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RESUMO 
 
 

A investigação reside na análise do tráfico de crianças no Brasil, a partir do estudo 
de dados acerca deste fenômeno, a fim de traçar um perfil das vítimas mais 
vulneráveis neste contexto. Isso inclui verificar a previsão normativa nacional e 
internacional e os princípios que a regem, como da proteção integral no 
ordenamento jurídico brasileiro e como o Estado responde o enfrentamento ao 
tráfico de crianças num modelo de atendimento das vulnerabilidades. Nesse sentido, 
indaga-se se há e em que medida a preocupação estatal com perfis de crianças 
mais vulneráveis ao tráfico e qual a resposta estatal e da sociedade civil neste 
contexto. Assim, busca-se verificar a compatibilidade entre os dados apresentados e 
o movimento do Estado, seja no plano normativo ou da ação das políticas públicas e 
atividades sociais. Também é importante considerar o trabalho realizado pela 
sociedade civil, organizações e elementos de informações artísticas, mediante uma 
abordagem do filme “Anjos do sol”, sobre um cenário de tráfico. A metodologia 
adotada será a analítica quantitativa e qualitativa a partir do estudo de dados. 
 

Palavras-chave: Crianças. Políticas Públicas. Tráfico de crianças. Vulnerabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

The investigation lies in the analysis of child trafficking in Brazil, based on the study 
of data about this phenomenon, in order to draw a profile of the most vulnerable 
victims in this context. This includes verifying the national and international normative 
forecast and the principles that govern it, such as the integral protection in the 
Brazilian legal system and how the State responds to the fight against child trafficking 
in a vulnerability care model. In this sense, it is asked whether there is and to what 
extent state concern about the profiles of children most vulnerable to trafficking and 
about the state and civil society response in this context. Thus, we seek to verify the 
compatibility between the data presented and the movement of the State, either in 
the normative level or in the action of public policies and activities 
Keywords: Child trafficking. Children. Public policy. Vulnerability.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Um dos fundamentos elencados em nossa Constituição, base do Estado 

Democrático de Direito, é a dignidade da pessoa humana. As crianças são sujeitos 

de direitos que gozam desta dignidade, bem como possuem a garantia de proteção 

integral na ordem jurídica brasileira, justamente pela vulnerabilidade gerada através 

do aspecto etário. Estes princípios visam garantir que cada um destes indivíduos 

que se encontram nesse processo de desenvolvimento tenha um crescimento 

saudável e protetivo. Entretanto, uma parcela significativa de crianças e 

adolescentes brasileiros tem vivido de forma cumulada a vulnerabilidade social, 

gerada pela falta de acesso aos direitos e garantias fundamentais, tornando-as ainda 

mais suscetíveis a questões de violência, como a exposição à exploração pelo 

tráfico.  

 O Tráfico de Crianças pode ser considerado uma forma moderna de 

escravidão, segundo a ONU1. Este crime possui as mais diversas finalidades, mas 

há sempre presente a exploração, a aferição de lucro por parte do traficante ou da 

rede criminosa que a capturou, transformando a vida da criança ou do adolescente 

em uma violência constante. 

  Uma vez submersa nesta realidade, a criança, que se encontra em uma fase 

de transitória vulnerabilidade e formação, que ainda não possui meios próprios para 

a autodefesa, uma vez traficada, passa a ser vista como um objeto, submetida a 

venda, trazendo muito lucro aos seus exploradores, restando somente pra si as 

consequências, físicas e psíquicas advindas desta dinâmica que é capaz de alterar 

permanentemente a vida de uma criança.  

 Diante deste fenômeno, este estudo se desenvolve com o intuito de analisar o 

tráfico de crianças no Brasil, traçando o perfil das vítimas mais vulneráveis neste 

contexto. Busca verificar se a resposta estatal para este problema social é 

adequada, bem como o se o tratamento acerca da vulnerabilidade social advinda da 

 
1RIBEIRO, Anália Belisa. Por que é importante compreender o enfrentamento ao tráfico de pessoas 

como uma política de Estado? Tráfico de Pessoas: uma abordagem para os Direitos Humanos. 
Brasília,2013. p. 157. Disponível em:<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pdf> . 
Acesso em:11 nov.2020 
 

https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
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privação dos direitos e garantias fundamentais da parcela da sociedade que é mais 

atingida por este crime é suficiente. A metodologia desta pesquisa será quantitativa 

e qualitativa, contendo a análise de dados baseada em referências bibliográficas, 

legislações e convenções internacionais. 

 O referido tema foi escolhido a fim de traçar o perfil e os principais motivos 

pelo qual o tráfico de crianças ocorre em nosso país.  Esta inquietação se dá pelo 

reconhecimento da importância que há em uma infância saudável, motivada pelo 

dever que temos, segundo a constituição Federal, de assegurar a proteção integral 

da criança. Buscou-se entender o fenômeno do tráfico de crianças no Brasil, a fim de 

garantir que estes sujeitos de direitos que possuem pouca atenção estatal, se 

comparados as mulheres, possam ter seus direitos assegurados, contribuindo, 

assim, para o enfrentamento ao tráfico de crianças.  

No primeiro capítulo será traçado o panorama do tráfico de crianças no Brasil, 

descrevendo os dados quantitativos e qualitativos, bem como a análise destes 

dados. O segundo capítulo trará os aportes normativos e institucionais acerca deste 

fenômeno. Será tratada a tutela da criança em âmbito nacional e internacional e os 

movimentos de combate ao tráfico de crianças no Brasil. O terceiro capítulo se 

propõe a analisar se as respostas estatais são suficientes para o problema social 

inerente ao fenômeno, bem como investigar se a tutela estatal para os efeitos 

psicológicos nas crianças advindos do tráfico é adequada. Será abordado ainda, a 

perspectiva de um cenário de tráfico a partir do filme “Anjos do sol” e algumas 

soluções, no sentido propositivo e possíveis, para minimizar e evidenciar os 

problemas advindos deste crime em nosso país. 
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1 PANORAMA DO TRÁFICO DE CRIANÇAS NO BRASIL 

 

1.1. Dados quantitativos e qualitativos do tráfico de crianças 

 

 Crianças2 são seres humanos que estão em processo de desenvolvimento, 

caracterizados pelo aspecto etário, mas infelizmente também são um alvo 

importante para muitas organizações criminosas que veem nelas oportunidade de 

negócios3. O Tráfico de crianças, uma forma moderna de escravidão4, é responsável 

por tornar vítimas cerca de setecentos e cinquenta mil crianças e adolescentes em 

todo mundo5. Segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime (UNODC), em seu mais recente Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas, 

divulgado em 20186, que analisa de os dados referente aos anos de 2014 a 2016, os 

indivíduos com menos de 18 anos completos correspondem a 30% das vítimas que 

foram detectadas no globo, sendo 23% do sexo feminino. Identificamos assim que 

há uma parcela expressiva de crianças, sobretudo de meninas, sendo vítimas deste 

crime, tendo seus direitos humanos violados.  

 O tráfico de crianças possui muitas finalidades no âmbito do crime 

organizado, como: tráfico para fins de exploração sexual, exploração laboral, 

mendicância forçada, remoção de órgãos, entre outras7. Este tipo de crime aos 

direitos da criança, previsto no Protocolo de Palermo, bem como em nosso Código 

 
2 Criança é todo o indivíduo com menos de 18 anos de idade, segundo a Convenção Internacional 
Sobre os Direitos da Criança. No âmbito nacional, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) que traz a criança como o indivíduo com idade de 0 a 12 anos incompletos e o adolescente é o 
indivíduo com a idade de 12 a 18 anos incompletos. 
3 NÓBREGA, Milena Araújo. Tráfico de crianças para exploração sexual: a inocência como a 

mercadoria mais vulnerável. Orientador: Prof. Dr. Marcos Alan Shaikhzadeh Vahdat Ferreira. 2019. 
76p. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Relações Internacionais) - Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2019. Disponível em: 
<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/16818/1/MAN17022020.pdf>. Acesso em: 27 
nov. 2020. 
4 NÓBREGA, Milena Araújo.  op. cit. p. 27 
5 UNODC. Relatório Global sobre o Tráfico de Pessoas.2018.Disponível em: 
<https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//Topics_TIP/Publicacoes/TiP_PT.pdf  Acesso 
em:11nov2020 
6 UNODC, 2018. op. cit. p. 32 
7 Portal do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Disponível em: 
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/politica-brasileira>. Acesso em 11 
nov2020 

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_TIP/Publicacoes/TiP_PT.pdf
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/politica-brasileira
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Penal, em uma perspectiva mundial é responsável por movimentar 

aproximadamente nove bilhões e seiscentos milhões de dólares por ano.8.  

 Em pesquisa mais recente acerca do tema, com dados referentes ao ano de 

2014 a 2016, seguindo a média mundial, 29% das vítimas de tráfico no Brasil eram 

crianças ou adolescentes, onde 56% destas intercorrências abarcaram crianças do 

sexo feminino9.  Neste sentido, se faz necessário ainda observar que, segundo o 

mesmo relatório acerca do perfil do nosso país, em média 50% das vítimas de tráfico 

para exploração sexual eram crianças10, acompanhando a inclinação mundial 

apontada no Relatório Global sobre o Tráfico de Pessoas, que trouxe a exploração 

sexual como a finalidade mais identificada quando se trata de vítimas do sexo 

feminino, principalmente com as crianças.   

 No que diz respeito ao tráfico de meninas com a finalidade de exploração 

sexual, temos como referência a Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e 

Adolescentes para fins de Exploração Sexual – PESTRAF/200011, coordenada pelo 

Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes. Esta 

pesquisa revelou a existência de tráfico interno e internacional de mulheres e 

meninas para fins de exploração sexual no Brasil e apontou 241 rotas de tráfico, 

pelas quais estas meninas passavam, onde 110 destas rotas são destinadas ao 

abastecimento do tráfico interno e 93 destas rotas, ou seja cerca de 85%, 

destinavam-se prioritariamente ao tráfico de adolescentes12 com a finalidade de 

exploração sexual.  

  Se faz pertinente expor que existem muitos problemas no Brasil, no que diz 

respeito a coleta e produção de dados acerca do tráfico de pessoas, de uma 

maneira geral em nosso país, pois existem muitas inconsistências em relação aos 

 
8 Portal do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Disponível em: 
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/politica-brasileira>. Acesso em 11 
nov2020. 
9 UNODC. Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas: Perfil de Países da América do Sul. p.11. 
Disponível em: 
https://www.unodc.org/documents/lpobrazil//Topics_TIP/Publicacoes/2018_GloTiP_South_America.pd
f>.Acesso em 11nov2020. 
10 UNODC. op. cit. p. 32 
11 Leal, Maria Lúcia; Leal, Maria de Fátima, orgs. Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e 
Adolescentes para fins de Exploração Sexual Comercial-PESTRAF. Brasília: CECRIA, 2002. 280 p.; il 
.Disponível em:<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos-
pesquisas/2003pestraf.pdf. Acesso em:03dez2020. 
12 Segundo o ECA, adolescente é o indivíduo com a idade de 12 a 18 anos incompletos. 

https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/politica-brasileira
https://www.unodc.org/documents/lpobrazil/Topics_TIP/Publicacoes/2018_GloTiP_South_America.pdf%3e.Acesso
https://www.unodc.org/documents/lpobrazil/Topics_TIP/Publicacoes/2018_GloTiP_South_America.pdf%3e.Acesso
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos-pesquisas/2003pestraf.pdf
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos-pesquisas/2003pestraf.pdf
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dados advindos das fontes13.É oportuno frisar que conforme o próprio Relatório 

Nacional sobre o Tráfico de Pessoas, publicado em dezembro de 201714, o Brasil 

possui ainda muitas dificuldades com o mapeamento, controle, coleta de dados 

quantitativos e qualitativos dos casos no país. Os dados referentes ao tráfico de 

crianças e adolescentes no Brasil não possuem um sistema único, integrado e 

confiável de estatísticas, o que torna a análise dos dados em nível Nacional obscura 

e por muitas vezes defasada.         

 Como consta na Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: 

 

Art. 8º. Na implementação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas, caberá aos órgãos e entidades públicos, no âmbito de suas 
respectivas competências e condições, desenvolver as seguintes ações: (...) 
m) organizar e integrar os bancos de dados existentes na área de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas e áreas correlatas;(...).(grifo deste 
trabalho) 

 
 Acreditamos que para superar tal deficiência na elaboração do mapeamento 

do Tráfico de pessoas de forma geral, bem como o tráfico de crianças de forma 

específica, seria necessário a criação de uma base de dados nacional, em que o 

Estado Brasileiro tivesse seus dados inseridos em um sistema próprio de 

monitoramento, retirando a manualidade do processo de registro dos casos das 

instituições que ainda assim fazem, uniformizando as variáveis primordiais para que 

não ocorram ausências que prejudiquem na interpretação da realidade, capacitando 

os profissionais da ponta de acolhimento para que consigam reconhecer e distinguir 

situações de tráfico. Em síntese, cabe ao Estado cumprir a política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de pessoas, organizando e integrando as informações 

pertinentes, pois assim terá acesso a realidade deste crime. 

 

 

 
13 ABREU, Célia Barbosa; ORDACGY, Fabrízia da Fonseca Passos Bittencourt. O enfrentamento ao 

tráfico de pessoas: avanços e dificuldades no Brasil. Pensar, Fortaleza, v. 21, n. 1, p. 11, jan./abril. 
2016. DOI https://doi.org/10.5020/10.5020/2317-2150.2016.v21n1p94. Disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/3575. Acesso em: 10 nov. 2020. 
14 Relatório Nacional sobre o Tráfico de Pessoas: dados de 2014 a 2016. Disponível em: 
<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/relatorio-de-dados.pdf>. 
Acesso em:06 nov. 2020  
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1.2. Análise dos dados apresentados: quem são as crianças? Semelhanças e 

diferenças de um perfil  

 

 Através da observação dos dados obtidos na pesquisa é possível perceber 

que há um segmento que explora significativamente crianças e adolescentes, 

principalmente do sexo feminino com um quantitativo expressivo de vítimas 

traficadas para a finalidade de Exploração Sexual Comercial em nosso país. 

Segundo a Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins 

de Exploração Sexual Comercial realizada em 2002, a única feita especificamente 

para este fim no Brasil, dentre os casos identificados de mulheres e adolescentes 

traficadas em nosso país para fins de Exploração sexual, 47% eram adolescentes, 

com idade predominante entre 16 e 17 anos15. Ainda de acordo com a pesquisa, as 

adolescentes de 15 a 17 anos são as mais atingidas pelo crime, representando 

30,6% das vítimas que, em sua maioria, residem no interior do país, em municípios 

que possuem um baixo desenvolvimento16. 

 De acordo com a PESTRAF17, o perfil das vítimas de tráfico no Brasil possui 

um elevado nível de vulnerabilidade socioeconômica, baixa escolaridade, 

geralmente já trazem em sua história alguma experiência com trabalho doméstico, 

com exploração ou abuso sexual, gravidez precoce e com abuso de drogas.  Sob 

este perfil preponderante é possível perceber que antes mesmo de ser objeto de 

tráfico, estas crianças já sofreram uma série de violações dos seus direitos e 

liberdades fundamentais que deveriam ser asseguradas pelo Estado, pela 

Sociedade e sua Família. 

 Neste mesmo sentido, Damásio de Jesus apud Balbino18 entende que existem 

fatores que colaboram para o tráfico de crianças, como: a miséria, desigualdade de 

oportunidades, instabilidade econômica e política, entre outros. Leal e Leal19 

 
15 LEAL, Maria Lúcia; LEAL, Maria de Fátima P. (org.), op. cit. p.59.   
16Ibid., p.,60   
17 Ibid., p.57.   
18 BALBINO, Vanessa Alves Nery. Tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. 
2017. 78f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito). Universidade Federal 
Fluminense, Macaé, 2017. Disponível 
em:<https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/5003/1/TCC%20VANESSA%20ALVES%20NERY%20BALBINO
-%20%C3%9ALTIMA%20VERS%C3%83O..pdf >. Acesso em: 09 nov. 2020 
19 LEAL, M. L. P. O tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual 
comercial. SER Social, n. 8, p. 171-186, 14 ago. 2009. Disponível em: 
<https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/2002/1/wp200504.pdf>. Acesso em:09 nov 2020 

https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/5003/1/TCC%20VANESSA%20ALVES%20NERY%20BALBINO-%20%C3%9ALTIMA%20VERS%C3%83O..pdf
https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/5003/1/TCC%20VANESSA%20ALVES%20NERY%20BALBINO-%20%C3%9ALTIMA%20VERS%C3%83O..pdf
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/2002/1/wp200504.pdf
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interpretam ainda que existe uma estreita relação entre a pobreza, as desigualdades 

regionais e o próprio tráfico para fins de exploração sexual aqui no Brasil, onde 

grande porcentagem destas vítimas são crianças e adolescentes. Dessa forma, 

entendemos, assim como Almeida, Nederstigt; apud Reis20, que o tráfico de crianças 

é:“consequência da privação de direitos, [...] fruto da desigualdade socioeconômica, 

da falta de educação, de serviços de saúde precários e da luta diária pela 

sobrevivência”. Estas condições pré-existentes pelas quais estas crianças e 

adolescentes privadas dos seus direitos fundamentais já nascem inseridas e assim 

permanecem são violadoras e as inserem em uma luta desigual por uma 

sobrevivência digna, principalmente vinculada com a classe social de origem das 

crianças e adolescentes. Dessa forma, sua vulnerabilidade transitória etária, 

atribuída ao momento específico de desenvolvimento pelo qual estão passando é 

somada à vulnerabilidade socioeconômica. Apesar dessa grande vulnerabilidade, 

ampliada por ter seus direitos inalienáveis sendo violados, segundo Siqueira21, a 

criança ainda possui sua identidade própria, seu status particular de pessoa, mas a 

partir do momento em que se encontra como vítima do tráfico, se sente e é 

“coisificada”, tendo sua própria identidade como ser humano com direitos e 

dignidade desconstruída. Com esta elucidação podemos ter uma concepção da 

grandiosidade dos danos causados pelo crime de tráfico de crianças, onde a 

identidade adquirida pela criança é apagada e interrompida, adentrando no cenário 

subjetivo e individual, até que ela realmente não se sinta mais como uma pessoa. 

 Assim, é possível perceber que a própria carência e dificuldade normativa de 

efetividade dos direitos fundamentais, que muitas vezes vinculados com a 

desigualdade social, a pobreza e a violência doméstica e social sofrida por muitas 

crianças, as tornam ainda mais vulneráveis para que sejam captadas por redes do 

tráfico, que se utilizam justamente deste ciclo de direitos negados e não alcançados 

para as tornar e utilizar com finalidade mercadológica, violando os seus direitos 

 
20 REIS, Priscila Martins. Tráfico de seres humanos para exploração laboral: análise crítica dos 
mecanismos jurídicos para enfrentamento do problema em âmbito internacional e no Brasil.2014.281f. 
Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. 
p.53.Disponível em: < https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9K9V8J>. Acesso em: 12 
nov.2020 
21 SIQUEIRA, Priscila. Tráfico de Pessoas: Comércio infamante num mundo globalizado. Tráfico de 
Pessoas: uma abordagem para os Direitos Humanos. Brasília,2013. p. 32. Disponível em: < 
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
pessoas/publicacoes/anexos/cartilha_traficodepessoas_uma_abordadem_direitos_humanos.pdf> . 
Acesso em:11 nov 2020 

https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9K9V8J
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-
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humanos, trazendo consequências físicas, psíquicas, emocionais e sensoriais, na 

medida em que vai à contramão dos direitos humanos e fundamentais da pessoa 

humana, alienando delas o próprio direito à vida. 
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2 TRÁFICO DE CRIANÇAS: APORTES NORMATIVOS E INSTITUCIONAIS 

 

2.1  Previsão normativa: tutela estatal  

 

 A definição acerca do Tráfico de crianças é advinda do Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional 

relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial 

de Mulheres e Crianças, art. 3º, a: 

 

O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a 
outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 
autoridade ou de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que 
tem autoridade sobre outra, para fins de exploração. A exploração deverá 
incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas 
de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou 
práticas similares à escravatura, a servidão ou a extração de órgãos  
 

 

 O artigo 3º, c do referido protocolo estabeleceu ainda que o consentimento da 

criança vítima do tráfico é irrelevante sob quaisquer circunstâncias22. O que 

entendemos ser completamente pertinente, pois segundo Lowenkron o 

consentimento é uma decisão advinda de alguém que possui capacidade de agir, 

que necessariamente implica uma decisão voluntária23. Assim, torna-se impossível o 

consentimento da criança, sobretudo pela sua característica de pessoa em 

desenvolvimento24, o que envolve a questão etária, visto que o menor que passa por 

qualquer das violências do tipo em questão, não possui capacidade para anuir ou 

não, consentir ou não com tais violações. Dessa forma, entendemos que seu 

consentimento, em razão da sua flagrante vulnerabilidade, seria completamente 

 
22 Art.3º, c: O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma 
criança para fins de exploração serão considerados "tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam 
nenhum dos meios referidos da alínea a) do presente Artigo; 
23 LOWENKRON, Laura. Consentimento e vulnerabilidade: alguns cruzamentos entre o abuso sexual 

infantil e o tráfico de pessoas para o fim de exploração sexual. Cadernos de Pagu (45), dezembro de 
2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/cpa/n45/0104-8333-cpa-45-00225.pdf>. Acesso 
em:09 nov.2020 
24 A Declaração Universal dos Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, expressa que “a criança, em 
decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive 
proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento”. Assim, consideramos que a criança possui 
características biológicas, psicológicas, políticas e sociais de pessoa em desenvolvimento e a elas é 
assegurada proteção internacional especial. 
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viciado dadas as dificuldades de maturidade e entendimento do que estaria 

acontecendo. 

 Ademais, o protocolo mencionado estabelece e define como “criança” na 

comunidade internacional qualquer indivíduo com menos de 18 anos de idade, trata-

se, portanto, de um conceito internacional das convenções internacionais. No Brasil, 

diferentemente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, 

considera uma distinção etária entre os menores. De forma que os indivíduos com 

até doze anos incompletos são considerados como “criança” e “adolescente” é o 

indivíduo com doze anos até completar a maioridade com 18 anos. A nomenclatura 

traz diferenças, mas ambos as categorias criadas são abarcadas pelos direitos 

conferidos pelo Estatuto e isso varia de acordo com o documento legal aplicado ao 

caso concreto. 

 A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e 

o Protocolo Adicional relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de 

Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças, foi promovido pela ONU em 2000 e 

foi ratificado pelo Brasil através do Decreto nº 5.017, no ano de 200425. Dessa forma, 

o país assumiu o compromisso internacional de se mobilizar afim de enfrentar o 

tráfico, sobretudo das vítimas mais vulneráveis, especificamente, segundo o 

protocolo: mulheres e crianças. Este protocolo buscou oferecer meios de dar 

assistência às vítimas envolvendo toda comunidade internacional, trazendo maior 

responsabilização e compromisso aos países envolvidos, buscando apontar fatores 

que tornam as vítimas ainda mais vulneráveis. Os países que ratificaram o tratado 

supramencionado, portanto, internalizam para o seu ordenamento jurídico possuem 

o compromisso de mobilização, conscientização do seu povo, mudanças das suas 

leis e da sua realidade, pois assumiram o compromisso de forma internacional de 

combater e criminalizar condutas associadas ao tráfico no âmbito interno e 

cooperativo entre os países. 

 A ocorrência do Tráfico de Crianças e Adolescentes em nosso país fere de 

forma devastadora a dignidade humana das suas vítimas, confrontam à própria 

 
25 BRASIL. Decreto. n.º 5.015, de 12 de março de 2004. Promulga a Convenção das Nações Unidas 
Contra o Crime Organizado Transnacional. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm>. Acesso em: 06 nov. 
2020.   
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Constituição Brasileira de 1988 que em seu artigo 1º, III26., traz a dignidade da 

pessoa Humana como um dos princípios fundamentais da nossa República. Além da 

dignidade humana, o tráfico de crianças viola o princípio da proteção integral 

estabelecida pela Constituição a esta parcela da sociedade. O artigo 227 caput é 

enfático em declarar seus direitos fundamentais:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Neste mesmo o mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 

8096/1990, artigo 3º, expressa que: 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de 
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de 
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) precedência 
na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação 
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude. 

 

 A proteção integral da criança e do adolescente atribuída pela Constituição, 

exercida pelo Estado, pela Sociedade e pela família visa garantir que cada um 

destes indivíduos que se encontram nesse processo de desenvolvimento tenha a 

oportunidade de gozarem de um desenvolvimento com dignidade e de forma 

saudável.   

Neste sentido, Francismar Lamenza, apud Colucci 27 preconiza que: 

 

 
26 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 
27  COLUCCI, Camila Fernanda Pinsinato. Princípio do melhor interesse da criança: construção 

teórica e aplicação prática no direito brasileiro. 2014.261f Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. p.41.Disponível em:  < 
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-25022015-
83746/publico/Camila_Fernanda_Pinsinato_Colucci_completa.pdf > . Acesso em 10 nov.2020 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-25022015-
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-25022015-
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Compreendem-se, em se tratando de proteção integral, todas as iniciativas 
por parte da família, da sociedade e do próprio Estado (...) no sentido de 
garantir à criança e ao adolescente um ambiente propício a seu regular e 
peculiar desenvolvimento. O paradigma da proteção integral dos infantes e 
jovens é estabelecido numa tomada de atitudes positivas, amplas e 
irrestritas por todos os envolvidos nesse processo ligado intimamente à 
vida das crianças e dos adolescentes, de modo que não se excluam 
quaisquer gestos tendentes a assegurar seus direitos fundamentais. 

  
Dessa forma, a proteção integral estabelece à Criança e ao Adolescente o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entendendo 

que todos estes direitos são necessários e fundamentais para o crescer saudável, 

uma vez que o legislador reconhece a vulnerabilidade vivida nesta fase e, portanto, o 

reconhece como sujeito de direitos. 

 Lowenkron28 assevera que a menoridade está diretamente associada a 

vulnerabilidade, visto que a criança possui uma forma transitória de desigualdade 

social em relação ao adulto, e se encontra em uma relação de subordinação e 

assimetria. Esta parcela da sociedade que ainda está em uma fase de transitória 

vulnerabilidade e formação, que ainda não possui meios próprios para a autodefesa 

recebeu esta proteção integral para que tenham todas as condições de se 

desenvolverem de forma adequada, tendo seus direitos efetivados com prioridade, 

contando com esta proteção atribuída pela Constituição. 

  Destarte, manifesta-se importante a forma pela qual o Estado Brasileiro traz 

de forma latente a relevância de garantir igualdade à criança no sentido de a 

reconhecer como sujeita de direitos, mas pontuando que este indivíduo, por sua 

condição transitória de formação e dependência, necessita de uma proteção integral, 

exercida pelo Estado, pela sociedade, e pela família, visto que estão em processo de 

formação. É importante ressaltar que este posicionamento a respeito da criança traz 

conformidade com instrumentos normativos internacionais acerca dos direitos 

humanos e se constitui realmente como um novo olhar para a criança, se comparado 

a legislações anteriores. Nossa Constituição, portanto, consolidou tendências 

internacionais importantes em relação aos menores, uma vez que por muito tempo a 

criança ou até mesmo o adolescente foi visto pela sociedade apenas como uma 

 
28LOWENKRON, Laura. Consentimento e vulnerabilidade: alguns cruzamentos entre o abuso sexual 

infantil e o tráfico de pessoas para o fim de exploração sexual. Cadernos de Pagu (45), dezembro de 
2015p.236. Disponível em:<https://www.scielo.br/pdf/cpa/n45/0104-8333-cpa-45-00225.pdf>. Acesso 
em:09 nov.2020 
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“quase pessoa”, alguém que não gozava de uma existência plena, tinha apenas uma 

expectativa de “vir a ser” uma pessoa completa, como entende Silva29.  

  O Tráfico de Crianças e Adolescentes é resultado da violação dos direitos 

desta parcela da sociedade que conta com toda essa proteção especial atribuída 

pelo Estado. Através deste crime, a criança que deveria ser protegida de qualquer 

forma de exploração econômica, sexual e laboral, ou atos que ofendam a sua saúde 

ou seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social, passa a ser vista 

como um objeto, que é submetido à venda múltiplas vezes, com finalidades diversas, 

o que traz muita rentabilidade ao outro ser humano que a subjuga.  

A Legislação Brasileira através do Código Penal, Código de Processo Penal 

e da Lei 13.344/16, em conformidade com o Protocolo de Palermo, trazem a 

tipificação deste crime que atenta contra a liberdade, a dignidade, e, por vezes, o 

desenvolvimento saudável da sexualidade de crianças e adolescentes de forma 

ampla, mas não somente no que se refere à exploração sexual, mas considerando 

suas liberdades individuais. Segundo o art.149-A, tipifica-se como crime: 

 

Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar 
ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou 
abuso, com a finalidade de: 
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; 
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; 
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; 
IV - adoção ilegal; ou 
V - exploração sexual”. 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1º A pena é aumentada de um terço até a metade se: 
II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa 
ou com deficiência; (grifo deste trabalho) 

 
Dessa forma, por constituir maior grau de reprovabilidade, uma vez que estes 

indivíduos estão em estado de maior vulnerabilidade e gozam de proteção especial, 

o crime de tráfico de crianças e adolescentes possui majorante da pena. É 

importante ressaltar também que todas as formas de exploração as quais estão 

elencadas no tipo penal podem ser cominadas em concurso com outros crimes.   

 
29SILVA, Sofia Vilela de Moraes e. Violência sexual contra crianças e adolescentes e eficácia 
social dos direitos fundamentais infanto-juvenis: subsídio a formulação de políticas públicas para 
o município de Maceió. 163.f Dissertação (Mestrado em Ciência Jurídica) - Universidade Federal de 
Alagoas. Maceió,2009. p.20.Disponível em: < http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/755 >. 
Acesso em 9 nov.2020 

http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/755
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 Sob a necessidade de prevenir, punir e cuidar das vítimas deste crime, a Lei 

nº 13.344, de 6 de outubro de 2016, conhecida como a “Lei do Tráfico de Pessoas” 

trouxe avanços à legislação nacional, adequando a tipificação do crime de tráfico de 

pessoas, mas aqui tratamos especificamente das crianças, não somente em quando 

se trata da exploração sexual, mas incluindo no tipo penal todos os tipos de violação 

e finalidades deste crime. A referida norma oferece diretrizes para a prevenção, a 

repressão e a proteção das vítimas, cumprindo sua função prioritária de 

enfrentamento deste crime. Por esta função, alterou, inseriu e revogou artigos no 

Código Penal; trouxe como meio de prevenção a proposta de campanhas 

socioeducativas e de conscientização das pessoas; a implementação de medidas 

intersetoriais e integradas nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança 

pública, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural, esportes, 

comunicação, cultura e direitos humanos, além de trazer um rol de direitos,  proteção 

e  atendimento à vítima direta ou indireta do tráfico. Cabe salientar ainda que, 

através desta lei, o Legislador trouxe adequação à Constituição de 1988, ao Estatuto 

da Criança e do Adolescente, ao Protocolo Adicional à Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão 

e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Criança, e tantos outros 

instrumentos pelos quais buscam a proteção do ser humano, sobretudo da criança.30 

 

2.2  Tutela e proteção da criança: Princípio do Melhor Interesse da 

criança no plano internacional 

 
Segundo Camila Colucci,31 o direito costumeiro inglês já possuía fortes 

tendências ao que posteriormente se denominaria como o Princípio do Melhor 

interesse da criança, uma vez que quando existiam conflitos de interesses entre 

 
30 VELHO, Caroline de Azevedo; DIAS, Jadison Juarez Cavalcante; ROCHA, Mário Henrique da. O 
combate ao tráfico de pessoas e a adequação da legislação nacional às normas internacionais. In: 
TRÁFICO de Pessoas: Coletânea de artigos. Brasília: [s. n.], 2017. v. 2, cap. 1, p. 11-19. ISBN 978-
85-85257-31-6. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-
de-artigos/003_17_coletanea_de_artigos_trafico_de_pessoas.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020. 
 
31 COLUCCI, Camila Fernanda Pinsinato. Princípio do melhor interesse da criança: construção 
teórica e aplicação prática no direito brasileiro. 2014.261f Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.p.26 Disponível em:  < 
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-25022015-
83746/publico/Camila_Fernanda_Pinsinato_Colucci_completa.pdf > . Acesso em 10 nov.2020 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-25022015-
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-25022015-


23 

 

 

 

 

adultos e crianças, eram os interesses dos menores que eram garantidos. Este 

princípio internacional, porém, foi estabelecido pela Declaração dos Direitos da 

Criança em 1959, em seu Princípio II, primeira parte que preconiza: 

 

A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e 
serviços, a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que 
possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de 
forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e 
dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a 
que se atenderá será o interesse superior da criança 
 
 

Bem como pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989, 

que traz em seu art. 3.1: 

 

Em todas as ações concernentes às crianças, sejam tomadas por 
instituições de bem-estar social públicas ou privadas, cortes judiciais, 
autoridades administrativas ou câmaras legislativas, o melhor interesse da 
criança deve ser a consideração primária 

 

 Assim, o Princípio do melhor interesse da criança serve ao reconhecer e 

proteger a criança no plano internacional, de modo que ela se desenvolva de forma 

plena, sendo recepcionado pelo ordenamento interno. Toda esta proteção destinada 

aos seres humanos nesta fase crítica do seu desenvolvimento possui o objetivo de 

possibilitar que todos cresçam de forma saudável, passando da melhor forma 

possível por esta transitória vulnerabilidade determinada pela idade, para que 

exerçam sua função na sociedade. Desse modo, como afirma Colucci, toda política 

voltada para a infância e adolescência precisa ser norteada por este princípio, bem 

como as leis, a própria execução e a formulação de políticas públicas32. 

 

2.3 Tutela da criança no plano internacional  

 A criança esteve desamparada juridicamente no plano internacional até o 

século XX33. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe em seu 

bojo um olhar de proteção à criança, reconhecendo sua condição particular de 

vulnerabilidade, que mais tarde, em 1959, serviu de base para elaboração da 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, responsável por estabelecer o princípio 

 
32 COLUCCI, Camila Fernanda Pinsinato. op.cit. p.47 
33 SILVA, Sofia Vilela de Moraes e. op.cit.p 18 
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do interesse superior da criança. Esta declaração estabeleceu dez princípios que 

devem nortear a infância: direito à igualdade; direito a especial proteção para o seu 

desenvolvimento físico, mental e social; direito a um nome e a uma nacionalidade; 

direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe; 

direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente 

deficiente; direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade; direito à 

educação gratuita e ao lazer infantil; direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso 

de catástrofes; direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho; e 

direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e 

justiça entre os povos. Estes direitos devem ser observados sempre considerando os 

melhores interesses da criança.  

Seguindo este posicionamento em favor da criança, em 20 de novembro de 

1989 foi aprovada a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Este 

instrumento é considerado34 o mais aceito na história universal, uma vez que foi 

ratificado por 192 países. Nesta convenção, os Estados Partes reafirmam o 

compromisso de assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento da criança, 

reconhecendo seu direito a um nível de vida em que possam se desenvolver em âmbito 

físico, mental, espiritual, moral e social de forma adequada. Por essa perspectiva, há 

uma preocupação internacional com o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais da criança, direitos estes que são completamente violados no crime de 

Tráfico de crianças. Neste Sentido, o art. 35 da referida convenção prescreve: ‘’Os 

Estados Partes devem adotar todas as medidas em âmbito nacional, bilateral e 

multilateral que sejam necessárias para impedir o sequestro, a venda ou o tráfico de 

crianças, para qualquer fim ou sob qualquer forma’’. 

A Convenção e seus protocolos determinam ainda que os Estados Partes 

devem proteger a criança de qualquer forma de exploração e abuso sexual, impedindo 

inclusive à exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.  Destarte, 

sabendo que esta é uma convenção amplamente ratificada, entendemos que o 

posicionamento da Comunidade internacional acerca da criança, como esta deve ser 

 
34 UNICEF (BRASIL). Convenção sobre os Direitos da Criança: Instrumento de direitos humanos mais 
aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países. [S. l.], 29 set. 2017. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-
direitosdacrianca#:~:text=Foi%20ratificado%20por%20196%20pa%C3%ADses,mais%20aceito%20na
%20hist%C3%B3ria%20universal. Acesso em: 18 nov. 2020. 

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-


25 

 

 

 

 

protegida, é unânime, fazendo com que o Tráfico de crianças seja inadmissível, 

prevenido, reprimido e punido.   

  Neste sentido, é necessário ainda enfatizar a relevância do Protocolo 

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 

Transnacional relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, 

em especial de Mulheres e Crianças no Enfrentamento ao Tráfico de Crianças pela 

Comunidade Internacional. Este Protocolo é o acordo mais importante acerca deste 

crime de uma forma geral, pois seus objetivos estão compreendidos em: Prevenir e 

combater o tráfico de pessoas, prestando uma atenção especial às mulheres e às 

crianças, grupos comprovadamente vulneráveis; proteger e ajudar as vítimas desse 

tráfico, respeitando plenamente os seus direitos humanos; e promover a cooperação 

entre os Estados Partes de forma a atingir esses objetivos35.  

   É importante ressaltar que todos estes tratados são ratificados pelo Brasil, 

motivo pelo qual o Estado Brasileiro se compromete a observar cada um deles, tendo   

obrigações perante a comunidade internacional.  

 

2.4 Movimentos estatais para a redução do Tráfico de crianças 

 
 Como já visto, o Tráfico de crianças é um crime violador de diversos direitos 

fundamentais deste grupo vulnerável da sociedade. Além do compromisso com a 

criança e o adolescente através da vinculação às normas nacionais, o Estado 

brasileiro assumiu o compromisso diante da comunidade internacional de prevenir e 

reprimir este crime através do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 

contra a Criminalidade Organizada Transnacional relativo à Prevenção, à Repressão 

e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças. 

 Diante deste compromisso assumido internacionalmente, o Estado Brasileiro 

instituiu em 2006, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que 

foi responsável por estabelecer princípios, diretrizes e ações concretas de prevenção 

e repressão, assim como meios atender às vítimas. Esta Política Nacional 

estabeleceu o Grupo de Trabalho Interministerial, composto por representantes do 

 
35 BRASIL. Decreto. n.º 5.015, de 12 de março de 2004. Promulga a Convenção das Nações Unidas 
Contra o Crime Organizado Transnacional. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm>. Acesso em: 06 nov. 
2020.   
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Poder Executivo Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do 

Trabalho,  responsável pela elaboração do I Plano Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (I PNETP), publicado no dia 8 de janeiro de 2008 por meio do 

Decreto nº 6.347. Este plano tinha por objetivo principal atuar nos três eixos do 

Enfrentamento ao tráfico: prevenção36, atenção às vítimas, repressão37 e 

responsabilização dos autores38. Sua coordenação era tripartite, formada pela 

Secretaria Nacional de Justiça, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e pela 

Secretaria de Direitos Humanos.  

 Em conformidade com a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, devem ser construídas políticas públicas capazes de contribuir para 

atenuar as causas estruturais que tornam alguns grupos sociais mais vulneráveis ao 

tráfico de pessoas. Crianças e adolescentes fazem parte deste grupo social 

vulnerável ao tráfico. Além disso, entendemos que as vulnerabilidades são somadas, 

uma vez que a criança que tem acesso aos seus direitos fundamentais será menos 

vulnerável ao tráfico, se comparada a uma que não usufrui do básico: acesso à 

alimentação, saúde, educação e outros direitos que a ela deviam ser assegurados. 

 Este primeiro plano durou dois anos e trouxe a elaboração de recomendações para 

a construção do segundo, que entrou em vigor em 2013, com duração de quatro 

 
36 art. 5º:São diretrizes específicas de prevenção ao tráfico de pessoas: I - implementação de medidas 
preventivas nas políticas públicas, de maneira integrada e intersetorial, nas áreas de saúde, 
educação, trabalho, segurança, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural, esportes, 
comunicação, cultura, direitos humanos, dentre outras; II - apoio e realização de campanhas 
socioeducativas e de conscientização nos âmbitos internacional, nacional, regional e local, 
considerando as diferentes realidades e linguagens; III - monitoramento e avaliação de campanhas 
com a participação da sociedade civil; IV - apoio à mobilização social e fortalecimento da sociedade 
civil; e V - fortalecimento dos projetos já existentes e fomento à criação de novos projetos de 
prevenção ao tráfico de pessoas 
37 Art. 6º: São diretrizes específicas de repressão ao tráfico de pessoas e de responsabilização de 
seus autores: I - cooperação entre órgãos policiais nacionais e internacionais; II - cooperação jurídica 
internacional; III - sigilo dos procedimentos judiciais e administrativos, nos termos da lei; e IV - 
integração com políticas e ações de repressão e responsabilização dos autores de crimes correlatos. 
38 Art. 7º: São diretrizes específicas de atenção às vítimas do tráfico de pessoas: I - proteção e 
assistência jurídica, social e de saúde às vítimas diretas e indiretas de tráfico de pessoas II - 
assistência consular às vítimas diretas e indiretas de tráfico de pessoas, independentemente de sua 
situação migratória e ocupação; III - acolhimento e abrigo provisório das vítimas de tráfico de 
pessoas; IV - reinserção social com a garantia de acesso à educação, cultura, formação profissional e 
ao trabalho às vítimas de tráfico de pessoas; V - reinserção familiar e comunitária de crianças e 
adolescentes vítimas de tráfico de pessoas; VI - atenção às necessidades específicas das vítimas, 
com especial atenção a questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, 
nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação migratória, atuação profissional ou outro status; VII 
- proteção da intimidade e da identidade das vítimas de tráfico de pessoas; e VIII - levantamento, 
mapeamento, atualização e divulgação de informações sobre instituições governamentais e não-
governamentais situadas no Brasil e no exterior que prestam assistência a vítimas de tráfico de 
pessoas. 
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anos. Entre os desdobramentos importantes da política e do primeiro plano nacional 

está a criação dos Núcleos Estaduais de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas (NETPs), inclusão do tema de tráfico de crianças nas capacitações dos 

Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares, também 

há grande importância para o enfrentamento ao tráfico de crianças e adolescentes a 

articulação conjunta proposta para regiões de fronteira 

 Assim, o objetivo do plano se dá em diminuir os problemas estruturais 

causadores perpetuadores de vulnerabilidade. Concebe-se então que efetivando 

direitos fundamentais já consagrados, a vulnerabilidade é diminuída e como 

consequência o crime de tráfico também.39  

 Em 2018 foi iniciado o III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, dando continuidade ao trabalho iniciado pelo I Plano Nacional com ações. 

Podemos citar como exemplo o Programa de Ações Integradas e Referenciais de 

Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro (PAIR) que 

tem a finalidade possibilitar o enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil de 

modo local.  Este programa busca fortalecer os conselhos tutelares, pois estes 

profissionais possuem muito contato com as crianças em situação de 

vulnerabilidade, bem como são presentes no acolhimento às vítimas de violência 

sexual, por isso são imprescindíveis no processo de formulação de políticas 

públicas, programas e ações dirigidas ao atendimento e defesa de direitos de 

crianças e adolescentes, principalmente no que se refere ao enfrentamento da 

violência sexual (SNJ,2018). O PAIR também possui um trabalho de capacitação da 

rede de proteção destas crianças e adolescentes, envolvendo todo os profissionais 

que operacionalizam este acolhimento à vítima de violência sexual. Assim, são 

oferecidas aulas em forma de oficina com o objetivo de informar, capacitar e treinar: 

profissionais de assistência, educação, saúde, defesa e responsabilização, turismo, 

transporte, mídia e outros. Este programa está presente em 451 municípios em 22 

estados da Federação. Outro bom exemplo de iniciativa é o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) que disponibiliza ações socioeducativas para 

crianças e adolescentes que se encontraram em situação de trabalho infantil. Estas 

 
39 Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas / Secretaria Nacional de Justiça. Brasília: 
SNJ, 2008.16p. Disponível em www.portal.mj.gov.br/traficodepessoas/ 
 



28 

 

 

 

 

ações são realizadas em horário complementar ao da escola com a finalidade de 

reduzir a possibilidade de reinserção da criança e do adolescente a exploração, 

concedendo a estes bolsas mensais pelo tempo em que estão realizando as 

atividades do Programa.  

 Não podemos deixar de considerar ainda algumas políticas públicas 

implementadas ao longo dos anos que contribuíram para o enfretamento ao tráfico 

de crianças. Como foi visto, existe uma séria ligação entre o tráfico de crianças e a 

vulnerabilização acentuada através da privação dos direitos40. Assim, diversas 

políticas públicas buscam reduzir desigualdades sociais, efetivando a estas crianças 

e adolescentes o que lhes deve ser assegurado, trazendo como consequência a 

diminuição da privação de direitos, atingindo, portanto, a causa estrutural da sua 

vulnerabilização. 

 O Programa social Fome zero trouxe segurança alimentar mínima para 

algumas famílias que viviam em situação de extrema dificuldade, assegurando aos 

seus integrantes o direito humano à alimentação. Hoje este programa foi absorvido 

pelo Bolsa família que objetiva através do complemento da renda das famílias 

possibilitar o acesso a direitos, estimular o desenvolvimento bem como a articulação 

com outras ações, buscando alcançar inclusão social das famílias em situação de 

pobreza e extrema pobreza por meio da transferência de renda e da promoção do 

acesso aos direitos sociais básicos de saúde e educação. 41  

 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) disponibiliza ações 

socioeducativas para crianças e adolescentes que se encontraram em situação de 

trabalho infantil. Estas ações são realizadas em horário complementar ao da escola 

para reduzir a possibilidade de inserção da criança e do adolescente em atividades 

laborais proibidas e concede a estes bolsas mensais. 

 Estes são exemplos de programas e serviços do Governo federal que se 

referem direta ou indiretamente ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas 

também a própria garantia dos direitos das crianças e adolescentes, trazem mais 

 
40 REIS, Priscila Martins. Tráfico de seres humanos para exploração laboral: análise crítica dos 
mecanismos jurídicos para enfrentamento do problema em âmbito internacional e no Brasil.2014.281f. 
Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. 
p.53.Disponível em: < https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9K9V8J>. Acesso em: 12 
nov.2020 
41 Brasil. Ministério da Cidadania. Governado Federal. Bolsa Família: o programa. Disponível em: < 
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia>. Acesso em: 19 nov.2020. 

https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9K9V8J
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia
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efetividade e eficácia para a norma. Apesar disso, é importante ressaltar que não há 

um programa específico para tratar diretamente o tráfico de crianças e adolescentes 

em nosso país, até o momento, percebemos que o enfretamento deste tipo de tráfico 

é tratado de forma geral no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

principalmente, sendo importante a sua implementação para mapear e atenuar a 

questão social posta. 

  

2.5 Movimento internacional para o combate ao tráfico de crianças e 

adolescentes no Brasil: cooperação e instituições envolvidas 

 O Estado brasileiro conta com a cooperação fundamental do Escritório das 

Nações Unidas Contra Drogas e Crimes (UNODC). Através da Iniciativa Global das 

Nações Unidas para Combater o Tráfico de Pessoas (UN.GIFT, sigla em inglês) 

iniciativa de mobilização global, o Brasil recebe assistência para fortalecer o 

enfrentamento ao tráfico e cumprir o Protocolo de Palermo. Existe um programa em 

alguns estados federativos estratégicos em nosso país, dada alta ocorrência do 

crime, onde o principal objetivo é prevenir e combater este crime. O programa contra 

o tráfico dispõe de escritórios que prestam assistência às vítimas e capacita agentes 

envolvidos em ações e políticas de enfrentamento, por exemplo.42  

 Segundo Alencar43, no Escritório do Ceará foram recebidas no período entre 

2005 e 2006, 17 denúncias de tráfico interno para exploração sexual comercial, em 

15 destas denúncias a vítima era adolescente. É importante ressaltar que ao receber 

as denúncias, o escritório encaminha para a instituição competente para a 

investigação. Diante destes dados é possível perceber o quanto esta parcela da 

sociedade é afetada por este crime, bem como a importância deste programa para 

prevenir, reprimir e reparar o tráfico de crianças e adolescentes e suas 

consequências. 

 
42 UNODC - UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. UN.GIFT: Iniciativa Global da 
ONU contra o Tráfico de Pessoas. Brasil, 2020. Disponível em: https://www.unodc.org/lpo-
brazil/pt/trafico-de-pessoas/ungift.html. Acesso em: 23 nov. 2020. 
43 ALENCAR, Emanuelle Cardoso Onofre de. Tráfico de Seres Humanos no Brasil: aspectos 
sociojurídicos: o caso do Ceará. Orientador: Profa. Dra. Lilia Maia de Morais Sales. 2007. 289 f. 
Dissertação (Mestre em Direito) - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, Fortaleza, 2007. Disponível 
em:<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp037035.PDF>. Acesso em: 23 nov. 2020. 
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Além desta cooperação, o Brasil conta também com a participação de outras 

agências e órgãos da ONU, como o UNICEF44 que atua no enfrentamento direto e 

indireto ao tráfico de crianças. Este órgão possui um programa com o Estado 

brasileiro de cooperação, onde busca diminuir a vulnerabilidade de crianças e 

adolescentes, principalmente os mais excluídos, marginalizados ou que são vítimas 

de violência. Presente em 17 capitais estaduais e em cerca de 2.000 municípios da 

Amazônia e do Semiárido brasileiro, preserva o objetivo de proteger a criança e o 

adolescente de toda forma de abandono, crueldade e exploração.45 

O Brasil contou ainda com o Programa POMMAR (Prevenção Orientada aos 

Meninos e Meninas em Risco) executado pela ONG Partners of the Americas e 

financiado pela Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID) e buscava o enfrentamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes. Este programa foi executado em 10 cidades brasileiras: Manaus, São 

Luis, Fortaleza, Natal, Foz de Iguaçu, Rio Branco, Recife, Salvador, São Paulo e Rio 

de Janeiro, uma vez que foram consideradas cidades estratégicas para enfrentar 

este tipo de crime. Vítimas do tráfico com a finalidade de exploração sexual 

recebiam todo suporte para superar da melhor forma possível as consequências 

advindas desta violação em suas vidas. Hoje estas vítimas são acolhidas pelo PAIR, 

que possui coordenação técnica realizada pela USAID/ Partners of the Americas. 

Assim, podemos perceber o diálogo entre o Governo Federal, Estadual, bem como 

iniciativas internacionais em nosso pais cooperando com a finalidade de alcançar um 

enfrentamento adequado ao tráfico de crianças. 

 

 

 

 

 

 
44 UNICEF. que fazemos: O UNICEF trabalha pela garantia dos direitos de cada criança e 
adolescente, concentrando seus esforços naqueles mais vulneráveis, com foco especial nos que são 
vítimas de formas extremas de violência.. Brasil: UNICEF BRASIL, [2020]. Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/o-que-fazemos>. Acesso em: 24 nov. 2020. 
45 UNICEF. Sobre o UNICEF: Criado pela Organização das Nações Unidas em 1946, o UNICEF 
promove os direitos e o bem-estar de crianças e adolescentes em 190 países e territórios. Está 
presente no Brasil desde 1950.. Brasil: UNICEF BRASIL, [2020]. Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/o-que-fazemos>. Acesso em: 24 nov. 2020. 
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3 A CRIANÇA TRAFICADA: AUSÊNCIA ESTATAL? 

 

3.1 Respostas estatais suficientes para o problema social?   

 

 O tráfico de crianças possui raízes na vulnerabilidade destes sujeitos de 

direitos, ampliada pelo fator da classe, expresso na desigualdade social. Como visto, 

a própria violação dos direitos fundamentais favorece este crime, uma vez que 

reforçam a situação de vulnerabilidade em que as crianças, por sua condição 

transitória de formação, já estão inseridas.  

 Segundo o Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do 

Departamento de Estado norte-americano, o Estado brasileiro possui uma 

mobilização a cerca do combate ao Tráfico de Pessoas. De fato, nossa legislação já 

está em conformidade com o Protocolo de Palermo, no Brasil já existem políticas e 

ações de enfrentamento deste crime, mas existem poucas ações públicas 

efetivamente voltadas para crianças e adolescentes. 

 Compreendemos que a criança, como pessoa que goza do direito de receber 

garantia de prioridade a proteção e na formulação de políticas públicas46, tem 

recebido pouca atenção. Segundo a ativista Rebecca Souza, que atua no estado do 

Pará como integrante do Grupo Assessor da Sociedade Civil (GASC), da 

Organização das Nações Unidas para Mulheres (ONU Mulheres) 47, não existem 

programas eficientes para combater o tráfico de pessoas no país. Em entrevista, 

explica que sua atuação no segundo estado com maior número de exploração 

sexual infanto-juvenil a fez tomar conhecimento do caso das meninas “balseiras” que 

são levadas de barco até as balsas e lá são exploradas sexualmente. Neste 

diapasão considera que: 

 
46 “Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. A 
garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) 
precedência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude  
47 DOLCE, Júlia. Brasil ainda é negligente com a exploração e o tráfico de mulheres: Neste domingo 
(23) é celebrado o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e 
Crianças. Brasil de Fato: Direitos Humanos, São Paulo, 23 set. 2018. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/23/brasil-ainda-e-negligente-com-a-exploracao-e-o-trafico-
de-mulheres. Acesso em: 28 nov. 2020. 
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Rebecca Souza: Tradicionalmente a região Norte é uma das mais afetadas, 
tanto com a questão da exploração sexual quanto pelo tráfico. A rota do 
tráfico toda é aqui pelo Norte, pelo Pará. O Brasil é o quarto país em 
casamentos infantis, o sexto em exploração sexual [..]. O que estamos 
fazendo para combater isso? Não existe até hoje nenhum plano de nenhum 
governo que tenha combatido diretamente essa questão, principalmente 
aqui no Norte. 

 
 Ainda neste mesmo sentido, o psicólogo Antônio José Ângelo Motti, professor 

da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e ex-coordenador do 

projeto da Estratégia Regional de Enfrentamento ao Tráfico de Crianças e 

Adolescentes para Fins de Exploração Sexual no Mercosul (PAIR), a situação do 

Brasil é preocupante e o próprio enfrentamento ao tráfico de crianças é insuficiente, 

uma vez que os compromisso assumidos  no  relatório final do programa que foi 

assinado em 2013 ainda não foram cumpridos48  

 Entendemos que existem dificuldades para o Estado brasileiro quanto a 

resposta para o problema do tráfico de crianças e adolescentes. Concordamos com 

Cunha, uma vez que, na prática, o Brasil enfrenta o tráfico visando combater o crime 

organizado, quando devia ter uma perspectiva dos direitos humanos, deixando em 

segundo plano as especificidades, as necessidades e as urgências das vítimas49. 

Dessa forma, acaba por tratar o sintoma e não a causa do problema: a falta de 

alcance dos direitos fundamentais. É importante ressaltar que há uma correlação 

entre a sucessiva violação destes direitos que a criança possui e o tráfico, visto que 

a falta de acesso ao direito as vulnerabiliza ainda mais. Resta claro que somente 

estabelecer a norma não é o bastante, necessário é que se intensifiquem as políticas 

públicas e as ações de prevenção e de atendimento às vítimas, consolidando a 

Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, bem como maior atenção ao 

atendimento dos seus direitos fundamentais em todos os âmbitos50. 

 Segundo o Relatório da UNICEF, 39,7% das crianças de até 5 anos têm seus 

direitos violados em nosso país. Dos 14 aos 17 anos, esse número cresce e 

corresponde a 60% dos adolescentes, assim quase 27 milhões de crianças e 

adolescentes (49,7% do total) têm um ou mais direitos negados. É importante 

 
48 DOLCE, Júlia. op. cit. 
49 CUNHA, Juliana Frei. Vítimas invisíveis: o pânico moral acerca do tráfico de pessoas para 
exploração sexual por uma perspectiva de gênero. 2015. 247 f. Dissertação (mestrado) - 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 
2015.p.15. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/135934>.Acessado em 16 nov 2020. 
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ressaltar que as oportunidades destas crianças e adolescentes que vivem em 

situação de pobreza e extrema pobreza são extremamente escassas, pois não 

conseguem ter acesso a alimentação, saúde e educação de qualidade51. 

 Políticas públicas como o Programa Bolsa Família, que visa garantir o direito 

à alimentação, o acesso à educação e à saúde, que auxiliam na superação da 

situação de vulnerabilidade e pobreza extrema são importantes para avançar neste 

sentido, porém é necessário reduzir a desigualdade social de forma mais efetiva. 

Segundo o IBGE, hoje o Brasil possui mais de 13 milhões de pessoas na extrema 

pobreza, pessoas que sobrevivem com até R$ 151 por mês e quase 52 milhões na 

pobreza, que vivem com renda de até R$ 436 por mês. Toda esta dificuldade em ter 

acesso ao básico produz um crescimento exponencial da vulnerabilidade destas 

crianças e adolescentes que, por muitas vezes, são vendidas pelos próprios 

familiares. Como citado pela ativista Rebecca Souza em entrevista52, a região norte 

possui muitas rotas de tráfico, e ressalta o estado do Pará, que se encontra ao lado 

do estado do Maranhão que possui a situação mais crítica atual no Brasil, onde nem 

metade dos domicílios estava dentro dos parâmetros de segurança alimentar53 . 

 Entendemos ainda que existem poucos direcionamentos específicos à 

crianças quanto a este problema, a criança e o adolescente é tratado como um 

grupo vulnerável, assim como a mulher, considerando pouco na prática sua 

condição especial de desenvolvimento.  

3.2 Criança vítima de tráfico encontrada: qual a tutela estatal para os efeitos 

psicológicos da criança  

  

 
51 FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). Pobreza na Infância e na 
adolescência. UNICEF para cada criança, [S. l.], p. 15, 13 ago. 2018. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/media/156/file/Pobreza_na_Infancia_e_na_Adolescencia.pdf. Acesso 
em: 5 dez. 2020. 
52 JORNAL NACIONAL. IBGE: Brasil tem quase 52 milhões de pessoas na pobreza e 13 milhões na 
extrema pobreza: A situação é mais crítica no Maranhão, que tem um a cada cinco moradores na 
indigência.. G1, Brasil, 12 nov. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2020/11/12/ibge-brasil-tem-quase-52-milhoes-de-pessoas-na-pobreza-e-13-milhoes-
na-extrema-pobreza.ghtml. Acesso em: 29 nov. 2020. 
53 SILVA, Michele Lins Aracaty et al. Vulnerabilidade social, fome e pobreza nas Regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. In: SILVA, Michele Lins Aracaty et al. Políticas Públicas, Educação e 
Diversidade: Uma Compreensão Científica do Real. 79. ed. [S. l.: s. n.], 17/nov. 2020. Disponível em: 
https://downloads.editoracientifica.org/articles/200700618.pdf. Acesso em: 5 dez. 2020. 
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 É irrefutável que experiências traumáticas na infância podem deixar marcas 

profundas em uma pessoa. Segundo a psicóloga Alda Maria Oliveira Coltta apud 

Balbino, as vítimas de tráfico, sobretudo aquelas que foram exploradas sexualmente, 

sofrem os mais variados comprometimentos físico e emocionais54. Isto ocorre pois o 

sistema psicomotor é atingido, podendo causar lesões irreversíveis. As vítimas 

também podem se sentir renegadas, excluídas da sociedade, visto que esta as vê 

como “coisas”. Ainda segundo Balbino, é importante ressaltar que essa “coisificação” 

pode trazer dificuldades quanto à identidade pessoal, e isto pode levar a um conflito 

pessoal que pode levar ao suicídio. Tais violências à saúde física e psicológica da 

criança podem causar problemas emocionais como: ansiedade, depressão e 

transtorno de estresse pós-traumático.55 

 Segundo Veronese e Lima, crianças que passam por situações traumáticas 

em um período crítico de formação da estrutura física do cérebro podem ter 

dificuldades permanentes futuras advindas do impacto do estresse produzido pela 

violência, uma vez que estes abusos são capazes de alterar o desenvolvimento 

neural. Assim, a violência praticada contra a criança após ser realizada não pode ser 

revertida somente através de terapia, pois as alterações físicas cerebrais não seriam 

revertidas. Ainda não existe uma descoberta que trate tal alteração.56 

 O Tráfico de crianças e adolescentes se constitui como um processo de 

violência constante e desumanização dessas pessoas que devem gozar de proteção 

integral. É dever do Estado, da família e da sociedade garantir que tais violações 

não aconteçam, mas, infelizmente, ocorrem falhas nesta proteção que devia ser 

integral.  

 Assim, quando uma criança ou adolescente em situação de tráfico é 

encontrada ela, geralmente, é encaminhada para os Núcleos de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas. Este é o procedimento padrão para qualquer vítima de tráfico de 

pessoas, seja adulto ou criança. Neste local a criança resgatada recebe cuidados 

médicos, psicológicos, serviços sociais e assistência jurídica. É importante ressaltar 

 
54 BALBINO, Vanessa Alves Nery. p.37 
55 Ibidem. p.35 
56 LIMA, Fernanda da Silva; VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da Criança e do Adolescente: 
A Necessária Efetivação dos Direitos Fundamentais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012. 243 f. v. 
V. ISBN 978-85-7840-083-5.p. 237. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/99635/VD-Direito-da-Crianca-18-09-
2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 4 dez. 2020. 
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que somente há uma estrutura específica para a criança no  

âmbito estatal quanto ao tráfico com a finalidade de exploração sexual. Existe, 

inclusive um Plano Nacional de Enfrentamento da Exploração Sexual Infanto-Juvenil, 

que conta com centros personalizados de atendimento a crianças e adolescentes 

vítimas de violência sexual (Sentinelas). As crianças vítimas de tráfico para as 

demais finalidades não possuem um local que possa as atender de forma exclusiva, 

sendo estas direcionadas aos núcleos em que recebem uma maioria de vítimas 

adultas, onde a criança pode se sentir menos acolhida, no qual podem existir menos 

profissionais especializados na área infantil, uma vez que a demanda de vítimas 

adultas é maior. Dessa forma, se faz necessário pensar em um espaço 

especializado para que todas as crianças vítimas de tráfico, seja qual tenha sido a 

finalidade, tenham acesso ao acolhimento exclusivo e focado as suas necessidades 

específicas da faixa etária em que estão vivendo. 

 

3.3 Cenário de tráfico: um diálogo com a arte – o filme Anjos do Sol 

 
 O cinema possui um importante papel social, além de meramente 

proporcionar entretenimento para a sociedade. Neste sentido, Duarte apud Abreu 57 

entende que uma obra cinematográfica pode ultrapassar sua especificidade de obra 

de arte como um instrumento de expressão de ideias e sentimentos. Assim, um filme 

pode ser um produto cultural muito importante para a transmissão e disseminação 

do contexto social que representa. Louro apud Godoi; Neves58 refere-se ao cinema 

como “um movimento permanente de representações”. Destarte, trazemos neste 

trabalho, como forma de elucidar o que tratamos, reflexões a cerca das 

repercussões do tráfico na vida individual de uma vítima através de uma obra 

cinematográfica que trata de forma verossímil, mesmo que ficcional, uma 

experiência de tráfico de crianças, sob um plano de fundo de outros problemas 

 
57 ABREU, Maria Aparecida Martins de. Trágica trama: o abuso sexual infantil representado no filme 
má educação. 2005. 161 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Católica de Brasília, 
Brasília, 2005. Disponível em: < https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1863> Acesso em 
13 nov 2020 
58 GODOI, Marcos Roberto; NEVES, Luciene. Corpo, violência sexual, vulnerabilidade e educação 
libertadora no filme “Preciosa: uma história de esperança”. Interface: comunicação, saúde, educação, 
[s. l.], v. 16, ed. 41, p. 409-421, abr./jun 2012. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/icse/v16n41/aop3312.pdf. Acesso em: 4 dez. 2020. 

https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1863
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sociais gerados pela grande vulnerabilidade socioeconômica de um país tão 

desigual como o nosso. 

Anjos do sol59 é um filme brasileiro, onde é retratada a história de Maria, uma 

menina de 12 anos, nascida no interior do Nordeste em uma família marginalizada, 

que foi vendida por seu pai a um traficante. Após ser leiloada e explorada 

sexualmente pela primeira vez, foi enviada a um prostíbulo na floresta amazônica, 

onde a exploração sexual comercial era parte do seu dia-dia. Cansada de tanto 

sofrimento, Maria consegue fugir e atravessa o país de carona em carona até chegar 

ao Rio de Janeiro, local onde acredita ter uma pessoa que a salvará destes abusos. 

Porém, ao chegar em seu novo destino, Maria percebe que não consegue fugir da 

sua própria vulnerabilidade. 

 O filme traz a questão da desigualdade e a vulnerabilidade social de maneira 

latente. Se faz relevante considerar que estes fatores trazem maior facilidade de 

captação de crianças para o tráfico, uma vez que a falta de satisfação de 

necessidades básicas é uma fragilidade explorada pelos recrutadores e uma 

esperança para as famílias e as vítimas. Segundo Silva et al., tendo como base os 

dados do IBGE de 2019, parte significativa da população brasileira, mais de 40 

milhões de pessoas não comem a quantidade mínima necessária para uma 

alimentação adequada, o que para a criança pode significar problemas de nutrição, 

sendo necessário acompanhamento médico e nutricional; baixo desempenho 

escolar, podendo implicar, inclusive, em um número expressivo de crianças e 

adolescentes que não frequentem a escola para trabalhar60. Ainda para Silva et al., 

quando uma população é cotidianamente exposta a fome, esta vive em situação de 

alta vulnerabilidade social.61 Na maioria das vezes lhes faltam outros direitos básicos 

como água potável, sistema de esgotamento sanitário, saúde, educação, emprego.62 

 Concordamos com Reis acerca da vulnerabilidade social, pois entendemos 

que: 

 
59 ANJOS do Sol. Direção: Rudi Lagemann. Produção: Luiz Antônio Rocha. Roteiro: Rudi Lagemann. 

Fotografia de Tuca Moraes. Brasil: Downtown Filmes, 2006. 90 min. 
60 SILVA, Michele Lins Aracaty et al. Vulnerabilidade social, fome e pobreza nas Regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. In: SILVA, Michele Lins Aracaty et al. Políticas Públicas, Educação e 
Diversidade: Uma Compreensão Científica do Real. 79. ed. [S. l.: s. n.], 17/nov. 2020. Disponível em: 
https://downloads.editoracientifica.org/articles/200700618.pdf. Acesso em: 5 dez. 2020. 
61 Ibdem.p.1086 
62 Idem. 
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As condições de vulnerabilidade são resultado de um conjunto de práticas e 
políticas malsucedidas na garantia de igualdade de acesso a bens sociais e 
proteção a todos os membros de uma sociedade, sendo, assim, fruto de 

questões de ordem política, social, cultural e econômica63 

 

Na obra podemos ver a situação de vulnerabilidade onde aquelas pessoas 

vivem. O vilarejo é em frente ao mar, mas tudo é muito improvisado, as casas são de 

palha e pau-a-pique, as pessoas são simples, mesmo as mais novas percebemos 

suas muitas queimaduras de sol, e podemos ver muitas crianças na casa em que o 

recrutador se direciona, meninos e meninas, que estavam trabalhando quando ele 

chegou. As crianças descascavam mandioca, pareciam cansadas pela carga de 

trabalho. O filme conta que as crianças haviam contraído malária, estavam com 

piolhos e não frequentavam a escola. Mesmo se tratando de uma ficção, as 

circunstâncias reproduzem a realidade relatada baseada nos dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística.   

 Acerca do caso de tráfico, temos a oportunidade de ser conduzidos 

momentaneamente a realidade da vítima, bem como reconhecemos sua vivência de 

privação de direitos e garantias fundamentais. Dessa forma, é importante considerar 

a vulnerabilidade da personagem principal, uma vez que esta vivencia a 

vulnerabilidade social e a vulnerabilidade transitória advinda da sua faixa etária. 

Assim, percebemos que uma parcela da sociedade é excessivamente 

vulnerabilizada, de acordo com os direitos que lhes são negados.  Neste sentido, 

Danielle Faria preleciona: 

 

A vulnerabilidade não é um estado físico e psicológico do sujeito, e sim uma 
característica constante relacionada ao meio em que ele está inserido. 
Portanto, o certo é visualizarmos ela como uma condição concreta e social 
que impossibilita o acesso de uma criança ou adolescente a determinado 
direito fundamental64 

 

 
63 REIS, Priscila Martins. Tráfico De Seres Humanos Para Exploração Laboral: análise crítica dos 
mecanismos jurídicos para enfrentamento do problema em âmbito internacional e no Brasil. 
Orientador: Profa .Dra.Daniela Muradas Reis. 2014. Dissertação (Mestre em Direito) - Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. p.54. Disponível em: 
<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBDK9V8J/1/disserta__o_priscila_martins_reis___mestr
ado___direito___ufmg.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2020. 
64 FARIA, Danielle Nunes de. Os direitos fundamentais de crianças refugiadas no Brasil. 2020. 

Monografia (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro 
Universitário de Brasília, Brasília, 2020.p.67.Disponível em:< 
https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/14209/1/Danielle%20Faria%2021500580.pdf>. 
Acesso em:04dez.2020. 

https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/14209/1/Danielle%20Faria%2021500580.pdf
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Ainda neste sentido, Castilho concebe que “não há pessoas vulneráveis por si 

mesmas, elas se ‘tornam vulneráveis’ em determinados contextos” 65. Portanto, 

entendemos que uma pessoa não é permanentemente vulnerável, mas está em 

estado de vulnerabilidade, visto que o que determina este estado é justamente o 

ambiente e o período de vida em que está. 

 O filme começa com Seu Tadeu, traficante, indo de barco até o pequeno 

vilarejo em busca de uma encomenda para completar o “pacote” de uma cliente. O 

personagem do faz como muitos traficantes para recrutar crianças em meio 

vulnerável socioeconomicamente: vestido a convencer, passa uma imagem de 

seriedade e prestígio, finge que esta fazendo um favor, além de sempre repetir o 

discurso de que a criança terá um futuro melhor em outra família. Conforme Reis: 

 
Os aliciadores são os responsáveis pela seleção e captação das vítimas. 
Esses indivíduos buscam perfis que lhes pareçam mais vulneráveis, 
optando geralmente por pessoas mais pobres e em busca de melhores 
condições de vida, valendo-se, em regra, de propostas de trabalho 
falaciosas e atrativas como modo de convencimento.66 

 

Seu Tadeu já tinha um acordo com o Pai de uma das meninas do vilarejo com 

quem já tinha feito “negócio” antes. Este pai já havia vendido sua filha Raquel, 

acreditando que ia trabalhar de empregada doméstica e estudar na cidade. A 

desigualdade social e econômica em que algumas famílias estão inseridas, pode ser 

tão permanente, de acordo as políticas públicas, que estes que não possuem básico 

e nutrem a expectativa de que pelo menos seus filhos tenham a oportunidade de 

viver uma vida mais digna. Os recrutadores percebem esta esperança dos pais 

como uma facilidade de acesso a estas crianças que se encontram ainda mais 

vulneráveis.  É necessário ser levado em conta que: 

 

O tráfico tem por característica essencial o intuito de exploração da vítima, o 
qual, entretanto, não é revelado pelo aliciador, persistindo em todo caso a 
falsa representação das circunstâncias em que serão inseridos os aliciados 
no local de destino, ainda quando haja aquiescência por parte destes67 

 
65 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Problematizando o conceito de vulnerabilidade para o tráfico 

internacional de pessoas. In: TRÁFICO de Pessoas: Coletânea de artigos. Brasília: [s. n.], 2017. v. 2, 
cap. 5, p. 133-153. ISBN 978-85-85257-31-6. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-
artigos/003_17_coletanea_de_artigos_trafico_de_pessoas.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020. 
66 REIS, Priscila Martins.p.42 
67 REIS, Priscila Martins. Tráfico De Seres Humanos Para Exploração Laboral: análise crítica dos 

mecanismos jurídicos para enfrentamento do problema em âmbito internacional e no Brasil. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-
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Logo, os pais de Maria pareciam realmente ter convicção de que a filha teria uma 

vida melhor longe da família, na cidade grande.  

 Assim, quando o aliciador no filme avalia a “encomenda”, a menina Luzia, e 

esta parecia doente, pois havia contraído malária, o pai das meninas logo oferece 

em seu lugar Maria. A menina, que na mesma hora ficou paralisada, não querendo ir 

embora, mas a mãe diz que ela poderia ficar tranquila, pois Seu Tadeu arrumaria um 

bom emprego pra ela, uma boa casa, e que ela teria a chance de ter uma vida 

melhor. 

 Dessa forma, seus genitores acostumados àquela vida de direitos negados, 

sem acesso à saúde, alimentação, lazer, cultura, emprego, enfim, direitos 

fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, idealizaram que pelo 

menos seus filhos conseguissem sair daquela realidade de escassez. Deste modo, 

consideramos que a experiência retratada na obra reflete de modo incontestável a 

realidade, pois, ainda segundo o Relatório Final de Execução do Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas elaborado pela Secretaria Nacional de Justiça 

consta que, geralmente, crianças e adolescentes que são introduzidas no tráfico 

para fins de exploração sexual, são inseridas por meio de aliciadores que possuem a 

confiança da família, como a estória de Maria e das outras filhas do casal, já que o 

filme traz que Maria não é a primeira filha traficada e não será a última, uma vez que 

seu Tadeu já “encomenda” a filha menor para o próximo verão. 

 No filme podemos perceber que a personagem principal, após traficada é 

reduzida a uma mercadoria. Assim como ocorre no contexto do tráfico de crianças 

na realidade, em que as vítimas não são consideradas como sujeitos de direitos que 

realmente são, mas como objeto que os adultos fazem o que desejam68, o que 

ofende gravemente sua dignidade. 

 

Orientador: Profa .Dra.Daniela Muradas Reis. 2014. Dissertação (Mestre em Direito) - Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. p.49. Disponível em: 
<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBDK9V8J/1/disserta__o_priscila_martins_reis___mestr
ado___direito___ufmg.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2020. 
68LEÃO, Renata Almeida; MOURA, Joana Teresa Vaz de. Pobreza e exploração sexual: o 
empoderamento como ferramenta multiplicadora no combate ao fenômeno. I Encontro Nacional de 
Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas: At2. Estado, mercado e sociedade, Brasília, 2015. I 
Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, 2015, Brasília. Disponível em:< 
http://www.anepcp.org.br/redactor_data/20161128181143_st_02_renata_almeida_leao.pdf>.Acesso 
em:04dez.2020 

http://www.anepcp.org.br/redactor_data/20161128181143_st_02_renata_almeida_leao.pdf%3e.Acesso
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 Segundo Lima e Veronese, “a criança e o adolescente precisam se 

desenvolver num ambiente que permita o seu pleno desenvolvimento físico, mental, 

moral, psicológico e social, em condições de liberdade e dignidade”69. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente evidencia então os atos que desrespeitam esta dignidade 

que se constitui em “qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor”70 dispensado a criança. 

 No contexto do filme, Maria é traficada para a finalidade de exploração sexual 

e podemos perceber o quanto é doloroso ser violada, pois, segundo Leal e Leal 

apud Gama,  

A exploração sexual comercial de crianças é uma violação fundamental 
dos direitos da criança. Esta compreende o abuso sexual por adultos e a 
remuneração em espécie ao menino ou menina e a uma terceira 
pessoas ou várias. A criança é tratada como um objeto sexual e uma 
mercadoria. A exploração sexual comercial de crianças constitui uma 
forma de coerção e violência contra crianças, que pode implicar o 
trabalho forçado e formas contemporâneas de escravidão71 

 
 

Depois de estuprada, Maria foi revendida novamente, mas agora para 

exploração sexual comercial no bordel ‘Casa vermelha’ localizado em um garimpo 

no Pará. É relevante observar uma característica que o filme faz questão de 

ressaltar: a intermediação alicerçada no lucro72 realizada pelos traficantes. Neste 

sentido, Faleiros apud Leão e Moura aponta que: 

 
69 LIMA, Fernanda da Silva; VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da Criança e do Adolescente: 

A Necessária Efetivação dos Direitos Fundamentais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012. 243 f. v. 
V. ISBN 978-85-7840-083-5. p.206. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/99635/VD-Direito-da-Crianca-18-09-
2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 4 dez. 2020. 
70 Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
71 GAMA, Ana Patrícia da Costa Silva Carneiro. A influência da demanda no tráfico de crianças 15 
para fins de exploração sexual: Noções sobre o tráfico de crianças para fins de exploração sexual. In: 
GAMA, Ana Patrícia da Costa Silva Carneiro. O papel do cliente no tráfico de crianças para fins 
de exploração sexual sob uma perspectiva multidisciplinar. Orientador: Sven Peterke. 2015. 
Dissertação (Mestre em Direitos Humanos) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015. f. 
116. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/7761/2/aquirvototal.pdf>. Acesso 
em: 25 nov. 2020. 
72 KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães; MENDONÇA, Ághata Gomes; WOUNNSOSCKY, 
Clariane Siqueira Bispo; KOBERSTAIN, Elizana de Jesus; ROCHA, Elvis Augusto; FERREIRA, 
Hayane K. S.; OLIVEIRA, Luis Mauro Dias de; SANTOS, Roberson Souza das Neves Santos (ed.). 
Aspectos subjetivos da percepção da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes em 
Corumbá*. Separata de: DA SILVA, Anamaria Santana da Silva; SENNA, Ester; KASSAR, Mônica de 
Carvalho Magalhães Kassar. Exploração sexual comercial de crianças e adolescentes e tráfico 
para os mesmos fins: contribuições para o enfrentamento a partir de experiências em 
Corumbá-MS. Brasília: OIT, 2005. cap. 2, p. 33-50. ISBN 92-2-817760-8. 
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a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes não se configura, 
em geral, como uma relação individual de um agressor ou explorador. Ela 
se constitui em rede, na busca de clientes para um mercado do corpo, sem 
a opção de quem é usado, na busca do lucro, com a sedução do prazer. Ela 
desconstrói e destrói as relações de proteção, de direito e aprendizagem da 
autonomia, pela intermediação do corpo e mercantilização da infância. O 
corpo da criança e do adolescente se transforma em valor de uso e em valor 
de troca73 

 

Podemos observar que Maria foi retirada de um ambiente já de violação, em 

que lhe faltava muitos direitos fundamentais, mas agora a ausência destes mesmos 

direitos é acompanhada também de violência. Faleiros apud Leão e Moura74 entende 

que a violência possui três formas de classificação: violência física, psicológica e 

sexual. No contexto do tráfico, por muitas vezes, as violências se apresentam de 

forma cumulativas, como no caso de Maria. O autor ainda esclarece, portanto, que 

quando há uma violência sexual existirá concomitantemente uma violência física e 

psicológica, aquele ato repercutirá na vida daquela criança sob diferentes aspectos 

de forma cumulativa. Crescer nestas condições de violência traz muito sofrimento 

para as vítimas e pode causar muitos prejuízos para as crianças, sujeitos que 

possuem direito a proteção integral, tendo direito a segurança para se desenvolver.  

 

3.4 Caminhos para o problema 

 

 Acreditamos que o principal caminho para atingirmos um melhor 

enfrentamento do tráfico de crianças e adolescentes no Brasil se dá por meio da 

prevenção. Para alcançarmos este fim é necessário diminuir a vulnerabilidade dos 

grupos mais atingidos por este crime, especialmente da parcela da sociedade que 

não possui acesso pleno aos direitos fundamentais. Por meio de políticas públicas 

capazes de efetivar os seus direitos seria possível diminuir a vulnerabilidade destes 

garantindo-lhes dignidade e prevenindo o tráfico. Ainda é necessário integrar as 

políticas públicas que já existem e refletir sobre o que ainda é necessário ser 

 
73 LEÃO, Renata Almeida; MOURA, Joana Teresa Vaz de. Pobreza e exploração sexual: o 

empoderamento como ferramenta multiplicadora no combate ao fenômeno. I Encontro Nacional de 
Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas: At2. Estado, mercado e sociedade, Brasília, 2015. I 
Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, 2015, Brasília. 
74 Idem 
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efetivado a nível local, pois é imprescindível conhecer a realidade na qual estas 

crianças estão imersas para melhor ajuda-las.75 

   Assim, entendemos que a criança seria melhor acolhida em Centros de 

referência de tráfico próprios para elas, que seriam espaços especializados para que 

todas as crianças vítimas de tráfico, seja qual tenha sido a finalidade, tenham acesso 

ao acolhimento exclusivo e focado as suas necessidades específicas da faixa etária. 

Compreendemos que a criança não pode ser acolhida como qualquer outra vítima 

de tráfico, mas deve contar com um local em que possa ser atendida de forma 

exclusiva, com profissionais aptos e especializados na área infantil, prontos a 

atender suas necessidades específicas. 

 Além disso, como alternativa às grandes dificuldades no mapeamento e na 

precisão dos dados acerca do fenômeno do tráfico de pessoas no Brasil, 

acreditamos que uma base de dados nacional, automatizando o processo, que hoje 

é manual, o que faz com que muita informação se perca, seria uma solução para o 

problema. Este sistema nacional deveria ser alimentado a cada resgate, tendo o 

programa todas as perguntas necessárias ao Relatório Nacional, de forma em que 

surgissem à tela em “modo cascata”, não permitindo o avanço para as próximas 

perguntas, caso alguma esteja em branco. Esta seria uma significativa alternativa 

para as ausências importantes em determinadas ocorrências que prejudicam a 

análise e a interpretação da realidade social do país. Assim, tendo maior 

conhecimento sobre a realidade é possível direcionar de forma mais acertada as 

políticas públicas para um melhor enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Idem 
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CONCLUSÃO 

 

 Compreendemos que para um enfrentamento do tráfico de crianças e 

adolescentes mais eficiente no Brasil é necessário diminuir a vulnerabilidade social 

causada pelas dificuldades na efetivação dos direitos e garantias fundamentais. Já 

existem esforços para minimizar tais situações de privações, mas ainda é necessário 

que se tenha mais intensidade, já que para uma parcela considerável dos brasileiros 

tais direitos não são uma realidade. Dessa forma é possível um combate mais 

efetivo do tráfico, uma vez que a prevenção é o melhor dos cenários.   

Dos dados analisados percebemos que as vítimas mais vulneráveis ao tráfico 

de crianças no Brasil são as que vivem, além da vulnerabilidade atribuída pela sua 

faixa etária, a vulnerabilidade social. Esta vulnerabilidade social é advinda da 

privação dos direitos e garantias fundamentais. As vítimas do sexo feminino também 

são mais vulneráveis a este fenômeno. A fim de minimizar estas intercorrências, é 

essencial o fortalecimento das políticas públicas que reduzam a vulnerabilidade 

social. 

 Entendemos que as políticas públicas já implementadas são relevantes e de 

grande valia para o enfrentamento deste crime, como o Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a Política Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas, mas é necessário intensificar o olhar para a criança com 

especificidade, sobretudo as crianças que são traficadas para fins diversos da 

Exploração sexual, uma vez que estar inserido no ambiente de tráfico é violador 

independente da finalidade. Dessa forma, a criança e o adolescente precisam ser 

tratados de acordo com sua condição especial de desenvolvimento. 

É necessário observar que o Brasil já vem adequando sua legislação sobre o 

tema de tráfico, além de já possuir o Estatuto da Criança e do Adolescente que visa 

proteger de forma integral a criança para que esta tenha um crescer saudável, mas 

não se mostra suficiente, pois há uma expressiva distância com o caminho da 

efetividade normativa. 

 Trouxemos ao longo deste trabalho reflexões para pensar o problema do 

enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, havendo óbices no próprio 

conhecimento e no tabelamento dos dados referentes a este fenômeno. É imperioso 

ressaltar a importância de um sistema nacional de dados em que os profissionais 
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responsáveis pelo acolhimento à vítima tenham um local único para apresentar tais 

coletas e informações e que disponham de modo público para que a sociedade 

possa pensar o problema de maneira coletiva. Este cenário contribuirá para a 

análise da realidade e auxiliará no processo de demarcação de políticas públicas 

mais efetivas. 

 Concebemos que há um longo caminho a percorrer para o enfrentamento ao 

tráfico de crianças em nosso país. Muitas são as questões que devem ser 

aprimoradas, passando pela dificuldade da sociedade civil em exercer efetivamente 

seus direitos já consagrados, bem como pelo aperfeiçoamento das ferramentas 

normativas e as ações de políticas públicas. Por outro lado, também se mostra como 

caminho de aperfeiçoamento a conciliação do debate com outros atores sociais da 

sociedade civil, a fim de traçar linhas de atuação conjunta e mais eficaz. O 

movimento artístico como a narrativa do filme “Anjos do Sol” também demonstrou a 

necessidade de trazer para a sociedade uma realidade obscura, invisível e à 

margem da sociedade, contribuindo para a disseminação do problema social. 
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