às Semanas Nacionais de Enfrentamento “tende a ser mais 

de 90% branco e de classe média ou alta” (Blanchette e Silva, 2018, p. 20), 

constituídos como os sujeitos a assumirem a responsabilidade cívica para liderar a 

luta contra o tráfico de pessoas. No mesmo texto, porém, os autores lembram um 

discurso dado pela representante carioca da Campanha Coração Azul na Semana 

Nacional de Enfrentamento de 2015, no qual ela afirmou que “precisamos educá-lo 

para denunciar pessoas e situações que não são normais, para que a polícia possa 

ser acionada” (Blanchette e Silva, 2018, p.20). Aqui se referindo a como o grupo lá 

presente, e civicamente responsável pela assistência de pessoas traficadas (Estado 

e a elite branca que costuma frequentar o evento), precisam “educar” alguém para 

saber quando acionar a polícia, por sua vez atores como “O lixeiro que trabalha na 

comunidade e sabe muito bem quem são os traficantes” (Blanchette e Silva, 2018, 

p.20), segundo outra fala da representante.  

 Isto é, constrói-se aqui também, um discurso de que seria preciso ensinar a 

população brasileira pobre e que “trabalha na comunidade” o que é o tráfico e como 

identificá-lo, pois, entende-se que eles estariam em uma posição mais capaz de 

denunciar pois “sabem muito bem quem são os traficantes”, ou seja, estão perto de 

situações de tráfico. A fala, desse modo, posiciona o crime do tráfico como 

pertencente essencialmente ao ambiente da comunidade, ocorrendo entre as 

populações mais pobres do Brasil (Blanchette e Silva, 2018). Ao mesmo tempo, 

porém, dá-se a entender que é o Estado e a elite branca (o nós da fala da 

representante) que de fato saberiam o que é o tráfico, o entenderiam, e, portanto, 

teriam um dever cívico de “ensinar” a população mais pobre, e majoritariamente 

negra como/o que denunciar por meio das campanhas. Ou seja, ainda que, 

teoricamente, essa população conviva com o crime, ela é incapaz de identificá-lo e 

denunciar “pessoas e situações que não são normais”. Desse modo, reproduz-se 
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nacionalmente uma dinâmica igualmente racial e colonial, onde o sujeito branco é 

capaz de entender o tráfico, e deve ensinar o outro sobre o crime, pois ainda que 

esse conviva com o tráfico, ele é incapaz de entendê-lo até que seja ensinado por 

aquele que detém o conhecimento, para que denúncias sejam feitas, e o Estado, na 

forma da polícia, possa intervir (Blanchette e Silva, 2018).  

 Ao mesmo tempo, o argumento de que existiria um segundo público alvo 

nas potenciais vítimas de tráfico, pode ser refletido em escolhas gramaticais de 

alguns cartazes que parecem pretender falar com esse grupo diretamente. Eventuais 

escolhas que sugerem essa tendência serão melhores explicadas na análise de cada 

imagem, mas um exemplo é o uso de “Nós” no cartaz a esquerda da imagem 16, na 

frase “Nós não estamos à venda”, que pode indicar que quem não está a venda seria 

tanto a mulher retratada no cartaz, quanto o público que o vê, sugerindo portanto 

uma unidade entre ambos. São imagens que buscam, portanto, uma identificação 

entre as representações e as potenciais vítimas, que são convidadas a se imaginarem 

na situação retratada na imagem. A racionalidade, aqui, desse modo, seria de que 

essas pessoas supostamente começariam a saber que o tráfico existe, por meio das 

campanhas, e assim, rejeitariam propostas de trabalho suspeitas no exterior - ou 

campanhas serviriam para “ensinar membros de certas populações que eles são 

vítimas potenciais e, assim, encorajá-los a não migrar” (Blanchette et al, p. 14, 

2018). De qualquer forma, essas campanhas também teriam o propósito de “educar” 

esse segundo público alvo, os mostrando que certas ofertas podem ser ilusórias e 

devem, assim, ser recusadas. 

 Desse modo, surge, a partir disso, um grande questionamento: Quais 

“pessoas e situações anormais” são enquadradas e associadas ao contexto do tráfico 

tanto a fim de gerar desconfiança/identificação na potencial vítima, como para gerar 

uma denúncia? Nesse sentido, uma vez que um dos públicos alvos é a potencial 

vítima, entende-se que ela é parte dos espectadores, ou seja, endereça-se aqui a 

potencial vítima como brasileira, um sujeito do Sul Global. Ademais, por discursos 

como o da representante carioca citado, entende-se que, essas pessoas e situações 

também são colocadas em locais economicamente desfavorecidos e 

majoritariamente negros, aqui entendidos como mais vulneráveis a sofrerem o 

tráfico. Nesse sentido, também vale destacar que dentre as 24 imagens coletadas da 

campanha Coração Azul, 18 (75%) se referem claramente à pessoas traficadas 

como mulheres (imagens 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
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24, 25, 26, 27). Dessas 18 imagens, 14 indicam se referir ao tráfico de mulheres 

para a exploração sexual (imagens 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 27). Isto é, no total, cerca de 58% de todos os cartazes, pôsteres, e 

demonstrações que são retratadas nos relatórios do Ministério da Justiça ou no 

Facebook da campanha dizem respeito a esse sujeito específico - a mulher traficada 

para a prostituição, ainda caracterizada como brasileira, ou seja do Sul Global, e 

associada a um local economicamente desfavorecido e majoritariamente negro. 

Desde já, pela repetição constante desse sujeito, é possível reconhecer a mulher 

brasileira traficada para a prostituição como um ícone genérico da campanha. Daí, 

também, a conclusão de Blanchette e Silva (2018) de que as “pessoas e situações 

anormais” onde as denúncias são incentivadas / prováveis vítimas se identificam, 

compreendem majoritariamente um sujeito feminino e do Sul Global, e situações 

relacionadas ao mercado sexual (Blanchette et al, 2018, p. 21).  

 Na verdade, a única ocasião em que o cartaz oficial da campanha não 

retratava um sujeito claramente feminino foi no seu primeiro ano de divulgação, em 

2014 (imagem 1).  

 Nesse cartaz, são colocados 3 sujeitos, sendo 2 homens, um branco e um 

negro e uma mulher, morena, que vestem camisas brancas que compõem o lema da 

campanha: "Liberdade não se compra, dignidade não se vende, denuncie o tráfico 

de pessoas”. Por sua vez, esse slogan da campanha pode ter uma mensagem 

conotada interessante. Pelo verbo contido em cada frase, podemos ter uma 

Imagem 1: Cartaz oficial 2014 

Fonte: Ministério da Justiça. Relatório da 1º Semana Nacional de Mobilização de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
- 28 de julho a 1º de agosto de 2014. Brasilia: Ministério da Justiça, 2014. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-
protecao/trafico-de-pessoas/campanhas/apresentacao-semana-de-mobilizacao-de-2014-pdf.pdf>. Acessado em: 10 de abril 

de 2021.   
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indicação do público com o qual pretende-se comunicar. Nesse sentido, enquanto a 

frase "denuncie o tráfico de pessoas”, claramente endereça o público geral que é 

convidado a engajar na repressão do crime, como explicado, a frase "liberdade não 

se compra” por sua vez pode endereçar o aliciador, por esse ser o ator que 

ativamente "compra”, ou lucra de alguma forma, com o tráfico de alguém. Já a frase 

"dignidade não se vende”, seguindo a lógica, parece endereçar a pessoa traficada, 

por ser alguém que potencialmente pode dar algo de si no processo do tráfico, ou 

quem "vende” algo.  

 Nesse sentido, no caso da leitura da frase dentro do contexto do caso de 

tráfico humano para a exploração sexual, o uso da palavra "dignidade” pode ser 

significativo. Se a frase "dignidade não se vende” se referir às prováveis vítimas na 

forma das trabalhadoras sexuais, a palavra pode conferir uma lente moral ao 

mercado sexual. Isto é, pode sugerir que a venda do sexo por trabalhadoras sexuais 

se equivale à venda de sua dignidade. Nesse caso, portanto, o cartaz adotaria uma 

mensagem conotada inserida em uma lógica moral específica que se assemelha ao 

abolicionismo pela reprodução da ideia de que a venda do sexo é a venda da 

"dignidade” de alguém, e que essa venda leva ao tráfico humano. Caracteriza-se, 

assim, a trabalhadora sexual como “indigna” e em necessidade de ajuda, em 

descrédito das perspectivas feministas transnacionais, que atentam para o perigo 

desse entendimento de toda trabalhadora sexual como necessariamente explorada, 

o que retira a agência da mulher que se auto-intitula como uma prostituta voluntária, 

a vitimiza, e legitima medidas de controle sobre ela.  

 De qualquer forma, já no ano seguinte, o cartaz oficial da campanha Coração 

Azul retrata um sujeito especificamente feminino. A imagem 2, dessa forma, 

corresponde ao principal cartaz da campanha entre 2015 e 2017. Sua imagem é 

particularmente interessante para análise pois contém signos que indicam um 

entendimento colonial da mulher traficada, uma vez que a retrata como um sujeito 

feminino do Sul Global cuja racionalidade e agência são infantilizadas, 

caracterizando essa ingenuidade como o motivo pelo qual são especialmente 

passivas de sofrer tráfico. 

 No plano denotativo, o cartaz é principalmente azul, em concordância com 

o propósito da campanha. Ele contém a representação de um desenho de uma 
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mulher, cujo cabelo se encontra espalhado acima 

dela e estampado de diversas outras imagens. Na 

imagem, em conjunto com a logo da campanha, 

encontra-se a frase: "Para que o sonho não vire 

armadilha, saiba mais sobre o tráfico de pessoas”, 

seguido das linhas telefônicas de denúncia 

disponíveis no Brasil. 

 Já para a construção do sentido conotativo, 

é interessante perceber alguns signos utilizados na 

imagem. Partindo da frase "Para que o sonho não 

vire armadilha, saiba mais sobre o tráfico de 

pessoas”, é possível observar que ela reforça a tese 

de que o propósito da campanha é educar a 

população brasileira para prevenir o tráfico. O uso 

das palavras sonho e armadilha, porém, chamam 

atenção, pois sugerem que há uma diferença entre a 

imaginação, implicitamente dessas mulheres que são traficadas, e a realidade - o 

sonho, na verdade, é uma armadilha.  

 É também interessante notar que esse cartaz se assemelha a uma outra 

campanha anti-tráfico brasileira feita pela 

Secretária de Justiça do Ceará (imagem 3). 

Esse cartaz não faz parte da Campanha 

brasileira do Coração Azul, mas é 

interessante analisar as imagens 

paralelamente pois percebe-se que elas 

buscam passar mensagens parecidas. O 

cartaz do Ceará, por sua vez, mostra a 

imagem de uma mulher, loira e branca, 

vestida como a personagem da princesa 

Cinderela, carregando uma mala ao fugir de 

uma floresta e o que parece ser uma casa de 

madeira, acompanhado da frase: "tráfico de 

pessoas, não caia nesse conto”. Essa frase é 

Imagem 2: Cartaz oficial 2015-2017 

Fonte: Ministério da Justiça. Relatório da 2º Semana Nacional de 
Mobilização de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - 22 a 31 de julho de 

2015. Brasilia: Ministério da Justiça, 2015.  Disponível em: 
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-

pessoas/campanhas/relatorio-da-2o-semana-compressed.pdf>. Acessado em: 
10 de abril de 2021.  

Imagem 3: Cartaz da Secretaria de Justiça do Ceará 

Fonte: BLANCHETTE, Thaddeus; SILVA, Ana Paula de. A Vítima 
Designada: Representações do Tráfico de pessoas no Brasil. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, V. 33, N. 98, 2018.  
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similar àquela contida no cartaz da campanha Coração Azul, ao passo que também 

sugere uma diferença entre a imaginação dessa mulher e a realidade - 

Provavelmente, essa mulher, pela mala que carrega, acreditou que viajaria para 

algum local onde melhoraria sua condição de vida, mas na verdade caiu no conto 

do tráfico. Isto é, o sonho, na verdade é uma armadilha, e o conto de fadas, na 

verdade é o tráfico de pessoas.  

 As frases podem sugerir, assim, uma inerente distância entre a mulher 

traficada, o seu racional e a realidade. Elas indicam que ela pensa em termos mais 

fantasiosos, lúdicos e inocentes, sonhando, ou acreditando em contos de fadas, o 

que a torna facilmente iludível (Cecria, 2002, p. 167) e mais vulnerável para sofrer 

tráfico humano. Vale também destacar a flexão verbal das frases (“não caia no 

conto”, “saiba mais sobre o tráfico”), pois endereça diretamente o espectador da 

imagem reforçando novamente a ideia de que as campanhas brasileiras pretendem 

atingir as potenciais vítimas, vistas, portanto, como mulheres brasileiras 

desinformadas. Sendo assim, a campanha parece dizer: saiba mais sobre o tráfico 

de pessoas, para que o seu sonho não vire uma armadilha, alertando ao espectador 

para que ele não caia no conto do tráfico como a Cinderela. Além disso, são 

mensagens que também podem lembrar, de novo, o argumento de Kapur (2012) da 

confusão entre migração e tráfico, ou do cunho anti-migratório dessas campanhas, 

pois aqui, a mensagem parece se referir ao sonho dessa mulher de ter um emprego 

no exterior e assim melhorar sua condição de vida viajando. Na medida em que 

esses cartazes associam isso à armadilha, ao tráfico de pessoas, parecem 

impossibilitar que esse ideário de um projeto de migração econômica bem-sucedido 

aconteça, ou pelo menos desencorajam que essa mulher cultive esse pensamento, o 

associando a algo perigoso.  

 Ademais, os significados que podem ser percebidos no signo da expressão 

da representação feminina da imagem 2 também são interessantes, e parecidos com 

os significados atrelados à Cinderela da imagem 3. Na imagem 2, podemos notar 

que a mulher do desenho olha para cima, com as sobrancelhas arqueadas e rugas de 

expressão em volta de seus olhos que podem sugerir uma expressão de felicidade. 

Essa representação parece indicar uma antecipação positiva de algo por vir, ou, 

partindo da frase do cartaz, que ela sonha e deseja algo positivo para si. Da mesma 

forma, na imagem 3, a Cinderela também parece sugerir uma expressão de 

esperança, com o seu queixo levantando, sua boa entreaberta e olhando para o 
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horizonte. Sabe-se, no entanto, que pelo contexto, apesar de suas expressões, o 

destino dessas mulheres não será positivo.  

 Há, também, certa indicação nas duas imagens sobre qual é a esperança 

dessa mulher, ou quais são seus sonhos. Na imagem 3, a evocação do personagem 

da princesa Cinderela é interessante nesse sentido. O conto de Cinderela, 

essencialmente, narra a história de uma empregada doméstica, ocupação comum 

para muitas mulheres no Brasil, que sofria abusos de suas empregadoras, mas é 

resgatada por um príncipe que se apaixona por ela. Nesse sentido, a imagem parece 

sugerir que existem paralelos entre a mulher traficada e a personagem, ou talvez 

mesmo que a mulher traficada se imagine como Cinderela. Inserida no cenário de 

uma floresta, em frente a uma casa de madeira, e fugindo com seus pertences deste 

local, a imagem parece indicar que esse é o seu local de origem, talvez ela more na 

casa de madeira. O campo e essa casa, podem então sugerir que ela venha de um 

contexto de pobreza, e esteja morando em uma situação precária, e que, como a 

Cinderela, necessite ser resgatada por alguém, ou que ela espere por um príncipe. 

Dessa forma, a imagem indica que a mulher traficada tem esperança de ter um final 

como o de Cinderela, mas o associa a uma narrativa fictícia e infantil, quase como 

um delírio desse sujeito - ou seja, a 

mensagem que se tenta transmitir é de 

precaução, falando com a espectadora 

como potencial vítima para comunicar que 

é fantasioso que ela pense que terá um final 

feliz similar a história da Cinderela, que a 

sua condição de vida melhore ao viajar. 

Nesse sentido, reforça-se aqui o cunho anti-

migratório da imagem e indica-se uma 

mensagem com um tom paternalista.  

 Paralelamente, no cartaz da imagem 

2, também reproduzido em um panfleto 

mostrado na imagem 4, ao lado, na medida 

em que a representação olha, desejando, 

sonhando, para cima, em direção ao seu 

cabelo, é possível que esse seja o conteúdo 

de seus sonhos. Se olharmos para o que se 

Fonte: Coração Azul - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Foto. Brasilia, 28 de 
julho de 2016. Facebook: @trafico. pessoas. Disponível em: 

https://www.facebook.com/trafico.pessoas/photos/1100703546642203 Acesso 
em: 10 de abril de 2021.  

Imagem 4: Panfleto da campanha em 2017 
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encontra desenhado no cabelo dessa mulher, nos seus sonhos, vemos imagens 

desenhadas de modo infantilizado que incluem um grande bolo, um sorvete, um 

gato, vários corações, flores e estrelas, óculos de sol, uma mala de viajem, música, 

um arco-íris, uma montanha-russa, um balão de ar, um passarinho tocando um 

trompete, lápis de colorir, o que parece ser um homem em uma scooter, entre outros. 

Aqui, sugere-se a ingenuidade desses pensamentos, desses sonhos, ou mesmo dos 

objetivos de vida dessa mulher, ou, como Blanchette e Silva argumentam, temos 

uma representação feminina que, pelo modo como seu cabelo está desenhado, está 

com a cabeça "literalmente enfiada nas nuvens” (Blanchette et al, p. 14, 2018), o 

que também indica que a campanha possa considerar esse sujeito como inocente.  

 São representações, assim, que infantilizam a suposta imaginação dessa 

mulher, e sugerem que ela sonha ingenuamente com objetivos fúteis, e de novo, 

infantis. Tal representação, assim, debilita a racionalidade desse sujeito, e indica a 

sua inerente inocência, ingenuidade e incapacidade de discernir entre os sonhos, os 

contos de fadas e a armadilha. Nessa construção, a agência dessas representações 

aqui também é infantilizada. No caso da Cinderela, por exemplo, pela narrativa que 

é contada no cartaz, temos um personagem que age, ela foge da floresta, indica estar 

indo viajar autonomamente, da mesma forma que no cartaz do Coração Azul, ainda 

que essa representação não esteja se agindo fisicamente como a Cinderela, a frase 

parece indicar que essa mulher sonha, nesse contexto, em melhorar a sua condição 

de vida no exterior, e que provavelmente também aceitou uma oferta de trabalho 

que se tornará a armadilha. Sendo assim, aqui essas mulheres não são representadas 

como completamente coagidas ou sem agência, elas sonham, elas fogem, elas 

aceitam a proposta no exterior, elas carregam suas malas para viajar. No entanto, é 

uma agência que aqui é infantilizada pela campanha. Essa agência, segundo as 

narrativas dos cartazes, parte de um local de ingenuidade, de inocência, porque essa 

mulher não conseguiria compreender que está ela própria agindo para cair no conto 

do tráfico, para se colocar nessa posição, aceitando propostas suspeitas, ou sendo 

“facilmente iludida” (Cecria, 2002, p. 167) por pessoas que ela deveria ter 

considerado suspeitas. Assim, também parece aqui, uma agência que é enquadrada 

como o motivo do tráfico: esses sujeitos, femininos, do Sul Global, pobres, 

desinformadas, pensam irracionalmente, agem ingenuamente e por isso sofrem 

tráfico. Isso também contribui para um olhar colonial sobre os mesmos, são como 
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as mulheres de terceiro mundo de Mohanty (2003), vitimadas pelo seu gênero, 

nacionalidade, não-emancipação que as fazem ser entendidas como ingênuas, 

vulneráveis demais para terem sua racionalidade validada. De qualquer forma, são 

signos que constroem uma mensagem conotada que infantiliza a racionalidade e da 

agência dessas mulheres do Sul Global, assim como o protocolo de Palermo, ou a 

PESTRAF.  

 Na imagem 2, portanto, percebe-se a técnica mencionada por Willamson 

(1978) de escolher diversos signos com um mesmo significado, uma vez que a 

infantilidade / ingenuidade / inocência dessa mulher é continuamente sugerida, na 

palavra sonho, na expressão de esperança do desenho, e no conteúdo dos seus 

sonhos. Demonstra-se, portanto, uma mensagem conotada com cunho anti-

migratório e construída por noções de gênero coloniais, ao indicarem a inerente 

ignorância e inocência da mulher brasileira passível de tráfico, implicitamente 

jovem, pobre, nordestina e sem escolaridade como sugerido pela PESTRAF, e por 

isso ingênua o bastante para cair no conto de que existe uma oportunidade de 

melhora da vida dela no exterior. É, dessa forma, uma mensagem conotada que 

menospreza a agência e racionalidade dessas mulheres, acabando por infantilizar 

esses fatores de "vulnerabilidade” que ela apresenta.  

 Além disso, vale olhar para algumas demonstrações que ocorreram durante 

algumas Semanas Nacionais de Mobilização do Coração Azul, que também 

remetem a significações criticáveis. Nesse sentido, pode-se notar que o Estado do 

Amazonas recorrentemente exibe (em 2015 (imagem 5), 2017 (imagem 6) e 2018 

(imagem 7)) caixotes de madeira em esteiras de aeroportos, onde normalmente se 

Imagem 5: demonstração no Amazonas em 
2015 

Fonte: Ministério da Justiça. Relatório da 2º Semana 
Nacional de Mobilização de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas - 22 a 31 de julho de 2015. 

Brasilia: Ministério da Justiça, 2015.  Disponível em: 
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-

pessoas/campanhas/relatorio-da-2o-semana-
compressed.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 2021.  

Imagem 6: demonstração no Amazonas 
em 2017 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 4º 
Relatório da Semana de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas. Brasilia: Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, 2017. Disponível em: 
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-

pessoas/campanhas/relatorio-4a-semana-de-
mobilizacao>. Acessado em: 10 de abril de 2021.  

Imagem 7: demonstração no 
Amazonas em 2018 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Relatório da 5º Semana Nacional de Mobilização Para 
o Enfrentamento ao Tráfico de pessoas 2018 (30/jul a 

04/ago). Brasilia: Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, 2018. Disponível em: 

<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/campanhas/relatorio-da-5a-semana-nacional-de-
mobilizacao-para-o-etp7-versao-final.pdf>. Acessado em: 

10 de abril de 2021. 
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retiram bagagens, nos quais está escrito "tráfico de pessoas é crime”, acima, e possuí 

dois buracos em cada lado, um preenchido por um olho e por uma mão, sugerindo 

que há uma vítima de tráfico sendo movimentada dentro do caixote.  

 A ação parece ter o objetivo de demonstrar a exploração que pessoas 

traficadas sofrem, e, na analogia feita entre a caixa e uma mala, a forma como elas 

são tratadas como objetos, talvez. Tendo em vista, no entanto, as contribuições da 

literatura feminista crítica sobre o tráfico, o signo do caixote pode representar ao 

mesmo tempo dois significados diferentes. Por um lado, ele procura retratar a 

mulher traficada em um estado de total imobilidade, e, portanto, de falta total de 

agência. Esse é um signo identificado frequentemente em análises como a de 

Rutvica Andrijasevic (2007) em campanhas anti-tráfico europeias, que para ela tem 

o objetivo de evocar o controle de um terceiro, implicitamente os traficantes, sobre 

um corpo feminino. Ela também identifica, nas campanhas europeias, que esse 

corpo feminino é normalmente retratado de costas e nu, em um esforço para 

sublinhar a vulnerabilidade dessa mulher que foi traficada. Ainda que 

especificamente a nudez ou a ocultação do rosto desse sujeito não seja conferida no 

exemplo brasileiro, ainda assim a demonstração das imagens 5, 6 e 7, procuram 

ressaltar a vulnerabilidade e posição de vitimização dessas mulheres por meio da 

sua imobilidade, além, é claro, de colocá-las aqui em uma posição desprovida de 

qualquer agência. Aqui, é importante notar que diferentemente da Cinderela 

(imagem 3), ou da mulher que sonha (imagem 2), cuja agência é infantilizada, temos 

mulheres completamente coagidas, que não escolhem de forma alguma estarem se 

movendo.  

 Além disso, o caixote também funciona como uma representação de outro 

significado, a escravidão. Isto é, a contenção física de alguém para que este seja 

forçadamente deslocado como um objeto pode ser uma analogia ao tráfico de 

escravos negros. A tentativa de estabelecer esse paralelo, ainda, é também uma 

estratégia identificada por outras teóricas que analisam mecanismos discursivos em 

campanhas anti-tráfico, como Jo Doezema (2010, p. 82). Ela, e autores como Jean 

Allain (2018), porém, criticam a associação entre a escravidão de pessoas negras 

com o tráfico de mulheres para a exploração sexual. Eles relembram o conceito da 

escravatura branca, e como esses dois fenômenos tiveram genealogias 

completamente diferentes, inclusive a princípio se referindo especificamente à 
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raças diferentes. Para Doezema (2010), portanto, o propósito do signo da escravidão 

é trazer urgência e importância histórica à questão, apesar da categoria do tráfico 

humano ter nascido de uma pauta muito diferente. Aqui, pode-se fazer uma relação 

com a suposta urgência de se conscientizar sobre o tráfico as vésperas da Copa do 

Mundo no Brasil mencionado no capítulo 3. Dessa forma, construiu-se a crença de 

uma necessidade de prevenir que era infundada, mas foi um discurso que levou ao 

aumento de denúncias públicas e de monitoramento e controle sobre esses espaços. 

Além disso, ele também funciona para passar a mensagem de uma representação de 

completa falta de agência nessas campanhas.  

 Esses dois significados, a imobilidade e a evocação da escravidão, também 

chamam atenção em outros cartazes e demonstrações relacionadas a campanha do 

Coração Azul. A imobilidade completa é retomada com o reaparecimento do signo 

do caixote em Roraima em 2018 (imagem 8), e em 2019 (imagem 9), por uma gaiola 

no Paraná em 2018 (imagem 10), uma cela no Amazonas em 2018 (imagem 11) e 

grades nas janelas no cartaz compartilhado pelo Facebook da campanha (imagem 12). 

 Paralelamente, a evocação da escravidão é feita de outra maneira por signos 

que remetem a compra de alguém. Um exemplo é o cartaz oficial da campanha 

desde 2018, pelo brinco que a mulher representada usa, que se assemelha a uma 

etiqueta de preço (imagem 13). Além disso, o código de barras na mão da mulher 

no cartaz a esquerda da imagem 14 e no ingresso a um seminário da Semana 

Nacional de Enfrentamento de 2018 no Mato Grosso (imagem 15) também remetem 

a uma comercialização. 

Imagem 8: Demonstração em Roraima em 2018 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relatório da 5º 
Semana Nacional de Mobilização Para o Enfrentamento ao Tráfico 

de pessoas 2018 (30/jul a 04/ago). Brasilia: Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, 2018. Disponível em: 

<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/campanhas/relatorio-da-5a-semana-nacional-de-mobilizacao-

para-o-etp7-versao-final.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 2021. 

Imagem 9: Semana do 
Coração Azul em Roraima de 

2019 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Relatório da 6º Semana Nacional de 

Mobilização Para o Enfrentamento ao Tráfico 
de pessoas. Brasilia: Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, 2019. Disponível em: 

<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-
de-pessoas/campanhas/relatorio-6a-semana-

nacional_03.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 
2021.  

Imagem 10: Demonstrações no Paraná em 
2018 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Relatório da 5º Semana Nacional de Mobilização 
Para o Enfrentamento ao Tráfico de pessoas 2018 

(30/jul a 04/ago). Brasilia: Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, 2018. Disponível em: 

<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/campanhas/relatorio-da-5a-semana-nacional-

de-mobilizacao-para-o-etp7-versao-final.pdf>. 
Acessado em: 10 de abril de 2021. 
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 Além disso, a imobilidade e a escravidão voltam a ser simultaneamente 

evocadas pelo símbolo da corrente. A corrente aparece no cartaz compartilhado 

pelo Facebook da campanha em 2019 (imagem 16), em um grafite feito no Paraná 

durante a Semana Nacional de enfrentamento em 2015 (imagem 17), e no cartaz 

presente a direita da imagem 8, que inclusive se refere ao "trabalho escravo”.  

 

Imagem 11: Demonstração no Amazonas em 
2018 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relatório da 
5º Semana Nacional de Mobilização Para o Enfrentamento 

ao Tráfico de pessoas 2018 (30/jul a 04/ago). Brasilia: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2018. Disponível 

em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/campanhas/relatorio-da-5a-semana-nacional-de-

mobilizacao-para-o-etp7-versao-final.pdf>. Acessado em: 10 de 
abril de 2021. 

Imagem 12: Cartaz compartilhado no Facebook em 2019 

Fonte: Coração Azul - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
Foto. Brasilia, 26 de julho de 2019a. Facebook: @trafico. 

pessoas. Disponível em: 
https://www.facebook.com/trafico.pessoas/photos/237022597302

3281. Acesso em: 10 de abril de 2021.  

Imagem 13: Cartaz oficial 
desde 2018 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Relatório da 5º Semana Nacional de Mobilização 
Para o Enfrentamento ao Tráfico de pessoas 2018 

(30/jul a 04/ago). Brasilia: Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, 2018. Disponível em: 

<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/campanhas/relatorio-da-5a-semana-
nacional-de-mobilizacao-para-o-etp7-versao-
final.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 2021. Imagem 14: Semana do Coração Azul em Roraima 

de 2019 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relatório da 6º Semana Nacional 
de Mobilização Para o Enfrentamento ao Tráfico de pessoas. Brasilia: Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, 2019. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-
protecao/trafico-de-pessoas/campanhas/relatorio-6a-semana-nacional_03.pdf>. 

Acessado em: 10 de abril de 2021.  

Imagem 15: Semana do 
Coração Azul no Mato 

Grosso em 2018 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relatório da 5º Semana Nacional 
de Mobilização Para o Enfrentamento ao Tráfico de pessoas 2018 (30/jul a 

04/ago). Brasilia: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2018. Disponível em: 
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/campanhas/relatorio-da-
5a-semana-nacional-de-mobilizacao-para-o-etp7-versao-final.pdf>. Acessado em: 10 

de abril de 2021. 

Imagem 16: Cartaz compartilhado no Facebook da campanha 
em 2019 

Fonte: Coração Azul - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Tráfico de Pessoas é crime! 
Denuncie!Disque 100 ou ligue 181! #julhoazul. Brasilia, 25 de julho de 2019c. Facebook: 

@trafico. pessoas. Disponível 
em:https://www.facebook.com/trafico.pessoas/photos/2368236099888935. Acesso em: 10 de 

abril de 2021.  

Imagem 17: Grafite feito durante a Semana Nacional 
e Enfrentamento no Paraná em 2015.  

Fonte: Ministério da Justiça. Relatório da 2º Semana Nacional de Mobilização de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - 22 a 31 de julho de 2015. Brasilia: Ministério da 

Justiça, 2015.  Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/campanhas/relatorio-da-2o-semana-compressed.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 

2021.  
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 Similarmente, as cordas tem um significado parecido e são muito 

recorrentes nas imagens, aparecendo em volta de todo o corpo da mulher 

representada no cartaz a direita da imagem 14, amarrando as mãos dessas mulheres, 

como na imagem 8 e na demonstração no Paraná em 2019 (imagem 18), ou em 

volta de seus pescoços, no grafite da imagem 17, e em três demonstrações no Paraná 

em 2018 (imagens 19 e 20), e em 2019 (imagem 21).  

 Em todas essas imagens, assim, evidencia-se, em contraste com a agência e 

racionalidade infantilizadas das primeiras imagens, a falta de agência e escolha que 

são aqui retratadas tanto no âmbito da relação estabelecida com a escravidão como 

com a imobilidade / mobilidade forçada. Temos uma mensagem conotada de 

mulheres do Sul Global sendo passivamente carregadas, levadas, vendidas. Além 

disso, a associação do fenômeno à escravidão é algo significativo, pois são em 

princípio fenômenos que dizem respeito a dinâmicas diferentes, e assim, essa 

associação realizada pode, mais uma vez, lembrar o argumento de Kapur (2012) 

sobre a confusão entre pautas feitas nesse tipo de campanha. Também, se visto sob 

o ponto de teorias decoloniais pode ser associado a uma tentativa de representação 

ocidental do fenômeno, contorcendo a significação histórica e racial que deve ser 

atribuída a ele, a fim da evocação de um senso de urgência indevido e infundado. 

 Paralelamente, as imagens 18, 19, 20, 21 e também a imagem 8, adicionam 

um signo em meio a falta de agência por causa da imobilidade física e a escravidão: 

o mercado sexual. Nessas imagens, mulheres aparecem sendo literalmente 

carregadas por homens sempre vestidos inteiramente de preto e de óculos escuros, 

que conduzem essas mulheres por uma corda. Além disso, signos como a 

maquiagem borrada das mulheres na imagem 19, a meia calça arrastão na imagem 

16, a imagem de uma mulher com suas mãos amarradas em cima de uma cama 

(cartaz à esquerda da imagem 8 imagens, 16 e 18) indicam a inserção desses sujeitos 

no mercado sexual, de forma que a representação masculina passa a se assemelhar 

um cafetão. Desse modo, realiza-se uma associação entre o mercado sexual, o 

tráfico de pessoas, a imobilidade, comercialização e escravidão que culmina em 

uma mensagem que lembra o que Doezema (2001) chama da representação da 

prostituta de terceiro mundo criada em campanhas anti-tráfico abolicionistas, 

mencionada no capítulo dois.  
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 Para Doezema (2001), a prostituta de terceiro mundo é a representação de 

um sujeito, feminino, do Sul Global, inserida no mercado sexual, e assim, 

implicitamente pobre, não emancipado e passivo e que é reduzida, nessas 

representações, de sujeito a um corpo machucado. Na medida em que não há 

agência, essas mulheres se tornam, para Doezema (2001), constituídas somente pelo 

dano causado a elas pela prostituição, dando à atividade um caráter essencialmente 

violento e forçado e à essas mulheres o caráter de vítima, refletido nas imagens por 

Imagem 18: Demonstração no Paraná em 2019 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relatório da 6º 
Semana Nacional de Mobilização Para o Enfrentamento ao 
Tráfico de pessoas. Brasilia: Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, 2019. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-

protecao/trafico-de-pessoas/campanhas/relatorio-6a-semana-
nacional_03.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 2021.  

Imagem 19: Demonstrações no Paraná em 2018 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relatório da 5º Semana Nacional de 
Mobilização Para o Enfrentamento ao Tráfico de pessoas 2018 (30/jul a 04/ago). 

Brasilia: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2018. Disponível em: 
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/campanhas/relatorio-da-5a-

semana-nacional-de-mobilizacao-para-o-etp7-versao-final.pdf>. Acessado em: 10 de abril 
de 2021. 

Imagem 20: Demonstrações no Paraná em 2018 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relatório da 5º Semana 
Nacional de Mobilização Para o Enfrentamento ao Tráfico de pessoas 
2018 (30/jul a 04/ago). Brasilia: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
2018. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-

pessoas/campanhas/relatorio-da-5a-semana-nacional-de-mobilizacao-para-o-
etp7-versao-final.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 2021. 

Imagem 21: Demonstração no Paraná em 2019 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Relatório da 6º Semana Nacional de Mobilização Para 

o Enfrentamento ao Tráfico de pessoas. Brasilia: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019. 
Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-

protecao/trafico-de-pessoas/campanhas/relatorio-6a-
semana-nacional_03.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 

2021.  
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mulheres machucadas, que eventualmente desviam o olhar da câmera ou que 

sempre são escoltadas por um homem. Uma representação, ainda, que novamente 

se coloca em negação das trabalhadoras sexuais voluntárias. Configura-se, portanto, 

também durante a Campanha do Coração Azul, mais uma mensagem abolicionista 

e moral, já que se retrata aqui, uma imagem da prostituição como necessariamente 

involuntária e da trabalhadora do sexo reduzida a um corpo sem ação, machucado, 

preso, sendo movido, como uma vítima sendo coagida, justificando, portanto, 

medidas de controle sobre esses espaços e educando o público a vê-los como 

“suspeitos”, locais a serem denunciados.  

 Dessa forma, no intervalo de imagens 6 a 21, a mensagem da coerção e falta 

de agência é transmitida por três principais significados que são repetidos em signos 

diferentes. Isto é, a escravidão é evocada em representações de códigos de barras, 

etiquetas de preço, caixas, gaiolas, jaulas, algemas e cordas, o que sugere a redução 

dessas mulheres à objetos passivos de compra, e, portanto, na perda de sua agência, 

ao serem comercializadas. Presente, ainda, em todas as imagens, é o retrato dessa 

mulher em posição de imobilidade ou mobilidade forçada, o que também é outra 

forma de retratar a vulnerabilidade e a perda de agência desse sujeito. Ao mesmo 

tempo, o universo do mercado sexual se associa à esses signos com as 

representações de camas, maquiagem exagerada, e homens vestidos de cafetões, e 

na medida em que essas mulheres também estão sendo retratadas em posição de 

comercialização, mobilidade forçada, ou violência física, assemelha-se a 

representação ao argumento abolicionista do mercado sexual, que ressalta a 

passividade e condição de exploração que se encontra no mercado do sexo, mais 

uma vez, portanto, retratando essas mulheres como desprovidas de agência, e 

negando a possibilidade da prostituição voluntária.  

 Portanto, essas imagens passam a mensagem de um corpo do Sul Global, 

feminino, vitimizado, passivo e em necessidade de resgate, em cenários onde 

ressalta-se a sua falta de agência, escolha e o seu tratamento como objetos ao invés 

de sujeitos. Além disso, são imagens que também associam diretamente assuntos 

diversos e diferentes (tráfico humano, mercado sexual, escravidão e vulnerabilidade 

feminina) o que pode gerar uma confusão entre as pautas, já criticada, e também 

direcionam a "educação” pretendida da campanha - ou seja, indicam uma educação 

que passa o olhar abolicionista do mercado do sexo, em detrimento das perspectivas 
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feministas transnacionais que buscam trabalhar para acabar com a estigmatização 

dessa trabalhadora.  

 De qualquer forma, podemos agora voltar atenção para a imagem 22, um 

cartaz compartilhado pela página do Facebook da campanha do Coração Azul em 

2019. No sentido denotativo, vemos uma menina, com o rosto machucado, do lado 

esquerdo da foto, com a mensagem "Tráfico de pessoas existe! Disque 100 ou ligue 

180” em sua blusa. Já do lado direito, acima da logo da campanha, a foto é 

completada com a frase: "Moça você é linda! Sua beleza precisa ser compartilhada! 

Já te falaram que você pode ser uma modelo internacional? Eu tenho uma proposta 

para te fazer!”. 

 Já no plano conotativo, diversos signos chamam atenção. Primeiramente, 

em comparação com o cartaz da imagem 2, e também da imagem 3, nota-se que a 

mulher traficada é representada em dois momentos diferentes da sua trajetória. 

Enquanto nas imagens 2 e 3, vemos a mulher antes de viajar, na imagem 22, 

observa-se o retrato de uma mulher que já foi traficada. Esse ponto é refletido pelo 

contraste das expressões faciais dessas mulheres, pois enquanto nas imagens 2 e 3 

o significado da esperança, ou de uma expectativa positiva, era refletido na 

Imagem 22: Cartaz compartilhado no Facebook da Campanha em 2019 

Fonte: Coração Azul - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Foto. Brasilia, 26 de julho de 2019a. Facebook: @trafico. 
pessoas. Disponível em: https://www.facebook.com/trafico.pessoas/photos/2370225973023281. Acesso em: 10 de abril 

de 2021.  
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representação de rostos com o queixo e olhar para cima, a boca entreaberta e rugas 

de expressão, aqui, temos o retrato de uma mulher que desvia o olhar do espectador, 

com a cabeça voltada para o chão e boca para baixo, refletindo mais uma expressão 

de dor, tristeza, ou mesmo de vergonha. Seria assim, uma tentativa de representar 

dois momentos diferentes no fenômeno do tráfico: tanto a esperança e expectativa, 

infantilizada pelos cartazes, dessa mulher que acredita estar indo migrar para 

melhorar a sua condição de vida (imagens 2 e 3), quanto a tristeza, decepção, ou 

mesmo a vergonha desse sujeito, ao descobrir que foi traficada no destino (imagem 

22). 

 Para Blanchette e Silva (2018), o evitar olhar para o espectador pode ser um 

sinal de internalização da noção de degradação que passa uma mensagem de 

"inocência violada” (Blanchette et al, 2018, p. 13). Isto é, retratos que buscam 

representar um sujeito feminino cuja vida foi, de certa forma, desvirtuada por 

alguém, e transformada em algo negativo, subversivo, e não inocente. Essa 

inocência violada é certamente reforçada pela convivência, no cartaz, de signos que 

indicam os dois lados dessa ideia. Por um lado, dois signos que são recorrentemente 

utilizados em discursos sobre o tráfico para frisar a inocência e trazer simpatia à 

mulher traficada aparecem aqui: a pouca idade da mulher retratada, e a menção da 

sua beleza. Ao mesmo tempo, a violação é implicitamente apontada pelo tema que 

o cartaz aborda, o tráfico de pessoas, e explicitamente demonstrada pelo signo, aqui 

repetido, da mulher machucada, retratado no hematoma no rosto dessa 

representação.  

 Ainda em comparação com as imagens 2 e 3, é possível ver que a imagem 

22 trata da agência de maneira similar. Aqui, como a mulher que sonha na imagem 

2 e aceita um trabalho no exterior, e a Cinderela da imagem 3 que vai viajar, a 

imagem 22 mostra uma mulher que supostamente teria aceitado a proposta que lhe 

é feita na frase do lado direito da foto. Sendo assim, sugere-se alguma agência e 

tomada de decisão por essa mulher. No entanto, aqui também essa agência é 

caracterizada como ingênua e inocente, e que levou ao tráfico, por sua vez uma 

violação dessa inocência.  

  Assim, também é a frase à direita do cartaz que sugere a ideia da inocência 

e mesmo a "feminilidade” dessa mulher. Isto porque ela indica que alguém 

desconhecido, por chamá-la de "moça”, abordou essa mulher, elogiou a sua beleza 
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e propôs, imediatamente, que ela se tornasse uma "modelo internacional”. Ou seja, 

uma proposta repentina, informal, de um desconhecido, que supostamente é aceita 

por essa mulher de uma maneira ingênua e sem escrúpulos. Ainda, é preciso se 

questionar se a ingenuidade e uma noção estereotípica da feminilidade também é 

sugerida na insinuação de que essa mulher foi facilmente bajulada por elogios 

associados à sua aparência - "você é linda” - e atraída por um emprego também 

tipicamente associado a um ideário “feminino” - "uma modelo internacional”. O 

cartaz, pode, dessa forma, brincar novamente com a pressuposição sobre os sonhos 

e desejos da mulher traficada, ao passo que os retrata como ingênuos e, portanto, 

caracteriza a agência da mesma de forma similar, e ainda aqui a insere em uma 

noção estereotípica do feminino, marcada pela suposta importância da aparência 

física para esse sujeito.  

 Além disso, também se repete no cartaz alguns signos que sugerem a 

associação dessa mulher ao mercado sexual, principalmente pelo batom vermelho, 

o cabelo, que parece uma peruca, e a blusa relativamente curta, características 

normalmente associadas à imagem da trabalhadora sexual. Nesse sentido, a leitura 

abolicionista da prostituição volta a transparecer: aqui novamente fica claro que 

essa mulher não escolheu ser trabalhadora do sexo, ela foi contactada para aceitar 

um trabalho como “modelo internacional”. Dessa forma, a mensagem que parece 

ser passada é a da não-identificação prévia com o mercado sexual, e a não-vontade 

de trabalhar nele - aqui também talvez contribuindo para passar a mensagem de 

uma inocência sexual violada pelo tráfico. Assim, aqui novamente a prostituição é 

tratada como uma condição imposta, e o tráfico como a imposição forçada da 

prostituição, em detrimento das perspectivas feministas transnacionais que realçam 

a possibilidade do trabalho sexual voluntário, e da validade do reconhecimento da 

agência e racionalidade de mulheres que a escolhem, costumeiramente pensadas 

como do Sul Global, como é a mulher brasileira retratada, assim como as 

trabalhadoras sexuais voluntárias que podem estar passando por uma situação de 

tráfico.   

 Aqui, portanto, a noção de que essa mulher foi iludida com certa facilidade 

(Cecria, 2002, p. 167), e teve, portanto, sua inocência violada ao ser forçada a se 

prostituir, é aparente na mensagem que o cartaz procura passar. Temos, dessa 

forma, uma imagem que novamente se debruça em especulações sobre os desejos 
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da mulher traficada, e os associam à ideários problemáticos, aqui sugerindo que o 

elogio sobre a beleza dessa mulher a satisfez tanto que ela aceitou uma proposta 

informal de um desconhecido para ser modelo fora do Brasil, novamente, portanto 

sublinhando uma agência movida por ingenuidade. Uma imagem, assim, que 

aproxima a vítima de tráfico à mulher de terceiro mundo, e à prostituta de terceiro 

mundo ao passo que também tende a retratá-la como um sujeito feminino, do Sul 

Global, não emancipada, que inocentemente aceita uma proposta que parece irreal 

e é forçada a se inserir no mercado sexual.  

 Paralelamente, alguns signos, e, portanto, mensagens, identificados aqui se 

repetem em outros cartazes, especificamente a expressão facial de 

tristeza/dor/vergonha, e a oferta de uma posição como modelo. Nesse sentido, um 

panfleto que pode ser visto em uma imagem incluída no relatório da Semana 

Nacional de Conscientização de 2019 (imagem 23) deve ser notado. Nela, uma 

mulher aparece de perfil com uma lágrima escorrendo pelo rosto, acompanhada da 

frase "Sonhava em ganhar muito dinheiro, mas, na verdade, fui usada…”.  

 A imagem, portanto, retoma o signo do desvio do olhar da câmera e a boca 

para baixo indicando a expressão de 

tristeza/dor/vergonha de uma mulher que 

já foi traficada, e ainda a completa com o 

signo da lágrima escorrendo pela 

bochecha nessa foto. Além disso, o signo 

do sonho desse sujeito, presente nas 

imagens 2 e 12, também é retomado, mas 

aqui é mostrado em outra etapa, depois 

que esse sonho não se concretizou, em 

contraste com a realidade que essa mulher 

vive. Isto é, a frase da imagem 23 

demonstra a consequência da armadilha a 

qual as imagens 2 e 12 se referiam - o 

sonho já virou a armadilha e agora a 

mulher representada nesse cartaz nos diz 

que “na verdade”, foi “usada”, 

reproduzindo novamente uma agência 

Imagem 23: Panfleto distribuído na Semana do Coração Azul em 
Roraima em 2019 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relatório da 6º Semana 
Nacional de Mobilização Para o Enfrentamento ao Tráfico de pessoas. 
Brasilia: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019. Disponível em: 

<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/campanhas/relatorio-
6a-semana-nacional_03.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 2021.  
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ingênua e mostrando essa inocência tendo sido violada. Aqui, é interessante notar 

que a mesma associação abrupta é feita entre o tráfico de pessoas e um projeto 

migratório, de modo que o cartaz também pode levar à associação do sonho da 

melhora de vida no exterior à violação do tráfico e ao desencorajamento dessa 

mulher de perseguir e acreditar em sonhos similares. 

 Aqui, no entanto, um signo que ainda não havia aparecido pode ser notado. 

Ainda por meio da frase escrita no panfleto, sugere-se que o motivo pelo qual essa 

mulher teria aceitado uma proposta trabalho no exterior seria a esperança de ganhar 

muito dinheiro. Essa indicação se aproxima de uma caracterização feita pela 

PESTRAF, de mulheres que "ficam deslumbradas com a possibilidade de juntarem 

muito dinheiro no exterior” (grifo próprio) (Cecria, 2002, p. 61). 

 Dessa forma, a mensagem conotada do panfleto diz respeito novamente a 

uma mulher com um sonho, dessa vez materialista, ou até mesmo ganancioso 

(ganhar muito dinheiro) que não se concretizou, foi subvertido pela intervenção de 

um terceiro. Novamente, assim, temos uma construção colonial da pessoa traficada 

como uma mulher brasileira que, ingenuamente, se deixa levar por desejos 

materialistas. Ou, como a PESTRAF sugere, ficando deslumbrada e assim incapaz 

de racionalmente entender que estão sendo traficadas. Sendo assim, novamente a 

agência e o racional desse sujeito é aqui retratado como ingênua. 

 Paralelamente, um cartaz do Coração Azul veiculado no Mato Grosso 

(imagem 24) repete o outro signo da imagem 22, a proposta de uma posição como 

modelo. Dessa forma, na imagem 24, temos um cartaz mais simples do que os 

outros até então mostrados. Ele não conta com a representação de uma pessoa, mas 

possui um fundo preto, preenchido quase totalmente pela frase: "Mãe, um moço me 

achou linda. Disse que eu posso ser uma modelo internacional”.  

 Aqui, a frase também parece ser uma continuação daquela presente na 

imagem 22. Enquanto na imagem 22, a frase parece ser falada pelo aliciador que 

encontra essa mulher traficada e a aborda, na imagem 24, a frase parece ser falada 

pela mulher traficada. Ela indica, dessa forma, que após ser abordada e elogiada 

pelo "moço”, essa mulher foi relatar o ocorrido para a mãe. Aqui, portanto, repete-

se a sugestão do quão atraente para essa mulher foi o elogio de um homem 

desconhecido sobre a sua beleza e a proposta de uma posição como modelo 
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internacional. A menção da mãe, ainda, pode adicionar um outro signo que indica 

a infantilização desse sujeito.  

 Também é interessante notar brevemente o cartaz à esquerda da imagem 25, 

presente no relatório da Semana Nacional de Conscientização de 2015. Nele, lê-se 

a mensagem: "Pai, um moço disse para eu entrar no carro, que me levaria agora para 

jogar com o Neymar”. Ainda que seja possível afirmar que a mensagem da imagem 

24 diz respeito a um sujeito feminino, pela escolha da palavra "linda”, o gênero do 

sujeito referido nesse outro cartaz não é tão explícito. No entanto, posto em 

comparação com a imagem 25, o paralelo da mensagem pode sugerir que se 

endereça aqui uma vítima masculina. Se sim, essa seria uma das raríssimas vezes 

em que um sujeito masculino é tratado como possível vítima, a segunda depois do 

cartaz da campanha de 2014 (imagem 1). Assim, se esse foi o propósito, a 

construção paralela que se faz sobre ele é tão colonial, estereotípica e infantilizada 

quanto a feminina, sugerindo que o homem traficado aceitaria uma proposta 

informal imediatamente de um desconhecido na perspectiva de jogar futebol com o 

Neymar.  

Imagem 24: Cartaz do Coração Azul veiculado no Mato Grosso  

Fonte: Ministério da Justiça. Relatório da 2º Semana Nacional de 
Mobilização de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - 22 a 31 de julho 

de 2015. Brasilia: Ministério da Justiça, 2015.  Disponível em: 
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-

pessoas/campanhas/relatorio-da-2o-semana-compressed.pdf>. Acessado 
em: 10 de abril de 2021.  

Imagem 25: Semana do Coração Azul no Mato Grosso em 
2015 

Fonte: Ministério da Justiça. Relatório da 2º Semana Nacional de 
Mobilização de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - 22 a 31 de 
julho de 2015. Brasilia: Ministério da Justiça, 2015.  Disponível em: 

<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/campanhas/relatorio-da-2o-semana-compressed.pdf>. 

Acessado em: 10 de abril de 2021.  
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 Aqui, portanto, pode ser que tanto homens quanto mulheres traficadas sejam 

endereçados de forma estereotípica e colonial, como brasileiros que se iludem 

facilmente frente a propostas altamente atrativas. Ainda, essas propostas aqui 

parecem atrativas com base em assunções de gênero que sugerem que para 

mulheres, o elogio enquanto a sua beleza e a proposta de ser modelo é considerada 

por esse sujeito tão excepcional que ela acaba por se iludir e ser traficada, enquanto 

para o homem, o mesmo pode ser dito frente a possibilidade de jogar futebol com 

o Neymar. Além disso, da mesma forma que em outras imagens, a agência da 

pessoa traficada aqui também é menosprezada, tratada como ingênua e facilmente 

manipulável, um reflexo da sua desinformação, ou mesmo falta de educação, como 

sujeito do Sul Global.  

 Finalmente, é preciso apontar uma questão chave que é tratada pela 

campanha de forma complexa: a raça. Para tanto, as imagens 26 e 27 nos ajudarão. 

No decorrer desse capítulo, nenhuma mulher foi retratada até agora como 

claramente negra. Em alguns cartazes, como na imagem 4 e 15, a campanha 

escolheu mulheres representadas por meio de desenhos com pele azul, talvez em 

alusão à cor da campanha. Dentre as imagens das demonstrações (imagens 8, 10, 

11, 18, 19, 20, 21), percebemos que todas as mulheres reais que interpretam a 

mulher traficada são brancas. No entanto, como essas demonstrações são compostas 

pelas pessoas que comparecem às Semanas Nacionais de Enfrentamento, isso pode 

ser mais uma indicação do público que costuma frequentar o evento do que uma 

tentativa de ativamente representar a mulher traficada em uma determinada raça. 

No entanto, aqui se reitera o argumento de Blanchette e Silva (2018) de que esses 

eventos são majoritariamente frequentados por uma elite branca que, como indicado 

pela fala reproduzida no mesmo artigo da representante carioca da campanha do 

Coração Azul, se vêem como a referência em dever de educar o outro a reconhecer 

o tráfico - as detentoras do conhecimento contra os sujeitos que o experienciam. 

 Assim sendo, excluindo essas fotos da demonstração, os cartazes com 

desenhos, e os cartazes sem nenhuma representação humana, existem 12 imagens 

(presentes nas imagens 1, 8, 14, 16, 17, 22, 23, 26 e 27) que ativamente representam 

uma mulher traficada, e assim, a atribuem uma raça. Dentre essas imagens, 5 

retratam claramente as mulheres traficadas como mulheres brancas (os dois cartazes 

presentes na imagem 8 e na imagem 14, e a imagem 27). Já nos cartazes da 

Campanha do Coração Azul que utilizam fotos de mulheres reais (imagens 1, 16, 
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22, 23, e no cartaz do meio da imagem 14), e na imagem 17, temos mulheres que 

podem ser classificadas tanto como brancas quanto como morenas, e como não é 

possível ter acesso à uma auto-declaração quanto a sua raça, não há meio de 

determinarmos precisamente a questão. De qualquer forma, somam-se 6 imagens 

com mulheres que podem ser entendidas morenas. Nesse sentido, é preciso ressaltar 

que autoras como Anamaria Venson (2013) identificam que existem discursos 

midiáticos apontam para uma aparente atração de mulheres morenas ou mulatas 

para o tráfico para fins de exploração sexual. Esse argumento é conferido na 

personagem Morena de Salve Jorge, além de lembrar o texto de Gonzales (1989) 

que indica a predisposição cultural brasileira de olhar para a mulher morena como 

alvo de um desejo sexual. Assim, essas representações poderiam também ser uma 

tentativa de ilustrar essa noção da "atratividade” de mulheres morenas nesse 

cenário, e assim ainda podem sugerir a associação de todas essas imagens ao tráfico 

sexual. Ao mesmo tempo, elas podem promover essa imagem sexualizada da 

mulher morena como criticada por Gonzales (1989), e continuar a associação da 

raça não-branca à uma ideia de atratividade, ou mesmo serviço, sexual, uma 

tendência histórica apontada por autoras como Lugones (2008).  

 De qualquer forma, é interessante notar essa ambiguidade no retrato da pele 

que parece, mas não é claramente morena, e o relativo alto número de cartazes que 

contém mulheres brancas como mulheres traficadas, apesar de documentos 

influentes como a PESTRAF afirmarem que a vasta maioria das vítimas de tráfico 

são morenas ou negras (Cecria, 2002), e de teorias que sugerem que o ideário da 

vítima de tráfico conte com a raça não-branca para legitimar o argumento da 

vulnerabilidade dessa mulher (Kempadoo, 2012). Na verdade, a única vez em que 

uma mulher traficada é claramente retratada como negra é em uma imagem que 

aparece no relatório da segunda Semana Nacional de Enfrentamento, em 2015 

(imagem 26). Ela é chamada de uma enquete teatral ocorrida em Pernambuco sob 

o título "Aceita um Sonho”. Ainda, pela foto escolhida para documentar esse evento 

(imagem 26), vemos que 5 dos 6 integrantes da foto usam uma camisa com a logo 

do evento, dando a entender que são organizadores. 

 Logo, a sexta integrante da foto, fantasiada, provavelmente foi a atriz que 

realizou a peça, e é interessante observar sua caracterização. Ao que parece, essa 

atriz usa uma luva preta, uma peruca de cabelos crespos e uma maquiagem escura 
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no rosto para caracterizar-se como uma mulher negra. Ela pratica, portanto, o 

Blackface, uma conduta inicialmente associada aos teatros americanos no século 

XIX como uma maneira de atores brancos representarem pessoas negras. Essa 

representação, ainda, era feita de forma caricaturada e cômica, normalmente 

retratando um olhar estereotípico de pessoas negras a partir de um referencial 

branco (Lott, 2013). É considerada, portanto, uma representação ofensiva de 

pessoas negras, e na perspectiva das autoras decoloniais apresentadas, ainda, 

poderia ser vista como uma tentativa de definição e representação de pessoas negras 

a partir de um ponto referencial branco, ou seja, a partir de uma perspectiva externa 

que retira a voz e identificação própria dessas pessoas ao invés de conferir a elas 

agência e espaço de se auto-definir.  

 Perpetua-se, assim, uma colonialidade do poder de gênero, já que, aqui o 

referencial branco, reproduz o outro racializado, o define e subjuga, atualizando a 

dinâmica da relação colonial. Nesse sentido, são esses indivíduos brancos que se 

entendem como capazes de reproduzir, ou definir o outro racializado, mas ele o faz 

à luz de seu referencial, do seu pensamento. Assim, vale também lembrar que 

Lugones (2008) se refere ao lado oculto do sistema moderno-colonial de gênero, da 

mesma forma que Segato (2012) fala de um entre-lugar que é uma parte integral da 

Imagem 26: Esquete teatral “Aceita um Sonho” em Pernambuco em 2015 

Fonte: Ministério da Justiça. Relatório da 2º Semana Nacional de Mobilização de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
- 22 a 31 de julho de 2015. Brasilia: Ministério da Justiça, 2015.  Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-

protecao/trafico-de-pessoas/campanhas/relatorio-da-2o-semana-compressed.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 2021.  
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identidade dessas mulheres, que é definido pela sua condição de resistência pré-

colonial, e que deixa de ser compreensível de um ponto de vista moderno e branco. 

Ainda assim, o Blackface foi utilizado dentro do contexto da Campanha Coração 

Azul, como uma representação de uma mulher traficada.  

 A partir das informações disponíveis sobre a demonstração, assim, pode-se 

dizer que, como forma de instrumento de conscientização, uma peça foi realizada 

no Pará que discursava sobre o tráfico humano por meio de uma atriz branca que se 

caracterizou como uma pessoa negra para representar a mulher traficada. Ainda, 

dado o título da peça, vemos que o signo do sonho é retomado e agora utilizado 

provavelmente para significar o sonho dessa mulher negra que acaba por ser 

traficada. Caracteriza-se aqui, portanto, uma ideia da vítima de tráfico bastante 

análoga ao conceito da mulher de terceiro mundo de Mohanty, uma vez que 

demonstra uma mulher, brasileira, do Sul Global, negra, cujo sonho foi 

transformado em tráfico, ou seja, uma representação que novamente infantiliza a 

agência demonstrada por essa mulher ao aceitar o sonho, implicitamente sugerindo 

que as suas condições de colonialidade e feminilidade a tornaram mais ingênua e 

assim mais vulnerável de ser traficada.  

 De qualquer forma, a ausência de corpos negros, ou mesmo claramente 

racializados no restante das imagens é interessante. Nesse sentido, vale lembrar que 

autoras como Doezema (2010, p. 82), traçam um paralelo que pode ser relevante na 

análise dessa questão. Ela afirma que na época da campanha contra a escravidão 

branca, a figura da mulher traficada era tanto literalmente quanto simbolicamente 

branca. Para além da cor de pele dessas mulheres, o elemento metafórico do branco, 

para ela, é uma representação da pureza dessas vítimas (Doezema, 2010). Ela 

também defende que essa brancura era acentuada com o objetivo de contraste com 

a racialização dos supostos traficantes (Doezema, 2010). No entanto, essa 

simbologia também pode se associar a uma conotação sexual, ao passo que vale 

lembrar novamente do percalço histórico feito por autoras como Lugones (2008), 

mencionado no capítulo 2, em que afirma-se a diferenciação do entendimento da 

feminilidade branca como sexualmente passiva e da feminilidade negra como 

sexualmente ativa - ou seja, talvez a cor branca aqui, e o “embranquecimento” em 

detrimento da escolha de representar a pele claramente negra como signo 

constituinte da condição da mulher pobre e passiva de tráfico, também procure 

passar a ideia de uma pureza sexual. Nesse caso, é um signo que ainda leva em 
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conta a associação colonial da pele negra/morena à uma idéia da perversão sexual. 

Assim, o branco aqui, poderia novamente tentar desassociar essas mulheres da 

profissão sexual, ou da vontade de se envolver no mercado sexual, contribuindo 

para uma lente feminista abolicionista da campanha.  

 Sendo assim, ainda que os papéis raciais tenham sido invertidos, como já 

mencionado, percebe-se, nesse contexto, que a simbologia da cor branca, inclusive 

na pele de mulheres nessas campanhas, ainda se encontra presente em contraste 

com os discursos retóricos que enquadram essa mulher como não-branca. Isto 

porque ela pode ter sido mobilizada como um signo que almeja à reforçar a pureza 

sexual desse sujeito, ainda sublinhando a permanência de um ideário de gênero 

colonial que associa o corpo de mulheres negras à subversão sexual e sublinha o 

cunho abolicionista da campanha. Nesse âmbito, a imagem 27 chama atenção. No 

plano denotativo, ele contém a frase: "Campanha do Coração Azul contra o tráfico 

de pessoas”, a foto de uma mulher, claramente branca, de costas e que usa uma 

camisola, também branca. 

 No plano conotativo, a forma como a cor branca é 

mobilizada aqui é reveladora frente aos argumentos de 

Lugones (2008) e Doezema (2010), pois ela parece ter 

sido escolhida para demonstrar a delicadeza, refletida, por 

exemplo, na camisola, uma roupa tipicamente feminina, e 

ainda em tecido leve, em paralelo também com a cor 

branca da mulher escolhida. Poderia, portanto, ser uma 

estratégia para passar uma mensagem de uma delicadeza, 

pureza, ou passividade sexual, que foi violada. Dessa 

forma, a mensagem conotada aqui mobilizada mantém a 

idéia da violação, pelo tráfico, de um corpo feminino, 

ainda delicado, inocente, e simbolicamente puro, dentro 

de uma conotação sexual que relaciona as imagens ao 

pensamento abolicionista, e a desassociação dessas 

mulheres ao trabalho sexual.  

 De qualquer forma, essa mistura racial é 

interessante. Afinal, dentre essas 12 imagens, 5 

representam mulheres brancas, 6 morenas, e 1 negra. Isso 

Imagem 27: Cartaz da campanha no Pará em 2019 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relatório da 
6º Semana Nacional de Mobilização Para o Enfrentamento 

ao Tráfico de pessoas. Brasilia: Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, 2019. Disponível em: 

<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/campanhas/relatorio-6a-semana-nacional_03.pdf>. 

Acessado em: 10 de abril de 2021.  
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ocorre ainda que documentos como a PESTRAF determinarem que grande parte 

das mulheres traficadas são negras ou morenas. Nesse contexto, ainda que o 

conceito da "mulher de terceiro mundo” de Mohanty (2003) conte que a raça desse 

sujeito seja um fator discursivamente mobilizado para argumentar pela sua 

vulnerabilidade, ignorância e necessidade de assistência, percebe-se que aqui, a 

ocasional representação visual da cor branca pode ser uma estratégia estética para 

enfatizar a sua pureza sexual, principalmente na imagem 27. De qualquer forma, é 

possível afirmar que a simbologia do branco como marco de pureza sexual, vem de 

uma lógica também colonial, pois, parte de uma diferenciação da feminilidade 

branca como sexualmente passiva, e de uma feminilidade não-branca como 

sexualmente ativa. Nessa leitura, talvez a cor branca é escolhida para dar ênfase em 

uma ideia de pureza sexual que contribui para o imaginário promovido por 

feministas abolicionistas que querem desassociar a mulher traficada do ambiente 

do mercado sexual. 

 De qualquer forma, ainda que a raça aqui não possa ser exatamente 

classificada como um ícone, dado o balanço relativamente equilibrado em que ela 

aparece, existem outros marcos que se repetem mais constantemente nas imagens e 

ajudam a construir 4 principais ícones genéricos da campanha. Nesse sentido, em 

primeiro lugar é importante ressaltar um ícone já mencionado, mas que é marcado 

pela repetição em mais da metade das imagens escolhidas: o ícone de um sujeito 

feminino, brasileiro, do Sul Global, novo e bonito (e implicitamente pobre e com 

baixa escolaridade). Signos que, como discutido, constituem essa mulher como 

especialmente passiva de sofrer tráfico e a potencial vítima entendida como um dos 

públicos alvos da campanha.  

 Ao mesmo tempo, outro ícone genérico se torna a evocação do trabalho 

sexual, indicado na recorrência de vários signos diferentes, mas que passam todos 

um significado que lembra esse mercado, como a inserção de camas nas imagens, 

de mulheres com maquiagem forte, com batom vermelho ou usando perucas. Além 

disso, vale lembrar que, seja pela aparência machucada da mulher nessa imagem, 

ou pela sua condição de mobilidade forçada, ou pela indicação nas frases contidas 

nos cartazes que indicam posições de trabalho como “modelo internacional”, a 

pureza, ou a violação da pureza dessa mulher é sempre sugerida, e assim como a 

sua não-vontade de participar do mercado sexual, sublinhando uma conotação 
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abolicionista da campanha. Na verdade, a única ocasião em que a trabalhadora 

sexual é implicitamente sugerida seria na frase “dignidade não se vende” na imagem 

1, que, como discutido, pode querer se referir à atividade de vender sexo como a 

venda da dignidade. Nesse caso, ainda assim manteria-se um julgamento moral 

sobre o mercado sexual, e, portanto, a lente abolicionista da campanha.  

 Ao mesmo tempo, um terceiro ícone genérico pode ser encontrado na 

objetificação da mulher traficada, o que também é feito na expressão de diferentes 

signos com um mesmo significado. É o caso da repetição do corpo em situação de 

imobilidade ou mobilidade forçada ou as analogias feitas à escravidão, 

manifestados mais frequentemente pelas etiquetas de preço, código de barras, 

correntes, cordas, algemas, caixas e grades associados a essas mulheres. Todos 

esses signos, assim, levam a uma demonstração de uma condição de objetificação, 

de vulnerabilidade, e de coerção completa nesses casos. 

 Finalmente, um quarto ícone genérico da campanha é conferido na narrativa 

do sonho frequentemente mobilizada. Esse último ícone identificado é bastante 

expressivo, aparecendo de maneiras diferentes, tanto visual quanto textualmente, e 

também em outras campanhas como o exemplo do Ceará incluído no capítulo. 

Percebe-se ainda que ele recorrentemente é utilizado para se referir à um provável 

sonho dessa mulher, prévio a experiência do tráfico, de seguir um projeto de 

migração para a melhora de sua condição de vida, que aqui é associado à um perigo 

imanente, à uma armadilha, ao tráfico de pessoas, o que pode desencorajar sujeitos 

similares de acreditarem em projetos parecidos. Além disso, comum a todas essas 

narrativas é a classificação desse sonho como ingênuo, fantasioso e inocente. 

 Sendo assim, é interessante perceber que todos esses ícones são 

relacionados entre si em uma mesma imagem no decorrer da campanha, a não ser 

os ícones da objetificação e do sonho, talvez porque eles passam mensagens um 

pouco diferentes sobre a agência: enquanto o primeiro passa a mensagem de um 

estado dessa mulher de completa falta de agência, o segundo se refere a presença 

de uma agência, mas que é infantilizada. Nesse sentido, a mensagem da campanha 

se consolida em 2 noções um pouco diferentes sobre agência.  

 Por um lado, a associação do ícone do sonho, ao ícone do mercado sexual, 

e ao ícone da mulher do Sul Global constrói a narrativa de uma agência e 

racionalidade classificada como ingênua. Isto é, comum à todos esses cartazes é a 

ideia da mulher brasileira que deseja viajar para alcançar seus “sonhos”, aqui 
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classificados como uma vida análoga ao conto de fadas da Cinderela, aos desenhos 

infantilizados do cartaz 2 (que incluíam sorvetes, arco-íris, corações, montanhas-

russas, um homem em uma scooter, etc,), a virar uma “modelo internacional”, entre 

outros, que motivam o aceite de uma proposta suspeita de trabalho no exterior que 

acaba sendo uma posição forçada no mercado sexual. Ou seja, a narrativa de uma 

mulher que é “facilmente iludida” como sugere a PESTRAF (Cecria, 2002, p. 167) 

por uma proposta, e levada a pensar que alcançará seus sonhos, mas é forçada a se 

prostituir - é uma história, assim, em que há uma demonstração de agência por parte 

desse sujeito, como mencionado, mas é uma agência que parte de um racional 

inocente, de uma pessoa que acredita muito facilmente, justamente porque ela é 

uma mulher de terceiro mundo.  

 Assim, é possível perceber uma analogia entre esse imaginário e a mulher 

de terceiro mundo que Mohanty (2003) postula, ambas caracterizadas como sujeitos 

femininos e do Sul Global, e, portanto, não-emancipados, pouco educados, pobres, 

ignorantes, e assim que possuem uma racionalidade precária, que, nesse cenário, 

não as permite entender que estão aceitando uma posição de trabalho que é uma 

“armadilha”, e agindo, portanto, inocentemente.  

 Além disso, é possível ainda perceber que essa construção narrativa distorce 

um projeto migratório para uma melhora da condição de vida desses sujeitos. Isso 

porque caracteriza esse objetivo como um sonho infantil ou estereotipicamente 

feminino (modelo internacional, o final feliz de Cinderela), ou como algo material 

(para ganhar muito dinheiro), deslegitimando/despolitizando esse tipo de racional 

que vê um emprego no exterior como uma oportunidade de melhora de bem-estar. 

Além disso, essa narrativa associa esse projeto ao tráfico, a um perigo, a uma 

armadilha, o que pode no mínimo desencorajar o cultivo desse projeto por mulheres 

que se identifiquem com a narrativa contada pela campanha, ou o aumento do 

controle migratório para a sua “proteção”. 

 Por outro lado, já a associação do ícone da objetificação ao ícone do 

mercado sexual, e ao ícone da mulher do Sul Global constrói a narrativa de uma 

situação de completa vulnerabilidade e falta de escolha ou agência dessa mulher. 

Aqui, temos cenários em que essas mulheres são retratadas como violentadas, 

muitas vezes sendo conduzidas por um terceiro, que, quando retratado se assemelha 

à figura de um cafetão, para uma situação de comercialização, muitas vezes 

indicando a comercialização forçada do sexo. Assim, diferentemente da narrativa 
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do sonho, ao invés de uma agência e racionalidade infantilizada, não é demonstrada 

aqui, nenhuma agência, temos mulheres que são passivas e tem seus corpos 

conduzidos por um terceiro. Nessa narrativa, transparece mais claramente a 

perspectiva feminista abolicionista, ao passo que constitui o trabalho sexual como 

uma forma de exploração. Isto é, não há, nos signos retratados nessas imagens, 

algum que indique a perspectiva de uma prostituição voluntária, ao invés retratando 

essas mulheres de acordo com o imaginário da prostituta de terceiro mundo de 

Doezema (2001), corpos machucados, femininos e do Sul Global, constituídos 

somente pelo dano que é causado pela prostituição, e evidenciando a suposta 

necessidade de intervenção e salvação externa.  

 De qualquer forma, ainda que a caracterização da agência dessa mulher seja 

divergente nessas narrativas, a perspectiva abolicionista é presente em toda a 

campanha. Temos, nesse sentido, imagens que fazem questão de reiterar a não-

vontade desse sujeito de se inserir no mercado sexual, e a não-identificação dela 

com essa atividade. Assim, configura-se na campanha uma mensagem que Aradau 

(2004) certamente classificaria como pouco-emancipatória. Desse modo, vale 

lembrar o argumento de Aradau (2004) exposto no capítulo 2, de que muitas 

campanhas humanitárias anti-tráfico dependem de uma retórica que procura 

desassociar a vítima de tráfico de suas caracterizações moralmente dúbias, que 

também as classificam como “um risco” (Aradau, 2004, p. 274), como uma 

migrante irregular ou uma trabalhadora do sexo, as mesmas classificações que 

Sousa Santos (2010) descreveu como associadas às más vítimas, ou que Doezema 

(2010) chama das vítimas culpadas. Na campanha do Coração Azul, ao invés de 

procurarem trabalhar para desconstruir a estigmatização moral dessas categorias, 

os signos utilizados sempre se configuram como “códigos para não-prostituta” 

(Doezema, 2000, p. 36): uma mulher jovem, bonita, pura, inocente, não-associada 

ao mercado sexual, além de completamente coagida ou iludida, muitos dos artifícios 

retóricos também utilizados na PESTRAF, como argumentado. Desse modo, a 

campanha não procura estender uma proteção para aquelas mulheres que não se 

assemelham necessariamente com esse imaginário, ainda assim vistas como as 

“más vítimas” (Sousa Santos et al, 2010), mais difíceis de serem reconhecidas, que 

não foram coagidas ou iludidas ao migrarem, e nem forçadas a se prostituir, mas 

que ainda assim podem ter sofrido tráfico. 
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 Desse modo, a mensagem geral passada pela campanha tem cunho 

abolicionista, retratando o mercado sexual como um ambiente repleto de exploração 

e violência, e as mulheres nele inseridas como traficadas, passivas, e em 

necessidade de intervenção, o que, como explicado pelas feministas transnacionais, 

pode trabalhar em desfavor às trabalhadoras sexuais, não mais entendidas como 

possivelmente voluntárias, ou mais dificilmente compreendidas como vítimas de 

tráfico. Além disso, ela também é transpassada por uma mensagem anti-migratória, 

já que múltiplas vezes parece desencorajar a migração feminina ao associá-la a uma 

possível “armadilha”, a um perigo iminente na perseguição de um sonho ingênuo, 

uma fantasia delirosa.  

 Mais importante, porém, é notar que essas mensagens estão sempre dentro 

de um caráter colonial apresentado pela campanha. A campanha brasileira do 

Coração Azul, assim, se torna marcada por lentes coloniais de gênero que 

aproximam essa vítima de tráfico do conceito da mulher de terceiro mundo de 

Mohanty (2003), uma vez que são entendidas como sujeitos mais vulneráveis ao 

tráfico porque são mulheres, do Sul Global, implicitamente pobres, pouco educadas 

e pouco emancipadas, o que faz com que a sua racionalidade e agência seja, por 

vezes ridicularizada, infantilizada, ou por vezes ausente. Constrói-se, dessa forma, 

uma representação, na campanha do Coração Azul, da pessoa traficada, baseada em 

estereótipos coloniais de gênero.  
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5. Conclusão  
 

 A presente monografia procurou demonstrar que a campanha de 

conscientização brasileira Coração Azul reproduz, em suas imagens, uma 

representação visual da vítima de tráfico baseada em estereótipos coloniais de 

gênero. Nesse âmbito, conferiu-se que as imagens veiculadas sob auspício da 

campanha associavam a vítima de tráfico ao imaginário do típico caso de tráfico 

humano como contado no início deste trabalho: a narrativa de uma mulher, nova, 

bonita, inocente, que nunca tinha tido contato com o trabalho sexual anteriormente, 

e do Sul Global, e portanto ingênua o bastante para ser enganada, ou “iludida” e 

cair na “armadilha” do tráfico, ou seja ser convencida por um terceiro, ou ser levada 

forçadamente para o exterior e forçada a se prostituir.  

 A campanha constrói uma mensagem, portanto, que ignora outras facetas 

importantes do tráfico humano. Evidentemente, esse é o caso de vítimas que não 

são mulheres e que foram traficadas para outros propósitos que não a exploração 

sexual. Ao mesmo tempo, esse estereótipo reproduzido ignora aspectos mesmo de 

relatos de vítimas mulheres do tráfico sexual, que é o caso dos sujeitos que já 

trabalhavam no mercado sexual voluntariamente e/ou tinham aceitado uma posição 

no exterior como prostitutas, assim como qualquer sujeito que apresenta uma 

racionalidade e agência evidente nesse processo, ainda que essas sejam as 

características apontadas como mais comuns em casos similares por pesquisas 

como a de Rutvica Andrijasevic (2012) na Espanha.  

 Desse modo, confere-se um estereótipo que não considera diversos aspectos 

importantes de relatos de vítimas de tráfico, o que na prática pode acarretar em 

diversas consequências. Uma delas é a tendência de associar todo o trabalho sexual 

ao tráfico humano, e assim, toda a trabalhadora sexual à uma vítima de tráfico, 

forçada a se prostituir (Oliveira, 2008), o que é apontado pela vertente do feminismo 

transnacional como perigoso uma vez que é um pensamento que se recusa a 

reconhecer a ontologia, a possibilidade de existência de trabalhadoras sexuais que 

se auto-intitulam voluntárias (Doezema, 2010). Uma vez que essas, ainda, 

comumente são caracterizadas como sujeitos do Sul Global, configura-se para essas 

feministas transnacionais um cenário de caracterizações colonias, uma vez que 

negam à mulher não-branca a possiblidade de auto-definição, e que bebem da 
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construção da sua passividade para legitimar medidas de intervenção sobre esses 

corpos, tanto no contexto da mobilidade quanto no contexto do mercado sexual 

(Kempadoo, 2016). Além disso, outra consequência da perpetuação desse 

estereótipo é a maior dificuldade de se reconhecer casos de tráfico humano em 

cenários e sujeitos que não se assemelham à vitima de tráfico humano, seja porque 

não são mulheres, não estão no mercado sexual, ou porque são mulheres que 

claramente demonstram agência e racionalidade própria na sua relação com o 

mercado sexual e/ou a escolha de migrar irregularmente - as más vítimas (Sousa 

Santos et al, 2009) / vítimas culpadas (Doezema, 2010)/ mulheres excessivas 

(Aradau, 2008).  

 Esse cenário, ainda, é sustentado pela falta de dados críveis (Chaumont, 

2012) e imprecisão legal do conceito de tráfico (Gallagher, 2001), que falha em dar 

uma forma factual e definição precisa da questão, fazendo com que outras ideias e 

materiais ganhem maior relevância, sendo assim mais capazes de consolidar a visão 

própria que passam sobre o tráfico, como é o caso dessas campanhas humanitárias. 

As campanhas visuais de conscientização sobre o tráfico, desse modo, servem para 

construirem uma narrativa convincente que reproduz um entendimento coletivo que 

é abrangentemente aceito sobre o fenômeno, bebendo da ambiguidade apresentada 

por outras fontes de conhecimento sobre o assunto. 

 Dessa maneira, o trabalho acadêmico sobre o tráfico humano, feito sob a 

teoria feminista transnacional, também apontará para a existência de uma 

problemática construção social da mulher traficada que ainda é bastante relacionada 

ao panorama histórico da questão. Assim sendo, elas chamarão atenção para o fato 

de que o tráfico humano vem do conceito da escrava branca, uma campanha 

europeia que era baseada em impulsos paternalistas de controlar a mobilidade 

feminina europeia que se apoiava na narrativa de que sujeitos, já aqui caracterizados 

como femininos, novos, bonitos, puros, estavam sendo forçadas a se prostituirem 

em um país estrangeiro, ainda que revisões históricas demonstrem que esses casos 

eram muito escassos (Doezema, 2000). No entanto, de fato percebe-se a 

permanência quase perfeita dessa construção narrativa até os dias de hoje, sendo a 

principal diferença apontada pelas feministas transnacionais a nacionalidade dessa 

mulher - não mais europeia, a vítima de tráfico hoje em dia é mais pensada como 

originária do Sul Global (Doezema, 2000). As feministas transnacionais ainda 

apontam que esse movimento é feito principalmente por textos que seguem a teoria 
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do feminismo abolicionista, cujo argumento se sustenta na ideia de que a 

prostituição necessariamente coloca a mulher em uma condição de exploração 

sexual e cujas integrantes em grande parte se configuram como um grupo de 

mulheres do Norte Global (Doezema, 2010).  

 Nesse âmbito, as feministas transnacionais apontam para a lente colonial e 

moral que essa teoria carrega, uma vez que ao classificarem as mulheres traficadas 

como do Sul Global, esses textos: (1) legitimam uma lógica de intervenção 

ocidental sobre esses corpos e esses locais, cultivando a chamada fantasia da 

salvação (Kempadoo, 2016); (2) classificam o problema como algo característico 

do Sul Global, ignorando o papel do Norte Global na construção da lógica 

econômica e migratória da atualidade (Kempadoo, 2012); (3) fundem pautas 

diversas (tráfico humano, migração e prostituição) de forma a colapsar “o processo 

com o propósito” (Kapur, 2012, p. 31), ou seja, colocam o foco no propósito e no 

local da migração e do mercado sexual, levando a uma retórica que justifica a 

intervenção nesses dois pontos em nome da proteção dessa mulher; (4) caracterizam 

a mulher traficada como a prostituta de terceiro mundo (Doezema, 2001), como 

uma mulher essencialmente marcada e entendida pelo dano que a prostituição, 

necessariamente exploratória, a causou, em detrimento das prostitutas auto-

intitulada voluntárias que não são reconhecidas, ao invés acusadas de não 

reconhecerem a própria condição de exploração, porque são sujeitos vulneráveis, 

condição intimamente ligada à sua caracterização como mulher, do Sul Global, 

pobre, com baixa escolaridade e portanto ingênua, passiva, inocente e não-

emancipada. 

 Aqui, vemos um paralelo expressivo ao conceito de Mohanty (2003) da 

mulher de terceiro mundo, ideia criada a partir de um referencial do Norte Global, 

que enxerga essa mulher justamente como doméstica, ignorante, pobre, etc. Em 

resumo, vitimadas por serem do Sul Global. Isso porque são representadas a partir 

de um referencial ocidental, que as enxerga como um contraste a tudo o que esse 

referencial associa a si mesmo (uma mulher empoderada, educada, moderna, em 

controle, com agência), ao invés de serem dadas a chance de se auto-representar. 

Nesse âmbito, as lentes feministas decoloniais mobilizadas (Lugones (2008; 2019) 

e Segato (2012)) ajudam a entender um processo colonial de subjugação e perda de 

agência desses corpos, nunca de fato entendidos por outro referencial, de modo que 

não é o conhecimento que é gerado por essas mulheres coloniais que se torna 
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valorizado, mas sempre aqueles que não partem desses sujeitos, mas os definem, 

resultando em uma falta geral de entendimento, agência e identidade dessas 

mulheres.  

 No Brasil especificamente, esses estereótipos coloniais e de gênero são 

refletidos por autoras como Gonzales (1984) que indicam o olhar da cultura 

brasileira para a mulher mulata como alvo de desejo sexual, o que pode ser refletido 

em uma perspectiva histórica do tráfico humano no Brasil. Assim, chama atenção 

a caracterização da personagem Morena na novela Salve Jorge, a principal da trama, 

uma mulher que é traficada para a prostituição forçada e é referida como atraente 

para os traficantes por causa de seu físico tipicamente brasileiro (Globo, 

2012/2014). Nesse sentido ainda, observa-se o entrelaçamento duradouro no Brasil 

do tráfico humano e de um sujeito necessariamente, legalmente, feminino, desde 

1940 até 2005 e também do tráfico e do mercado sexual de 1940 até 2016 (Venson 

e Pedro, 2013).  

 É um marco legal, portanto, que enfatiza essa associação, o que pode ter 

sido ainda mais reforçado pela PESTRAF, pesquisa que classificou a típica vítima 

de tráfico brasileira como uma mulher, nordestina, com baixa escolaridade, negra 

ou morena, que é ingênua, humilde, e por isso é facilmente iludida com a 

oportunidade de viajar para o exterior (Cecria, 2002). Esse documento e 

caracterização da vítima de tráfico, ainda, foi bastante influente como mostrado, 

tendo inspirado movimentos de direitos das crianças, mais influentes na luta civil 

contra o tráfico no Brasil naquele momento, que reproduziam esse entendimento 

(Piscitelli, 2008). Além disso, a PESTRAF também influenciou a adoção do 

primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em 2008 

(Blanhcette e Silva, 2012), que dava bastante enfoque à produção de materiais 

educativos, como campanhas de conscientização, para serem disseminados, 

tendência que, na verdade se exacerbou no segundo Plano Nacional de 

Enfrentamento, de 2013, por causa da perspectiva de que os mega-eventos a serem 

sediados no Brasil nos anos seguintes causariam um aumento exponencial nos casos 

de tráfico sexual (Blanchette e Silva, 2014). Apesar dessa correlação já ter sido 

descreditada em outros mega-eventos onde expectativas similares existiam e não se 

cumpriram (Ham, 2011), foi a Copa e as Olimpíadas no Brasil que principalmente 

impulsionaram a adesão brasileira à campanha do Coração Azul em 2013. Uma 

campanha, ainda, iniciada pelo UNODC, mas principalmente financiada pelos 
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governos dos EUA, Noruega e Suécia, já notadamente abolicionistas (UNODC, 

2021c).  

 Desse modo, compõe-se um quadro contextual e teórico que culmina nas 

imagens veiculadas pela campanha brasileira do Coração Azul, que, como exposto, 

contém signos e ícones genéricos que resultam em uma mensagem com cunho anti-

migratório, abolicionista e colonial, já que reproduz aqui o retrato da pessoa 

traficada como um sujeito feminino, do Sul Global, novo, cujos sonhos são 

infantilizados, sem agência, ou possuindo de uma racionalidade e agência que é 

retratada como ingênua, e que por isso é mais passível de sofrer o tráfico sexual. A 

campanha se torna, assim, uma campanha pouco-emancipatória (Aradau, 2004), 

uma vez que se apoia nesses estereótipos coloniais e de gênero da mulher traficada, 

ao invés de procurar desconstruí-los, de modo que não oferece muita proteção ou 

conscientização sobre os homens traficados, as pessoas traficadas para além do 

mercado sexual, ou sobre as mulheres traficadas que não se encaixam nesse 

estereótipo, as más vítimas (Sousa Santos et al, 2009) / vítimas culpadas (Doezema, 

2010)/ mulheres excessivas (Aradau, 2004).  
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