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Resumo 

 

O crime do tráfico de pessoas para a exploração sexual se apresenta como parte de um contexto 

no qual a globalização propicia e facilita a ação da criminalidade transnacional, transformando-

a num assunto de extrema relevância para a comunidade internacional. O colapso do 

comunismo forneceu novos recursos - geográficos e humanos - para o comércio sexual, 

incorporando cada vez mais vítimas da Europa Oriental. Embora a literatura acadêmica sobre 

o tráfico de pessoas tenha crescido enormemente nos últimos 20 anos, poucos estudos foram 

feitos para examinar os esforços das organizações não governmanentais (ONG) que participam 

no combate ao tráfico. A dissertação está organizada em três capítulos que se conectam e 

servem para propiciar uma compreensão ampla do assunto. Em primeiro lugar, é feita a 

definição de conceitos, enfatizando a atuação da globalização como grande facilitadora do 

crime transnacional, traficando seres humanos em escala global. Em segundo lugar, analisa-se 

as vítimas do tráfico na Europa e o trabalho das ONGs no continente observando as atividades 

de apoio às vítimas desse crime. Por fim, realiza-se o estudo de caso da organização La Strada 

e suas ações antitráfico, visando constatar a efetividade dessas medidas e suas dificuldades. 

Assim, o ponto central desse trabalho é identificar de que forma as ONG dão assistência às 

vítimas do tráfico para exploração sexual na Europa. As descobertas mostram que as ONGs de 

combate ao tráfico têm uma grande variedade de especializações na Europa, têm como alvo 

meninas e mulheres e muitas vezes se concentram no tráfico sexual. As ONGs se engajam 

principalmente no apoio às vítimas. Elas buscam também a conscientização e em promover a 

advocacia política, porém muitas vezes possuem suas atividades limitadas pelas ações das 

autoridades estatais. 

Palavras-chave: tráfico de pessoas; sexual; Europa; ONG; vítimas. 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

The crime of human trafficking for sexual exploitation presents itself as part of a context in 

which globalization enables and facilitates the action of transnational crime, making it a subject 

of extreme relevance to the international community. The collapse of communism provided 

new resources – geographical and human – for the sex trade, incorporating more and more 

victims from Eastern Europe. Although the academic literature on human trafficking has grown 

tremendously over the past 20 years, few studies have been done to examine the efforts of non-

governmental organizations (NGOs) involved in combating trafficking. The dissertation is 

organized into three chapters that connect and serve to provide a broad understanding of the 

subject. Firstly, concepts are defined, emphasizing the role of globalization as a great facilitator 

of transnational crime, trafficking in human beings, on a global scale. Secondly, the victims of 

trafficking in Europe and the respective work on the behalf of NGOs on the continent are 

analyzed by observing activities to support the victims of this crime. Finally, the case study of 

the organization La Strada and its anti-trafficking actions is carried out, in order to verify the 

effectiveness of these measures and their difficulties. Thus, the focus of this work is to identify 

how NGOs assist victims of trafficking for sexual exploitation in Europe. The findings show 

that anti-trafficking NGOs have a wide variety of specializations in Europe, targeting girls and 

women, and often emphasize on sex trafficking. NGOs are primarily involved in supporting 

victims. They also seek raising awareness as well as promoting political advocacy, however 

they often have their activities limited by the actions of state authorities. 

Keywords: human trafficking; sexual; Europe; NGO; victims. 



 

 

Sumário 
 

Introdução .......................................................................................................... 13 

 

Capítulo 1 – Enquadramento Teórico ............................................................. 20 

1.1. Conceitualização .................................................................................................... 20 

1.1.1. A globalização ................................................................................................... 21 
1.1.2. Crimes transnacionais ........................................................................................ 25 
1.1.3. Tráfico de pessoas .............................................................................................. 27 

1.2. As ONGs como atores em Relações Internacionais ............................................ 36 

1.2.1. As ONGs e Suas Caraterísticas .......................................................................... 39 
1.3. ONGs: o papel que desempenham na sociedade atual ....................................... 41 

1.3.1. Legitimidade e Representatividade das ONGs .................................................. 44 
1.4. ONGs no enfrentamento ao tráfico de pessoas .................................................... 46 

 

Capítulo 2. – O Tráfico de Pessoas para Exploração Sexual na Europa ...... 50 
2.1. O tráfico de pessoas na Europa ............................................................................ 50 

2.1.1. Análise das vítimas de tráfico para exploração sexual no cenário europeu .............. 58 
2.2. A ação das ONGs na Europa e o tráfico de pessoas ........................................... 65 

2.2.1. A sensibilidade ao gênero ......................................................................................... 67 
2.2.2. Análise das limitações de uma ONG ........................................................................ 68 
2.2.3. A identificação das vítimas ....................................................................................... 69 
2.2.4. A comunicação intercultural com as vítimas ............................................................ 70 
2.2.5. A importância do relacionamento das ONGs com outras instituições ...................... 71 

2.3. Análise de ONGs antitráfico ................................................................................. 74 

2.3.1. La Strada International .............................................................................................. 75 
2.3.2. Anti-Slavery International ......................................................................................... 76 
2.3.3. FXB International ...................................................................................................... 77 

2.4. Resultados ............................................................................................................... 79 

 



 

 

Capítulo 3. – Estudo de Caso: La Strada ......................................................... 83 

3.1. Características da La Strada ................................................................................ 83 

3.1.1. As sedes La Strada .................................................................................................... 86 
3.1.2. Feminização da migração .......................................................................................... 90 

3.2. Atividades de apoio às vítimas .............................................................................. 93 

3.2.1. Hotline e a assistência às vítimas .............................................................................. 94 
3.2.2. Capacitação e desenvolvimento ................................................................................ 97 
3.2.3. Campanhas e lobbying .............................................................................................. 98 
3.2.4. Prevenção e conscientização ................................................................................... 102 

3.3. Resultados das atividades .................................................................................... 105 

3.3.1. Dilemas enfrentados e estratégias ........................................................................... 108 
3.4. Balanço crítico (facilidades e dificuldades) ........................................................ 120 

 

Conclusão .......................................................................................................... 124 
 

Referências bibliográficas ............................................................................... 130 

 

Anexos ............................................................................................................... 139 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de ilustrações 

 

Figura 1 – Lucros gerados pelo tráfico de pessoas por ano ...................................................... 29 

Figura 2 – Número de cidadanias entre vítimas detectadas nos países destino, por região 

(2012-2014) ....................................................................................................................... 51 

Figura 3 – Países  de origem das vítimas identificadas no Oeste e Sul da Europa (2012-2014)

........................................................................................................................................... 54 

Figura 4  – Origem das vítimas do tráfico detectadas no Oeste e Sul da Europa, por sub-região 

(2014) ................................................................................................................................ 56 

Figura 5 – Países da Europa Ocidental e Central3 .................................................................... 59 

Figura 6– Anúncio de serviço de escort na Hungria, Jan. 2018 ............................................... 61 

Figura 7 – Países do Centro e do Sudeste da Europa ................................................................ 62 

Figura 8 – Formas de exploração entre as vítimas detectadas na Europa Ocidental e Central 

(2012-2014) ....................................................................................................................... 63 

Figura 9 - Fonte de dados sobre vítimas registradas (2012) ..................................................... 63 

Figura 10- Capa do filme “La Strada” (1954) .......................................................................... 85 

Figura 11 – Mapa de países que possuem organizações La Strada .......................................... 87 

Figura 12– Folheto de uma campanha de hotline na Macedônia .............................................. 95 

Figura 13 – Cartão Postal da La Strada na Polônia .................................................................. 99 

Figura 14 – Campanha da Plataforma LSI “One Story Two Outcomes" ............................... 100 

Figura 15 – Manual educativo para a prevenção do tráfico de pessoas na Ucrânia ............... 103 

Figura 16– Número de chamadas de hotline recebidas (1995-2015) ..................................... 106 

Figura 17 – Assistência promovida às vítimas pela La Strada International .......................... 107 

Figura 18 – Campanha “Used in Europe” ............................................................................... 110 

 

 

 



 

 

Índice de tabelas  

 

Tabela 1– Atividades das ONGs contra o tráfico ..................................................................... 47 

Tabela 2 – Ranking NGO Advisor (filtro “Human Trafficking”) ............................................ 75 

 

 

 



 

 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

ADPARE – Association for Developing Alternative Practices for Reintegration and 

Education 

ASTRA – Akcija Protiv Trgovine Ljudima 

CoMensha – Centro de Coordenação do Tráfico Humano  

COMP.ACT – European Action for Compensation for Trafficked Persons 

ECPAT – End Child Prostitution and Trafficking 

ENPATES – European NGO Platform against Trafficking, Exploitation and Slavery 

EPRS – European Parliamentary Research Service 

ECOSOC – Conselho Econômico da ONU  

EUROPOL – Serviço Europeu de Polícia 

FXB – François-Xavier Bagnoud  

GAATW – Global Alliance Against Traffic in Women  

GRETA – Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings 

HRDF – Human Resource Development Foundation  

KOOFRA – Coordination Centre against Trafficking in Woman 

LSI – La Strada International Association 

MPFSC – Centre for Missing Person’s Families Support Centre  

OCRTEH – French Central Office for the Repression of Trafficking in Human Beings  

OIG – Organização Internacional Governamental 

OIM – Organização Internacional de Migração 

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

OMC – Organização Mundial do Comércio 

ONG – Organização Não Governamental 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PNB – Produto Nacional Bruto 

PROFEM – Centro Europeu de Consultoria para Projetos Femininos na República Checa  

PSF – Associação Feminista Polaca   

STV – Foundation Against Trafficking in Woman 



 

 

TRACE – Trafficking as A Criminal Enterprise 

TSH – Tráfico de Seres Humanos 

UE – União Europeia 

UNGEI – Iniciativa das Nações Unidas para a Educação de Meninas 

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância  

UNODC – Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 

YWCA – Associação Cristã de Moças Polones 

 



 

 13 

Introdução 

 

O fenômeno da globalização agregou comunidades e organizações no ambiente 

internacional e propiciou inúmeras transformações no parâmetro espaço-temporal entre os 

continentes, promovendo, assim, um redimensionamento no deslocamento de povos no globo. 

O padrão das migrações internacionais foi transformado pela introdução de novas dimensões 

remetidas ao espaço e tempo possibilitando uma maior facilidade de percorrer distâncias e 

transpassar fronteiras em pouco tempo. 

A globalização, ao mesmo tempo que modificou o cenário migratório, também facilitou 

a atuação de grupos organizados que utilizaram da abertura das fronteiras para explorar objetos 

variados e para a execução de crimes. O cenário internacional do período pós-Guerra Fria 

reforçou para que o crime do tráfico de seres humanos fosse inserido na esfera pautada pela 

globalização e incorporado na linha de ação de grupos criminosos transnacionais. Este 

fenômeno da globalização, iniciado na década de 90, corroborou para a intensificação de crimes 

transnacionais, tendo facilitado a atuação de redes criminosas internacionais que traficam seres 

humanos em escala global.  

A execução do tráfico de seres humanos (TSH) apresenta vínculos ao aspecto mais 

abrangente da migração irregular. Porém, o crime não pode ser visto como um problema restrito 

à migração irregular, pois aborda diferentes fatores que causam graves lesões aos direitos 

fundamentais de tais pessoas. O tráfico de pessoas conquista, na contemporaneidade, um papel 

de grande relevância nas preocupações inseridas tanto nos diversos grupos sociais, quanto nas 

políticas governamentais. O crime se tornou, nas últimas décadas, um objeto para reforço 

destinado ao seu combate. 

Os países da União Europeia (UE) se mostram atrativos para o tráfico de pessoas porque, 

além de possuir demanda, que ganha a atuação de grupos organizados transnacionais, também 

possui boas condições socioeconômicas. Isso contribui para que as supostas vítimas se sintam 

atraídas pelas propostas ofertadas pelos traficantes, facilitando, assim, o recrutamento dessas 

para o crime organizado. Os Estados europeus campeões em receber pessoas traficadas são a 

Alemanha, França, Holanda, Espanha, Itália, Áustria e Bélgica. Já os principais países de onde 

se originam as vítimas do tráfico são do leste europeu, como Moldávia, Ucrânia e Rússia.  
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O colapso do comunismo que começou forneceu novos recursos para o comércio sexual, 

incorporando cada vez mais o tráfico mulheres da Europa Oriental. Após a queda do Muro de 

Berlim, com distâncias mais curtas, tornou mais fácil e ficou mais barato mover mulheres do 

Leste para o Oeste da Europa, e não da África, América do Sul ou Ásia. Por toda a Europa 

Oriental, atividades econômicas secundárias globais floresceram, incluindo o tráfico de 

pessoas, de drogas, de armas e de órgãos.  

À medida que o tráfico mundial se tornou cada vez mais sofisticado e difundido, alguns 

governos começaram a implementar uma nova legislação, organizando conferências 

internacionais e assinando convenções novas e existentes. A Organização das Nações Unidas 

(ONU) e outras organizações governamentais internacionais (OIG) buscam obter recursos 

substanciais para o desenvolvimento de soluções mais eficazes. Porém, muitas pessoas 

traficadas temem e desconfiam das organizações baseadas no Estado, uma vez que estão ilegais 

no território e têm receio de serem deportadas ou presas.  

Preocupações sobre seu status de imigração, medo de deportação e medo dos traficantes, 

tortura, morte e pressão para testemunhar se traduzem em desconfiança e relutância em abordar 

as agências estatais em busca de apoio. Funcionários corruptos e o envolvimento da polícia ou 

policiais podem aumentar a desconfiança. A maioria das organizações não governamentais 

(ONG) na Europa Oriental surgiram em um momento de total instabilidade social na década de 

1990, período caracterizado pela pobreza, mudanças sociais, restrições econômicas, inflação e 

desemprego. A cultura de independência das ONGs era nova para povos que, até então, estavam 

acostumados às estruturas estatais totalitárias.  

Muitas ONGs enfrentaram dificuldades em lidar com um sistema social antiquado e 

opressivo, e a ausência de um quadro legislativo ou regulamentação administrativa para 

legitimar o trabalho delas, bem como a falta de pessoal experiente e a capacidade limitada 

constituíram desafios adicionais. Essas fraquezas e inexperiências se manifestaram em uma 

época em que os traficantes estavam se tornando cada vez mais predatórios e eficientes para 

contornar restrições legais. Apesar de seus recursos limitados, as organizações não 

governamentais assumiram o desafio de defender e atender às necessidades das vítimas 

localmente, nacionalmente e internacionalmente. Assim, partimos da seguinte questão: De que 
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forma as ONGs dão assistência às vítimas do tráfico de pessoas para a exploração sexual na 

Europa? 

 Esse estudo consiste em enfatizar a necessidade de um debate sobre o papel das ONGs 

no auxílio de pessoas traficadas para exploração sexual na Europa. Os objetivos específicos 

abordam três vertentes principais associadas a essa questão: a importância das ONGs no sistema 

internacional; o estudo das vítimas do tráfico sexual na Europa e; a análise de ONGs que 

abordam o tráfico para a exploração sexual na Europa. Essa última vertente busca avaliar a 

efetividade da organização La Strada e discutir as dificuldades e sucessos que ela possui em 

suas ações de combate ao tráfico de pessoas e assistência às vítimas no continente europeu. 

A definição do estudo da organização La Strada se deve à uma classificação descrita 

durante a investigação. Através do sistema NGO Advisor, é apresentada a colocação de ONGs 

que abordam o tema do tráfico de pessoas dentro do ranking geral de organizações que discutem 

diferentes temas. Desta classificação, foram analisadas três organizações que têm países da 

Europa como sede: La Strada International, FXB International e Anti-Slavery.  A La Strada era 

a única organização que discutia o tráfico de pessoas direcionado exclusivamente na abordagem 

da exploração sexual. Por esse motivo, o estudo de caso é realizado por meio do estudo desta 

organização. Desta forma, para a análise do papel das ONGs é necessário englobar o período 

de 1995-2015, pois ele aborda a análise da La Strada desde o seu surgimento (1995) até o último 

ano onde se encontram os relatórios e dados mais recentes da organização (2015), além disso, 

naquele ano a organização completou 20 anos de existência. 

A hipótese construída para esse estudo é que as ONGs são os principais órgãos a darem 

assistência às vítimas do tráfico de pessoas para a exploração sexual e têm papel fundamental 

no cenário internacional. Outra suposição é que as ONGs possuem um impacto direto sobre as 

vítimas porque frequentemente elas entram nos países de destino ilegalmente e tem medo da 

deportação e dos traficantes que se traduzem em relutância para se aproximar dos agentes 

estatais de apoio. Apresenta-se o cenário no qual as ONGs não conseguem ser mais eficazes 

devido à conduta dos Estados. Dentre as barreiras enfrentadas por essas organizações no 

combate ao tráfico, muitas dificuldades derivam da falta de uma forte vontade política para 

combater o problema.  
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A metodologia é aplicada por meio de um estudo descritivo-analítico, uma vez que 

objetiva explicar, classificar, esclarecer e interpretar os fatos, buscando aprimorar ideias. Este 

é desenvolvido mediante fontes secundárias como revisão bibliográfica, feita por meio de 

livros, pesquisas em artigos científicos e publicações especializadas; e fontes primárias como 

dados oficiais por meio de relatórios e documentos.  A base de investigação é precisamente 

analisar documentos e relatórios sobre o tráfico de pessoas na Europa e perceber quais ações 

são tomadas para o combate ao crime. Quanto à abordagem utilizada é a qualitativa, da forma 

em que aprofunda na compreensão das ações e relações humanas e nas condições e frequências 

de determinadas situações sociais, analisando as peculiaridades e causas que desencadeiam o 

crime do tráfico de seres humanos no ambiente internacional. 

A obtenção de dados do tráfico de pessoas se torna um obstáculo, tendo em vista que a 

maior parte de suas vítimas não foi identificada ou reluta em admitir que sofreram as 

humilhações decorrentes do crime. Por esta razão, a quantificação e a ilustração verídica deste 

crime se mostram como tarefas difíceis de serem obtidas, sendo este um grande desafio para 

OIGs, ONGs e entidades estatais que buscam o enfrentamento desta questão. Portanto, justifica-

se a não utilização de fontes mais amplas, em razão desses problemas. Já a não realização de 

uma pesquisa de campo pode ser explicada pela dificuldade em se identificar vítimas, as quais, 

geralmente, procuram ocultar o rótulo de pessoa traficada, em razão dos traumas gerados por 

este crime.  

Como forma de coletar dados indisponíveis através da pesquisa bibliográfica e da 

observação assistemática, o investigador pode se valer da realização de entrevistas, uma 

metodologia componente da história oral que visa o estudo de acontecimentos, histórias de vida, 

trajetórias de organizações e outros temas. Para Lakatos e Marconi (2010: 178) “a entrevista é 

um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações sobre um 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. Trata-se, então, de 

uma conversa efetuada de maneira metódica e que adquire especial importância por propiciar 

dados objetivos e subjetivos: os dados objetivos podem ser obtidos através da indicação de 

fontes desconhecidas do pesquisador por parte do entrevistado e os dados subjetivos se 

relacionam a valores, percepções e experiências dos entrevistados.  
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No que diz respeito à forma, neste trabalho optou-se pela realização de entrevistas semi-

estruturadas. Entrevistas semi-estruturadas possibilitam uma abertura e proximidade maior 

entre entrevistador e entrevistado. Segundo Ilieva, Baron e Healy (2002: 365) o aumento do 

número de usuários da Internet a cada ano, é crescente também a parcela da população que tem 

acesso a ferramentas como o e-mail, fator que proporciona aos pesquisadores um meio 

favorável para coletar dados, o correio eletrônico. Para a obtenção de respostas, foram enviadas 

mensagens de correio eletrônico para as colaboradoras da organização. Dessa forma, a 

investigadora enviou uma carta-convite contendo informações acerca do projeto de pesquisa, 

explicando o objetivo do estudo e pedindo a participação na pesquisa de dissertação de 

mestrado. 

A carta-convite foi enviada para as oito sedes La Strada e, três sedes aceitaram o convite. 

Após o aceite, coube à pesquisadora realizar as entrevistas. Um questionário foi disponibilizado 

na internet através de uma página criada especificamente para o estudo. Essa escolha se deu 

devido ao difícil contato com as pessoas entrevistadas, primeiramente, em razão da distância 

física de cada entrevistado e, também, por possuírem agendas atarefadas e pouco tempo para 

fornecer entrevistas. As especialistas consultadas para a execução das entrevistas advêm dos 

quadros de sedes da ONG La Strada1, trabalhando no combate do tráfico de pessoas por meio 

da mesma organização, mas em países diferentes. 

 Segundo Aaker (1997:350), a realização de entrevistas através dos correios eletrônicos 

pode proporcionar vantagens como o envio dos questionários com maior velocidade e, também 

maior rapidez no recebimento das respostas. Além disso, os questionários podem ser 

respondidos de acordo com a conveniência e tempo da pessoa entrevistada. Dessa forma, nas 

demais pesquisas on-line os questionários podem ser planejados de maneira a apresentar 

diversos tipos de estímulos ao entrevistado, como gráficos, figuras e animações, de forma que 

seja possível a interatividade entre quem responde o questionário e o instrumento de coleta de 

dados. Quanto à forma de abordagem esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

quantitativa, a qual considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

                                                   
1 Este trabalho se refere a todos os consultados como “Entrevistado” e traz no Anexo B uma lista com informações 
dos participantes. Não sendo possível associar diretamente as respostas ao nome dos entrevistados, julga-se 
preservado o anonimato dos especialistas. 
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números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, por meio de técnicas 

estatísticas.  

A motivação da escolha do tema é, primeiramente, devido à relevância social do mesmo, 

por se configurar como uma forma de violação do princípio da dignidade da pessoa humana, já 

proclamado na Declaração Universal de 1948, uma vez que elimina a liberdade e a segurança 

das vítimas e as utilizam para serem negociadas como mercadorias, numa perspectiva de 

exploração posterior. Dessa forma, o tráfico ameaça tanto a ordem interna dos Estados 

nacionais, mas também afeta os princípios de boa governança global, como a proteção dos 

direitos humanos e a integridade das instituições democráticas. A enorme relevância do assunto 

também pode ser evidenciada por quantia alarmantes que o apontam como um comércio 

altamente lucrativo. 

Em segundo lugar, essa investigação traz contribuição para as Relações Internacionais, 

em virtude da escassez de pesquisas que vinculam o tráfico de pessoas a esta área de pesquisa, 

tendo em vista que a maior parte das pesquisas já desenvolvidas em universidades portuguesas 

e brasileiras priorizam discussões direcionadas às esferas jurídicas e das Ciências Sociais. 

Assim, trata-se de um tema muito produtivo para o campo do conhecimento relativo às Relações 

Internacionais, englobando discussões na área da proteção dos direitos humanos, das migrações 

internacionais, da cooperação internacional, da globalização, da Segurança Internacional, etc.  

O assunto escolhido como objeto de pesquisa também se dá em virtude do interesse da 

investigadora no tema do tráfico de pessoas, da abordagem dos direitos humanos 

(principalmente em casos do gênero feminino) e da criação de meios de cooperação 

internacional por meio de organizações internacionais. Este último vem desde a sua graduação 

em Relações Internacionais onde tratou o tema da cooperação na Política Externa Brasileira em 

fóruns multilaterais, em específico a Organização Mundial do Comércio (OMC). Devido à 

quantidade de assuntos que podem ser desenvolvidos, não há pretensão de levar o tema à 

exaustão, mas na intenção de realizar uma análise visando inclusive evoluções futuras. 

A estruturação dos capítulos dessa dissertação tem a seguinte lógica: Enquadramento 

Teórico; As vítimas de tráfico sexual na Europa; e Estudo de Caso: La Strada. O primeiro 

capítulo, trata das conceitualizações que são pertinentes ao trabalho, tais como, a globalização, 

os crimes transnacionais e o tráfico de pessoas; da questão das ONGs como atores em Relações 
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Internacionais – apresentando suas principais características; o papel das ONGs na sociedade 

atual – abordando a questão da representatividade e legitimidade que adquirem no cenário 

internacional; e, por fim, o papel das ONGs no enfrentamento do tráfico de pessoas, 

diferenciando os tipos de exploração sexual e laboral. 

O segundo capítulo aborda o trabalho das ONGs no combate e assistência às vítimas do 

crime por meio de três questões sobre: a atuação, as diferenças e as dificuldades que possuem. 

É feita uma contextualização do tráfico de pessoas na Europa e o estudo das vítimas do crime 

no cenário europeu relacionado às praticas de diversas ONGs que abordam o tema no 

continente. Logo após, observa-se o resultado dessa análise respondendo as questões propostas. 

No último capítulo, faz-se o estudo de caso da organização La Strada por meio da análise 

das características da organização abordando o histórico, principais objetivos das sedes e a 

questão do gênero. Também são exploradas todas as atividades propostas e realizadas pela ONG 

desde a sua criação e a interpretação dos resultados apresentados apontando os dilemas 

enfrentados e as estratégias elaboradas por ela. Parte dos resultados e dificuldades apontados 

no capítulo 3 são confirmados por três colaboradoras da La Strada, que forneceram entrevistas 

para esta investigação. Por fim, é realizado um balanço crítico dos sucessos e das dificuldades 

que a ONG possui no ambiente internacional.  
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Capítulo 1 – Enquadramento Teórico 

 

Neste capítulo, propõe-se a análise teórica de conceitos importantes para o tema em 

questão. Primeiramente, o estudo da globalização como instrumento de interação internacional 

é abordado tendo em vista análises realizadas por autores como Modelski, Giddens, McGrew, 

Held, entre outros. Os autores foram escolhidos de acordo com a abordagem evolutiva da 

globalização, o que permite a observação do fenômeno como um todo. Também é realizado o 

estudo de crimes transnacionais como uma consequência da globalização. Por fim, 

apresentamos o conceito de tráfico de pessoas para exploração sexual, já que é este o o foco 

principal do trabalho.  

Em segundo lugar, a investigação das organizações não governamentais como atores 

nas Relações Internacionais é realizada como embasamento do estudo. Neste subcapítulo, são 

explicadas as diferentes interpretações de teóricos sobre as ONGs e o papel que elas possuem 

no sistema internacional. Também é feita uma análise das características e a importância das 

ONGs, discutindo igualmente a questão da legitimidade e representatividade que estas possuem 

no cenário internacional.  

Por fim, é realçado o posicionamento das ONGs no enfrentamento do tráfico de pessoas. 

É salientado o surgimento de ONGs locais e internacionais que trabalham especificamente com 

o assunto em questão. Nesta parte, são apresentadas as atividades exercidas por estas 

organizações destacando as habilidades em lidar com as vítimas do tráfico e as suas dificuldades 

na obtenção de recursos e de cooperação com o Estado.    
 

1.1. Conceitualização 

 

Antigamente, a abordagem do tráfico de pessoas era relacionada a períodos históricos, 

por meio de casos de violações como um problema aparentemente superado pela humanidade. 

Porém, nas últimas décadas, esta questão tem aparecido como um dos temas centrais nas 

agendas políticas de países e organizações internacionais. A globalização apresenta-se como 

um espaço que possibilita a movimentação livre e rápida de capitais e também de bens e 
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serviços, ela se tornou o ambiente que facilita e proporciona o livre comércio de seres humanos 

pelo mundo. Sendo assim, a mesma favoreceu o tráfico de pessoas que passou a ser um 

fenômeno do crime organizado transnacional.  

Na era da globalização, quando tudo viaja, incluindo pessoas, dinheiro, doenças e 

crimes, não temos o direito de ignorar o tráfico de seres humanos e seus vínculos com a 

exploração da prostituição. Uma compreensão abrangente desses dois fenômenos deve prever 

a assistência às vítimas e evitar o maltrato de sobreviventes do tráfico. A globalização é um 

instrumento crucial para a existência do tráfico de pessoas uma vez que permite o fluxo de 

comércio, capital e pessoas por todo o mundo. 

1.1.1.   A globalização 

 
Nas Relações Internacionais, abordar o termo “globalização” se torna difícil sem uma 

discussão completa sobre a definição do termo e sua história, as suas várias dimensões, bem 

como seus prós e contras. Não existe uma definição única e aceite universalmente para o 

conceito de globalização. Como acontece com todas as concepções das ciências sociais, seu 

sentido exato é contestável. O que distingue as interpretações é a ênfase diferenciada que se dá 

aos aspectos materiais, espaço temporais e cognitivos da globalização (HELD, MCGREW, 

2001: 11). 

Segundo o autor George Modelski (1972: 92-96) a globalização é a história da crescente 

comunicação entre as principais civilizações do mundo. O autor aponta que a globalização trata 

de um processo histórico de longo prazo que pode ser rastreado desde os encontros dos 

primeiros povos. Porém, foi a modernidade que moldou decisivamente a época contemporânea 

da globalização. Para o autor, enquanto o terceiro milênio se desenrola, as principais 

comunidades do mundo se encontram envolvidas em redes duradouras de interconexão 

econômica, cultural, política e tecnológica global. Globalização, para o autor, é um conceito 

que discorre do processo histórico do alargamento e aprofundamento das interdependências 

sistêmicas entre as nações e comunidades políticas (Idem). 

Para Tony Giddens (1990: 65-70), a globalização também é, em grande parte, um 

sinônimo de modernidade. O autor ressalta que, na era moderna, a intensificação das relações 

sociais no mundo contemporâneo é maior do que em qualquer outro período da história. Dessa 



 

 22 

forma, para compreender essa forma de interação seria necessário considerar a industrialização, 

o capitalismo, o militarismo e o estatismo como fatores que impulsionaram o processo da 

globalização. 

Giddens aponta que a globalização gera sistemas e infraestruturas mundiais que 

conectam as vidas e as perspectivas das comunidades e das famílias de distantes partes do 

planeta. Para o autor, o surgimento de uma infraestrutura de comunicação global produz um 

conhecimento crescente de como os eventos locais e globais estão entrelaçados. É essa relação 

entre sistemas globalizantes e condições locais que, nessa análise, constitui a característica 

definidora da época contemporânea (Idem). 

Os autores David Held e Anthony McGrew conjuntamente com David Goldblatt e 

Jonathan Perraton (1999: 15) oferecem uma conceptualização distinta de globalização. Ela é 

definida como um processo que engloba transformações na organização espacial das relações 

sociais e nas transações em geral, de acordo com a sua extensão, intensidade, velocidade e 

impacto. O fenômeno gera fluxos inter-regionais ou transcontinentais e, também um ambiente 

de atividade, interação e exercício de poder. 

Ao concentrar a atenção em seus atributos espaciais e organizacionais, essa abordagem 

fornece informações sobre o caráter único dos padrões contemporâneos da globalização e suas 

consequências transformadoras. Além disso, ao explicar a globalização em relação ao poder, 

Held et al. (1999: 16) estabelecem uma abordagem do assunto que evita uma interpretação que 

foca apenas no processo espacial, mas também no social. 

Nessa perspectiva, o termo globalização captura a ideia de que poder (seja econômico, 

politico, cultural ou militar) é organizado e exercido através, acima e em torno do território 

nacional do estado. O conceito de globalização descreve a desnacionalização relativa do poder 

na política global na medida em que, em um crescente e desconectado sistema global, o poder 

é organizado a nível transregional, transnacional ou transcontinental. Diversos atores, desde as 

organizações internacionais às redes criminosas, exercem seus poderes no ambiente 

internacional, através ou contra os Estados que deixam de possuir o monopólio dos recursos de 

poder, seja econômico, coercitivo ou político (MCGREW, 2010: 20). 

Dessa forma, para McGrew, a definição de globalização é um processo que necessita 

mais atenção do que simplesmente ser classificada como uma forma de internacionalização em 
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expansão ou interdependência entre os Estados. Ela pode ser definida como: “a historical 

process involving a fundamental shift or transformation in the spatial scale of human social 

organization that links distant communities and expand the reach of power relations across 

regions and continents” (MCGREW, 2010: 20). 

Ao contrário de se criar contatos aleatoriamente, a globalização se refere a padrões mais 

duradouros e enraizados de interligação mundial. Ela requer mais que o fortalecimento das 

atividades sociais além das fronteiras sugerindo uma maior relevância de fluxos globais, de 

forma que os Estados e sociedades fiquem cada vez mais conectados no sistema mundial. Em 

consequência disso, eventos e ocorrências menos distantes podem ter sérios impactos internos 

e acontecimentos locais e gerar grandes repercussões no mundo (HELD, MCGREW, 2001: 12). 

Held e McGrew (2001: 13) afirmam que os limites do tempo social e do espaço 

geográfico passam a ser parte da vida social moderna, onde não se impõem barreiras fixas na 

interação social. O ambiente global permitiu uma transformação no alcance espacial e temporal 

das sociedades que se conectam facilmente com comunidades distantes em curto espaço de 

tempo. Dessa forma, com a globalização, uma crise em uma parte do mundo passa a ter 

rapidamente um impacto mundial e, consequentemente, um tempo menor para a reação de 

responsáveis em uma tomada de decisões. 

Os efeitos da globalização são mais aparentes na economia pois é nesse sector que se 

pode verificar como a democracia, autogoverno e soberania são afetados. Atualmente, existe 

uma grande desarmonia entre as pretensões de soberania estatal e a realidade imposta pelas 

mudanças na economia global, isso enfraquece a própria noção de ‘autodeterminação’ na ideia 

de governo subentendida pelo povo. A soberania, anteriormente compreendida como a 

capacidade de governar um povo em um território específico passa a perder seu significado sem 

que o povo detenha o poder de formular políticas, estabelecer e alcançar objetivos de forma 

independente. Dessa forma, entende-se que a soberania fica intacta enquanto sua autonomia se 

torna reduzida ou que a própria soberania é vítima do fenômeno da globalização (WERNER, 

2009: 35). 

A globalização possui caráter material na medida em que se pode identificar fluxos de 

comércio, dinheiro e pessoas em todo o globo. O fluxo de capitais facilitado pela globalização 

aumenta a especulação mundial, fazendo com que sejam superados os investimentos da 
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produção. O poder econômico do capital especulativo e a concentração do capital produtivo em 

poucas empresas multinacionais diminuem a liberdade que os Estados detêm para estipular e 

promover as próprias politicas públicas (Idem: 33).  

O mundo adquiriu vários benefícios através da globalização, como o desenvolvimento 

da tecnologia e da informática trazendo mais conforto no dia-a-dia das pessoas. Porém, além 

dos benefícios adquiridos, a globalização também trouxe consequências. A globalização da 

economia utilizou de meios que geraram efeitos colaterais no sistema internacional, dentre esses 

impactos colaterais está a facilitação dos crimes internacionais. O isolamento geográfico que 

os povos encontravam antes do século XX, não só dificultava o comércio como impedia a 

estruturação de uma criminalidade transnacional propriamente dita (FAVARO, 2008: 216).  

A preocupação mundial começou a se instalar quando os crimes transnacionais 

cresceram na medida em que as redes criminosas estavam crescendo pelo mundo, com 

repercussões cada vez mais nocivas. As organizações criminosas encontraram nos efeitos 

trazidos pela globalização a oportunidade de expandir suas atividades para além das fronteiras, 

aumentando ainda mais o seu poderio econômico. O Estado se tornou refém da globalização 

ficando enfraquecido e incapaz de frear o avanço de organizações criminosas (WERNER, 2009: 

56). 

O processo de integração gerado devido à mundialização entre as economias e culturas 

também é uma grande influência na formação de fluxos migratórios. Na época atual, as 

migrações englobam todas as regiões do planeta. Apesar desse fenómeno sempre haver existido 

independentemente da globalização, ela fomentou uma atuação integrada e consistente de redes 

criminosas transnacionais. Dessa forma, a ideia da globalização como um mundo livre de 

fronteiras que impediriam a movimentação de pessoas, cria a ideia de que o tráfego entre os 

continentes abrange todos os interessados (ARY, 2009: 48). 

A ideia de ambiente globalizante e sem fronteiras, vem sendo reprimida por ações do 

Estado, que visam a liberação do fluxo de produtos e capitais, porém demonstram restrição 

quando se trata do fluxo de pessoas. A migração ilegal passa a ser visionada como uma forma 

de buscar boas condições de vida e trabalho. Dessa forma, os grupos criminosos entram em 

ação, buscando oferecer a migração às pessoas que não têm a oportunidade de moradia e 
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trabalho no exterior. As vítimas ficam expostas à ação de criminosos internacionais (ARY, 

2009: 50-51). 

A globalização favorece a ação de redes criminosas organizadas e bem estruturadas, 

induzidas pela prática de diversas atividades ilegais, estimuladas pela oportunidade de 

movimentar pessoas entres os continentes, realizar operações comerciais, financeiras e 

económicas, comunicação e transporte. A globalização do crime é realizada por grupos de 

criminosos que se aproveitam de fenómenos da atualidade para converter pessoas em vítimas 

de suas operações (Idem: 53). 

Portanto, a globalização tornou-se uma facilitadora de crimes transnacionais, em que os 

grupos organizados traficam pessoas em escala global. Além disso, são estabelecidas novas 

formas de poder com os atores estatais, como a criação de novas relações dentro de espaços 

sociais e criação de identidades devido às atividades transfronteiriças provenientes do processo 

de globalização. 

 

1.1.2.   Crimes transnacionais 

 

O crime organizado passou a possuir, na sua denominação, uma das caraterísticas mais 

importantes, o aspecto transnacional, implicando em novas questões para os Estados nacionais. 

O problema pode ser definido como o conjunto de atividades ilícitas exercidas continuadamente 

por pessoas que procuram o enriquecimento indevido, sendo realizado sem respeito à lei e 

contra a integridade das pessoas e do Estado. Dessa forma, o crime transnacional pode ser 

interpretado sinteticamente como uma manifestação de grupos organizados que cometem seus 

crimes em um, ou geralmente, em diversos países em razão das condições de mercado 

favoráveis (WERNER, 2009: 50) 

Para entender melhor o que é um crime transnacional, primeiramente é necessário 

analisar a definição de “transnacionalismo”. Nos anos 1970, as Relações Internacionais 

introduziram o conceito de ator transnacional. Pesquisadores e acadêmicos começaram a focar 

seus estudos em entidades não-estatais do sistema internacional, alterando as premissas realistas 

e convencionais sobre o Estado-Nação como o principal ator do sistema. Os atores 

transnacionais são aqueles comprometidos em uma série de atividades transfronteiriças nas 
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quais envolvem a movimentação de dinheiro, informações e pessoas pelas fronteiras (FELSEN, 

KALAITZIDIS, 2005: 3). 

O crime deixou de ser um fenómeno local, nacional para se tornar uma ameaça global. 

Embora o crime organizado já fosse preocupação na época da existência de quadrilhas 

dedicadas a delitos como contrabandos, os crimes transnacionais ainda não representavam uma 

força significativa. Com a globalização, as atividades criminosas de determinadas quadrilhas 

passaram a atravessar as fronteiras nacionais e um problema que era considerado local e, 

raramente regional, passa a ser um problema mundial (WERNER, 2009: 24). 

O crime organizado transnacional trata de uma troca ilegal. Uma grande variedade de 

commodities podem ser levadas ao mercado ilícito internacional. Drogas, materiais radioativos; 

seres humanos ou órgão de pessoas; matérias roubadas ou produtos falsificados (ex.: roubo de 

propriedade intelectual); armas; pedras preciosas; entre outras matérias como pornográficos e 

lixo tóxico são transportados e vendidos ilegalmente (EDWARDS, GILL, 2003: 53). 

A Convenção das Nações Unidas define os grupos de crime organizado como: 

  
a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting 
in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences 
established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or 
indirectly, a financial or other material benefit (UNODC, 2004: 5). 

 

Dessa forma, os crimes transnacionais são, em sua base, negócios altamente 

impulsionados pelos ganhos económicos buscando oportunidades que oferecem altos lucros e 

baixos custos. Os criminosos não só obtêm benefícios financeiros de receitas ilícitas, mas 

também sustentam operações e subsidiam outras atividades criminosas visando a gerar cada 

vez mais lucros em seus negócios. O crime transnacional se tornou uma ameaça para as nações 

individuais e também, para a comunidade internacional (MAY, 2017: 1). 

Os grupos criminosos operam em uma estrutura integrada e a tipologia desses grupos 

dependerá da forma em que se organizam, tanto na imigração ilegal quanto no tráfico. As 

grandes organizações do crime transnacional são redes bem estruturadas e coordenam 

praticamente todas as fases para o crime: como o transporte, a aquisição dos documentos falsos, 

alojamento e também a exploração no exterior, quando se trata do tráfico de pessoas 

(GERONIMI, 2002: 13). 
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Devido à globalização e à porosidade das fronteiras nacionais, o crime transnacional 

tem se tornado cada vez maior e mais difícil de combater no mundo atual. Os criminosos 

aproveitam-se de ‘aberturas’ na legislação de países que não priorizam o tráfico de seres 

humanos como uma atividade internacional digna de severas punições. O crime transnacional 

é motivado pela maximização do lucro: explorar as pessoas vulneráveis, seja para o trabalho ou 

para o sexo, por dinheiro (MAY, 2017: 21). 

O tráfico de seres humanos é um dos mercados do crime organizado de mais rápido 

crescimento e que tem o maior impacto direto para os indivíduos. Os fortes lucros e a 

flexibilidade de algumas leis acabaram atraindo uma grande variedade de atores ilícitos, que 

operam tanto a nível nacional como transnacional. No tráfico de pessoas, encontram-se as 

questões culturais mais profundas. Elas estão relacionadas à sociedade consumista em que 

vivemos atualmente, onde os seres humanos são tratados como mercadorias e as relações são 

impessoais e indiferentes (MENEZES, 2007: 81).  

 

1.1.3.   Tráfico de pessoas 

 

O tráfico de seres humanos é um processo em que as vítimas passam por vários estágios 

ou etapas: o recrutamento, transporte, exploração e a eliminação. Trata-se de uma violação que 

coloca as vítimas em risco em cada uma destas etapas. Dentre as violações dos direitos humanos 

incluem a privação de liberdade, segurança e proteção, falta de acesso a serviços médicos ou 

de saúde, condições sanitárias, educação ou contato com as famílias. No tráfico de pessoas 

inclui o não pagamento dos salários, a violação das medidas de segurança e não há determinação 

do máximo de horas a trabalhar (ARONOWITZ, THEUERMANN, TYURYKANOVA, 2010: 

9). 

O tráfico de seres humanos tem como objetivo transportar indivíduos de um local para 

outro. No mundo inteiro, várias pessoas têm entrado na rede do tráfico por diversos motivos 

diferentes, entre eles: a promessa de melhores condições de vida, o sonho de morar em países 

desenvolvidos, um marido estrangeiro e também de ter acesso a determinados bens de consumo. 

Vulneráveis, essas pessoas se arriscam e vão para outras cidades ou países em buscas de 

melhores oportunidades (UNODC, 2013: 4). É importante considerar que o TSH é um crime 
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que tem como propósito gerar lucros. Dessa forma, as redes criminosas de tráfico criam 

modelos de gestão de acordo com o mercado alvo considerando aspectos geográficos, históricos 

e culturais de cada região (COSTA, 2012: 36).  

Podemos dizer que as organizações criminosas atuam em três etapas para a efetivação 

do tráfico de pessoas. Na primeira fase a vítima é contatada por meio de anúncios em jornais, 

internet e revistas locais oferecendo oportunidades no exterior de diversas formas: ofertas de 

emprego, possibilidade de casamento ou ainda ofertas explícitas para a prostituição. Outra 

forma de captação da vítima pode ser quando ela possui alguma aproximação com o traficante 

e não sabe o verdadeiro motivo da proposta. Essa etapa ainda pode ser implementada por meio 

da força, rapto, ameaça ou outras formas de intimidação (GERONIMI, 2002: 14). 

A segunda parte se trata do transporte da vítima e recepção no país de destino. Os meios 

de transporte e as rotas traçadas pelas organizações possuem diversas modalidades e buscam 

perfeita logística com o propósito de se adequar aos serviços fronteiriços, à flexibilidade da 

legislação dos países de origem, trânsito e destino, à possibilidade de corrupção dos 

funcionários, entre outros. Também existe a alternativa de entrar em território estrangeiro de 

forma clandestina, sendo que em muitos casos elas utilizam documentos falsificados (Idem). 

A terceira e última etapa consiste na chegada ao país de destino, onde se concretiza a 

exploração das vítimas. Ao ser dominada e forçada a prestar serviços contrários ao combinado, 

a vítima é mantida em cárcere privado. Os documentos de viagem e passaporte geralmente são 

confiscados, a vítima passa por constantes ameaças de deportação ou violência com pessoas da 

família, sob agressões físicas e psicológicas (Idem:15). 

Assim, como se trata de um comércio, mesmo sendo ilegal, há a estipulação de preços, 

organização da logística, manutenção e pretensão de lucros. As redes criminosas buscam 

oportunidades, calculam, planejam e consideram gastos para a operação. Os ganhos gerados 

pelo tráfico é resultado de sucessivas explorações da vítima. O retorno obtido é lucrativo e as 

vítimas custam pouco para serem mantidas, recebendo algum ou nenhum dinheiro (COSTA, 

2012: 20). 

Números alarmantes evidenciam o quão lucrativo se apresenta essa prática, uma vez 

que, segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o tráfico de pessoas 

gera cerca de US$150 bilhões por ano. Ainda é a segunda atividade criminosa mais lucrativa, 
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ficando atrás apenas para o tráfico de drogas e armas. O lucro gerado anualmente pelo tráfico 

de pessoas ainda é maior do que o valor apresentado anualmente por empresas multinacionais 

(OIT, 2014: 15). 

 

Figura 1 – Lucros gerados pelo tráfico de pessoas por ano 

 
Fonte: FAIR TRADE WINS (2016) 

 

Dos 150 bilhões gerados anualmente do tráfico de pessoas, porém afirma-se que apenas 

124 bilhões são gastos anualmente para o combate do crime. Para fins de exploração sexual, 

são gerados US$ 99 bilhões. Já US$ 34 bilhões são lucro da exploração laboral na construção 

e mineração, US$ 9 bilhões do abuso de mão-de-obra na agricultura e pesca, e US$ 8 bilhões 

do trabalho forçado de empregadas domésticas (OIT, 2014: 15).   

Segundo o último relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 

(UNODC), o Global Report on Trafficking in Persons (2016), o tráfico de pessoas se concentra 

em duas finalidades: exploração laboral e exploração sexual (que serão definidos durante esse 

capítulo). O relatório apresenta que, no ano de 2014, o TSH era de 38% para fins de exploração 

laboral, 54% para exploração sexual e 8% para outros fins (UNODC, 2016: 6).  

Esses números não podem ser considerados maioria absoluta já que os dados sobre o 

tráfico de pessoas, na maioria das vezes, não são exatos devido à dificuldade de obter tais 

informações. A despeito dessa limitação, as informações apresentadas servem para caracterizar 
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um crime de grande gravidade e magnitude, destacando-se por uma representação da 

“escravidão moderna” do século XXI.  

 

-  A exploração laboral  

 

Combater o trabalho forçado é um desafio ainda presente em países com diferentes 

realidades sociais. A associação dos temas da escravidão e trabalho forçado feita ao tráfico de 

pessoas é realizada pela legislação internacional desde o século XIX. A Organização 

Internacional do Trabalho elaborou, em 1930, o conceito de trabalho forçado, porém nos 

documentos mais recentes sobre o trabalho produzidos pela OIT já é feita uma distinção entre 

o que pode ser entendido como formas ‘tradicionais’ de trabalho forçado e ‘novas’ formas de 

manifestação desse fenômeno (VASCONCELOS, BOLZON, 2008: 8). 

As formas ‘tradicionais’ do trabalho forçado são referentes a estruturas agrárias e de 

produção, associadas aos legados do colonialismo, que envolvem relações hierárquicas entre 

grupos vulneráveis e grupos bem posicionados na sociedade. Essas formas são baseadas no 

costume e na tradição que incluem práticas discriminatórias. Já as novas formas do fenômeno 

são relacionadas à migração e exploração de trabalhadores fora de seus países ou comunidades 

de origem, tendo forte conexão com o tráfico interno e internacional de pessoas. Nas novas 

formas é possível citar a servidão em setores industriais, incluindo a produção de roupas e 

calçados, a preparação de produtos alimentícios, lapidação de pedras preciosas, entre outros 

(Idem: 69). 

A exploração laboral é considerada como uma forma moderna de escravidão. Pode-se 

relacionar com a era antiga, onde os escravos podiam ser vendidos e comprados. Embora o 

comércio de escravos tenha sido abolido, ele ainda existe em diferentes formatos em todo o 

mundo. Este tipo de prática viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos que declara 

que ninguém deve ser mantido em escravidão ou servidão. Dessa forma, o tráfico de pessoas 

também é uma forma de escravidão, por meio de dívidas, trabalhos forçados e altos lucros 

obtidos pelas pessoas traficadas. Essas são tratadas como ferramentas para que os negócios 

funcionem (SYLA, 2013: 7). 
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Esse tipo de exploração é considerado a segunda maior atividade do tráfico de pessoas 

recaindo sobre a mão de obra escrava. Normalmente, as vítimas dessa prática costumam ficar 

em áreas de difícil acesso e longe dos centros urbanos (podem trabalhar em centro agrícolas) 

ou, então, ficam sem contato com o mundo exterior. Nesse isolamento, as vítimas ficam sem 

noticiários e afastadas dos policiais podendo ficar de 4 a 6 anos escondidas sem serem 

descobertas e resgatadas (ARONOWITZ, THEUERMANN, TYURYKANOVA, 2010: 9). 

Essas dinâmicas revelam que o tráfico de pessoas é um instrumento de uma grande 

estrutura de exploração que se constrói do mercado de trabalho, das desigualdades de 

oportunidades e acesso ao emprego, do campo limitado de atuação de instituições reguladoras 

e fiscalizadoras das condições de trabalho. Dessa forma, um enfoque de promoção e proteção 

de direitos dos trabalhadores contra qualquer tipo de trabalho forçado pode auxiliar na 

formulação de ações efetivas de enfrentamento ao tráfico de pessoas (VASCONCELOS, 

BOLZON, 2008: 86). 

O tráfico de pessoas desrespeita os direitos fundamentais dos indivíduos uma vez que 

os sujeita a diversas formas de exploração. Essa grande visibilidade possibilitou à Organização 

das Nações Unidas, em 2000, a criação do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 

Contra o Crime Organizado Transnacional relativo a Prevenção, Repressão e Punição do 

Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças. Nos termos do Protocolo, foram 

designadas as diferentes formas de exploração: seja para a prostituição de terceiros ou outras 

formas de exploração sexual, mão-de-obra escrava, serviços forçados, entre outros 

(CASTILLO, 2008: 6).  

 

- A exploração sexual  

 

O comumente designado Protocolo de Palermo, em seu artigo 3º, estabelece a definição 

de tráfico de seres humanos como: 

 
O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, 
à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à 
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração (UNODC, 2008: 7). 
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O Protocolo apresenta, nos termos do seu artigo 2.º, três objetivos, sendo eles: prevenir 

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

proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os seus direitos humanos e; 

cooperação entre os Estados Partes de forma a atingir estes objetivos. O protocolo também 

aborda e criminaliza o tráfico humano a nível internacional, nos termos do seu artigo 5.º, em 

que cada Estado deverá adotar as medidas legislativas e outras que considere necessárias para 

estabelecer como infrações penais os atos para o tráfico de seres humanos. Ainda nesse artigo, 

foram designadas as diferentes formas de exploração: a prostituição de outrem ou outras formas 

de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à 

servidão (UNODC, 2008:7). 

O crime do tráfico de pessoas, segundo o Protocolo possui como finalidade a 

exploração, que pode ser compreendida a partir de várias vertentes. Ao definir o conceito de 

‘exploração’ é importante observar a definição: “exploração da prostituição de outrem ou outras 

formas de exploração sexual, os trabalhos ou serviços forçados, escravatura ou práticas 

similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos” (PALERMO, 2003). Quando se 

trata de crianças e adolescentes, ou seja, menores de 18 anos, a questão do consentimento é 

irrelevante para a configuração do tráfico de pessoas. Porém, quando se trata de mulheres ou 

homens adultos o consentimento se torna relevante na discussão do crime (CASTILLO, 2008: 

5). 

Segundo a UNODC, no tráfico de pessoas, “o consentimento da vítima de tráfico é 

irrelevante para que a ação seja caracterizada como tráfico ou exploração de seres humanos, 

uma vez que ele é, geralmente, obtido sobre malogro”. O tráfico envolve, após a chegada da 

vítima, a violação da mesma pelos traficantes, por meio da exploração. As vítimas do tráfico 

humano para exploração sexual costumam ser afetadas mais drasticamente e necessitam de 

maior proteção (UNODC, 2013: 7) 

Antes as vítimas do tráfico de pessoas eram colocadas numa situação ambígua, como se 

elas fossem criminosas ao mesmo tempo que vítimas. O Protocolo de Palermo busca garantir 

que elas sejam tratadas como pessoas que sofreram graves abusos, de forma que, os Estados 

membros devem criar serviços de assistência e mecanismos de denúncia. O Protocolo acolhe a 

preocupação da Convenção Interamericana sobre o Tráfico Internacional de Menores para 
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combater o tráfico de pessoas com propósitos ilegais, neles compreendidos, entre outros, a 

prostituição, a exploração sexual (não mais restrita à prostituição) e a servidão, também 

conhecida como exploração laboral (CASTILLO, 2008: 6). No entanto, o ponto chave do nosso 

estudo se volta para o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, neste contexto, 

falaremos do tráfico de seres humanos que tem como finalidade a prostituição das vítimas para 

gerar lucros.  

O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, é um crime que se caracteriza por 

uma rede de membros que tem como objetivo transportar pessoas de uma região para a outra, 

seja dentro do próprio país (tráfico interno) ou para outros países (tráfico internacional), a fim 

de que essas vítimas sejam submetidas à prostituição. Essas pessoas perdem seus direitos à 

liberdade de escolha, ao direito de ir e vir e a outras garantias fundamentais que são negadas 

pelos comandantes do crime organizado (LIBIANE, 2016). Essa forma de tráfico é a mais 

discutida popularmente, isso acontece porque a indústria do sexo é mais visível do que a 

servidão doméstica ou o tráfico de órgãos. A discussão sobre o tráfico de pessoas, nas últimas 

décadas, tem se confundido com a questão da prostituição (BATSYUKOVA, 2007: 46-47). 

Os debates sobre como lidar com a prostituição são sempre polêmicos, tanto a nível 

político como público. Segundo Castillo (2008: 6), é necessário desassociar os indivíduos que 

se prostituem (prostituição) das pessoas que são forçadas a venderem seus corpos para fins 

sexuais (tráfico). A autora afirma que, dentro do conceito de “exploração sexual”, quando existe 

o consentimento pode ser considerada a descriminalização total da prostituição sendo 

reconhecida “trabalho sexual” e poderia haver a criminalização dos clientes e dos proxenetas 

visando erradicar a prostituição (CASTILLO, 2008: 6).  

É de extrema importância considerar que a prostituição, seja ela forçada ou não, nunca 

é a primeira escolha de uma pessoa e independente dessa situação, este meio não é um ambiente 

simples em que o indivíduo entra e sai por livre vontade. Porém, de acordo com as perspectivas, 

é essencial ouvir o ponto de vista das pessoas que se encontram nesse ambiente como os seus 

desejos e expectativas. O consentimento se torna a questão central, pois é a decisão da pessoa, 

as escolhas e as estratégias de sobrevivência que definem a situação. Na prostituição, alguns 

indivíduos são agentes da prostituição e não vítimas; eles querem segurança, mas não querem 

ser salvos. No tráfico de pessoas para a exploração sexual, todas as pessoas traficadas são 
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consideradas vítimas por serem enganadas, e consequentemente forçadas à prostituição 

(KEMPADOO, 2005: 23). 

Segundo a UNODC, no tráfico de pessoas, o consentimento da vítima de tráfico é 

irrelevante, pois a vítima foi desinformada e enganada sobre a questão da exploração: 

 
Não importa se ela/ele sabia ou não que iria se prostituir, se ela/ele casou com um 
estrangeiro por espontânea vontade, se ela/ele concordou outro estado/país e, quando 
chegou no local de destino, passou a ser vítima de alguma forma de EXPLORAÇÃO. 
O consentimento é irrelevante, pois desinformado e, portanto, não válido; é um 
consentimento que foi obtido através de fraude, engano e falsas promessas sobre o 
local de destino; é um consentimento que foi obtido a partir da situação de 
vulnerabilidade da vítima que, em busca de alternativas socioeconômicas (...) 
(UNODC, 2013: 7). 

 
 

A “situação de vulnerabilidade” pode ser aplicada na maior parte dos casos em que 

ocorre exploração de qualquer natureza, mas depende da interpretação da polícia, do ministério 

público e do judiciário, permitindo a incidência de outro Protocolo, relativo à migração ilegal, 

que não considera o migrante como vítima. A diferença é que, no caso da prostituição, as 

pessoas “decidem” estar nesse meio (de acordo com a lei, isso pode ser legal ou não, mas é o 

que elas fazem para ganhar a vida). Já no caso do tráfico de seres humanos, elas são enganadas 

e forçadas à prostituição e outros serviços sexuais (CASTILLO, 2008: 7). 

Os primeiros relatos do TSH para a exploração sexual surgiram no fim do século XIX 

em que havia um grande fluxo migratório de pessoas com intuito de escapar de doenças e da 

miséria. Muitas dessas eram mulheres que se tornavam vítimas do tráfico através da promessa 

de ofertas de emprego e documentos de viagem falsos para fins de prostituição forçada no 

exterior. O tráfico de mulheres para a exploração nesse período foi designado como escravidão 

branca (‘white slavery’) (CRUZ, 2015: 34). 

Durante a escravidão branca, as rotas do tráfico tinham como origem a Europa e a 

América do Norte e os pontos de destino eram países da América Latina, África e Oriente 

Médio. As escravas brancas eram transportadas de países desenvolvidos para países que 

estavam em desenvolvimento. Ao contrário do século XIX, o TSH contemporâneo busca o 

fluxo inverso: as vítimas partem de ambientes socioeconômicos menos favorecidos, ou seja, 

países em desenvolvimento, para países mais desenvolvidos (Idem). 



 

 35 

Geralmente, as vítimas são mulheres e crianças provenientes de nações em 

desenvolvimento que saem de seus países e são enganadas por agências de trabalho ou 

publicidades que forjam promessas de carreiras desejadas, como modelo, artista ou ainda 

qualquer outro trabalho como faxineira, diarista, emprego na indústria hoteleira, au pair (babá), 

manicure, etc. O perfil das vítimas é parecido, são pessoas que não têm oportunidades de 

trabalhar ou estudar e querem melhorar suas condições. Os aliciadores se aproveitam do 

contexto social e da fragilidade das vítimas para induzi-las a migrarem de suas cidades na 

expectativa de uma melhor qualidade de vida e de sustento para as suas famílias (LIBIANE, 

2016). 

Muitas das vítimas são procuradas pelos traficantes e rapidamente são colocadas no 

mundo tráfico. Isso acontece porque estão vulneráveis e não conseguem meios de se proteger 

das formas de exploração. Além disso, mesmo que as vítimas consigam sair desse círculo 

criminoso, muitas vezes, elas não se recuperam das agressões psicológicas, sexuais e físicas as 

quais lhe foram submetidas (OIT, 2006: 39-41). 

Pelo fato do tráfico ser um crime global, multifacetado e caracterizado pela 

transnacionalidade e interesses socioeconômicos, se torna necessário que exista a elaboração 

de conjuntos de estratégias eficazes a fim de combater o tráfico humano. Os direitos das pessoas 

traficadas são garantidos na medida em que são asseguradas proteção legal e assistência, 

recuperação, compensação e tratamento não-discriminatório. Dessa forma, são criados 

documentos, protocolos e organismo que têm como objetivo principal o combate ao tráfico e a 

prevenção deste crime (ALBUQUERQUE, 2015). 

A ONU percebe o tráfico de pessoas como um dos maiores desrespeitos aos direitos da 

pessoa humana e considera que a pessoa traficada se transforma em um objeto de comércio. A 

organização salienta que esse crime é um grande desrespeito, porque, ao explorar uma pessoa, 

sua liberdade e dignidade são diminuídas e, consequentemente, ela possui a identidade 

desconstruída. O conceito de direitos humanos estipula que todos os indivíduos tenham “direito 

à vida, à liberdade, à integridade física e moral, à igualdade, à liberdade de pensamento, de 

expressão, de reunião, à felicidade, à saúde, educação, habitação, lazer, cultura, esporte, dentre 

outros” (ALBUQUERQUE, 2015). 
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Nesse contexto, o documento elaborado em 1999, pelo Grupo Jurídico Internacional de 

Direitos Humanos, conhecido como Padrões de Direitos Humanos, tem como objetivo 

promover o respeito e a segurança às pessoas traficadas. Nesse documento, é estabelecido que 

é dever das nações priorizar o bem-estar das vítimas pelo princípio da não-discriminação em 

suas práticas políticas e elaborações de leis. Ainda se torna necessário proporcionar às vítimas 

tratamento justo, já que estas passaram por sérios abusos e devem ter seus direitos protegidos. 

E, por último, a adoção da cooperação entre os Estados como forma de tornar efetivos os 

direitos da vítima (Idem: 66). 

Com a evolução do tráfico que têm se tornado cada vez maior e generalizado, os 

governos têm implementado uma nova legislação, organizando conferências internacionais e 

assinando novas convenções. A ONU e outras organizações intergovernamentais também têm 

buscado recursos fundamentais para desenvolver soluções mais efetivas. Porém, a eventual 

ausência governamental para iniciativas e assistência às vítimas do tráfico reflete que são as 

organizações não governamentais que assumiram o desafio de organizar estratégias locais, 

nacionais e internacionais com o propósito de defender e acatar as necessidades das vítimas, 

apesar de seus recursos escassos (TZVETKOVA, 2002: 60). 

As ONGs são muitas vezes vistas como a ‘consciência do governo’ e como 

representantes da sociedade civil, dessa forma, elas têm tradicionalmente desenvolvido a suas 

atividades onde o governo tem falhado. No tráfico de pessoas, as vítimas se sentem mais seguras 

em contar a sua situação em um ambiente mais sensível. Porém, existem debates de como as 

ONGs promovem o desenvolvimento da sociedade civil, desafiando ou reforçando o poder do 

Estado para promover a mudança social e evidenciar as desigualdades dentro dos países 

(TZVETKOVA, 2002: 61). Para estudar tais questões, é necessária a compreensão basal do 

papel das ONGs e sua atuação no círculo antitráfico.  

 

1.2. As ONGs como atores em Relações Internacionais  

 

Nos últimos anos, os estudos acadêmicos de ONGs aumentaram progressivamente. As 

análises aparecem em muitos livros sobre Relações Internacionais, porém as discussões 
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costumam ser curtas e, muitas vezes, ao final, como nova tendência na política internacional. 

Para os autores Ahmed e Potter (2006: 9) existem duas razões para a dificuldade de discutir 

ONGs na teoria das Relações Internacionais. 

Primeiramente, não existe um corpo unificado da literatura sobre as ONGs que possa 

ser prontamente aplicada por teorias convencionais das Relações Internacionais. Um exemplo 

é que as ONGs podem ser analisadas como um subconjunto do setor doméstico, o que leva ao 

conteúdo da administração pública, subcampo que não é abordado pelas Relações 

Internacionais. Ou também podem se enquadrar no quadro de movimentos sociais e serem 

estudadas como grupos de interesse público. Ou seja, muitos estudos discutem os papéis das 

ONGs em termos técnicos específicos das disciplinas fora das ciências sociais, por exemplo, 

agricultura, saúde, engenharia, etc. (AHMED, POTTER, 2006: 9). 

O segundo motivo pelo qual as ONGs não receberam muita atenção dos teóricos em 

Relações Internacionais é que as teorias ainda atribuem a importância principal aos Estados-

nação. Dessa forma, os acadêmicos têm se inclinado a ignorar o surgimento de novos atores em 

áreas diretamente relacionadas com a política internacional.  Seria necessário uma nova 

orientação no estudo de política externa e um novo pensamento na teoria das Relações 

Internacionais, o que fez com que os estudiosos tradicionais não incluíssem o estudo das ONGs 

nesses esforços (AHMED, POTTER, 2006: 10) 

No pensamento realista, as Relações Internacionais são vistas como “relações 

interestatais”, o que mostra que, nesse contexto, o Estado-nação é o ator principal no sistema 

internacional. Os Estados possuem maior poder e legitimidade devido às sociedades que eles 

representam. Porém os recursos que o Estado utiliza, a coação e legitimidade, nem sempre são 

eficientes, pois os custos gerados para manter sua soberania podem ser menores que os ganhos. 

Esses efeitos reversos abrem, assim, mais espaço para a barganha entre o ator estatal e o 

transnacional (VILLA, 1999:21). 

Atualmente, pode-se observar que o processo de reconhecimento da soberania estatal é 

definido por organizações internacionais governamentais, como a ONU. Porém a expansão da 

agenda internacional com pautas que passam do escopo tradicional da política mundial favorece 

a diversidade de atores envolvidos e, consequentemente, aborda questões cuja regulação 

internacional permite um papel mais ativo dos atores não-estatais, as ONGs. Em vários 
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aspectos, essas organizações apresentam impacto relevante em discussões em fóruns gerais, 

tanto nacionais quanto internacionais (RAMOS, 2011: 19). 

Uma teoria apontada como um bom ponto de partida para o estudo de ONGs é o 

liberalismo. Esse modelo apresenta uma variedade de relações de cooperação que só são 

possíveis porque as considerações realistas com a segurança não dominam todos os campos da 

atividade. O liberalismo facilita as interações transnacionais fora dos estados, como entre 

agências dentro dos governos nacionais e multinacionais. Com o surgimento da teoria da 

independência em 1970, as multinacionais receberam a maior parte da atenção dessa escola. O 

desafio da interdependência não conseguiu deslocar o domínio do realismo, porque as duas 

escolas já foram encerradas em um debate em que, em ambos os casos, o Estado continua a ser 

o principal objetivo do estudo (AHMED, POTTER, 2006: 10). 

A teoria do regime, como uma consequência da interdependência, tem o consenso de 

que as interações informais na arena internacional podem promover a cooperação. Os atores 

não-estatais possuem papéis importantes ao ajudar a lançar novas formas de regulamentação 

internacional. Grupos de interesse, coligações transnacionais e indivíduos pressionam os 

governos para resolver problemas internacionais. Dessa forma, os regimes apresentam maneiras 

pelas quais atores estatais e não-estatais interagem em certas áreas da cooperação internacional 

(AHMED, POTTER, 2006: 11). 

Um conjunto de características renovam e redefinem o papel das ONGs nas relações 

internacionais contemporâneas. Em primeiro lugar, atualmente, as Relações Internacionais 

apresentam uma grande diversificação de centro de poder em que o foco deixa de ser pensado 

em função do Estado para inserir a sociedade civil organizada. Segundamente, surge uma 

agenda de discussões internacionais ampliada e menos hierarquizada, ou seja, é definida de 

modo menos centralizado. Além disso, as problemáticas tratadas são geridas por diversos 

agentes do Estado. Dessa forma, são colocadas em evidência as formas de poder não-

tradicionais para uma arena mais abrangente e diversificada (VILLA, 1999: 22).  

Neste ponto, interessa descrever esse tipo de ator transnacional que se articula nos 

processos sociais globais e que interage com os outros planos da sociedade mundial. 
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1.2.1.   As ONGs e Suas Caraterísticas 

 

As organizações não governamentais são atores que compõem o sistema internacional, 

porém são menos hierarquizados e mais descentralizados que as multinacionais. As ONGs se 

sobressaem no cenário internacional pelo seu papel de representar ou expressar os interesses 

dos grupos sociais nacionais ou internacionais. Podemos citar como exemplo de ONGs: a 

Fundação Ford, o grupo ecológico Greenpeace, a Amnistia Internacional, a União Internacional 

de Mulheres, entre outros. A capacidade de atuação de uma ONG é desigual à medida que 

podem passar do plano da pressão ao do confronto político ou à ação direta (VILLA, 1999: 22). 

O termo ‘organizações não governamentais’ foi criado na década de 1940 pela ONU 

como forma de nomear as entidades não oficiais que recebiam recursos financeiros de órgão 

públicos para colocar projetos de interesse social em prática visando o desenvolvimento da 

comunidade. Essa designação se refere às instituições não oficiais diferentemente das 

instituições decorrentes de acordos entre governos, como a própria ONU e suas agências 

especializadas (OLIVEIRA, JÚNIOR, 2013: 4). 

As ONGs tiveram maior destaque e expansão no período do segundo pós-Guerra. 

Segundo Villa (1999: 22), em 1912, haviam trezentos e trinta organizações, em 1939 o número 

passou para setecentos e trinta e, em 1980, já alcançavam uma quantidade aproximada de seis 

mil. O rápido crescimento de atores transnacionais foi consequência de diversas condições. A 

modernização da tecnologia, o desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte foram 

instrumentos que permitiram progredir o surgimento das organizações, mesmo enfrentando 

imensas distâncias e múltiplas culturas (VILLA, 1999: 22). 

Na década de 1980, as ONGs passam a se estabelecer como símbolo de esperança, 

construindo a ligação necessária entre os governos e as populações locais. Já nos anos 1990, 

destacaram-se na cobertura de fóruns e campanhas associadas a essas organizações como a 

Conferência Mundial de Meio Ambiente, ECO-92 e a Campanha Contra a Fome e pela 

Solidariedade, realizadas no Rio de Janeiro. Esses dois movimentos, o primeiro ligado à 

preservação do meio ambiente e o segundo em prol da população pobre brasileira, deram início 

aos primeiros debates sobre as implicações de suas missões (OLIVEIRA, JÚNIOR, 2013: 5). 
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De acordo com Tenório (1997: 11) podemos definir as ONGs como organizações sem 

fins lucrativos, autônomas, ou seja, sem vínculo com o governo, direcionadas ao atendimento 

das necessidades da população e complementam a ação do Estado. Suas ações são financiadas 

por agências de cooperação internacional para projetos a serem desenvolvidos e contam com o 

trabalho voluntário para a execução destes. Nessa perspectiva, o debate atual refere-se a essas 

instituições como novos atores sociais que assumem uma postura política, engajadas com um 

projeto de transformação social.  

As ONGs são espaços que abrigam ações que visam a geração de bens de consumo 

coletivo, desprovidas de qualquer tipo de apropriação particular de excedentes econômicos 

eventualmente produzidos. As organizações têm caráter formal, ou seja, não constituem um 

agrupamento de pessoas, sejam elas voluntárias ou não, elas são uma estrutura seriamente 

construída para alcançar determinados objetivos. Assim, ONG é um termo que evoca o mundo 

da política, da militância, da cidadania onde se destaca o seu papel na construção de espaços 

públicos e na consolidação democrática (OLIVEIRA, JÚNIOR, 2013: 6). 

Para a gestão das ONGs deve-se considerar os envolvidos no processo de trabalho e 

aprendizagem. O importante dentro de uma ONG é atender às expectativas e necessidades dos 

envolvidos procurando garantir o sucesso do projeto e a qualidade das atividades. As 

organizações buscam uma gestão que combine conceitos e propostas para a interpretação da 

realidade ambiental de modo a atender os objetivos nas relações estabelecidas (Idem: 7). 

Na origem das ONGs, elas possuíam um modelo de gestão social conhecido por sua 

lógica solidária e comunitária, porém, atualmente elas vivem uma realidade que busca um 

modelo para a gestão. Segundo Drucker (1995:14), está ocorrendo um “crescimento gerencial” 

por parte das instituições sem fins lucrativos porque elas não têm lucro convencional. Dessa 

forma, estão diretamente relacionados dois motivos que levam as ONGs a se 

profissionalizarem, são eles: o crescimento do terceiro setor que gera uma disputa pelos 

recursos disponíveis; e o outro é ligado as exigências que a sociedade faz com relação à 

transparência da aplicação dos recursos (DRUCKER, 1995: 14). 

O maior problema no estudo das ONGs no âmbito das Relações Internacionais é que 

elas organizam suas ações de maneira que não são facilmente vistas nos termos políticos-

científicos tradicionais. Elas não possuem os grandes recursos da política internacional centrada 
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no estado: soberania, território e capacidade coerciva. Também não gozam do poder econômico 

em uma escala comparável a muitas multinacionais, o ator não-estatal com padrão da teoria da 

interdependência e da economia política internacional (AHMED, POTTER, 2006: 11). 

As ONGs ainda não mantêm a soberania e, como é frequentemente reivindicado pelas 

maiores multinacionais, que o Greenpeace ou a Amnistia Internacional ou o Banco Grameen2 

possuem recursos econômicos maiores que o PNB (Produto Nacional Bruto) das nações 

menores do mundo. Grande parte do trabalho de desenvolvimento realizado pelas ONGs não é 

percepcionado como especificamente político. A assistência técnica para aumentar a 

produtividade agrícola, a construção de escolas de aldeia em países em desenvolvimento e os 

esforços para imunizar crianças contra doenças não são consideradas políticas, mesmo que 

possam ser a longo prazo (AHMED, POTTER, 2006: 12). 

Isso não quer dizer que as ONGs não tenham influência. Muitos estudiosos argumentam 

que elas o possuem, mas que tal poder leva formas não tradicionais que nem sempre parecem 

políticas. Na verdade, uma das boas razões pelas quais as ONGs não têm recebido maior 

atenção da ciência política dominante tem a ver com o evitar repertórios políticos padrão. Elas 

não se consideram semelhantes aos partidos políticos. De fato, muitos milhares de ONGs que 

trabalham nos campos da assistência humanitária não definem seu trabalho como político 

(Idem). 

 

1.3. ONGs: o papel que desempenham na sociedade atual   

 

Na década de 1990, as ONGs se tornaram constantes na política internacional, desse 

modo, centenas destas organizações atuaram em negociações internacionais ganhando 

influência no domínio da evolução das normas internacionais. O aumento crescente da 

participação das ONGs nas Relações Internacionais foi apreciado com a melhoria da 

legitimidade e da democracia nos processos de governança global, pois acrescenta os pontos de 

vista da sociedade civil às discussões. Acima disso, as ONGs são consideradas como 

                                                   
2 O Banco Grameen é uma organização de microfinanças e banco de desenvolvimento comunitário fundado em Bangladesh. 
Faz pequenos empréstimos aos empobrecidos sem requerer colateral (BANCO GRAMEEN, 2018).  
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fornecedoras de conhecimentos especializados específicos e, assim, contribuem para uma 

melhor compreensão dos problemas em questão (STEFFEK, HAHN, 2015: 181). 

As ONGs possuem papel de influência na criação do consenso transnacional em que se 

definem estratégias específicas para atingir seus objetivos. Isso acontece, porque são atores 

importantes no cenário internacional, incorporando uma ação pragmática o que exclui a 

possibilidade de ações caóticas. Segundo Rafael Villa (1999: 22), pode-se afirmar que um ator 

possui influência quando ele requer meios de coerção, mas se vale dos instrumentos consensuais 

para conseguir a obediência das vontades alheias. Dessa forma, serão analisadas as estratégias 

utilizadas para construir o consenso transnacional pelas ONGs (VILLA, 1999: 22). 

Em um primeiro plano, as ONGs têm como objetivo de atuação a sociedade nacional, 

onde o ator transnacional possui o papel de discutir um problema de natureza social. Ou seja, 

em um primeiro momento, a influência de uma organização se dá analisando um problema 

social dentro do país. Na medida que os grupos percebem que o seu propósito motiva a atuação 

nacional e ultrapassa as fronteiras, iniciam-se os contatos com pessoas e instituições de outros 

países. Assim, são criadas identidades coletivas globais que passam a agir como subunidades 

transnacionais e voz da sociedade (TREVISOL, 2003: 18-22). 

A importância da definição de identidades permite gerar uma estratégia que busca 

técnicas de ação e campos de atuação política. O método para a influência de uma ONGs 

aparece de duas formas: pela sensibilização da opinião pública e pelo método de atuação direta. 

A sensibilização pública exerce pressão sobre os responsáveis por uma decisão e execução de 

projetos e políticas. Já a ação direta consiste na execução de ações nos próprios lugares onde 

são desenvolvidos os projetos. Dessa forma, procura-se enfatizar a fase de mobilização e 

conscientização da opinião pública (Idem: 9-12). 

O método de atuação direta geralmente é considerado como um ‘representante’ dos 

grupos ecológicos que o utilizam como forma de conscientização da sociedade. Um exemplo 

foi o incidente em 1985, quando o governo francês tentou afundar a embarcação da ONG 

Greenpeace. Essa manobra trouxe diversas consequências ao gabinete francês em que até o 

embaixador da França na Nova Zelândia levou uma séria advertência. Isso aconteceu, pois, o 

barco estava no porto de Auckland. Nesse caso, a sensibilização da opinião pública e a ação 

direta atraíram as mídias nacional e internacional. Assim, nenhum planeamento é feito sem 
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contar com esse fator (VILLA, 1999: 22). 

Esse exemplo também é importante pela estratégia de pressão, importante influência nas 

tomadas de decisão e, através de alianças com forças institucionais, também é possível 

determinar o rumo de questões políticas. Deste modo, as parcerias formais ou informais são um 

ponto importante na atuação das ONGs, pois elas estabelecem relação com o plano 

governamental ou intergovernamental. Mesmo assim, deve-se considerar que essas alianças, 

como forma de estratégia, mostram que as ONGs nem sempre conseguem alcançar suas metas 

em conflito com seus interlocutores (Idem). 

Em 1994, na Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento, o Ministério 

de Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, não concordava com as posições das ONGs das 

mulheres quando se tratava do assunto aborto, cuja legalização é defendida por essas 

organizações. Porém, o Vaticano estava decidido a impedir que fosse aprovada a legalização 

de qualquer tipo de aborto. Dessa forma, o Itamaraty teve de procurar o apoio justamente das 

ONGs das mulheres para sustentar a tese de que, no mínimo, o aborto era uma questão de saúde 

pública (ALVES, 1995: 16-17). 

Esse exemplo citado expõe a importância do processo transnacional: a influência que o 

Estado exerce sobre as ONGs, a qual se explica por diferentes razões, entre elas a possibilidade 

de aproveitar a experiência das ONGs. A imposição de um ponto de vista de interesse nacional 

através do controle do representante estatal na ONG e a veiculação de contatos entre os níveis 

governamentais e não-governamentais. As ONGs têm como ganho um status de consultoria 

onde podem expor seus pontos de vista (TREVISOL, 2003: 10-11). 

Outro exemplo mais recente, foi na 55a sessão da Comissão sobre o Status da Mulher, 

em fevereiro de 2011. As ONGs Women’s International League for Peace and Freedom (que 

têm status consultivo geral) e a One Voice Movement, em colaboração com a ONU Mulheres e 

a Missão Permanente da Irlanda junto à ONU organizaram um painel de debates com o tema 

“Gênero, tecnologia e construção da paz: visando uma maior aproximação entre Israel e a 

Palestina”. Já a Plan International (status roster), juntamente com o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) e a Iniciativa das Nações Unidas para a Educação de Meninas 

(UNGEI), organizou um evento semelhante sobre o tema “Empoderando as jovens: educação e 

tecnologia” (ECOSOC, 2012: 13). 
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Ao longo dos anos, um número razoável de ONGs ganhou o "status consultivo" em 

várias agências e fundos das Nações Unidas. As organizações com o status consultivo geral 

pode fazer declarações escritas de 2 mil palavras; as com o status consultivo especial de 500 

palavras e as ONGs com status roster (também chamado de status consultivo de lista) só podem 

apresentar uma declaração escrita se forem convidadas pelo Secretário-Geral (Idem: 20). 

 

1.3.1.   Legitimidade e Representatividade das ONGs 

 

Analisando as ONGs de diferentes dimensões, parece que elas podem ser realmente 

poderosas, mesmo que grande parte do seu poder social possa ser encontrado em processos 

discursivos. À medida que as ONGs desempenham um papel cada vez mais importante na 

governança internacional, sua legitimidade e representatividade tornaram-se questões 

preocupantes para pesquisadores acadêmicos. Ao olhar para as diferentes dimensões do poder 

em conjunto, parece que as ONGs podem de fato ser poderosas em muitos aspectos, mesmo 

que grande parte de sua força social possa ser encontrado em processos discursivos (STEFFEK, 

HAHN, 2010: 22). 

A legitimidade tem sido utilizada cada vez mais como uma categoria para avaliar as 

estruturas internas e a conduta de atores não-estatais, como ONGs e também empresas. No 

entanto, a referência à legitimidade no contexto de atores privados não é realmente 

nova. Alguns autores veem a legitimidade das ONGs como derivadas principalmente dos 

objetivos nobres, altruísticos e progressivos que elas perseguem, ou o contributo que elas fazem 

para o bem comum. Em tal visão, é antes de tudo o propósito que legitima a atividade de uma 

organização (CHARNOVITZ, 2006: 40).  

Em princípio, a legitimidade organizacional pode se referir à avaliação de quase todos 

os aspectos do que caracteriza e faz uma ONG. As seguintes fontes potenciais de legitimidade 

das ONGs são os seus os objetivos e princípios; seu círculo eleitoral e seu envolvimento na 

tomada de decisões; suas políticas e os efeitos que essas políticas têm sobre os outros. Debates 

sobre metas e princípios se concentram na missão política que as ONGs possuem e os valores 

que sustentam seu trabalho (STEFFEK, HAHN, 2010: 8). 

O conceito de representação, semelhante a legitimidade, é normalmente aplicado a 
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questões de poder do Estado e do governo. No seu sentido mais geral, refere-se à interpretação 

de algo para as pessoas. No contexto político, a representação se torna vozes, ou seja, a opinião 

dos cidadãos presentes na formulação de políticas públicas. Curiosamente, os atores 

intergovernamentais e transnacionais, tais como OIGs e ONGs passam, cada vez mais, a realizar 

reivindicações representativas (Idem: 16). 

Na representação, os estudiosos feministas especialmente destacam a importância de 

um eleitorado (como mulheres ou minorias) que não está definido por fronteiras territoriais. As 

feministas têm criticado a conta padrão de representação por não levar suficientemente em 

consideração a questão de quem os representantes são (mulheres ou homens, por exemplo) e a 

discriminação inerente das mulheres. De acordo com essas críticas, o entendimento formal da 

representação deixa de levar em conta as injustiças vividas pelos grupos marginalizados, cujos 

membros muitas vezes não confiam em representantes que não compartilham suas experiências. 

Membros de grupos marginalizados podem trazer uma perspectiva específica com base em suas 

experiências no discurso político (WILLIAMS, 1998: 83). 

Esta questão é altamente relevante em relação às ONGs e a questão da sua 

representatividade, porque a contestação empírica do direito das ONGs de representação muitas 

vezes é sobre a noção descritiva.  Estas atribuições de identidade de uma ONG aos seus 

beneficiários vêm à superfície quando elas são contestadas e até mesmo rejeitadas pelos 

favorecidos, o que era o caso no discurso sobre ao tráfico humano no seio da ONU. 

Considerando que um grupo de ONGs buscava o empoderamento de pessoas traficadas, o outro 

se baseia mais em um discurso que os representa como 'vulneráveis' e 'vítimas'. Esta última 

representação foi contestada por grupos de autodefesa de prostitutas que criticaram seus 

defensores por lhes silenciar, alegando que deveria ser elas (e não as ONGs) quem deveriam 

consultar quando há elaboração de novas políticas de combate ao tráfico (Idem). 

As ONGs assumiram liderança no combate ao tráfico de pessoas em seus respetivos 

países, apesar de possuírem recursos, fundos, instruções limitadas e pouco acesso à informação. 

As vítimas resgatadas do tráfico são encaminhadas para serviços de assistência administradas 

por ONGs locais em repatriação. As organizações oferecem os primeiros socorros, habitação 

de emergência, alimentos, cuidados médicos e assistência psicológica imediata. Elas também 

podem entrar em contato direto com as famílias ou ajudar as vítimas a encontrá-las 
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(TZVETKOVA, 2002: 60). 

 

1.4. ONGs no enfrentamento ao tráfico de pessoas 

 

Nas últimas décadas, as ONGs cresceram em todo mundo e se tornaram uma forma de 

organização predominante abordando todos os tipos de questões sociais, incluindo o tráfico de 

pessoas. O envolvimento das ONGs no combate ao tráfico não é atual, há 140 anos os 

reformistas criaram as primeiras associações voluntárias como forma de lidar com o tráfico 

sexual. Havia também as sociedades ante-escravidão, formadas no século XIX. Parte dessas 

organizações originais ainda existem atualmente e se tornaram participativas nos esforços de 

combate ao tráfico, porém a maioria das ONGs que possuem função de combater o tráfico 

surgiram na década de 1990. Elas se multiplicaram tão rapidamente que a análise empírica ainda 

não alcançou o número exato (LIMONCELLI, 2016: 317). 

Um dos papéis das ONGs no enfrentamento ao tráfico pode ser feito pela divulgação de 

seu trabalho. Muitas vezes os imigrantes não sabem quais os serviços de apoio estão 

disponíveis, têm medo de procurar ajuda ou estão presos e isolados. Dessa forma, muitas 

agências de serviço social ou médicas usam trabalhadores de divulgação para conversar 

diretamente com as pessoas nas ruas. Pode levar tempo para que tais trabalhadores convençam 

as vítimas traficadas de que eles não estão ligados aos serviços de imigração ou à polícia 

(TZVETKOVA, 2002: 64). 

Para ajudar as vítimas traficadas a lidar com as autoridades locais, imigração e polícia, 

as ONGs dão apoio jurídico e administrativo. As organizações podem ajudá-las no tribunal, 

prestar assistência documental e jurídica; e produzir e divulgar informações sobre os direitos 

das vítimas traficadas. A assistência das ONGs é dependente da legislação nacional sobre o 

tráfico e das políticas de imigração dos países anfitriões. Alguns países europeus como 

Alemanha e os Países Baixos introduziram licenças temporárias para vítimas que desejam 

testemunhar contra seus traficantes, porém muitas delas têm medo de denunciá-los (Idem). 

As ONGs possuem capacidade limitada para fornecer todos os recursos básicos aos 

sobreviventes traficados. Poucas organizações locais são capazes de fornecer abrigo às vítimas, 
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alguns abrigos são financiados por agências locais e administrado por ONGs, mas raramente 

estão disponíveis devido a fundos e recursos insuficientes. Porém a questão do abrigo pode ser 

controversa, pois aqueles que desejam escapar da prostituição, mas não querem retornar ao seu 

país de origem, não podem se beneficiar do fornecimento de acomodação se eles ocupam o 

status de imigrantes ilegais. As mulheres traficadas que decidiram continuar a trabalhar como 

prostitutas independentes não podem utilizar os serviços de abrigo (Idem: 62) 

Dentre as atividades exercidas pelas ONGs antitráfico, Limoncelli (2016: 324) 

apresentou um relatório das práticas mais comuns realizadas pelas 1861 organizações 

analisadas por ele: 

 

Tabela 1– Atividades das ONGs contra o tráfico 

Tipo de atividade 

(Podem apresentar múltiplas atividades) 

% de ONGs que apresentam a 

atividade 

 

Educação Pública / Conscientização 
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Advocacia legislativa ou política 38 

Serviços Legais / Assistência Jurídica 29 

Aconselhamento 29 

Alojamento / Acomodação 27 

Educação 23 

Serviços de Saúde 20 

Emprego ou formação profissional 18 

Formação na aplicação das leis 15 

Resgate de vítimas 7 
Fonte: LIMONCELLI (2016) 

 

Analisando a Tabela 1, entre os tipos de atividades que as ONGs estão envolvidas, 

destacam-se a educação pública e a conscientização.  Logo após, a segunda atividade 

predominante é a advocacia, tipicamente relacionada à defesa das leis domésticas particulares 
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e políticas de combate ao tráfico. Já os serviços de reabilitação da vítima que incluem 

aconselhamento, abrigo e assistência jurídica, foram relatados apenas 27-29% do total. Além 

disso, os serviços de saúde só compõem 20% das 1861 organizações observadas 

(LIMONCELLI, 2016: 324). 

Dos serviços sociais prestados às vítimas de tráfico, geralmente estão incluídas as 

assistências social e psicológica. Muitas ONGs e centros de orientação dão assessoria às vítimas 

que apresentam distúrbios de estresse pós-traumático e necessitam de atendimento psicológico 

ou hospitalização. Dar auxílio aos sobreviventes de graves traumas é difícil e requer 

especialistas treinados. Novamente, as pessoas envolvidas só podem fazer uso desses serviços 

quando são resgatadas após ações policiais ou cheques de passaportes e encaminhadas pela 

polícia, ou, ocasionalmente, se conseguem fugir do próprio tráfico ou com a ajuda de clientes 

(Idem: 62). 

As vítimas não possuem apoio e benefícios do Estado, em alguns países, e muitas vezes 

não possuem documentos apropriados para retornarem ao seu país. As ONGs também 

protagonizaram papéis importantes na obtenção de políticas bem-sucedidas e implementação 

de programas administrados pelo governo para combater o tráfico de pessoas. Elas assumiram 

a função de liderança e apoiaram as iniciativas e demandas e motivaram a atenção pública e 

estatal para a questão do tráfico de seres humanos (KUMARI, 2014: 198). 

As atividades das ONGs no combate ao tráfico, os objetivos e orientações estão 

diretamente relacionadas ao contexto social e cultural de seus respetivos países. Segundo 

Limoncelli (2016: 320), a maioria as ONGs estudadas pelo autor têm sede na Europa. Os países 

europeus representam 30% do total, logo atrás a Ásia que possui 27% das sedes. Já a América 

do Norte representa 20% do total de ONGs encontradas. Os menores números foram 

encontrados nos países da América Central e do Sul e países do Oriente Médio e África 

(LIMONCELLI, 2016: 320). 

A razão de existir um número maior de ONGs na Europa é devido ao fato do continente 

ser um dos principais destinos do mundo para migrantes internacionais, consequência de sua 

prosperidade política e econômica. Enquanto a maioria das vítimas estão localizadas na Ásia, a 

Europa Ocidental se tornou um dos maiores destinos do tráfico. Considerando que a 

globalização levou uma maior conscientização sobre as oportunidades existentes em outras 
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partes do mundo, muitas pessoas têm poucas possibilidades de entrar e trabalhar legalmente em 

países desenvolvidos, como os países membros da União Europeia (SHELLEY, 2014: 1). 

O panorama do tráfico de pessoas dentro da União Europeia é crescente. O tráfico de 

pessoas se torna cada vez maior no continente europeu devido à demanda europeia de 

oportunidades de trabalho e vantagens econômicas perceptíveis, também pelo fato de haver 

grandes crises econômicas e políticas nos países de origem das vítimas (Idem). Dessa forma, 

no Capítulo 2 será analisado o contexto do tráfico de pessoas na Europa e o trabalho das ONGs 

no combate a esse crime no continente europeu. 
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Capítulo 2. – O Tráfico de Pessoas para Exploração Sexual na 

Europa 

 

O tema do tráfico de pessoas para exploração sexual na Europa deixou de se tornar 

secundário e conquistou a atenção dos diversos grupos sociais. Para entender melhor a situação 

do tráfico na Europa, é necessário analisar o contexto histórico do tráfico de pessoas, os fluxos 

migratórios e o desencadeamento do crime no continente. Também será feito um estudo das 

vítimas do tráfico na Europa, apresentando as características principais das vítimas, os aspectos 

de vulnerabilidade do tráfico e os maiores fluxos de origem e destino das vítimas.  

Logo após, será analisado o comportamento das ONGs no combate ao tráfico na Europa 

por meio de casos apresentados pela plataforma virtual ENPATES e também uma investigação 

comparada das três ONGs mais influentes da Europa procurando destacar suas principais 

características, dificuldades e inovações. A questão central desse capítulo é entender três 

questões sobre o trabalho das organizações no combate ao tráfico de pessoas para exploração 

sexual na Europa, são elas: Como as ONGs se diferenciam? Quais as dificuldades que elas 

podem ter? Como tem sido a atuação das ONGs no combate ao tráfico de pessoas?  

Como resultados, serão respondidas as três questões sobre as diferenças, dificuldades e 

atuação das ONGs nesse tema e uma análise geral do papel das ONGs no cenário europeu. 

 

2.1. O tráfico de pessoas na Europa  

 

As pessoas, em busca de trabalho, migram para outras regiões influenciadas pelas 

propostas de trabalho ilegal no exterior. O crescente fluxo de pessoas que faz parte do tráfico é 

resultado da globalização. Apesar de, em determinados países o controle de imigração seja cada 

vez mais forte, apontando as irregularidades da migração, os mercados se aproveitam disso para 

facilitar o contrabando. Os movimentos migratórios não são simplesmente entre o norte e o sul 

globais, eles também ocorrem dentro das regiões, com fluxos maiores, mas menos 

documentados (KELLY, 2005: 240-242). 



 

 51 

Como parte dos movimentos migratórios, o tráfico de pessoas na Europa Ocidental e 

Central possui a maior variedade de nacionalidades do que em qualquer outra parte do mundo, 

um total de 137 diferentes cidadanias. Além disso, a maioria dessas vítimas foram traficadas 

com o propósito de exploração sexual (UNODC, 2016: 71). Nos últimos anos, o predomínio de 

vítimas do tráfico de seres humanos detectado na Europa veio do Balcãs e da antiga União 

Soviética, em especial Roménia, Bulgária, Ucrânia, Federação da Rússia e a República da 

Moldávia. Vítimas desses cinco países foram localizados em todas as partes da Europa (Idem).  

Figura 2 – Número de cidadanias entre vítimas detectadas nos países destino, por 
região (2012-2014) 

 
Fonte: UNODC (2016) 
 

O tráfico de pessoas na Europa tem crescido desde a década de 1980. Os imigrantes 

foram atraídos pelo suporte dado pelos traficantes e pelas vantagens econômicas de morar no 

exterior. Ao mesmo tempo, havia demanda de trabalhos ilegais, perigosos e degradantes no 

oeste europeu, que os cidadãos nacionais não tinham interesse em fazer. Esse avanço do crime 

também pode ser devido aos diversos acontecimentos no mundo que podem ter influenciado o 

processo de imigração (SHELLEY, 2014: 6). 

Após a queda do Muro de Berlim, em 1989, o tráfico de pessoas aumentou rapidamente 

na Europa. Um aspecto que ilustra essa mudança foi a adesão de dez estados à União Europeia 

na década de 1990, em que alguns foram identificados como fonte do tráfico. Os ajustamentos 

nos regimes fronteiriços necessários para a adesão na UE levaram a um declínio no tráfico da 
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Hungria e da Eslovênia, acompanhado de recrutamento e transição de pessoas através da 

Roménia e da Sérvia. Segundo o Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL), a maioria das 

vítimas do tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual na União Europeia são 

cidadãos europeus provenientes da Europa Central e Oriental (Idem). 

O fim do comunismo também foi um importante fator para o crescimento do tráfico de 

pessoas na Europa. A globalização econômica e a instauração do capitalismo transformaram a 

divisão internacional do trabalho de uma forma que levou a um aprofundamento da pobreza em 

todo o antigo império soviético. Um exemplo é citado no documentário “Price of Sex” da 

jornalista búlgara Mimi Chakarova (CHAKAROVA, 2011). 

 
The story of trafficking of girls has one recurrent theme: no opportunity to have a 
decent life back home. When you see where they come from and the living condition 
they face, you begin to understand why young women are desperate to leave. (...) all 
across Eastern Europe, millions of people migrated for work in the West, those who 
stayed behind were family without resource to leave and the elderly (CHAKAROVA, 
2011). 

 

A jornalista abordou a questão da Moldávia como um dos principais países pós-

socialistas que enfrenta diversos problemas após a mudança econômica. A Moldávia é a nação 

mais pobre do antigo bloco oriental e uma das nações mais pobres do mundo. Devido ao 

declínio de oportunidades, os jovens em geral estão mais dispostos a migrar, tanto internamente 

quanto para o exterior. Essa confluência de circunstâncias aumentou drasticamente a 

vulnerabilidade dos cidadãos ao tráfico de seres humanos (Idem). 

O surgimento de mercados sexuais extensivos nos países mais pobres da Europa ocorreu 

da junção entre a pobreza de transição, o conflito, a desigualdade de gênero e as rotas de tráfico 

humano. Além disso, as indústrias do sexo no ocidente da Europa continuam a se expandir, ao 

mesmo tempo que são menos capazes de recrutar nacionais para trabalhar dentro delas, criando 

assim um mercado forte para imigrantes e mulheres traficadas. Os mercados sexuais são cada 

vez mais diversos e abrangentes, onde as recompensas financeiras podem ser substanciais, as 

condições variam e, em alguns casos, só pode ser descrito como escravatura sexual (BINDEL, 

KELLY, 2003: 8).  

Em 2013-2014, o maior número de vítimas registadas no EUROPOL provinha da UE, 

em especial da Bulgária, Hungria, Roménia e Eslováquia. A Lituânia foi recentemente 
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acrescentada aos países de origem mais comuns para as vítimas de exploração sexual. O tráfico 

para a exploração sexual frequentemente flui do leste da Europa para o oeste, as vítimas 

europeias são exploradas no país de origem ou traficadas para outros países onde são exploradas 

(EUROPOL, 2016: 20). 

Segundo Liz Kelly (2005: 242), o jornal Journeys of Jeopardy apresentou os principais 

fluxos do tráfico de pessoas para exploração sexual dentro e fora da Europa no início do século 

XX, ela delineou a importância dos fluxos intrarregionais procurando saber as rotas do tráfico 

e os “hot spots3” dos mercados sexuais. Vários relatórios apoiam esta análise, principalmente 

no que diz respeito da região dos Balcãs. Uma declaração de imprensa da Amnistia 

Internacional, em maio de 2004, afirmou que a indústria do sexo no Kosovo cresceu dez vezes 

desde o início dos anos 90.  

A grande dificuldade da imigração é que as formas legalizadas de morar na Europa são 

limitadas. Em 2011, a Europa aceitou aproximadamente 1,7 milhões de imigrantes que não 

fazem parte da União Europeia, o que é uma pequena percentagem daqueles que têm interesse 

em entrar. Enquanto isso, cerca de 141 mil imigrantes ilegais cruzaram a fronteira naquele 

mesmo ano. Estima-se que, em 2010, o tráfico fez em torno de 140 mil vítimas na Europa 

(KELLY, 2005: 240-242). 

O crescimento do tráfico de seres humanos no espaço europeu fez com que o tema fosse 

adicionado nas discussões e políticas migratórias da União Europeia. O tráfico de pessoas e a 

imigração ilegal representam grandes perigos à segurança interna dos países europeus. Apesar 

de sua expansão ser rápida e apresentar preocupação aos países, o tráfico de drogas e os crimes 

contra a ordem financeira ainda são os principais problemas europeus. Além disso, há 

dificuldade na obtenção dos dados acerca do tráfico humano o que atrapalha uma estimativa 

precisa a respeito da dimensão deste problema na Europa (EUROPOL, 2007: 16). 

Os países da União Europeia apresentam pontos que atraem o crime do tráfico de 

pessoas, pois têm uma grande demanda de vítimas com interesse em melhor qualidade de vida. 

Os principais países de onde se originam as vítimas são do leste europeu membros da UE, 

                                                   
3 Hot spot significa “lugar quente”. Nesse caso, foi definido como: área específica identificada por pessoas 
envolvidas na prostituição, profissionais, agentes da lei e membros de comunidades locais, onde a prostituição 
visivelmente existe ou se sabe que existe e está concentrado nessas áreas ou zonas específicas (BINDEL; KELLY, 
2003: 4). 



 

 54 

porém ainda existem grandes fluxos para a Europa a partir de outros continentes, como na 

América Latina, onde o Brasil contribui para aumentar essas estatísticas. A Albânia, China, 

Nigéria e o Vietnam também são países de origem de um considerável número de vítimas não-

cidadãs da UE (EUROPOL, 2011: 12). 

Figura 3 – Países  de origem das vítimas identificadas no Oeste e Sul da Europa 
(2012-2014) 

 
Fonte: UNODC (2016) 

 

Apesar da maior parte das pessoas que sofrem de exploração sexual serem de países 

membros da UE, a grande quantidade de vítimas provenientes de fora do bloco demonstram a 

dimensão transnacional desse fenômeno criminal. Nesses casos, os traficantes fornecem 

documentos falsos às vítimas como forma de facilitar a entrada dessa no continente europeu, 

seja com vistos obtidos de forma ilegal ou como solicitantes de asilo. Em alguns casos, as 

vítimas são colocadas em abrigos para refugiados após o seu pedido de asilo, de onde elas 

repentinamente desaparecem e são traficadas para outros países (EUROPOL, 2016: 21). 

Já as vítimas provenientes do leste europeu costumam utilizar seus próprios documentos 

para dar entradas nos diferentes locais da Europa, o que elimina os riscos de expor a prática e 

os custos de conseguir um documento falso. Mesmo assim, os documentos falsos também são 

utilizados no caso do tráfico de menores. No oeste europeu, os países considerados alvo do 

tráfico de pessoas são Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Espanha e 

Reino Unido (Idem).  
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Os locais de destino do tráfico na Europa são os países mais populosos e prósperos. Eles 

também possuem um amplo mercado sexual, seja devido à demanda doméstica ou as indústrias 

de turismo. Além disso, muitas das regiões têm grande população de imigrantes, portos e 

extensos litorais que facilitam a entrada das vítimas traficadas. Dessa forma, diferentes regiões 

da Europa recebem vítimas de diferentes países (SHELLEY, 2014: 6). 

Os países-membros da UE situados nas fronteiras da Europa, especialmente Portugal, 

Itália, Espanha e Reino Unido geralmente são utilizados como pontos de entrada por vítimas de 

fora da UE. Como se fossem objetos, elas são despachadas para diferentes locais da Europa. 

Muitas vítimas do tráfico encontradas no oeste europeu, são anteriormente detectadas na 

Áustria. A Áustria serve como meio de passagem por pessoas do leste e centro do continente 

europeu. Isso deve-se à localização geográfica central do país (EUROPOL, 2016: 21). 

Shelly (2014: 6) aborda a questão de antigas colônias europeias que, atualmente, são 

países de origem do tráfico de pessoas para a Europa. Esses incluem o Marrocos e Argélia, no 

norte da África; e o Brasil, a Colômbia e a República Dominicana, na América Latina. Os 

cidadãos dessas ex-colônias fazem parte de um grande número de vítimas identificadas do 

tráfico, tanto para o trabalho sexual quanto para a exploração de mão-de-obra. Um número 

abundante de mulheres da República Dominicana, que era uma colônia espanhola até o início 

do século XIX, estão traficadas na Espanha. Vítimas do Brasil e da Colômbia são cada vez mais 

identificadas por exploração sexual na Europa (Idem).  

As principais procedências de crianças traficadas são: o leste europeu, o norte da África 

e a Ásia. Uma grande quantidade também tem origem no Oriente Médio e na Índia fazendo 

caminho pela Turquia e, muitas vezes, pela região dos Balcãs. Além desta, existem muitas 

outras rotas para a Europa de diferentes países do mundo. O norte da África, a América Latina, 

a Europa Oriental e a Ásia possuem diversas rotas que mudam ao longo do tempo, enquanto 

traficantes e contrabandistas se adaptam à fiscalização e patrulhas dos serviços de fronteiras 

(Idem).  

As principais rotas de trânsito estão do outro lado do Mediterrâneo, dos Balcãs, da 

Europa Oriental e da Turquia. O trajeto mais recente identificado sai da Macedônia, passando 

pela Sérvia, Hungria e na Áustria. O caminho que entra pelo Mar Báltico e passa através do 

norte da Europa é menos comum. Muitas rotas, sejam da África, China, Afeganistão ou 
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Paquistão são circuitos que envolvem longas distâncias. Aquelas que têm origem na América 

Latina são mais diretas pois geralmente voam direto para Espanha ou Portugal (UNODC, 2016: 

2). 

 

Figura 4  – Origem das vítimas do tráfico detectadas no Oeste e Sul da Europa, por 
sub-região (2014) 

 
Fonte: UNODC (2016) 
 

Os destinos mais comuns de vítimas do tráfico com origem na América Latina são 

Espanha, Itália, Portugal, França, Holanda, Alemanha, Áustria e Suíça. Grande parte desse 

tráfico é para o propósito de exploração sexual. Dentre as vítimas identificadas na América do 

Sul, as brasileiras têm sido cada vez mais identificadas na Europa. Já na África, a maioria das 

comunidades afetadas pela prática são do oeste africano, geralmente mulheres e meninas da 

Nigéria. As vítimas do leste africano, Uganda e Quênia são encontradas, em maior parte, no 

Reino Unido (Idem). 

O tráfico do leste da Ásia está tradicionalmente envolvido com as mulheres tailandesas. 

Mais recentemente, os cidadãos chineses passaram a se envolver no crime como também 

mulheres do Vietnam e Camboja. Essas mulheres são normalmente exploradas na prostituição 

em lugares fechados, como em salões de massagens, saunas e centros de beleza na Europa. Em 

2008, os chineses faziam parte do maior grupo envolvido com a exploração sexual na Itália. Na 
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Holanda, os centros de massagem chinesa foram descritos como ‘forma emergente de 

prostituição’ (SHELLY, 2014: 7).  

A adesão da República Tcheca e da Polónia à União Europeia, em 2004, reduziu o uso 

de rotas por esses países, devido ao fato do treinamentos e suportes recebidos pelo controle de 

fronteiras. Como contraste, em 2007, a entrada da Bulgária e Romênia ao grupo europeu, não 

foi bem-sucedida em acabar com as rotas de contrabando nos Balcãs. Esses países ainda sofrem 

com altos níveis de corrupção nas fronteiras e na execução das leis em geral (UNODC, 2016: 

4). 

Os altos níveis de corrupção em países de trânsito facilitam o movimento de pessoas em 

grande escala. A corrupção está profundamente conectada ao problema do tráfico humano na 

Europa. As agências de viagens, guardas da imigração, oficiais consulares são subornados ou 

extorquidos para que o crime seja bem-sucedido. Esse problema não ocorre apenas no leste 

europeu e outros países de trânsito onde os níveis de aliciamento são conhecidos por serem 

altos. As embaixadas no oeste europeu também facilitam a prática (SHELLEY, 2014: 9-10). 

A aplicação de leis de investigação na Turquia revelou as facilidades da corrupção não 

só em países de origem das vítimas traficadas, mas também entre policiais nos Balcãs. Por 

exemplo, em meados dos anos 1990, um ex-oficial de inteligência búlgaro abriu uma agência 

de viagens na Bulgária. Estabelecendo relações mais próximas com a embaixada de um país da 

Europa Ocidental em Sofia, a agência conseguiu vistos de turista oficiais em massa para viagens 

para o oeste europeu sem a verificação de documentos dos viajantes. Esse tipo de relação 

poderia facilitar a prática do tráfico de pessoas (Idem).  

Já no Senegal, relatórios de imprensa revelam que, em pelo menos dois casos, houve a 

venda de vistos pelas embaixadas de países da Europa Ocidental. Essas atividades ilícitas têm 

permitido a admissão de várias pessoas por estados membros da UE no passar dos anos. A 

corrupção não só ocorre no controle de fronteiras e nas embaixadas, ela também acontece nas 

ruas quando a polícia é subornada para não proibir a existência de bordéis e ignorar a existência 

do tráfico sexual (Idem). 

Além da corrupção que ocorre no tráfico de pessoas, os grupos organizados são 

especialistas na estratégia de levar indivíduos para grandes distâncias. As rotas muitas vezes 

são indiretas pois os traficantes planejam logisticamente estradas que não possuem fiscalização 
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policial, controle de fronteiras, além de contar com autoridades que não aplicam as leis de forma 

eficiente. As barreiras criadas nas entradas dos países inspiraram grupos organizados a 

facilitarem o ingresso daqueles que buscam residência ilegal na União Europeia. Os destinos 

finais das vítimas são muitas vezes comunidades que podem inserir as pessoas traficadas ou 

áreas urbanas onde os grupos criminosos aliados podem receber e distribuir os traficados 

(BAKOWSKI, 2014: 2-3). 

O negócio do contrabando humano e do tráfico de seres humanos é possivelmente mais 

diversificado etnicamente na União Europeia do que na América do Norte. Dentre diversos 

grupos criminosos nacionais e étnicos, vários em particular estão associados ao tráfico de 

pessoas. Os grupos nigerianos e chineses são provavelmente os mais ameaçadores para a 

sociedade. Os grupos criminosos búlgaro, romeno e cigano também são particularmente ativos, 

assim como grupos albaneses, russos, turcos e húngaros. Esses grupos criminosos - 

especialmente os chineses, nigerianos e romenos - trabalham com comunidades de diáspora no 

exterior para limitar a detecção. Grupos búlgaros, húngaros e turcos são muitas vezes 

facilitadores, movendo indivíduos do leste através dos Balcãs para a Europa Ocidental (Idem) 

Os grupos criminosos, como forma de induzir as vítimas ao tráfico, se aproveitam dos 

sonhos e vulnerabilidades destas, apresentando um mundo de oportunidades e gratificações. 

Esses motivos levam a vítima a desejar uma vida melhor e fazer uma mudança radical para esse 

progresso. Algumas pessoas são coagidas a deixar tudo para trás, inclusive suas casas e famílias 

em busca de um novo rumo. É importante ressaltar que, mesmo aquelas que sabem que estão 

indo para praticar prostituição, podem ser enganadas e forçadas à exploração (PIOVESAN, 

KAMIMURA, 2013: 111). No próximo subtópico será feito um estudo das vítimas do tráfico 

na Europa, apresentando as características principais das vítimas e os aspectos de 

vulnerabilidade que as levam a serem traficadas. 

 

2.1.1. Análise das vítimas de tráfico para exploração sexual no cenário europeu 

 

Dezenas de milhares de vítimas são traficadas de regiões pobres para as regiões mais 

ricas da Europa e forçadas à prostituição. Os traficantes abusam da situação socioeconômica 
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precária das pessoas jovens das regiões mais pobres para explorá-las por meio da prostituição. 

O impacto social causado as vítimas é enorme: durante o tráfico elas enfrentam extrema 

violência, coerção e estupro, que deixam marcas psicológicas e físicas. Além disso, pode 

ocorrer o uso de drogas pelas vítimas, o que acaba por colocar outro fardo para a sociedade 

(PIOVESAN, KAMIMURA, 2013: 111).  

Todos os anos, pessoas de diferentes partes do mundo são atraídas, principalmente, para 

a Europa Ocidental e Central. Em muitos casos são prometidas carreiras de modelagem, 

programas de estudo no exterior ou um trabalho que lhes renderia dinheiro suficiente para 

cuidar de seus filhos. Todas essas situações têm um ponto em comum: pessoas vulneráveis que 

esperam por vidas melhores e estão sendo enganadas e exploradas através da prostituição 

forçada (UNODC, 2016: 65).  

 

Figura 5 – Países da Europa Ocidental e Central 

 
Fonte: UNODC (2016) 

 

Diversas razões incentivam as pessoas a mudarem de país. Uma delas é a falta de 

recursos econômicos em locais onde não há trabalho, onde não se recebe nada ou o pouco que 

se ganha não supre as necessidades mais básicas. Este se torna um grande propósito para a 
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busca da melhoria de vida. Há situações que, mesmo que as necessidades básicas estejam 

adequadas, não há perspectivas para o futuro. Além disso, nem todos que consideram morar no 

exterior são necessariamente pobres. Muitos acreditam que só conseguirão educação de 

qualidade e melhores oportunidades morando em outro país. A falta de segurança, o stress e a 

frustração geram o desejo de maior estabilidade em outros locais (OIT, 2006: 28-30). 

Outro fator que leva a vítima a sair do país é a opressão e a estigmatização. Muitas 

mulheres que vivem em sociedades conservadoras podem se ver forçadas a sair de suas 

comunidades como forma de fugir da reprovação e do isolamento. Uma mulher que tenha sido 

vítima de estupro, exercido a prostituição ou tem filhos sem ter sido casada; pode sofrer 

julgamentos e preconceito pela sociedade ficando impossibilitada de reconstruir sua vida. Os 

países que possuem conflitos políticos, guerras civis, governos autoritários também podem se 

tornar um estímulo para as migrações (Idem). 

Depois que aliciadas, a vítimas são submetidas a um processo de exploração no exterior. 

Os traficantes criam dívidas a serem pagas devido a razões como: situação irregular da vítima 

no país, privação do passaporte pelos traficantes e desconhecimento da língua local. Além disso 

as vítimas do tráfico podem ser submetidas a maus-tratos, jornadas excessivas de trabalho, 

endividamento forçado, ameaça da segurança dos familiares, pagamento menor que o 

prometido, intimidação, violência e cárcere privado (Idem). 

A Comissão Europeia detectou em pesquisas sobre o tráfico de mulheres a necessidade 

dos países membros de ficarem atentos às questões dos trabalhos de au pair4, das empregadas 

em bares e discotecas, agências de escort (acompanhantes), empregadas de sex shops e 

institutos de massagens. Foi recomendado aos países membros que assegurassem suas 

inspeções com o objetivo de identificar e ajudar as vítimas. Além disso, os Estados-membros 

também foram alertados para verificar o funcionamento de agências matrimoniais, já que o 

serviço muitas vezes é utilizado para encobrir os esquemas dos traficantes (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2001: 12). 

                                                   
4 Uma “au pair” é uma pessoa jovem (entre as idades de 18 a 30 anos), que vai ao exterior para viver com uma 
família nativa e aprender (ou aperfeiçoar) uma língua em troca de assistência à infância (AU PAIR, 2017). 
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Figura 6– Anúncio de serviço de escort na Hungria, Jan. 2018 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

A União Europeia possui vítimas que são originárias de vários países do bloco e que 

tem como destino a região ocidental da Europa. Cerca de 47% das vítimas detectadas nesta 

parte do mundo foram traficadas da Europa Central e do Sudeste. Vítimas da Bulgária ou da 

Romênia, em particular, foram encontradas em quase todos os países localizados no oeste do 

continente. As vítimas dos Balcãs Ocidentais, no entanto, não foram identificadas em números 

significativos. Fluxos de tráfico originários da Europa Central foram descobertos na França, 

Alemanha, Holanda e Reino Unido, bem como em alguns outros países (UNODC, 2016: 72). 

As vítimas detectadas na Europa são, em grande parte, traficadas para exploração 

sexual. O tráfico para fins de exploração sexual é a forma mais comumente relatada nesta parte 

do mundo. Das 12.775 vítimas identificadas no Oeste e Centro da Europa, cuja forma de 

exploração foi relatada entre 2012 e 2014, cerca de 67% foram explorados para fins sexuais e 

30% para trabalho forçado. As vítimas são traficadas para casamentos simulados e forçados e 
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para formas mistas de exploração geralmente que envolvem uma combinação de exploração 

sexual e algum tipo de trabalho forçado (UNODC, 2016: 72).  

 

Figura 7 – Países do Centro e do Sudeste da Europa 

 
Fonte: UNODC (2016)  

 

Cerca de 85% das vítimas traficadas para outros fins são do sexo feminino, 

especialmente meninas. Mulheres e meninas são principalmente traficadas para fins de 

exploração sexual. Cerca de 4% das vítimas detectadas que foram traficadas para exploração 

sexual eram do sexo masculino. Durante esse período (2012-2014), um terço das vítimas do 

tráfico analisadas que faziam trabalho laboral forçado eram do sexo feminino (UNODC, 2016: 

72). 
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Figura 8 – Formas de exploração entre as vítimas detectadas na Europa Ocidental 

e Central (2012-2014) 

 
Fonte: UNODC (2016) 

 
Os dados coletados sobre as vítimas do tráfico de pessoas para a exploração sexual 

possuem uma variedade de fontes. Os Estados-Membros da UE citam a polícia como a principal 

fonte de informações, mas também são incluídos dados de ONGs, autoridades de imigração, 

guardas de fronteiras, etc. Como forma de reunir o máximo de informações sobre o tráfico de 

pessoas, foram solicitados diferentes serviços e organizações que trabalham no domínio do TSH 

(EUROSTAT, 2015: 20).  

 

Figura 9 - Fonte de dados sobre vítimas registradas (2012) 

 
Fonte: EUROSTAT (2015) 
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A polícia é a principal fonte de informações sobre o tráfico de pessoas realizando o 

registro de vítimas em dezoito estados-membros da UE. As ONGs apresentam dados de sete 

estados-membros, três Estados são observados pelos guardas de fronteiras, três pelos serviços 

de imigração e apenas um Estado por inspetores do trabalho (EUROSTAT, 2015: 20). Os 

governos e as organizações governamentais desempenham papel importante nos esforços de 

combate ao tráfico de pessoas, porém eles tendem a dar mais atenção no enfrentamento ao 

tráfico de drogas. Como as ONGs proliferaram em todo o mundo nas últimas décadas e se 

tornaram uma forma predominante de organização (nem baseada no mercado, nem 

governamental), elas têm abordado todas as formas de questões sociais, incluindo o tráfico de 

seres humanos (SCARPA, 2010: 568-569). 

O trabalho das ONGs é ainda mais intensificado na Europa Ocidental, onde muitas delas 

tentam resgatar e reabilitar as vítimas do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, 

estudando e monitorando o fenômeno e cooperando com as autoridades nacionais. Analisando 

de forma global, o tráfico de pessoas em todo o mundo ainda é complexo para se analisar, 

devido à dificuldade da obtenção de dados. Por outro lado, também é verdade que algumas 

áreas do mundo estão trabalhando rigorosamente para entender o fenômeno e propor a adoção 

de medidas para combatê-lo (Idem). 

A maioria das ONGs encontradas são sediadas principalmente na Europa e na Ásia, com 

um grande número também nos Estados Unidos. Os países europeus representaram 30% do 

total. Já 27% das ONGs foram encontradas no sul da Ásia, no leste da Ásia e no Pacífico. As 

ONGs na América do Norte foram responsáveis por 20%, com 320 encontradas somente nos 

Estados Unidos. Os números mais baixos foram encontrados em países da América Central e 

do Sul e em países do Oriente Médio e Norte da África (LIMONCELLI, 2016: 320). 

Na Europa Ocidental, muitos Estados estão progredindo na busca e coleta de 

informações e dados. Nos relatórios realizados, estão incluídas informações sobre as vítimas 

assistidas por ONGs e também os processos e condenações por tráfico de pessoas que podem 

estar relacionados a exploração da prostituição, o proxenetismo, a redução da escravatura, etc., 

Porém, é preciso ressaltar que o número de vítimas do tráfico de seres humanos é muito superior 

às estatísticas oficiais dos casos investigados (SCARPA, 210: 570-572). 
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Em diversas pesquisas realizadas sobre o TSH, os dados coletados fornecem apenas 

informações sobre a ponta do “iceberg do tráfico”. Isso acontece porque, em muitos casos, as 

vítimas podem ser incapazes ou não estarem dispostas a contarem suas histórias. Essa situação 

pode ser determinada por uma série de razões:  as pessoas traficadas podem sentir que sua vida 

ou a de seus familiares podem estar em perigo se denunciarem seus traficantes. Se elas forem 

migrantes irregulares, podem temer que ONGs ou autoridades de fiscalização sejam contatadas 

gerando a repatriação ou incriminadas. E, principalmente, pela vergonha e estigma associados 

à prostituição ligada a elas se contarem sua história (Idem). 

 

2.2. A ação das ONGs na Europa e o tráfico de pessoas 

 

A maioria das ONGs está preparada para liderar no combate do tráfico em seus 

respectivos países mesmo que possuam limitação em seus recursos, fundos, treinamentos e 

acesso à informação. A missão e as funções das ONGs contra o tráfico estão ligadas ao contexto 

social e cultural do país em que elas se encontram. Da mesma forma, o relacionamento com as 

instituições governamentais para contribuir com a mudança social depende do alcance que a 

ONG consegue ter (TZVETKOVA, 2002: 60-62) 

Um exemplo é que a maioria das ONGs da Europa Ocidental surgiu em um período 

marcado pela instabilidade, mudanças sociais e restrições econômicas na década de 1990. 

Muitas ONGs lidaram com as dificuldades de um sistema social desatualizado para legitimar o 

seu trabalho. Essas fraquezas e inexperiências se manifestaram em um momento em que os 

traficantes estavam se tornando cada vez melhores em contornar as restrições legais (Idem) 

A sociedade civil desempenha um importante papel no combate ao tráfico de pessoas e 

no auxílio às vítimas, através da conscientização, da pesquisa, da formação, da identificação 

das vítimas, do acolhimento e por outros meios de assistência. Na Convenção do Conselho da 

Europa em Ação Contra o Tráfico de Seres Humanos, no artigo 35º: 

 
Each Party shall encourage state authorities and public officials, to cooperate with 
non-governmental organisations, other relevant organisations and members of civil 
society, in establishing strategic partnerships with the aim of achieving the purpose of 
this Convention (COUNCIL OF EUROPE, 2005: 330). 
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Na Convenção do Conselho da Europa em Ação Contra o Tráfico de Seres Humanos 

foi feito um acordo entre países europeus que objetiva combater efetivamente o tráfico de seres 

humanos. Neste tratado é estabelecida uma série de medidas mínimas que buscam garantir a 

proteção dos direitos humanos das vítimas, a prevenção do tráfico e a perseguição dos 

responsáveis pelo crime. As medidas de assistência e proteção necessárias incluem um período 

de recuperação e reflexão, e em algumas circunstâncias, uma residência renovável é permitida 

às pessoas traficadas (LA STRADA, 2010). 

Os pontos fortes das medidas da Convenção são reforçados pelo fato de que eles têm a 

sua implementação monitorada pelo GRETA (Group of Experts on Action Against Trafficking 

in Human Beings). O GRETA é um instrumento muito importante e influente na proteção dos 

direitos das pessoas traficadas, podendo promover a abordagem baseada nos direitos humanos 

sobre tráfico de pessoas. O grupo se tornou um mecanismo significativo pois ele utiliza 

informações de ONGs na composição de sua base de dados. Antes da visita de avaliação de 

cada país, o GRETA busca informações diretamente com a sociedade civil, com base em um 

questionário feito por ele. As ONGs fornecem informações respondendo algumas ou todas as 

perguntas do questionário (Idem). 

O GRETA estuda as informações recebidas da sociedade civil como confidenciais, a 

menos que o entrevistado permita a publicação. No decorrer da visita de avaliação de cada país, 

o GRETA realiza reuniões com representantes da sociedade civil (ONGs especializadas, 

sindicatos, institutos de pesquisa, etc.). O grupo também visita abrigos para vítimas de tráfico 

comandados por ONGs. Além disso, organizam periodicamente audiências com organizações 

ativas no campo de ação contra o tráfico de seres humanos. As ONGs internacionais também 

podem participar como observadores em suas reuniões (Idem). 

Não existe, infelizmente, nenhum mecanismo centralizado para identificar e classificar 

globalmente as ONGs que trabalham especificamente com o tema do tráfico humano. Para 

identificar e investigar as ONGs que abordam o tráfico de pessoas, serão analisados os relatórios 

da plataforma ENPATES (European NGO Platform against Trafficking, Exploitation and 

Slavery). Dessa forma, poderemos analisar práticas de ONGs antitráfico como forma de 

observar suas atividades de combate ao tráfico. 
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O ENPATES é uma plataforma que, entre 2010 e 2012, investigou diversas ONGs que 

combatem o tráfico de pessoas na Europa. Esse estudo foi realizado com o objetivo de trocar 

informações e apresentar experiências na luta contra o tráfico de pessoas. No relatório do 

ENPATES foram apresentadas vinte organizações não governamentais e suas principais 

características, objetivos, atividades e os resultados das análises de cada organização. Também 

foram discutidos onze casos sobre o auxílio às vítimas do tráfico de pessoas e suas dificuldades 

(ENPATES, 2013:7). A partir desses casos, poderemos analisar exemplos de ações tomadas por 

ONGs sobre o tráfico de pessoas que serão descritos a seguir. 

 

2.2.1. A sensibilidade ao gênero 

 

A sensibilidade ao gênero é uma questão de grande importância para muitas 

organizações. Muitas vítimas mulheres preferem discutir sua situação em um ambiente mais 

confortável ao gênero. Devido a esse motivo, as ONGs de mulheres têm sido a primeira linha 

de ação, por meio da conscientização e assistência. É necessário ressaltar que as ONGs não são 

um grupo homogêneo com interesses semelhantes. Elas possuem diferenças que representam 

os interesses que elas articulam (TZVETKOVA, 2002: 61). 

Existem ONGs que trabalham com a questão das mulheres para enfatizar a compreensão 

dos papéis e relações de gênero através de seu trabalho em questões como violência contra as 

mulheres, promoção e proteção dos direitos humanos das mulheres em todo o mundo. Apesar 

do alto perfil de gênero dentro dos setores de desenvolvimento e direitos humanos nos últimos 

anos, nem todas as organizações são intrinsecamente sensíveis ao gênero. Algumas ONGs têm 

uma agenda mais conservadora que outras (Idem). 

Através da plataforma ENPATES, podemos verificar dois exemplos na Europa. A 

ASTRA (Akcija Protiv Trgovine Ljudima), organização situada na Sérvia, aponta o tema da 

discriminação de gênero que impede o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. A ONG 

ressalta que as mulheres são as primeiras pessoas a perder o emprego e as últimas a serem 

contratadas, além disso, as mulheres que são mães ou estão grávidas se encontram em 

desvantagem. Como forma de combater o tráfico de mulheres, a organização realiza atividades 

como a conscientização de potenciais vítimas por meio de workshops, atividades sociais e 
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dando apoio médico e psicológico às vítimas (ENPATES, 2013: 87-88). 

O segundo exemplo está na Alemanha, onde existe uma ONG voltada diretamente para 

mulheres que foram vítimas do tráfico. Conhecida como KOOFRA (Coordination Centre 

against Trafficking in Woman), a organização tem como principal objetivo apoiar e informar 

as mulheres de seus direitos, orientá-las para oportunidades futuras e também capacitá-las a 

tomar decisões de testemunhar contra os traficantes. A KOOFRA também oferece cuidados 

profissionais às mulheres atendidas construindo um relacionamento de confiança entre o 

cuidador e a pessoa assistida (ENPATES, 2013: 95). 

 

2.2.2. Análise das limitações de uma ONG 

 

Analisando as características das ONGs, outro ponto importante a ser observado se trata 

das limitações que estas organizações possuem. Muitas vezes não há financiamento disponível 

para as atividades das organizações e, assim, muitas vezes elas não conseguem prosseguir com 

suas iniciativas. O financiamento europeu tem grande impacto sobre as ONGs antitráfico e nos 

trabalhos de combate a este crime. Porém, os recursos disponíveis não cobrem as atividades de 

combate ao tráfico (BULLAIN, TOFTISOVA, 2005: 13).  

Os longos prazos para a tomada de decisões tornam o auxílio da Comunidade Europeia 

inadequado para projetos que exigem uma ação rápida. Além disso, é o governo quem decide 

quais ONGs devem executar os serviços. Também é o governo que estabelece quais serviços 

são necessários, as formas de financiamento destes e a compensação que pode ser paga às 

vítimas (Idem: 48). 

As ONGs podem auxiliar as vítimas do tráfico com o acolhimento, transporte, 

tratamento médico, entre outros. Na Roménia, a organização ADPARE (Association for 

Developing Alternative Practices for Reintegration and Education) tem como interesse auxiliar 

as vítimas do tráfico de pessoas, promovendo a inclusão social através da cooperação entre 

ONGs nos países de destino. Dentre as atividades desta organização está a assistência 

psicológica e médica das vítimas, cobertura de custos de experiência, de seguro médico, 

matrícula em escola, assistência jurídica, reinserção de emprego e cooperação com agências 

locais de emprego (ENPATES, 2013: 84-86).  
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Apesar de possuir diversas atividades de apoio às vítimas, a ADPARE possui diversos 

problemas relacionados aos recursos. Por exemplo, a falta de apoio financeiro do governo, a 

inexistência de muitos abrigos para assistência a longo prazo, etc. Os orçamentos de 

reintegração não abrangem as necessidades mais complexas da vítima. Além disso, houve um 

aumento de encaminhamento de casos o que dificulta e reduz a capacidade de assistência dos 

prestadores de serviço. Dessa forma, existem ONGs que ainda necessitam de mais recursos para 

um desempenho eficaz (Idem). 

Ainda sobre as limitações de uma ONG, outra importante questão no tráfico é sobre o 

apoio das ONGs às vítimas.  As atividades, os objetivos e a orientação de combate ao tráfico 

estão ligados ao contexto social e cultural de seus respectivos países e regiões e refletem 

padrões locais de tráfico. As relações das ONGs com instituições governamentais variam, assim 

como seu escopo para contribuir para a mudança social e desenvolvimento (BULLAIN, 

TOFTISOVA, 2005: 13). 

Na Geórgia, a organização People’s Harmonious Development Society tem como um 

dos seus objetivos garantir o retorno seguro das vítimas para o país de origem. A organização 

ajuda na obtenção da documentação das vítimas, auxilia nos custos do transporte e fornece o 

acompanhamento da vítima até o país. Porém, essa ONGs possui diversas dificuldades com as 

autoridades do país (ENPATES, 2013, 71-72).  

Aponta-se no relatório sobre a organização que os direitos das vítimas não são 

plenamente respeitados pelas autoridades competentes e que os procedimentos burocráticos às 

vezes se tornam uma difícil tarefa a cumprir. Consta também que existem dificuldades por não 

existir uma legislação harmonizada entre países de origem, trânsito e destino das vítimas e, 

além disso, os acordos de cooperação entre países para investigar o tráfico podem não funcionar 

efetivamente. Dessa forma, a assistência de uma ONGs se torna limitada pelas jurisdições mais 

altas (Idem). 

 

2.2.3. A identificação das vítimas 

  

A identificação das vítimas é mais um dos obstáculos que as ONGs possuem no combate 

ao tráfico. A maioria das ONGs considera que identificar as vítimas é a parte mais difícil de 
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lidar com o fenômeno.  Esta tarefa é problemática devido às fontes limitadas de dados de tráfico, 

barreiras linguísticas, ameaças dos traficantes e, por vezes, a falta de compreensão por parte das 

autoridades e parceiros em relação ao tráfico de seres humanos. As vítimas sofrem 

discriminação social da comunidade por causa da falta de compreensão das consequências do 

tráfico e tendem relacionar o tráfico ao crime, independentemente de o indivíduo ser um 

traficante ou uma vítima (BULLAIN, TOFTISOVA, 2005: 17). 

Um exemplo foi na ONG Femmes en Détresse em Luxemburgo. A organização lidou 

com uma situação em que a vítima era menor de idade e era forçada a trabalhar com serviços 

sexuais. Ela não queria ficar em Luxemburgo nem retornar ao seu país de origem, mas queria 

ser realocada em um país terceiro. O país que a vítima tinha interesse em morar se recusou a 

hospedá-la porque a vítima não conseguiu provar que ela tinha morado lá antes e porque 

nenhuma prova de sua identidade estava disponível. Os principais problemas enfrentados 

referem-se ao fato que vítima era menor de idade, sem documentos de identidade e recusou-se 

a colaborar (ENPATES, 2013:105). 

A vítima não queria divulgar seu nome real e data de nascimento. Além disso, ela se 

recusou a falar com as autoridades. Ela desconfiava de todos e queria sair do país. No entanto, 

as autoridades não podiam permitir que ela o fizesse pois era uma vítima infantil. A Femmes 

en Détresse contatou a OIM e a embaixada do país natal da pessoa traficada, que começou a 

trabalhar no caso de acordo com os procedimentos já existentes. Antes de tomar qualquer outro 

passo, a pessoa traficada fugiu e não foi possível ajudá-la (Idem).  

Dentre as dificuldades enfrentadas pela Femmes en Détresse, a principal é que as ONGs 

não têm permissão para identificar oficialmente pessoas traficadas. Como resultado são 

identificadas poucas vítimas. Além disso, existe pouca consciência pública sobre o tráfico de 

seres humanos, o que dificulta a operação do combate ao crime (Idem).   

 

2.2.4. A comunicação intercultural com as vítimas 

 

Tratando-se de pessoas que atravessam diversas regiões, países ou até continentes, a 

cultura e a língua podem se tornar obstáculos para uma ONG chegar até a vítima. Os 
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funcionários das organizações dependem de informações para entender as experiências diárias 

das vítimas no trabalho. A partir desse contexto de constantes mudanças que colocam os 

funcionários a confrontar seus próprios valores e crenças, a cultura se torna uma forma de 

entender a psicologia das vítimas (KAMLER, 2012: 85). 

Um exemplo da comunicação intercultural acontece na Protection Unit of the 

Municipality of Venice, na Itália. O principal foco desta ONG está na identificação e proteção 

das vítimas. Em 2007, surgiram em Veneza novos setores de exploração, como a prostituição 

interna chinesa em apartamentos e em centros de massagem. Os migrantes chineses não 

possuem documentos regulares, não falam italiano, desconhecem a legislação italiana de 

imigração e são altamente dependentes dos membros da comunidade nacional. Os trabalhadores 

chineses explorados, muitas das vezes, vivem e trabalham nas mesmas instalações (ENPATES, 

2013: 76-77). 

Dessa forma, para a comunicação com as vítimas foi preciso montar uma equipe 

“multiprofissional” com psicólogos, inspetores, médicos, comunicadores interculturais e 

policiais para encontrar pessoas traficadas e exploradas pela prostituição. Informados de um 

caso presumido de tráfico, a equipe se reúne e planeja em conjunto a inspeção no local de 

trabalho. Em seguida, os inspetores do trabalho e os agentes da lei verificaram as condições de 

saúde e segurança do ambiente de trabalho. Se, durante a inspeção, forem encontrados 

trabalhadores migrantes vulneráveis, são identificadas as necessidades deles (Idem). 

Todos os trabalhadores imigrantes são entrevistados com o apoio do mediador cultural. 

São disponibilizadas informações e aconselhamento aos imigrantes e, se for o caso, são 

identificadas as vítimas do tráfico e encaminhadas à equipe municipal de proteção social. A 

mediação linguística-cultural se torna um dos pontos fortes da organização para o conforto do 

entrevistado em revelar ser vítima do tráfico (Idem). 

 

2.2.5. A importância do relacionamento das ONGs com outras instituições 

 

A integração entre ONGs é importante pois elas colaboram com outras organizações 

locais ou internacionais na implementação de seus programas de combate ao tráfico. As ONGs 

cooperam com outras organizações para criar eventos de conscientização, trocar materiais ou 
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compartilhar experiências. Também organizam reuniões com ONGs que realizaram programas 

de combate ao tráfico para atualizar documentos e estratégias relacionadas e / ou desenvolver 

planos de ação conjuntos (GERASIMOVA, 2005: 5). 

Um exemplo dessa situação, foi um caso em que uma vítima do tráfico que estava na 

Alemanha não tinha como escapar e estava incapacitada de comunicar. Seu único recurso era 

outra mulher envolvida na prostituição que ofereceu ajuda. Esta mulher contatou a irmã da 

vítima, que mora na França. Através da irmã da vítima, a ALC França foi acionada e conseguiu 

reunir algumas informações sobre a situação do crime (ENPATES, 2013: 99). 

A ALC enfrentou a dificuldade de que não tinha uma ONG parceira na cidade alemã 

onde a vítima estava detida. A rede ALC entrou em contato com o French Central Office for 

the Repression of Trafficking in Human Beings (OCRTEH). A cooperação internacional entre 

a polícia francesa e alemã foi essencial. ALC, OCRTEH, e a polícia alemã trabalharam juntas 

para facilitar uma invasão da polícia no prostíbulo. O traficante havia conseguido escapar com 

a mulher, mas eles foram encontrados e detidos na Áustria (Idem).  

Isso foi possível porque as descrições e a placa de licença do veículo do traficante foram 

emitidas para todas as estações de polícia na Europa. A polícia alemã encaminhou a mulher 

para uma ONG que presta assistência às vítimas do tráfico. Este caso mostrou a importância de 

desenvolver e formalizar uma parceria clara e estável entre ONGs e também entre organizações 

e agências de aplicação da lei. A vítima, então, teve acesso a proteção e assistência social. 

Assim, a cooperação entre as agências foi essencial para o combate ao tráfico (Idem).  

Um outro exemplo de cooperação entre ONGs, apresentado pela plataforma ENPATES 

foi na organização Missing Person’s Families Support Centre (MPFSC), na Lituânia. No caso 

analisado, a ONG trabalhou buscado dar assistência a uma mulher lituana traficada na Suíça. A 

vítima foi diagnosticada com transtornos mentais. Ela não poderia viver no abrigo com outras 

vítimas devido a seu comportamento agressivo. Nesse contexto, seu processo de reintegração 

social e laboral se tornou mais desafiador (ENPATES, 2013: 102). 

A ONG não possuía fundos para cobrir as despesas de viagem e ao subsídio diário para 

apoiar temporariamente a vítima sem lugar para ficar e sem possuir renda. Porém, devido à 

troca de informações rápidas e o envio de documentos por e-mails, chamadas telefônicas e o 

uso de correios permitiu com que a organização estabelecesse contato diretos com a Clínica da 
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Universidade Psiquiátrica de Zurique e a The Swiss NGO FIZ. Informando dados completos 

sobre o tráfico da vítima, histórico médico, auxílio fornecido e demandas para atender, a 

organização The Swiss NGO FIZ proporcionou à vítima a primeira assistência e apoio, incluindo 

acomodação temporária, e abrangeu a despesas de viagem para devolvê-la à Lituânia. A Clínica 

Universitária de Psiquiatria de Zurique também colaborou com o MPFSC e trocou informações 

sobre a história e condições médicas da vítima, também adiantou medidas de saúde a serem 

tomadas para tratamento posterior (Idem). 

A criação de uma rede internacional contra o tráfico de seres humanos é composta por 

ONGs e instituições. A cooperação transnacional entre os órgãos tem como objetivo trocar 

experiências de trabalho e compartilhar boas práticas para melhorar as habilidades e buscar 

conhecimento. Porém, também existem situações em que a cooperação pode não ser efetiva, 

como no caso da Human Resource Development Foundation (HRDF), na Turquia (ENPATES, 

2013: 106). 

O caso se trata de uma vítima grávida de tráfico que precisava de abrigo e apoio social 

tanto na Turquia como em casa porque não queria que sua família conhecesse a gravidez. Como 

a gravidez estava fora do limite legal de aborto, ela necessitava de uma assistência à 

reintegração mais longa para cobrir sua gravidez. O HRDF sugeriu com as seguintes 

oportunidades: ela poderia ficar no abrigo até a entrega do bebê e a Agência Estatal de Proteção 

à Criança organizar a adoção do bebê ou ela poderia voltar para seu país e ser acomodada em 

um abrigo até a entrega do bebê. Ambas as opções eram altamente problemáticas e a vítima 

continuou a mudar de ideia sobre sua escolha (Idem). 

Em alguns casos, através de ONGs locais, os escritórios da Organização Internacional 

de Migração (OIM) nos países de origem fornecem apoio de reintegração, incluindo abrigo, 

apoio financeiro para atividades educacionais e raramente treinamento vocacional. No país de 

origem da vítima, a OIM realizou uma avaliação de casos destinada à assistência de alojamento 

e reintegração no país de origem. A OIM decidiu não providenciar o processo de retorno e 

reintegração, uma vez que a mulher não se qualificava para o seu apoio. Como resultado da 

recusa do OIM e o país de origem em ajudar a vítima fez com que ela se sentisse vulnerável e 

insegura porque os cidadãos do país de origem não acreditavam nela e ela teve que permanecer 

na Turquia por mais tempo do que o planejado para dar à luz (Idem).   
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A cooperação com os escritórios da OIM não funcionou e afetou o bem-estar da vítima. 

A mulher decidiu ficar e trabalhar na Turquia, mas, como estrangeira sem contatos, não podia 

obter uma autorização de trabalho e de residência. Então ela decidiu deixar o abrigo e procurar 

oportunidades enquanto era irregular. Uma vez que abandonou o abrigo, só entrou em contato 

com o HRDF duas vezes. Assim, nem sempre a cooperação entre duas organizações é eficaz, 

devido suas características particulares (Idem). 

Além dos exemplos citados, como forma de entender melhor o funcionamento das 

ONGs e suas dificuldades é importante analisar as principais organizações dentro da União 

Europeia. É fundamental observar quais são suas inovações, dificuldades e no que podem 

melhorar. Para encontrar as ONGs com maior destaque no cenário internacional é preciso 

encontrar uma classificação do desempenho destas. 

 

2.3. Análise de ONGs antitráfico 

 

O processo de legitimidade das ONGs é fundamentado no acesso público a informações 

e dados destas confiando de acordo com as informações fornecidas por cada uma delas. As 

organizações também podem fornecer informações respondendo a algumas ou todas as 

perguntas de um questionário. Outra maneira de justificar suas atividades, é por meio de um 

relatório conjunto que as ONGs podem fornecer informando a sua situação (LA STRADA, 

2010).  

No website NGO Advisor, é disponibilizado um ranking de organizações 

nãogovernamentais constantemente atualizadas. O NGO Advisor é atualmente presidido por 

Jean-Christophe Nothias, ex-editor-chefe da The Global Journal. O website publica as 500 

maiores ONGs com o objetivo de concentrar as transformações do setor de ONGs e identificar 

a evolução das organizações sem fins lucrativos (NGO ADVISOR, 2018). 

O NGO Advisor possui um processo de classificação das ONGs fundamentado no 

acesso público a informações e dados das organizações. Aponta-se que muitas ONGs mostram 

publicamente suas operações, prestação de contas e transparência para obter financiamento. Já 

outras organizações afirmam ser transparentes, mas podem não ter os meios e capacidades para 
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alcançar seus objetivos. Assim, a plataforma virtual é planejada de forma a processar 

informações públicas e garantir a confiabilidade para verificar os dados fornecidos e garantir 

que os rankings não apresentem declarações falsas sobre ONGs (NGO ADVISOR, 2018). 

Existe uma colocação de quinhentas ONGs importantes em diversos temas e ao “filtrar” 

a abordagem do tema do tráfico de pessoas, encontram-se cinco organizações que buscam 

combater o tráfico de pessoas: 

Tabela 2 – Ranking NGO Advisor (filtro “Human Trafficking”) 

Colocação Organização não 

governamental (ONG) 

País (sede) 

193º La Strada International Holanda 

206º FXB International Suíça 

350º Liberty Asia Hong Kong 

384º Satyarthi Índia 

435º Anti-Slavery Reino Unido 

496º Samabhavanna Society Índia 
Fonte: NGO Advisor (2018) 

 

Na Tabela 2, é apresentada a colocação de ONGs que abordam o tema do tráfico de 

pessoas dentro do ranking geral da NGO Advisor, entre organizações que discutem diferentes 

temas. Dentre as ONGs, podemos selecionar e analisar três que têm países da Europa como 

sede: La Strada International, FXB International e Anti-Slavery. Dessa forma, a análise dessas 

organizações, suas inovações e dificuldades darão embasamento à discussão. 

 

2.3.1. La Strada International 

 
A La Strada International Association (LSI) é composta por oito ONGs independentes 

com sede na Holanda, mas também Bielorrússia, Bulgária, República Tcheca, Macedônia, 

Moldávia, Polônia e Ucrânia. Muitos desses países lidam com uma situação política, social e 

econômica instável e altos números de desemprego. Dessa forma, a organização busca a 
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prevenção do tráfico de seres humanos com foco principal nas mulheres da Europa Central e 

Oriental (ONU, s.d.: 1). 

Embora o tráfico afete homens e mulheres, não é um fenômeno neutro em termos de 

gênero. As mulheres são afetadas pela discriminação e por restrições tradicionais de gênero e 

família, além disso, enfrentam a pobreza e a ausência de oportunidades de emprego viáveis. 

Dessa forma, o principal objetivo é melhorar a posição das mulheres e promover seus direitos 

com intuito de protegê-las contra a violência e o abuso (ONU, s.d.: 1). 

Cooperando com outras ONGs, a LSI trabalha no combate ao tráfico de pessoas em toda 

a Europa. A organização também atua com a sociedade civil em outras áreas relevantes como 

migração, trabalho, prostituição e direitos humanos. Essa interação permite que a ONG forneça 

os melhores serviços para as vítimas do tráfico por meio da troca de informações e experiências 

com outras organizações que possuam o mesmo interesse e que participem de ações e 

campanhas conjuntas. Além disso, o relacionamento com órgãos intergovernamentais ajuda a 

expressar as necessidades das vítimas na agenda política internacional (LA STRADA, 2013b). 

Uma das dificuldades da LSI é que a maioria dos estados não fornece ajuda adequada 

para as vítimas, como assistência, proteção e compensação. Em geral, as políticas de imigração 

restritivas dos países da Europa Ocidental afetam o trabalho da La Strada de várias maneiras. 

Um exemplo é que os governos tendem a tratar as pessoas traficadas principalmente como 

migrantes econômicos indesejados que devem ser deportados imediatamente, dificultando as 

ações da LSI (ONU, s.d.: 2). 

 

2.3.2. Anti-Slavery International 

 

A Anti-Slavery Society foi formada em 1839 e renomeada na década de 1990 como 

Anti-Slavery International. A ONG ressalta que fazem parte da escravidão: as mulheres 

forçadas à prostituição, as pessoas obrigadas a trabalhar na agricultura, no trabalho doméstico 

e nas fábricas. Além disso, a organização discute a escravidão moderna por meio das crianças 

que trabalham em indústrias, meninas obrigadas a se casarem com homens mais velhos e 

famílias inteiras forçadas a trabalhar para pagar dívidas (ANTI-SLAVERY, 2018). 
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Na questão do tráfico de pessoas, a ONG opera em áreas como advocacia, lobby, 

pesquisa e capacitação. A organização também tem trabalhado continuamente sobre a questão 

da proteção dos direitos das pessoas traficadas. A Anti-Slavery International realizou, em 2006, 

pesquisas sobre o tráfico de trabalho forçado no Reino Unido. O objetivo da pesquisa era 

analisar de que forma o fenômeno se manifesta no Reino Unido e coletar informações sobre a 

situação do tráfico de trabalho forçado e a exploração de trabalhadores migrantes em áreas que 

não sejam exploração sexual (CRAIG ET AL., 2007: 40). 

Dentre as dificuldades encontradas pela Anti-Slavery, afirma-se que a escravidão, o 

trabalho forçado e o trabalho infantil são os pontos de combate de maior atenção da 

organização, que afirma que tais crimes só persistem no mundo porque são permitidos a existir. 

A pesquisa da ONG mostra que acabar com esses abusos dos direitos humanos depende em 

mudar fundamentalmente a maneira como a sociedade estabelece as leis, políticas, costumes e 

as práticas (ANTI-SLAVERY, 2018). 

O trabalho da Anti-Slavery não envolve apenas mudanças na forma de trabalho no Reino 

Unido, mas também mudanças na legislação e questões relacionadas com a adoção de 

instrumentos fundamentais que garantam a proteção das pessoas traficadas. Também é visto 

como importante manter o envolvimento da ONG como especialista em nível internacional, 

especialmente em em relação à União Europeia, ao Conselho da Europa e às várias agências 

das Nações Unidas (CRAIG ET AL., 2007: 40). 

A Anti-Slavery tem como finalidade encontrar um sistema que proteja todas as vítimas, 

trabalhando para melhorar as estratégias de luta contra a escravidão que afeta a Grã-Bretanha. 

Diante disso, a organização reconhece que mudanças fundamentais são necessárias para 

enfrentar e eliminar a escravidão. Para atingir seus objetivos, a ONG foca na importância de 

assegurar a aplicação universal de princípios jurídicos, sociais, econômicos e de direitos 

humanos estabelecidos que, em combinação, possam começar a abordar adequadamente a 

escravidão e suas causas subjacentes (ANTI-SLAVERY, 2018). 

 

2.3.3. FXB International 
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A François-Xavier Bagnoud International (FXB) é uma organização não governamental 

que trabalha em todo o mundo para resgatar pessoas da pobreza. Por meio do programa FXB 

Village, a ONG apresenta um modelo de três anos para redução da pobreza multidimensional a 

longo prazo. Essa abordagem foi realizada para apontar os cinco principais fatores da pobreza 

externa, sendo eles: a falta de moradia, negócios, educação, nutrição e cuidados de saúde. Além 

do programa FXB Village, a FXB implementa outros programas nos campos de educação, saúde 

e direito e proteção da Criança e da Mulher. Esses programas também se concentram no 

empoderamento global dos participantes como componente crucial para garantir resultados 

sustentáveis (HARHAY et al.,2016:1-2) 

A FXB está sediada na Suíça, França e Estados Unidos. Os escritórios da FXB 

International em Genebra e Paris apoiam e acompanham as iniciativas de desenvolvimento 

comunitário em África, Ásia e Europa. A FXB dos Estados Unidos facilita diretamente a 

coordenação das iniciativas de desenvolvimento comunitário na Colômbia (FXB, 2017). A 

organização também é parceira do FXB Center for Health and Human Rights na Universidade 

de Harvard, o único centro de direitos humanos da universidade que promove o avanço da 

pesquisa interdisciplinar. O Centro FXB lançou o Programa de Tráfico de Seres Humanos e 

Trabalho Forçado, em 2012, com a convicção da utilização de estratégias de combate mais 

eficazes e sustentáveis para enfrentar o tráfico humano em todo o mundo. O programa visa 

proporcionar à comunidade pesquisas, advocacia e treinamento de ponta para a próxima 

geração de líderes no campo (FXB CENTER, 2013). 

A componente doméstica do programa de tráfico humano, que visa provisoriamente as 

cidades de São Francisco, Oakland, Cambridge e Nova York e realiza pesquisas voltadas para 

os primeiros atendimentos para as vítimas de tráfico, como também melhores práticas na 

prevenção e intervindo no tráfico. A nível internacional, o programa se concentra na análise do 

trabalho infantil, incluindo a produção de tapetes confeccionados à mão na Índia e trabalho na 

extração de minerais na República Democrática do Congo. O programa busca aumentar a 

conscientização nos mercados ocidentais e provocar respostas corporativas efetivas. Além 

disso, o programa se concentra nos primeiros sintomas da vulnerabilidade ao tráfico entre 

adolescentes nos Estados Unidos, na fronteira do Nepal-Índia e o tráfico de jovens italianos, 

principalmente da cidade de Roma, na Europa (Idem). 
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A FXB trabalha em estreita colaboração com as autoridades locais, associações de HIV 

e AIDS, comunidade e religião, líderes e grupos de jovens para identificar e selecionar famílias 

no programa. A pobreza, a fome, a doença, a estigmatização e o analfabetismo constituem um 

ciclo vicioso, difícil de ser rompido. O objetivo da FXB International é estabelecer os direitos 

humanos dos beneficiários em geral, uma vez que ganhar um direito. Sem receber os demais, 

simplesmente não é suficiente para uma comunidade escapar extremo pobreza (FBX 

INTERNATIONAL, 2015: 1-3). 

 

2.4. Resultados  

 

Avaliando as questões propostas no início do capítulo: Como tem sido a atuação das 

ONGs no combate tráfico de pessoas? Quais dificuldades elas podem ter? Como as ONGs se 

diferenciam? 

 Os resultados deste capítulo apontam que as ONGs atuam no cenário internacional de 

forma significativa, pois aparecem como um caminho alternativo de combate ao tráfico de 

pessoas. Com o objetivo de participar diretamente com sociedade em processos de tomada de 

decisão, as organizações se tornaram também um ambiente mais confortável do que a polícia 

para encontrar e dar assistência às vítimas do crime. Isso ocorre porque frequentemente as 

vítimas entram nos países de destino ilegalmente e tem medo da deportação e dos traficantes 

que se traduzem em relutância para se aproximar dos agentes estatais de apoio.  

As ONGs também podem cooperar com outros órgãos e encontrar uma melhor solução 

para a situação da vítima. Esse se torna um ponto de extrema importância no andamento das 

ONGs: a cooperação com outras instituições. Com plataforma para o intercâmbio de 

informação e cooperação entre instituições e organizações envolvidas na luta contra o tráfico 

de seres humanos. O órgão visa melhorar a organização de atividades preventivas, apoio e 

reintegração de vítimas. 

Além disso, ONGs locais e internacionais têm realizado um importante trabalho 

buscando a atenção dos governos elaborando recomendações para a legislação e o 

desenvolvimento de políticas. A participação das ONGs em plataformas conciliadas com a 
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Comissão Europeia foi fundamental para evidenciar suas necessidades, buscando sustentação a 

ações mais efetivas e atuantes. Fornecendo informações e oferecendo mais sustentabilidade aos 

trabalhos realizados pelas ONGs, na busca de maior atuação do Estado frente a este tema. 

(TZVETKOVA, 2002: 60-62).  

Dessa forma, podemos perceber a importância das ações das ONGs no sistema 

internacional. No entanto, ao avaliar o campo de ação das ONGs antitráfico, é possível notar 

que muitas funções que deveriam estar sendo cumpridas pelo Estado estão sendo executadas 

através de ações das organizações. Muitas vezes vistas como representantes da sociedade civil, 

as ONGs, no tema do tráfico de pessoas, geralmente têm iniciativa onde os governos não 

conseguem alcançar. Os resultados também abordam uma relação mais complicada entre o 

Estado e a ONGs. Isso acontece, porque muitas ONGs nacionais prestam serviços a pessoas 

traficadas e fazem parcerias com Estados, enquanto outras estão pressionando contra práticas 

ou políticas estatais que negligenciam ou são prejudiciais para aqueles que sofreram tráfico de 

pessoas (LIMONCELLI, 2016: 326).  

Analisando os exemplos apresentados anteriormente, podemos concluir que as ONGs 

necessitam do apoio dos Estados seja na assistência de recursos, na alteração de leis, na criação 

de acordos entre países União Europeia, entre outros. Porém, mesmo nem sempre possuindo 

retorno positivos das instâncias estatais, preocupadas com suas políticas de migração, as ONGs 

continuam trabalhando na luta contra o tráfico e são de extrema importância para o Estado no 

contato com a vítimas. A criação do GRETA e o ENPATES, entre outros projetos que incluem 

a participação das ONGs, se tornou um mecanismo em que as ONGs possam expressar as 

informações e necessidades principais aos Estados na tentativa do combate ao tráfico de 

pessoas. 

As ONGs enfrentam dificuldades em obter a cooperação dos órgãos estatais. As 

organizações dependem das autoridades competentes para realizar tais procedimentos 

burocráticos, isso se torna uma tarefa difícil pois muitas vezes os direitos das vítimas são 

ignorados pelas autoridades competentes. Na Geórgia, a People’s Harmonious Development 

Society possui grandes complicações na obtenção da documentação das vítimas, já a Femmes 

en Détresse não obteve permissão para identificar oficialmente pessoas traficadas. Além disso, 

o fato de não existir uma legislação conciliada entre os países faz com que os processos fiquem 
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limitados. Existe também pouca consciência pública sobre o tráfico de seres humanos, o que 

dificulta a operação do combate ao crime. 

Na análise das ONGs do ranking da NGO Advisor, duas apontaram que a dificuldade 

que possuem está na manutenção da legislação entre os Estados, são elas a La Strada e a Anti-

Slavery Internacional. A organização LSI aponta a falta de assistência do Estado à vítima e têm 

suas atividades limitadas devido às políticas de imigração restritivas dos países da Europa 

Ocidental.  Já a Anti-Slavery International reconhece que mudanças nas leis são necessárias 

para acabar com todos os tipos de exploração. A ONG FXB International não apresentou suas 

dificuldades apontando apenas que todos os direitos devem ser garantidos pelo ser humano, e 

que apenas um direito não terminaria com o ciclo da pobreza.  

Outra dificuldade encontrada está na carência de recursos que as ONGs possuem devido 

à crescente demanda de vítimas. As organizações podem enfrentar a falta recursos financeiros, 

médico, acomodação, entre outros. Mesmo ONGs domésticas em países mais pobres dependem 

tipicamente de financiamento estrangeiro e assistência técnica de estados mais ricos. Nesses 

casos, a suposição é que as ONGs em países com menos riqueza e menos recursos são 

compelidas a usar estruturas hegemônicas de questões sociais fornecidas por estados poderosos 

e desenvolver programas e projetos que não são aplicáveis às condições locais. (LIMONCELLI, 

2017: 817). 

Sobre as diferenças das ONGs, a análise aponta a diversidade e amplitude das ONGs 

antitráfico. Elas são encontradas em todo o mundo, incluindo ONGs pequenas e grandes, 

nacionais e internacionais, com especializações diferentes. É possível concordar com a autora 

Tzvetkova (2002: 60-62), ao afirmar que as as ONGs não são homogêneas, mas com interesses 

semelhantes. Pode-se, então, responder que as ONGs possuem diferentes particularidades entre 

elas como o foco no gênero, na forma abordam o tema do tráfico, na forma de assistência as 

vítimas, etc. (TZVETOKOVA, 2002: 60-62). 

Muitas organizações trabalham para as questões de gênero apresentando o problema da 

violência contra as mulheres como a ASTRA (Sérvia) e KOOFRA (Alemanha). Essas ONGs 

alertaram a atenção que deve ser dada às mulheres como pessoas de grande vulnerabilidade ao 

tráfico de acordo com suas condições, além disso foi dado maior apoio e capacitação daquelas 

que se tornam vítimas do tráfico, diferentemente de outras organizações que abordam as vítimas 
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em geral. 

Pode-se perceber também que muitas das organizações analisadas buscavam dar auxílio 

às vítimas por meio de assistência médica, psicológica, apoio jurídico, acomodação, ajuda na 

documentação. Já em alguns casos como na organização Protection Unit of the Municipality of 

Venice, a presença de um mediador cultural se tornou um grande diferencial no combate ao 

tráfico, promovendo melhor comunicação com as vítimas durante a investigação. 

Também é possível distinguir as características das três organizações analisadas: La 

Strada, Anti-Slavery International e FXB International. A Anti-Slavery e a La Strada possuem 

como foco principal o combate ao tráfico, já a FXB International dá maior destaque em ações 

voltadas na luta contra a pobreza, sendo o tráfico de pessoas apenas um de seus objetivos, não 

o principal. Dentre os dois projetos citados anteriormente, ENPATES e Greta, as organizações 

La Strada e a Anti-Slavery participam de ambas as plataformas, buscando fornecer o máximo 

de informações possíveis para a União Europeia. 

Já entre as organizações Anti-Slavery e La Strada, é possível perceber que a Anti-Slavery 

possui maior atenção na exploração de pessoas que exercem o trabalho laboral. A La Strada, 

apesar de também buscar combater a de mão-de-obra escrava, possui maior interesse no tráfico 

de pessoas direcionado para a exploração sexual, obtendo diversas sedes em pontos de grande 

incidência desse crime. Assim, como forma de buscar comprovar os resultados e atendendo os 

principais objetivos dessa investigação, a organização La Strada será investigada no próximo 

capítulo. 
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Capítulo 3. – Estudo de Caso: La Strada 

 
 Este capítulo analisa os sucessos e as dificuldades das organizações não 

governamentais que fornecem programas e serviços de combate ao tráfico humano através do 

estudo de caso de uma grande rede ONGs situada na Europa, La Strada International. 

Primeiramente, se faz necessária a caracterização da organização observando as suas principais 

características e o surgimento de seus membros nos países do Leste Europeu. Além disso, 

ressaltam-se os principais pilares da organização, a importância da comunicação entre as sedes 

e a abordagem do gênero. 

Em seguida, são destacadas as principais atividades de apoio às vitimas realizadas pela 

La Strada em diferentes âmbitos. Por meio da descrição dos principais objetivos da ONG e 

atividades realizadas desde a sua criação até os últimos relatórios emitidos pela organização 

(2005-2015) serão observados os esforços e sucessos desta. Por meio da análise do Relatório 

Anual de 2014 e o Plano Estratégico 2016-2020 serão estudadas as estratégias recentes 

definidas e os dilemas enfrentados pela La Strada. 

Por fim, é feito um balanço crítico das facilidades e obstáculos da organização. Dessa 

forma, é delineado o papel da La Strada como uma importante organização não governamental 

na busca do combate ao tráfico de seres humanos para exploração sexual dentro do continente 

europeu. 

 

3.1. Características da La Strada 

 

No contexto apresentado pela organização La Strada, a queda do Muro de Berlim e o 

colapso da União Soviética deram abertura a fronteiras que levaram a grandes mudanças 

sociais, políticas e econômicas nos antigos países comunistas. Essas transformações também 

direcionaram muitos ao desemprego e afetou, em primeiro lugar as mulheres. As mulheres 

foram as primeiras a perder o emprego, além disso, elas assumiram cada vez mais a 

responsabilidade pelo sustento e cuidado dos membros da família. Essa série de acontecimentos 

levaram muitas jovens a buscarem trabalho e oportunidades nos países da Europa Ocidental. 
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Devido à natureza do trabalho e às formas de migração abertas a eles, muitas migrantes do sexo 

feminino foram e ainda são compelidas a fazer uso dos serviços de agências e intermediários 

duvidosos (LA STRADA, 2005: 19).  

A Foundation Against Trafficking in Woman (STV), criada em 1978 na Holanda, antes 

lidava com clientes que se dirigiam do sudeste Asiático e da América Latina e, após o colapso 

da União Soviética passou a lidar com um número crescente de clientes da Europa Central e 

Oriental. Neste contexto, a STV conjuntamente com a Associação Feminista Polaca (PSF), a 

Associação Cristã de Moças Polonesas (YWCA) e o Centro Europeu de Consultoria para 

Projetos Femininos na República Checa (PROFEM) com a Fundação Holandesa Igreja e 

Mundo, tomaram a iniciativa de organizar, em 1994, um seminário para formação conjunta 

sobre esse tema (Idem: 20).  

Este encontro, na década de 1990, teve dois objetivos: a troca de informação, 

conhecimento e experiência, mas também, o desenvolvimento de atividades de prevenção e 

serviços de apoio às mulheres que haviam sido traficadas e voltaram para a casa. O seminário 

acabou gerando o primeiro projeto La Strada: “Prevenção do Tráfico de Mulheres na Europa 

Central e Oriental”, que teve início em setembro de 1995, financiado pelo Programa Phare da 

União Europeia. A partir deste primeiro projeto foi desenvolvido o amplo Programa La Strada, 

composto por três componentes: Prevenção e Educação, Assistência e Apoio e; Informação e 

Lobby (Idem: 21). 

O nome La Strada foi escolhido depois de muito debate. Stana Buchowska, que ainda é 

diretora da La Strada Polônia, lembrou-se repentinamente de seu filme favorito, "La Strada", 

de Federico Fellini, em que uma jovem é vendida para trabalhar em um circo. O termo La Strada 

se refere a rua e representa as ruas em que muitas mulheres têm que trabalhar. Isso representa 

o longo caminho para sair de sua situação de exploração e a longa estrada que os fundadores da 

organização se viram para criar estratégias efetivas para lidar com a questão (LA STRADA, 

2015d). 

 

 

 



 

 85 

Figura 10 – Capa do filme “La Strada” (1954) 

 
Fonte: LA STRADA (2015a) 

 

A La Strada foi crescendo e se tornando uma rede de organizações não governamentais. 

Começou com sedes na Holanda e na Polônia, em seguida, na República Tcheca. Logo após, 

estabilizou-se uma organização na Ucrânia e, mesmo antes do reconhecimento oficial em 1997, 

a La Strada Ucrânia já havia começado os seus projetos de serviço direto e apoio às pessoas 

traficadas. A La Strada Ucrânia foi a primeira organização que trouxe o tema em discussão no 

país por meio de uma ONG (ATASÜ-TOPCUOĞLU, 2015: 99). 

Em 1998, a Bulgária aderiu ao programa e, em 2001, teve as adesões da Bielorrússia, 

Bósnia-Herzegovina, Moldávia e Macedónia. Desde o início, a STV, na Holanda, funcionou 

como o gabinete geral de coordenação e principal candidato a subsídios, incluindo, a 

responsabilidade financeira global do programa. No entanto, à medida que a rede e suas 

organizações parceiras se desenvolveram, essa estrutura não atendeu mais à realidade 

modificada (LA STRADA, 2005: 30).  
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Após diversas transformações, ao longo dos anos, decidiu-se transformar a La Strada 

em uma associação internacional independente, com sua própria equipe e secretaria 

internacional. Em 26 de outubro de 2004, foi criada a Associação Internacional La Strada, que 

reuniu nove organizações nacionais La Strada na Polônia, Bielorrússia, República Tcheca, 

Bósnia-Herzegovina, Ucrânia, Moldávia, Bulgária, Macedônia e Holanda. Porém em 2012, a 

Assembleia Geral da La Strada International decidiu interromper a adesão da Bósnia e 

Herzegovina devido à separação do Estado (LA STRADA, 2013a). 

Juntamente com o estabelecimento da associação internacional, o papel da STV mudou, 

passou a ser membro e não mais o corpo coordenador. Na nova estrutura, a La Strada 

International se tornou responsável pela organização e coordenação da rede, bem como pelo 

desenvolvimento de estratégias, advocacia e lobbying a nível europeu e internacional e 

angariação de fundos para o trabalho internacional. As organizações membros são responsáveis 

pela faturação nacional e pela implementação de programas locais (LA STRADA, 2005: 30). 

A La Strada International é uma ONG em que toda a sua rede de membros se desenvolve 

com o mesmo programa básico, embora as estratégias adotadas e os planos de trabalho sejam 

diferenciados em função das particularidades locais. Quase todos os países da La Strada têm 

que lidar com uma situação política, social e econômica instável e altos índices de desemprego. 

Além disso, vários países da La Strada foram afetados pelas consequências dos conflitos nos 

Balcãs. A Macedônia, por exemplo, teve que lidar com um grande número de refugiados 

albaneses e ciganos da guerra do Kosovo, o que afetou a capacidade de desenvolvimento 

econômico do país (LA STRADA, 2005: 11).  

 

3.1.1. As sedes La Strada 

 

A La Strada International é composta por organizações que trabalham em oito países 

diferentes: Polônia, Bielorrússia, República Tcheca, Ucrânia, Moldávia, Bulgária, Macedônia 

e Holanda. Todos os membros da ONG possuem o mesmo objetivo: prevenir o tráfico de seres 

humanos no Centro e Leste europeu. Eles devem trabalhar de acordo com o mesmo programa 

básico, porém, os serviços oferecidos podem variar dependendo da situação local (LA 

STRADA, 2013a). 
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Figura 11 – Mapa de países que possuem organizações La Strada 

 
Fonte: LA STRADA (2013b). 

 

A LSI é uma organização que enfatiza a necessidade do acesso aos direitos humanos 

pelas vítimas do tráfico. O objetivo é o desenvolvimento das habilidades das organizações 

membros de prestar serviços às pessoas traficadas e aos grupos em risco, capacitando-os, assim, 

a melhorar a qualidade de suas próprias vidas (LSI, 2012: 5). A organização busca apresentar a 

questão do tráfico de pessoas chamando a atenção das autoridades, da mídia e da opinião 

pública. As atividades da LSI estão concentradas na assistência às vítimas do tráfico e na 

conscientização de mulheres e crianças sobre os perigos desse crime. A equipe da organização 

se reúne regularmente para trocar experiências (SCHROCK, 2001: 43). 

Como forma de atingir suas metas, os membros da LSI devem se informar e se 

complementar mutuamente, por meio dos três pilares do programa que são: Informação e 

Lobby; Prevenção e Educação; Assistência e Apoio. O pilar principal dentro do programa da 

organização é a Assistência e Apoio que tem como objetivo fornecer às mulheres e meninas 

traficadas o suporte e a ajuda de que necessitam para recuperar sua liberdade e retomar o 

controle sobre suas vidas. Dentro do programa La Strada, foram criadas redes locais, nacionais 

e internacionais para socorrer as pessoas traficadas (LA STRADA, 2005: 75). 



 

 88 

A campanha Informação e Lobbying tem como objetivo colocar o tráfico de pessoas 

firmemente na agenda política, sensibilizar o público, estimular o debate coletivo e monitorar 

a implementação de medidas de combate ao tráfico. As atividades de lobby concentram-se na 

implementação dos padrões dos direitos humanos para auxiliar as pessoas traficadas. Já a 

campanha de Prevenção e Educação visa capacitar potenciais migrantes, principalmente 

mulheres, para tomar decisões independentes e informadas. Além de trabalhar diretamente com 

grupos "em risco", a campanha visa o ambiente social dos grupos de risco, educando 

profissionais que possam entrar em contato com potenciais vítimas. (Idem: 80-85).  

Entre as atividades desenvolvidas, a La Strada International é responsável pelo 

desenvolvimento de atividades de advocacia e lobbying a nível europeu e internacional e a 

angariação de fundos para o trabalho internacional. As funções do secretariado internacional 

incluem apoiar os membros nas áreas de informação, documentação e formação, facilitando a 

comunicação e cooperação entre os membros, mantendo-os informados sobre as atividades 

europeias e internacionais. Já as organizações membros da LSI possuem como tarefas a 

arrecadamento nacional e a implementação de programas nacionais de combate ao tráfico (LSI, 

2012: 9).  

As várias equipes da La Strada estão em contato constante e consultam-se regularmente. 

Elas cooperam na assistência aos clientes e na implementação das várias campanhas, trocam 

informações sobre temas específicos e trabalham juntas em diversos projetos. Cada membro La 

Strada é responsável pela implementação nacional dos pilares do programa da ONG. Todos as 

organizações membro consistem em pelo menos um coordenador nacional, que é responsável 

pela implementação geral do programa e pela campanha de Informação e Lobby, e dois ou três 

gerentes de projeto que são encarregados pelos outros dois pilares. Além dos funcionários 

renumerados, todos os membros do La Strada trabalham com voluntários (LA STRADA, 2005: 

29). 

A cooperação interna entre as organizações da rede LSI seguem as mesmas políticas. 

Todas se comprometeram com os “Critérios de Afiliação Internacional La Strada”, que incluem 

a adesão à “Declaração e Princípios da Missão Internacional”. Os critérios de afiliação exigem 

ainda que os membros estejam ativos e operando a nível nacional independentes de 

organizações governamentais, políticas ou religiosas. Além disso, as organizações membros da 
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La Strada devem ser responsáveis pela sua gestão financeiro e fornecer transparência e 

esclarecimento em relação ao seu próprio trabalho (LSI, 2012: 8). 

Apesar de todas as organizações La Strada compartilharem os objetivos, estrutura, 

programas, princípios, métodos de trabalho e pontos de vista, podem existir desigualdades entre 

os membros. Essa diferença pode ser notada na organização do trabalho, no número de 

empregados, na extensão dos serviços prestados como, por exemplo, se eles possuem ou não o 

seu próprio abrigo ou casa de passagem. Além disso, os obstáculos que os membros enfrentam 

podem variar de país para país (LA STRADA, 2005: 29).  

Entre os vários problemas que enfrentam, podemos incluir a relação que as ONGs 

possuem com os Estados. Como por exemplo, a percepção das ONGs como organizações 

antigovernamentais, a falta de relações institucionais entre as agências governamentais e ONGs, 

a ausência de estruturas nacionais que abordem os direitos das mulheres, a falta de acesso aos 

direitos sociais, entre outros. Outro obstáculo muito comum em países sede das organizações 

La Strada é a constante reforma das estruturas do governo que leva mudanças na sociedade, no 

direcionamento das tarefas, etc. Alguns membros do La Strada têm experiência na questão, 

porém, outros apenas começaram a se desenvolver (Idem: 30). 

A LSI parte da filosofia de que o tráfico reflete a fraca posição social e legal das 

mulheres em muitos países, por isso, o crime encoraja o engano, a violência, a escravização por 

dívidas e as ameaças. Dessa forma, o programa La Strada é baseado nos direitos humanos, na 

abordagem das mulheres migrantes, domésticas e trabalhadoras do comércio sexual que devem 

ter seus direitos protegidos. O tráfico de pessoas, e principalmente, o de mulheres é um 

problema complexo, pois englobam diferentes campos e interesses como: migração, crime 

organizado, trabalho sexual, direitos humanos, violência contra as mulheres, feminização da 

pobreza, relações econômicas desiguais, etc. (LA STRADA NETWORK, 2004: 1). 

A partir desse contexto, um dos objetivos da rede La Strada é demonstrar a importância 

de melhorar a posição das mulheres e promover seus direitos universais, incluindo o de escolher 

trabalhar no exterior protegidas de qualquer tipo de violência. A organização considera que uma 

das necessidades primárias das mulheres é o direito de ser livre para trabalhar com condições 

adequadas, seja no próprio país ou no exterior (Idem). 
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Entre as organizações não governamentais, a La Strada se destaca pelo seu foco no 

tráfico de mulheres na Europa. Durantes os primeiros anos, a organização concentrou-se no 

tráfico e no trabalho forçado na indústria do sexo, consequentemente, trabalhando com 

mulheres e meninas. Porém, ao logo dos anos, novas formas de tráfico se tornaram visíveis, 

como o comércio de trabalhadores domésticos, ampliando a área de trabalho da ONG. A 

maioria das sedes da LSI trabalha também com mulheres que são traficadas para o trabalho 

doméstico, para o casamento ou que são forçadas a mendigar. Alguns membros também 

oferecem aconselhamento a vítimas masculinas de tráfico e migrantes irregulares independente 

do gênero (LA STRADA, 2013b).  

 

3.1.2. Feminização da migração  

 

A LSI se dedica ao combate do tráfico de pessoas, principalmente, o de mulheres de 

países da Europa Central e do Leste Europeu. O objetivo da La Strada é a melhoria das 

condições de vida da mulher em que elas possam migrar e trabalhar no exterior protegidas do 

abuso e da violência. O processo da “feminização da pobreza”, abordado como a discriminação 

das mulheres na busca de empregos, é um dos fatores que as forçam a buscar novas 

oportunidades no exterior e fugir das restrições de gênero tradicionais (GUERALDI, DIAS, 

2012: 148).  

Pode-se dizer que as violações dos direitos das mulheres contribuem para o risco de 

tráfico. Segundo a La Strada, esses abusos estão ligados, em particular, a três aspectos 

específicos das condições das mulheres, mas que estão inter-relacionados. São eles: a posição 

social das mulheres, a configuração das mulheres no processo de migração e a posição das 

mulheres no mercado de trabalho (Idem).  

Ao examinar a posição social das mulheres nos países da La Strada, o aspecto mais 

persistente é a forte influência da cultura patriarcal. Estereótipos profundamente enraizados 

sobre as mulheres, seus papéis e responsabilidades. Segundo esse estereótipo tradicional e 

patriarcal, acredita-se que as mulheres sejam subordinadas aos homens, que dominam o 

espectro público da sociedade. Espera-se que as mulheres assumam o papel de mães, esposas 
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fiéis e governantas, enquanto os homens são vistos principalmente como chefes de família (LSI, 

2008: 52). 

Uma tendência que pode ser observada na maioria dos países sede da La Strada é que 

os padrões patriarcais, incluindo as normas e crenças relativas aos estereótipos de gênero, 

aumentaram em vez de diminuir após o fim do socialismo. Com exceção da Holanda, todos os 

países da LSI passaram por uma transição para as economias de mercado. Esse processo foi 

acompanhado por uma chamada "patriarcalização" da sociedade, que é um renascimento dos 

valores e estereótipos patriarcais. Essa ‘repatriarcalização’ de fato contribuiu para uma reação 

ideológica contra a igualdade de gênero (Idem: 54). 

Já sobre a posição das mulheres no mercado de trabalho, tem sido amplamente 

reconhecido que o desemprego e a pobreza estão entre os fatores de risco que contribuem para 

o tráfico. De acordo com um relatório abrangente sobre tráfico na Europa Oriental, por 

exemplo, a principal razão para as pessoas deixarem o país era a de trabalhar no exterior. Como 

há uma falta de opções de migração legal, especialmente para os setores de trabalho designados 

para mulheres nos quais frequentemente não há proteção legal, as mulheres estão cada vez mais 

expostas a um considerável risco de abuso e violência. (LSI, 2008: 45).  

Segundo a La Strada (2005), não é por acaso, que esses setores de trabalhos 

tradicionalmente femininos não são considerados como trabalho e não são – ou são de forma 

muito restrita – defendidos pelas leis trabalhistas. A falta de oportunidades de migração legal, 

combinada com a falta de proteção legal expõe as mulheres ao risco de abuso. Além disso, onde 

a demanda e necessidade não podem legalmente se encontrar, criam espaço para intermediários 

duvidosos e organizações criminosas (LA STRADA, 2005: 13-14). 

Devido às políticas de imigração cada vez mais restritivas nos países ocidentais, as 

chances dos homens de migrarem através dos meios legais para trabalhar em setores 

regulamentados reduziu significativamente. Ao mesmo tempo, havia uma grande demanda de 

trabalho nos setores informais como o trabalho doméstico, serviços de babá (ama) e a indústria 

do entretenimento e do sexo. Dessa forma, as mulheres ocuparam o espaço criado pela 

combinação da falta de oportunidades para os homens e da demanda de mão-de-obra dos setores 

tradicionalmente femininos no mercado de trabalho (GUERALDI, DIAS, 2012: 149).  



 

 92 

A La Strada afirma que a questão da demanda por serviços sexuais deve ser discutida 

em toda a sua complexidade. A ONG ressalta que os Estados não devem optar pela 

criminalização da prostituição como caminho para eliminar a quantidade de pessoas traficadas, 

mão-de-obra barata ou exploração sexual comercial pela prostituição. Do mesmo modo, os 

Estados devem ser responsabilizados pelo modelo de desenvolvimento que eles aderem e que, 

vem aumentando a vulnerabilidade de homens e mulheres para o mundo do tráfico (LA 

STRADA, 2005: 13-14).  

Souza e Macêdo (2016: 74) afirmam que, enquanto os Estados não se preocuparem em 

garantir a inclusão em uma perspectiva de gênero e em adquirir a representação igual de 

mulheres e homens nos diversos setores da vida social, elas continuarão sendo as principais 

vítimas do crime organizado. Como por exemplo, proteger e resguardar os direitos iguais 

independente do sexo; promoverem igualdade de oportunidades de educação, moradia, 

alimentação e emprego; garantirem seus direitos à liberdade e enquanto não darem às mulheres 

trabalho doméstico remunerado. Dessa forma, ocorre a ‘feminização da migração’, em que as 

mulheres permanecem migrando entre as fronteiras do mundo, adentrando no mercado do sexo 

e especialmente na prostituição (SOUSA, MACÊDO, 2016: 74). 

Um ponto que é importante abordar é que nem todas as situações abusivas levam ao 

tráfico, nem todas as pessoas traficadas têm antecedentes violentos. Porém, a La Strada 

descobriu que a violência doméstica pode de fato aumentar a vulnerabilidade de uma pessoa 

para ser traficada. A organização está convencida de que a prevenção eficaz e o combate à 

violência doméstica podem ter um impacto positivo na prevenção do tráfico. No entanto, nos 

últimos anos, os programas de prevenção da violência doméstica foram substituídos por 

programas de combate ao tráfico, com o argumento de que há uma necessidade de “atender a 

nova demanda” ou simplesmente como “falta de financiamento” para programas antiviolência 

(LSI, 2008: 54-55).  

As políticas restritivas de imigração da UE também afetam o trabalho da La Strada de 

outras maneiras. Um desses efeitos consiste no tratamento que os governos tendem dar às 

pessoas traficadas principalmente como imigrantes indesejados que devem ser deportados 

imediatamente. Como a desigualdade de gênero é um dos principais fatores que contribuem 

para o tráfico, a La Strada estimula os governos a respeitar, proteger e promover os direitos 
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humanos e especialmente os direitos humanos das mulheres, independentemente de seu status 

legal, a fim de prevenir e combater o tráfico de forma eficaz (Idem: 15).  

A La Strada partiu da inciativa de que fortalecer as organizações não governamentais é 

crucial para enfrentar uma questão polêmica e sensível como o tráfico de pessoas. A ONG 

ressalta que, devido ao status independente, as organizações podem ganhar a confiança das 

vítimas do tráfico e fornecer informações. Devido ao contato direto com as pessoas traficadas 

e possíveis vítimas, as organizações coletam informações na fonte. Elas podem fornecer às 

agências governamentais e à mídia informações precisas sobre a situação do tráfico de mulheres 

em seus países, estimular o debate público e motivar os governos para desenvolver políticas 

adequadas. Assim, elas desenvolvem diversas atividades no combate ao tráfico de pessoas na 

Europa (LA STRADA, 2005: 23-24). 

 

3.2. Atividades de apoio às vítimas 

 
De acordo com os seus princípios, a La Strada trabalha em dois níveis. Primeiramente, 

a ONG busca aumentar a conscientização sobre o tráfico como uma violação dos direitos 

humanos, informando sobre os seus riscos e fornecendo assistência de curto e longo prazo para 

vítimas do crime.  Em segundo lugar, a LSI visa criar ONGs fortes e independentes na Europa 

Central e Oriental. A capacitação de outras ONGs é um dos focos centrais do programa. Isto 

não apenas resulta no estabelecimento de organizações fortes, independentes e especializadas, 

mas também as torna formadoras, conselheiras ou coaches de outras ONGs que abordam a 

mesma questão. (LA STRADA, 2005: 24).   

Para discutir suas atividades e estratégias, as organizações da La Strada se reúnem 

regularmente. Além de se encontrarem em eventos internacionais, os coordenadores nacionais 

se reúnem anualmente na Assembleia Geral, composta por um representante de cada uma das 

organizações membros. Durante esta reunião são discutidas a cooperação interna e externa, a 

harmonização das diferentes campanhas, questões de financiamento e estratégias de longo 

prazo, experiências e melhores práticas são trocadas e métodos conjuntos de trabalho são 

desenvolvidos (GAIST, 2009: 320).  
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Desde 2000, cada novo membro que ingressou na rede foi vinculado com a organização-

membro vizinha que o havia indicado para afiliação. Os países parceiros La Strada organizaram 

seminários e reuniões bilaterais de formação. Por meio dessa forma de capacitação, as novas 

organizações membros foram treinadas e apoiadas pelas mais antigas, ao mesmo tempo em que 

ambas se beneficiaram do compartilhamento mútuo de conhecimento e especialização. À 

medida que o nível das organizações se tornou mais igualitário, os membros da La Strada 

passaram a escolher e convidar outros membros para cooperação e estabelecer parcerias ou 

organizar reuniões bilaterais que dependessem de temas ou projetos específicos. Além disso, a 

LSI visou treinar e cooperar de forma mais intensa com outras ONGs fora da rede (ATASÜ-

TOPCUOĞLU, 2015: 98).  

Dentro do programa La Strada foram criadas redes locais, nacionais e internacionais 

para ajudar as pessoas traficadas, garantir seu retorno seguro e ajudá-las a recuperar o controle 

sobre suas vidas. Essa assistência inclui o auxílio social, psicológico e emocional, cuidados de 

saúde, apoio durante processos judiciais, assistência jurídica, habitação e advocacia individual. 

Também foram criados programas para a capacitação e inclusão social de pessoas traficadas no 

país de destino ou no país de origem da vítima (LA STRADA, 2015b). 

Os profissionais da La Strada possuem como alvo de trabalho as pessoas traficadas e/ou 

suas famílias. Eles trabalham a favor de mudanças legais e inclusão social para encorajar e 

permitir que as vítimas do tráfico saiam dessa situação, para evitar que sejam novamente 

traficadas ou - em geral - para evitar que as pessoas se tornem vítimas do crime. As linhas 

diretas são um instrumento importante para entrar em contato com pessoas que foram traficadas 

e necessitam de orientação ou assistência. Além disso, membros da família, amigos ou clientes 

de (possíveis) vítimas podem ligar para as linhas diretas de informação e aconselhamento para 

obter ajuda. Se os chamadores quiserem, eles podem permanecer anônimos (LA STRADA, 

2005: 54).  

 

3.2.1. Hotline e a assistência às vítimas 

 

Todas as organizações La Strada mantêm uma linha direta, também conhecida como 

hotline, das quais algumas são gratuitas e abertas 24 horas por dia. Após o lançamento da 
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primeira hotline na Polônia, em 1995, vários países membros também deram início ao serviço 

de linha direta. Em abril de 1997, a La Strada da República Tcheca e da Ucrânia iniciaram as 

suas atividades de hotline. Já a Bulgária começou a fornecer consultas por linha direta sobre o 

tráfico humanos, em 1998, e também adesivos com o número de telefone foram feitos e 

distribuídos no transporte público de Sofia. Em 2001, a linha direta se iniciou na Moldávia e na 

Bielorrússia e, no ano seguinte, foi lançada na Macedônia (LA STRADA, 2015a). 

Se uma pessoa que está em uma situação de tráfico fizer a chamada, o consultor pode 

lhe dar apoio emocional, discutir as opções ou ajudá-la a decidir se deve tentar escapar, com 

todos riscos associados. As mulheres podem entrar em contato diretamente com a La Strada, 

por exemplo, através das linhas diretas, ou são encaminhadas para a LSI por meio de outras 

agências, como outras ONGs (locais ou estrangeiras), assistentes sociais, trabalhadores de rua 

ou organizações internacionais (LA STRADA, 2005: 54).  

 

Figura 12– Folheto de uma campanha de hotline na Macedônia 

 
Fonte: LA STRADA (2005)5 
                                                   
5 Tradução do macedônio: “Every year more than 700.000 women become victim of trafficking. We do not work 
with numbers, we work with people. SOS 0800 11111 (free line for national calls) + 389 2 2777 0707 (for callers 
from abroad)” (LA STRADA, 2005: 56). 
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Através da hotline, os países membros La Strada buscaram abordar várias formas de 

acesso à vítima. Em 2009, a organização na Bulgária começou a operar a Linha Nacional de 

Ligação Gratuita para criança com o número 116111. A La Strada Ucrânia também lançou uma 

linha telefônica gratuita nacional contra a pornografia e o turismo sexual infantil. Em 2012, a 

Bielorrússia começou a gerir a primeira linha sobre violência doméstica no país (LA STRADA, 

2015a). 

 Os consultores da linha direta podem fornecer informações sobre os países de destino 

e números de telefone úteis. Eles podem dar dicas de segurança e oferecer ajuda, se necessário. 

Eles também podem organizar apoio prático, psicológico, médico e legal, encaminhar vítimas 

para abrigos, auxiliar na restauração de documentos pessoais, fazer contato com a família de 

uma vítima, se assim o desejar, e conduzir uma intervenção em situações de crise. (LA 

STRADA, 2005: 54).  

Tendo em vista a eficiência das linhas diretas, entre abril de 2013 e março de 2015, a 

LSI se juntou à Polaris e a Liberty Asia, organizações não governamentais dos Estados Unidos 

e Hong Kong respetivamente, para lançar a Rede Global Hotline de Tráfico Humano. Esse 

projeto obteve o apoio de 3 milhões de dólares da empresa Google. Nesse contexto, o Google 

promoveu as hotlines antitráfico da La Strada Bulgária, Ucrânia, Polônia e Moldávia por meio 

de um espaço especial que aparece quando as pessoas pesquisam palavras-chave específicas 

relacionadas ao tráfico e a exploração de pessoas (LA STRADA, 2015a). 

As pessoas traficadas também podem ser identificadas pelas agências policiais, como 

guardas de fronteiras e promotores. Algumas organizações da La Strada têm um endereço 

público e são diretamente acessíveis para pessoas traficadas e outras pessoas e agências 

envolvidas. A La Strada Moldávia, por exemplo, opera um centro de atendimento, porém outras 

organizações da La Strada trabalham com um endereço secreto e só podem ser contatadas por 

telefone. A assistência prestada depende da situação individual e das necessidades específicas 

da pessoa em questão, bem como dos serviços e recursos disponíveis. No início de cada contato, 

é feita uma avaliação individual das necessidades (LA STRADA, 2005:55). 

Os serviços de apoio incluem providenciar um retorno seguro para casa, encontrar 

mulheres no aeroporto, estação ferroviária ou rodoviária, atender necessidades imediatas como 
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roupas, alimentos e outras necessidades básicas. Além disso as organizações buscam facilitar 

contatos com consulados ou embaixadas para obter nova identidade ou documentos de viagem, 

assistência em entrar em contato com os membros da família e providenciar um abrigo seguro. 

A vítima também pode solicitar apoio emocional, aconselhamento, ajuda psicológica, prestação 

de assistência médica ou jurídica, apoio durante processos judiciais e assistência na organização 

da educação ou no trabalho (Idem: 57). 

A fim de assegurar a identificação e encaminhamento adequado das vítimas, todos os 

membros do La Strada procuram estabelecer ligações de cooperação com essas agências. As 

pessoas traficadas também podem ser identificadas pelas agências policiais, como guardas de 

fronteiras e promotores. Dessa forma, as sedes também organizam cursos de treinamento para 

a polícia, a fim de melhorar a identificação adequada e o encaminhamento de pessoas traficadas. 

A La Strada também pode ajudar nos contatos com outras agências, como a polícia ou as 

autoridades locais, para representar e defender os interesses das mulheres envolvidas. (Idem).  

 

3.2.2. Capacitação e desenvolvimento 

 

A capacitação é uma atividade importante para a LSI. Através deste serviço, as novas 

organizações membros foram treinadas e apoiadas pelas mais antigas, ao mesmo tempo que 

ambas beneficiaram da partilha mútua de conhecimento e perícia. As várias atividades eram 

organizadas de acordo com os cursos de estudo, sessões de avaliação e consulta a programas 

comuns de treinamento. Os membros do La Strada agora escolhem convidar outros membros 

para a cooperação e estabelecer parcerias ou reuniões bilaterais, dependendo de tópicos ou 

projetos específicos. Além disso, a LSI visa treinar e cooperar de forma mais intensa com outras 

ONGs fora da rede (LA STRADA, 2005: 23).  

Das atividades de treinamento realizadas, em 1996, a La Strada Polônia e República 

Tcheca participaram de um workshop de 10 dias em Bangkok organizado pela Global Alliance 

Against Traffic in Women (GAATW). No ano seguinte, a La Strada fez parte da campanha de 

lobby das ONGs da “Declaração Ministerial da UE de Haia sobre o Tráfico de Mulheres e 

Meninas”. As organizações europeias se reuniram na conferência “No Traff” em Amsterdã para 

preparar um documento de ONGs antes da Declaração Ministerial. E em 1998, a sede na 
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República Tcheca realizou um treinamento de autoridades locais e de bem-estar social em todo 

o país (LA STRADA, 2015a). 

Já em 2000, a La Strada Ucrânia capacitou profissionais de diversas áreas (educação, 

assistência social, policiamento, psicologia) para oferecer treinamentos e palestras sobre o 

tráfico de pessoas para outros profissionais e grupos de risco. Até 2015, a rede contou com mais 

de 200 formadores em 21 regiões da Ucrânia e organizou mais de 18 mil eventos de formação. 

Foi a partir da capacitação que a La Strada conseguiu se expandir e conseguir os membros da 

Macedônia, Moldávia, Bielorrússia e Bósnia e Herzegovina (na época). Os quatro “antigos” 

parceiros Bulgária, Ucrânia, Polônia e República Tcheca transferiram o modelo La Strada para 

os novos parceiros (ATASÜ-TOPCUOĞLU, 2015: 99). 

Em 2005, a LSI estabeleceu a Plataforma de ONGs La Strada com o objetivo de 

melhorar a cooperação e a coordenação entre organizações europeias de combate ao tráfico. A 

primeira Plataforma das ONGs foi organizada em setembro em Varsóvia, Polônia em 2005 e, 

em 2013, a Plataforma estava composta por 27 organizações de 24 países europeus, com a LSI 

atuando como secretaria conjunta. Também foi criado o boletim trimestral com as informações 

sobre as atividades dos membros e secretariado do LSI, novos desenvolvimentos, legislação, 

campanhas e publicações de toda a Europa (LA STRADA, 2015a). 

Já a STV foi reformada em 2007 como Centro de Coordenação do Tráfico Humano 

(CoMensha). O CoMensha se tornou o órgão nacional responsável pelo registro, 

aconselhamento e encaminhamento de pessoas traficadas. No mesmo ano, a LSI recebeu um 

status consultivo junto ao Conselho Econômico da ONU (ECOSOC). Além disso, a LSI 

implementou um projeto, em 2012, para melhorar a proteção de dados de pessoas traficadas 

(Idem).  

 

3.2.3. Campanhas e lobbying 

 

A La Strada defende os direitos das pessoas traficadas e o desenvolvimento de 

estratégias eficazes de combate ao tráfico, garantindo que elas não prejudiquem os direitos 

humanos das pessoas traficadas ou de outros grupos afetados, como migrantes, requerentes de 

asilo, grupos minoritários ou profissionais do sexo. Alguns materiais informativos fornecem 
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informações específicas sobre migração e tráfico, outros materiais visam predominantemente a 

publicidade. Nos países que aderiram recentemente à UE (Polónia e República Checa), foi 

desenvolvido material informativo sobre a nova legislação relativa à migração laboral para 

outros países do bloco europeu (LA STRADA, 2005: 89).  

 

Figura 13 – Cartão Postal da La Strada na Polônia 

 
Fonte: LA STRADA (2005) 

 

Em março de 2008, a La Strada International apresentou a pesquisa “Violação dos 

Direitos da Mulher: uma Causa e Consequência do Tráfico de Mulheres” como campanha em 

prol dos direitos das mulheres e lançou, no mesmo ano o programa Rights and Roses. Já em 

2011, a sede na Holanda iniciou a campanha “Não Feche os Olhos ao Tráfico e a Exploração 

de Pessoas” para chamar a atenção sobre a exploração laboral na Holanda e desafiar as 

percepções sobre os trabalhadores migrantes (LA STRADA, 2015a). 

Ainda em 2011, a LSI e a Anti-Slavery International organizaram um evento paralelo 

sobre a questão da compensação para pessoas traficadas na 17ª sessão do Conselho de Direitos 

Humanos da ONU. Em 2013, a plataforma online da La Strada International lançou a campanha 

“One Story, Two Outcomes” para chamar a atenção para os direitos das pessoas traficadas. 

Ainda no mesmo mês, a sede da República Tcheca produziu o vídeo “Going to Praga to have 

some fun? “, que tinha o propósito de incentivar os turistas em Praga a denunciar casos suspeitos 

de prostituição forçada (Idem). 
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Figura 14 – Campanha da Plataforma LSI “One Story Two Outcomes" 

 
Fonte: LA STRADA (2015a). 

 

A La Strada tem como objetivo fornecer tanto aos formuladores de políticas quanto à 

mídia informações precisas. Para atingir seu objetivo, organização distribui informações para 

grupos-alvo específicos, estabelece contatos com a mídia, divulga comunicados à imprensa, dá 

entrevistas, escreve artigos e responde a solicitações de informações. Um componente 

importante do trabalho de lobby é o networking com contatos e redes locais, nacionais, regionais 

e internacionais. Isso inclui contatos com membros do parlamento, ministérios, agências de 

aplicação da lei, promotores públicos, autoridades locais, consulados e outras instituições 

estatais relevantes (LA STRADA, 2005: 76).  

Em 1997, um encontro de alto nível sobre tráfico de pessoas foi organizado pela La 

Strada República Tcheca e La Strada Polônia, foi a primeira conferência Leste-Leste sobre o 

Tráfico de Seres Humanos em Praga. Em 2000, a La Strada esteve presente nas negociações do 

Protocolo de Palermo. A La Strada contribuiu para a criação de políticas nacionais de combate 

ao tráfico, juntamente com organizações de direitos humanos de combate ao tráfico e 

trabalhadores do sexo, a organização fez lobby para uma definição mais ampla de tráfico de 

pessoas e para melhores medidas de assistência e proteção a pessoas traficadas (LA STRADA, 

2015a).  

Em 2003, a sede na Macedônia se tornou membro do Secretariado da Comissão 

Nacional de Combate ao Tráfico Humano e Migração Ilegal e ao Subgrupo para o Tráfico de 



 

 101 

Crianças. No ano de 2004, a organização recebeu o prêmio MTV Free Your Mind no MTV 

Europe Music Awards, em Roma, e participou ativamente do desenvolvimento e promoção da 

campanha MTV EXIT contra o tráfico de pessoas na Europa Central e Oriental. Já em 2005, a 

sede na Ucrânia expandiu seu trabalho na proteção dos direitos das crianças e tornou-se membro 

da ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) (Idem).  

Os membros da La Strada fornecem expertise para agências governamentais e não-

governamentais. Organizam seminários, conferências e workshops, participam no 

desenvolvimento, implementação e monitorização de planos de ação nacionais, participam em 

grupos consultivos e comitês governamentais, formulam recomendações sobre questões 

específicas, falam em eventos governamentais e participam em reuniões nacionais e 

internacionais. Em vários países, La Strada está envolvida na elaboração de uma nova 

legislação sobre tráfico. Os contatos são fortalecidos através da organização de mesas redondas 

e seminários para ONGs e agências governamentais (LA STRADA, 2005: 75). 

Dessa forma, a LSI foi ganhando cada vez maior visão na Europa no decorrer de suas 

atividades. Em 2006, o governo dinamarquês apoiou o trabalho antitráfico na Europa Oriental 

e financiou um programa de combate ao tráfico na La Strada Bulgária, Bielorrússia, Moldávia 

e Ucrânia. Já em 2007, a Comissão Europeia designou a data de 18 de outubro como o Dia 

Europeu contra o Tráfico. Nessa data, a LSI publicou uma declaração conjunta com outras 

ONGs e redes reivindicando os governos a fornecerem às pessoas traficadas os direitos que elas 

possuem de acordo com a legislação internacional (LA STRADA, 2015a). 

Em 2010, a LSI se tornou parceira do projeto E-notes, que estuda como os Estados 

membros da UE implementam políticas de combate ao tráfico em 2010. No mesmo ano, o 

projeto COMP.ACT (European Action for Compensation for Trafficked Persons) foi 

implementado em parceria com a Anti-Slavery International e integrantes de outros 13 países 

para abordar a questão da compensação e acesso à justiça para pessoas traficadas (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2011: 1). A La Strada também contribuiu para o desenvolvimento do The Right 

Guide uma ferramenta de avaliação de impacto de direitos humanos no trabalho de combate ao 

tráfico (LA STRADA, 2015a). 

Dois projetos importantes integrados pela La Strada foram o ENPATES, a plataforma 

europeia para orientar a política de combate ao tráfico e o trabalho de monitoramento do 
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GRETA. Em 2013, a LSI e a Anti-Slavery International desenvolveram instruções para as 

ONGs reportarem informações ao GRETA. Devido ao importante trabalho realizado, a diretora 

da La Strada Ucrânia, Kateryna Levchenko, foi eleita membro do Grupo de Peritos do Conselho 

da Europa do GRETA (Idem). 

Em 2014, o Parlamento Europeu adotou uma resolução não-vinculante solicitando aos 

Estados-membros a criminalização da compra do sexo. A La Strada se juntou a centenas de 

organizações e pesquisadores para criticar essa medida, a considerando profundamente falha. 

Além de participação em fóruns multilaterais, a La Strada Polônia organizou um protesto em 

2014 em frente à Embaixada do Kuwait em Varsóvia contra a exploração de trabalhadores 

domésticos filipinos. Já em 2015, o LSI participou da Comissão sobre o Status da Mulher em 

Nova York e realizou um evento paralelo em conjunto com a GAATW (LA STRADA, 2015a). 

 

3.2.4. Prevenção e conscientização 

 

Em consonância com os princípios gerais da La Strada, as atividades de prevenção não 

pretendem desmotivar as pessoas sobre migração, mas sim promover a migração segura, 

garantindo que os potenciais migrantes disponham da informação de que necessitam para tomar 

uma decisão. Eles devem se informar dos riscos, sabendo como se proteger e onde podem obter 

ajuda, se necessário. Dentre as campanhas realizadas pela La Strada, foi produzido, em 1998, 

o curta-metragem “You have the right to dream, you have the right to know”, pela sede da 

Polônia. O filme conta a história de uma garota polonesa vendida em um bordel alemão. A 

principal mensagem do filme é que todos têm o direito de sonhar e de saber, pode ser 

maravilhoso, mas muitas vezes não é, o sucesso pode ser adquirido se a pessoa estiver 

informada. (LA STRADA, 2015a).  

As atividades de prevenção são, portanto, realizadas em três níveis. Em primeiro lugar, 

buscam reduzir o risco de tráfico, aumentando a conscientização sobre a questão para o público, 

a mídia e as escolas. Em segundo lugar, eles visam reduzir o risco entre grupos específicos, 

visando potenciais vítimas (particularmente mulheres jovens e meninas), chamadores da hotline 

e profissionais que estão em contato com grupos de risco em potencial. E, em terceiro lugar, 

visam reduzir os danos nos casos em que o tráfico já tenha ocorrido e prevenir novos danos, 
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visando as pessoas traficadas e profissionais que possam entrar em contato com eles. Este 

último requer uma estreita cooperação entre a prevenção e as equipes de assistência e apoio 

(LA STRADA, 2005: 89). 

A fim de simplificar as atividades e métodos de prevenção, um manual foi desenvolvido 

pela La Strada República Checa em cooperação com La Strada Bósnia Herzegovina. O manual 

cobre os princípios, ferramentas e práticas das atividades de prevenção e de operar uma linha 

direta: 

 

Figura 15 – Manual educativo para a prevenção do tráfico de pessoas na Ucrânia 

 
Fonte: LA STRADA (2005)6 

 

Dentro do programa La Strada, a gama de materiais e métodos de prevenção e educação 

foi desenvolvida pelas equipes nacionais, dirigidas a grupos específicos. Estes variam de 

folhetos, guias de viagem com informações sobre, entre outros, legislação nos países de destino, 

para cadernos, livretos, videoclipes, calendários, marcadores, cartões postais, adesivos, 

                                                   
6 Tradução do ucraniano: “Educational activities for the prevention of the trafficking of human beings. 
Methodological recommendations (appendix to the teachers’ manual).” (LA STRADA, 2005: 96). 
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cartazes, camisetas, botões, uma peça teatral e jogos de computador, bem como manuais e 

manuais para grupos específicos de profissionais (LA STRADA, 2005: 87). 

Em 2001, a La Strada Polônia lançou a campanha “O Outro Lado do Sol” que consiste 

em dois curtas-metragens. Um é voltado para meninas vulneráveis de 14 a 20 anos e o outro 

para profissionais (policiais, guardas fronteiriços, advogados) que entram em contato com 

pessoas traficadas. Já em 2005, a sede na Macedônia produz o documentário “You are alive”, 

que foi uma compilação de histórias inspiradas em fatos reais. O filme foi promovido durante 

a Campanha Nacional pela Conscientização sobre o Tráfico Humano na Macedônia (LA 

STRADA, 2015a). 

Em 2012, como forma de conscientização e prevenção a La Strada República Tcheca 

publicou uma revista em quadrinhos para trabalhadores migrantes estrangeiros para informá-

los sobre os riscos da exploração do trabalho no país e onde eles podem pedir ajuda. Para o 

maior acesso à informação, a sede na Holanda lançou o site “A partir de agora/ hoe nu verder” 

com informações sobre os direitos das pessoas traficadas nos Países Baixos em cinco idiomas: 

polonês, búlgaro, húngaro, holandês e inglês. A Bielorrússia também realizou a campanha 

“Pergunte antes de viajar” para promover a migração segura de cidadãos para o trabalho, 

viagens e, inclusive, casamento (Idem). 

Os materiais informativos abordam informações sobre migração e tráfico, outros 

materiais visam, predominantemente, a publicidade dos números das hotlines. Nos países que 

aderiram à UE (Polónia e República Checa) posteriormente, foi desenvolvido material 

informativo sobre a nova legislação relativa à migração laboral para outros países da UE. As 

hotlines desempenham um papel importante não só como uma forma de entrar em contato com 

potenciais vítimas de tráfico, mas também como forma de informar as mulheres e seus 

familiares sobre migração segura e os riscos de tráfico (LA STRADA, 2005: 89). 

 Os chamadores podem discutir seus motivos para procurar um emprego no exterior e 

as perguntas ou dúvidas que eles têm. O consultor da hotline pode fornecer informações sobre 

leis de imigração, trabalho e casamento no país de destino, sobre contratos, como ir e estudar 

no exterior de forma segura, sobre como reduzir riscos potenciais e como obter ajuda em caso 

de problemas. Além das linhas diretas, o La Strada pode ser contatado por e-mail para perguntas 

e conselhos. Informações também podem ser encontradas nos sites dos membros da LSI (Idem).  
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Para alcançar grupos em risco, as equipes da Strada visitam escolas, universidades e 

outros lugares onde podem se reunir com grupos para distribuir material informativo, organizar 

oficinas e ministrar palestras. Durante essas palestras, os participantes recebem informações 

sobre a definição de tráfico, sobre as maneiras pelas quais as pessoas são recrutadas, os riscos 

associados de ir para o exterior para um trabalho ou outros propósitos e como se proteger contra 

esses riscos (GAIST, 2009: 320).  

Alguns membros da La Strada usam grupos de professores ou voluntários treinados para 

alcançar as comunidades locais. Em vários países, a La Strada realizou lobby com sucesso para 

que fosse incluído no currículo escolar regular a questão da violência contra as mulheres e o 

tráfico de pessoas. O material de prevenção também é distribuído através de escritórios de 

emprego, clubes noturnos, registro de casamento, escritórios de pedidos de visto, centros de 

trânsito para migrantes ilegais, igrejas, outras ONGs e em palestras e seminários. Outra forma 

de distribuir informações é através de adesivos e panfletos em transportes públicos, shopping 

centers, agências dos correios, cinemas, cafés e outras instituições públicas, bem como grandes 

eventos com grande número de jovens (LA STRADA, 2005: 89).  

Os métodos usados e onde o material é distribuído depende da situação do país em 

questão. Como os trabalhadores do sexo constituem em um ‘grupo de risco’ importante, a La 

Strada pretende trabalhar em conjunto com organizações que trabalham com trabalhadores do 

sexo, por exemplo, trabalhadores de rua. Alguns projetos da La Strada trabalham em conjunto 

com educadores trabalhadores do sexo com informações sobre o tráfico e formas de se 

protegerem (Idem: 91). 

 

3.3. Resultados das atividades 

 
O principal objetivo da La Strada é fornecer às pessoas traficadas o apoio e a assistência 

de que elas necessitam para recuperar o controle de suas vidas. O contato direto da organização 

com as pessoas traficadas dá às equipes uma visão das experiências das vítimas. A partir daí se 

configuram os direitos e interesses que a La Strada busca defender (LA STRADA, 2015b). 

Desde o início da organização em 1995 até o ano de 2015, foram recebidas cerca 230 

mil chamadas pelas hotlines da La Strada (exceto a equipe dos Países Baixos em que os dados 
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não são recolhidos e não foram incluídas). No total, 1.786 pessoas traficadas foram registradas 

e apoiadas pelos países membro da LSI em 2014.  Em 2014, um total de 18.350 chamadas para 

linhas diretas nacionais foram relatadas em organizações da LSI, em comparação com 21.816 

chamadas em 2013 (LA STRADA, 2015c).  

 

Figura 16– Número de chamadas de hotline recebidas (1995-2015) 

 
Fonte: LA STRADA (2015b). 

 
No “La Strada International Annual Report 2014”, o mais recente publicado, mais de 

24 mil pessoas receberam assistência direta da organização neste ano. A La Strada ressaltou 

que as mulheres e as crianças continuam constituindo a maioria dos casos de tráfico de seres 

humanos para fins de exploração sexual, enquanto os homens estão mais envolvidos em casos 

de exploração laboral. Uma outra tendência observada, é que nos últimos anos houve um 

aumento no número de homens traficados, identificados e encaminhados (LSI, 2015: 4). 
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Figura 17 – Assistência promovida às vítimas pela La Strada International 

 
Fonte: LA STRADA (2015b) 

 

Apesar de não ser tão comum, há também casos de homens traficados em situações de 

exploração sexual e mulheres em situações de exploração laboral. Os serviços de trabalho 

doméstico, a construção e a agricultura foram destacados juntamente com a pobreza forçada e 

se tornaram áreas primárias de exploração laboral nos países membros La Strada.  Muitas 

vítimas de tráfico de seres humanos tiveram baixa escolaridade e muitas vieram de áreas rurais. 

A LSI cita um total de mais de 40 países de destino onde mulheres, homens e crianças foram 

traficados para fins de exploração sexual ou trabalho forçado durante 2014 (LSI, 2015: 4). 

A maior parte das vítimas do tráfico humano para o trabalho forçado são afetadas nas 

margens da economia formal, com emprego irregular ou status de migração. Além do aumento 

de pessoas identificadas e encaminhadas traficadas para exploração de mão-de-obra, outras 

tendências e mudanças podem ser detectadas a partir das informações recebidas e coletadas 

pelo LSI e suas organizações membros. As pessoas parecem ser traficadas em uma idade mais 

jovem e um aumento foi relatado no tráfico interno, tanto na Europa Ocidental como na 

Oriental. Ao mesmo tempo, as rotas do tráfico humano se originam mais longe. Embora a 
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maioria das pessoas traficadas de países onde La Strada está representada ainda sejam traficadas 

para a Europa Ocidental, o Oriente Médio e a Ásia, existem cada vez mais áreas de destino para 

os europeus (LA STRADA, 2015c). 

Em 2012, os pontos prioritários do Plano Estratégico 2012 – 2015, elaborado pela LSI, 

foram o monitoramento dos padrões de conduta, o desenvolvimento de uma plataforma de 

avaliação de monitoramento e a coleta de informações e dados. O objetivo em coletar números 

e informações era entender os diferentes aspectos do tráfico. Dessa forma, as organizações 

poderiam desenvolver melhores políticas e serviços de combate ao tráfico de pessoas e 

aumentar o foco das campanhas de prevenção. No final de 2014, essa plataforma contava com 

27 membros (LSI, 2015: 4). 

Como forma de proteger os dados coletados em ações antitráfico, a LSI participou do 

projeto datACT e também se envolveu em duas pesquisas: o TRACE (Trafficking As a Criminal 

Enterprise), que analisava o empreendimento por trás do tráfico e o DemandAT que buscava 

reduzir a demanda do tráfico por meio de políticas. A LSI também fez parte de vários projetos 

internacionais, incluindo o projeto “NGOs & Co: NGO-business engagement in addressing 

human trafficking” buscando fortalecer a cooperação entre as organizações de base e o setor 

empresarial na prevenção do tráfico de pessoas. A LSI contribuiu ainda para vários projetos 

implementados através de seus membros na Macedônia, Ucrânia e Bielorrússia (Idem: 6). 

A obtenção de dados e informações a obtenção e a melhoria do acesso a recursos estatais 

para as vítimas do tráfico. Também foi priorizada as atividades de lobby nos países membros 

da LSI em 2014. A realização do lobbying teve como objetivo a implementação mais efetiva da 

legislação, acessibilidade de assistência a cidadão e vítimas estrangeiras do tráfico. Entre os 

principais desafios mencionados pelos membros do LSI, destacam-se: identificação de vítimas, 

assistência e compensação, identificação de fatores de vulnerabilidade e grupos vulneráveis, 

coordenação entre prestadores de serviços e aplicação da lei (Idem: 14). 

 

3.3.1. Dilemas enfrentados e estratégias 

 

No geral, vários países membros do La Strada relatam desafios contínuos relacionados 

a crises econômicas contínuas, citando condições de exploração para cidadãos que migraram 
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para o exterior para o trabalho e para estrangeiros que migraram para os países de La Strada 

para preencher as lacunas da força de trabalho. Outros desafios em curso em relação a mudanças 

políticas e instabilidade atingem populações cada vez mais vulneráveis. Elas também impactam 

a tomada de decisões e o comprometimento de órgãos estaduais na implementação de legislação 

e ações e afetando a cooperação com outras partes interessadas (LSI, 2015: 11). 

Um dos dilemas apontados, no relatório de 2014 da La Strada, foi a questão da mídia, 

em que a abordagem de suas notícias frequentemente está direcionada em histórias 

sensacionalistas sobre as vítimas do tráfico na indústria do sexo. Apesar da LSI receber bem a 

atenção sobre a questão do tráfico nos meios de comunicação pública, a cobertura 

desequilibrada que é feita pela mídia sobre o tráfico acaba por criar falsas percepções e 

prejudicar os interesses das pessoas traficadas ao invés de apoiá-las. Dessa forma, a La Strada 

se posicionou desencorajando histórias sensacionalistas de tráfico humano, em vez disso, a 

organização promoveu o uso de pesquisas empíricas sólidas e fatos derivados de experiências 

para fornecer informações ao público (LSI, 2015: 21).   

Além disso, a La Strada fornece contatos e referências entre jornalistas e provedores de 

serviços. A LSI recebe suas atualizações através dos membros do LSI, listas de discussão, 

boletins informativos e outras fontes de informação. Em 2014, a organização atualizou 

regularmente a seção de notícias em seu site, por meio de um boletim de notícias online (Idem: 

24). 

Sobre os incentivos de cooperação entre ONGs e empresas, como no projeto “NGOs & 

Co: NGO-business engagement in addressing human trafficking”, foi realizada uma pesquisa 

em toda a Europa para avaliar as práticas existentes das ONGs antitráfico no envolvimento com 

o setor privado. As respostas das 27 organizações participantes foram analisadas e 

disponibilizadas on-line. Os resultados da avaliação mostraram que as alianças entre ONGs e 

empresas antitráfico ainda não atingiram todo o seu potencial, as organizações pesquisadas 

relataram exemplos limitados de sucesso (Idem: 6). 

A pesquisa revelou que a maioria dos entrevistados relatou ter se beneficiado de 

compromissos e patrocínios pontuais de curto prazo em uma escala bastante modesta do setor 

empresarial. As empresas ofereciam doações financeiras ou em espécie de produtos e serviços, 

tais como: suporte médico gratuito de hospitais para pessoas traficadas, serviços de hospedagem 
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de linha direta de telefone ou site, tempo de antena gratuito na TV, espaço livre em mídia 

impressa, transporte ou eventos produtos, incluindo alimentos e suprimentos de higiene (HOFF, 

2014: 11). 

As empresas, em geral, possuem uma grande responsabilidade no papel do combate ao 

tráfico de seres humanos e devem se informar sobre como acontece o seu abastecimento. Por 

exemplo, os seus fornecedores e a cadeia de suprimentos e também a demanda, como a força 

de trabalho. A La Strada acredita que o setor de negócios deve procurar ONGs antitráfico 

compostas por especialistas em lidar com o tráfico de pessoas. No contexto deste projeto, a LSI 

lançou, em outubro de 2014, uma campanha denominada “Used in Europe” para aumentar a 

conscientização sobre a questão do tráfico de pessoas e a exploração do trabalho na Europa. O 

conhecimento dos fatos é fundamental para intensificar a pressão sobre os governos e empresas 

como forma de evitar o sofrimento e as violações dos direitos humanos ligados aos produtos e 

serviços do dia-a-dia na Europa (LA STRADA, 2015c). 

 

Figura 18 – Campanha “Used in Europe” 

 
Fonte: LA STRADA (2015c). 

 

Uma das principais questões apontadas no Relatório Anual da La Strada de 2014, é que 

todos os países da UE transpuseram a Diretiva 2011/36/UE sobre Prevenção e Combate ao 
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Tráfico de Seres Humanos. A Diretiva 2011/36/UE foi adotada pelo Conselho, em abril de 

2011, e deveria ter sido transposta pelos Estados-Membros até 6 de abril de 2013. No entanto, 

vários desses direitos não são (ainda) totalmente transpostos para a legislação nacional e, 

quando o são, dificilmente são implementados na prática (LSI, 2015: 4).  

A Diretiva 2011/36/UE substituiu a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, do dia 19 de julho 

de 2002, procurando dar respostas às lacunas existentes na União Europeia relativamente a 

legislação sobre o crime de tráfico de pessoas. De acordo com a Diretiva 2011/36/UE em seu 

preâmbulo,  a sua elaboração deve-se essencialmente ao art.83º n.º1 do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia, que institui que o Parlamento Europeu e o Conselho 

“podem estabelecer regras mínimas relativas à definição das infracções penais e das sanções 

em domínios de criminalidade particularmente grave com dimensão transfronteiriça que resulte 

da natureza ou das incidências dessas infracções”, especificando como um domínios de 

criminalidade em causa, o tráfico de seres humanos e a exploração sexual de mulheres e 

crianças (PARLAMENTO EUROPEU, 2011). 

Analisando o Relatório sobre a aplicação da Diretiva 2011/ 36/ UE realizado pelo EPRS 

(European Parliamentary Research Service) em abril de 2016, é possível perceber que as 

dificuldades da implementação ainda continuam sendo um problema. Mesmo nos Estados-

Membros que, em princípio, aplicaram os requisitos da diretiva, a sua aplicação efetiva no 

terreno parece desigual (SCHERRER, WERNER, 2016: 5).  

Isto é particularmente verdadeiro quando se leva em conta a sua dimensão de gênero, 

apesar de este ser um elemento importante da Diretiva, os trabalhos de investigação destacam 

desafios significativos para assegurar a identificação precoce das vítimas, o que é um pré-

requisito para lhes dar apoio, assistência e proteção. Mesmo que esses desafios sejam o 

resultado de várias deficiências muitas vezes dependentes de contextos nacionais específicos 

(formação inadequada de funcionários da linha de frente, programas insuficientemente 

financiados, prioridade dada à acusação sobre proteção, ausência de mecanismos de 

encaminhamento), os autores concordam com o fato de que a abordagem de gênero na luta 

contra o tráfico de seres humanos impede que as vítimas de tráfico sejam reconhecidas como 

tais e as impedem de receber apoio e assistência adequados (Idem: 12). 
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 Segundo o Scherrer e Werner, 2016 (2016: 13), o acompanhamento é particularmente 

importante na área da luta contra o tráfico de pessoas e para a proteção de suas vítimas. Afirma-

se que o quadro desta diretiva já é, de facto, muito sólido, mas que tem de ser aplicado na 

prática. Na ausência de uma aplicação coerente de todos os elementos da Diretiva nos Estados-

Membros, os autores do tráfico continuarão a explorar lacunas jurídicas, bem como qualquer 

falta de determinação na área da acusação, em detrimento das vítimas. Além disso, a proteção 

das vítimas só pode ser assegurada pela implementação coerente de mecanismos dedicados e 

pela aplicação efetiva de medidas de proteção e prevenção. 

A maioria dos Estados-Membros mostra um baixo número de vítimas identificadas. Os 

dados recolhidos pelos organismos e agências de coordenação nos Estados-Membros não são 

sistematicamente agregados por sexo, idade e tipos de exploração. Além disso, quando dados 

sobre gênero e indicadores sobre TSH estão disponíveis, eles não são necessariamente levados 

em consideração no planejamento de políticas. Como resultado, muitas das vítimas do tráfico 

de seres humanos nunca são identificadas e encaminhadas para assistência. Além disso, o baixo 

número de vítimas identificadas muitas vezes leva à suposição de que o tráfico é um fenômeno 

marginal (SCHERRER, WERNER, 2016: 17).  

A maioria das avaliações sobre os esforços dos Estados para implementar a legislação 

de combate ao tráfico se baseia nas informações fornecidas pelos governos e ficam 

concentradas mais na implementação na teoria do que na prática. Como forma de se aproximar 

da realidade do tráfico e de acordar as causas profundas, são necessárias informações 

qualitativas e quantitativas sobre o tráfico. Dessa forma, o movimento de combate ao tráfico 

precisa de uma agenda social para abordar todos os fatores que criam vulnerabilidade e 

desenvolver novas estratégias para proteger os direitos. (LA STRADA INTERNATIONAL, 

2015: 7).  

Analisando as dificuldades possuídas pelas ONGs, três representantes das sedes La 

Strada Ucrânia, Polônia e República Tcheca deram seu parecer sobre o assunto. Quando lhes 

foram perguntadas sobre a identificação precoce de migrantes e refugiados na chegada em seus 

respectivos países, a Entrevistada 2, afirmou que havia fiscalização nas fronteiras do seu país, 

porém a Entrevistada 1 afirmou que não havia nenhum procedimento nas fronteiras “there is no 
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special procedure. We fight for years for mandatory identification”. Já, a Entrevistada 3, da La 

Strada acrescentou: 

 
I am not aware of such mechanisms for migrants generally. As there are no controls 
on Schengen borders and at the airport only formal controls of documents (as far as I 
know). Trafficked people are identified more likely later by various institutions such 
as police, inspection department of labour office, Refugee Facilities Administration, 
NGOs, Ministry of Foreign Affairs, embassies, NGO's, etc. 

 
 

Além disso, quando perguntadas sobre as instituições de seus países envolvidas na 

identificação inicial de pessoas traficadas, a grande maioria apontou a polícia fronteiriça, as 

ONG de combate ao tráfico e os consulados e embaixadas, porém a federação dos sindicatos 

não é apontada por nenhuma das 3 sedes, sendo um órgão de atividades de grande importância 

na fiscalização desse setor e pouco explorado. Sobre as principais dificuldades na identificação 

das vítimas elas apontaram a falta de conhecimento das ‘partes relevantes’ sobre a situação das 

vítimas. A Entrevistada 2 apontou que “No knowledge of languages by stakeholders, special 

identification of children who are travelling alone (somethimes they are not children as they are 

20-25 years old but told about their 15-17), sometimes it is not trafficking but smuggling across 

the border.” 

A Entrevistada 1 aponta que o problema é não serem tomadas medidas eficazes ‘na 

prática’ afirmando que “Lack of procedure means, that mostly cases presumed victims are not 

interviewed to discover their situation”. Dessa forma, todos os procedimentos ficam limitados 

na identificação de uma vítima do tráfico. E a Entrevistada 3 afirmou que “The identification 

of a trafficked person requires to pay attention to relatively subtle and non-specific signs which 

may be difficult (...)”. 

Sobre o fornecimento de informações às vítimas a propósito de práticas relevantes em 

relação a informar às pessoas traficadas sobre residência e retorno, todas as organizações 

apontaram que as vítimas do tráfico são informadas sobre residência, retorno seguro e 

reintegração; e que também é levado em consideração os desejos das vítimas em relação a pedir 

residência ou voltar para o país de origem.  A Entrevistada 3 abordou que a falta de recursos 

financeiros também pode ser um empecilho no apoio ao retorno das vítimas, dizendo “The 
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procedure sometimes takes long time, there is not much work done for reintegration od the 

trafficked people, both due to lack of financial and personal capacities of NGOs, I guess”.  

Ainda nessa questão, a Entrevistada 1 apresenta as atividades e o problema enfrentado 

pela La Strada: 

 
The leading institution for help and support for victims of trafficking is national centre 
for Intervention and consultation for victims of Trafficking. The Centre is run by: La 
Strada Foundation against Trafficking in persons and Slavery. We offer basic sarvice: 
medical, legal, psychological and social including safety place. The problem is 
reintegration (lack of money for vocational trainings and proffessional activation)  

 

Das atividades de assistência às vítimas realizadas pelos membros La Strada 

entrevistados. As práticas mais exercidas nos países das entrevistadas são os serviços de 

informação sobre os direitos e obrigações das vítimas e logo após acomodação temporária e 

assistência médica. As três atividades menos realizadas são o apoio à logo prazo; suporte para 

o retorno da vítima e a reintegração; e, em último lugar, a monitorização do retorno e integração 

da vítima.  

Em 2015, após 20 anos de atividades, a LSI desenvolveu um plano estratégico de 4 anos. 

O desenvolvimento do Plano Estratégico (2016-2020) foi identificado pelo La Strada 

International como um importante meio de solucionar as dificuldades encaradas pela 

organização e fornecer um quadro comum que promova fundamento para o futuro das diversas 

organizações membros independentes que compõem a rede. As ONGs têm uma grande gama 

de dados disponíveis para outras instituições e têm o conhecimento e experiência sobre a 

implementação e o impacto de políticas de combate ao tráfico. (Idem: 1-5). 

Uma das estratégias delineadas é a busca pelo acesso à justiça. O Plano Estratégico da 

La Strada conta com a adoção de uma nova advocacia para a mudança. O tráfico de seres 

humanos é um fenômeno que é bem pesquisado e ressaltado, porém muitas vezes as histórias 

sobre o tráfico não refletem a realidade do crime, nem a realidade das experiências e 

necessidades das pessoas traficadas. A LSI considera que lhes falta o conhecimento e a perícia 

na legislação internacional e as habilidades de monitoramento.  O objetivo é que as 

organizações principais estejam equipadas com ferramentas e habilidades para incluir a 

implementação da legislação internacional e avaliação do impacto sobre os direitos das pessoas 
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traficadas em seu trabalho diário e que elas possam desenvolver uma advocacia baseada em 

evidências (Idem: 7).  

A eficiência da assistência das ONGs é muito dependente da legislação nacional sobre 

o tráfico e as políticas de imigração do país de destino. Um exemplo disso é que alguns países 

europeus, como Alemanha e os Países Baixos, introduziram autorizações de curta duração para 

as pessoas traficadas que desejam testemunhar contra seus traficantes. Porém, as vítimas muitas 

vezes se abstêm de testemunhar por medo de que elas ou seus parentes estejam em perigo de 

sofrer alguma retaliação. A legislação atual desses países sobre migração também desencoraja 

as vítimas a tomarem riscos de testemunhar, pois não existe nenhum esquema de proteção a 

testemunha. Muitas vezes, até sobreviventes que desejam testemunhar acham muito difícil 

discutir o que aconteceu com elas (TZVETKOVA, 2002: 60). 

Dessa forma, busca-se um amplo entendimento sobre o tráfico de seres humanos, as 

causas e consequências em relação às políticas sobre migração, trabalho sexual, direitos das 

mulheres, trabalho, etc., com base nas experiências de pessoas traficadas, grupos afetados e 

ONGs de base. Dentre as atividades para atingir esse objetivo estão o desenvolvimento de um 

sistema de monitorização de ONGs a nível europeu sobre a implementação dos direitos, a 

capacitação das ONGs sobre leis e direitos humanos e órgão de monitoramento. Também são 

tarefas importantes a realização de um sistema de coleta de dados das ONGs baseado na 

privacidade e no consentimento, a elaboração de pesquisas e análises e reportar aos órgãos de 

monitoramento internacional os resultados (LA STRADA INTERNATIONAL, 2015: 9). 

O apoio que é fornecido às pessoas traficadas é financiado pelos Estados e depende da 

cooperação das autoridades com as pessoas oficialmente identificadas como traficadas. A La 

Strada busca manter um suporte totalmente inclusivo para todas as vítimas e se torna difícil 

para a organização conseguir um financiamento para serviços prestados às vítimas que não são 

oficialmente identificadas. O financiamento do governo para os serviços prestados a pessoas 

traficadas pode levar à interferência do Estado no trabalho de uma ONG independente tornando 

difícil se manter independente e garantir os interesses que os clientes esperam do trabalho da 

organização (Idem: 6). 

Na década de 1990, parecia haver muito financiamento disponível para a sociedade civil 

na Europa Central e Oriental, em parte possivelmente porque as ONGs eram vistas como 
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"agentes de mudança positiva" e se beneficiavam da agenda neoliberal de "retroceder o Estado". 

Por volta de 2000, o clima de financiamento mudou para as ONGs da Europa Central e Oriental, 

porque muitas organizações de ajuda e desenvolvimento mudaram-se para outras regiões do 

mundo. Além disso, após 2004 e 2007, a União Europeia incluiu 17 novos Estados Membros. 

Os doadores perceberam que era necessário menos dinheiro para as ONGs, argumentando que, 

em novos países da UE, elas não precisariam mais de sua ajuda, como havia agora 

oportunidades de financiamento da Comissão Europeia e de outras fontes. Nas últimas duas 

décadas, a União Europeia tem sido um importante doador de iniciativas de combate ao tráfico, 

tanto de ONGs como de outras partes interessadas no campo (HOFF, 2014: 2). 

Por trás do financiamento antitráfico, os governos podem ter motivos claros, como a 

autopromoção ou, no caso do combate ao tráfico, compromissos morais que impõem restrições 

aos gastos. Além disso, alguns governos nacionais colocam restrições sobre como as ONGs em 

seus países usam o financiamento externo. Tudo isso afeta as ONGs antitráfico e seu trabalho 

diariamente, pois elas se veem obrigadas a fazer mudanças organizacionais e de pessoal, ou 

fazer cortes em programas e serviços. Às vezes, muitos trabalhos adicionais são realizados, a 

fim de garantir a renda, com o risco de que haja menos tempo para o trabalho principal (Idem: 

12).  

Como estratégia, a LSI busca apoiar outras ONGs a permanecerem independentes e 

manter os serviços de alta qualidade com base nas necessidades das pessoas traficadas e grupos 

afetados. Elas também buscam integrar as vozes das pessoas traficadas através do auto-

monitoramento destas. Para isso, elas realizam atividades como: avaliação das necessidades das 

pessoas traficadas; desenvolvimento de novos serviços baseados nas necessidades delineadas; 

incluir ferramentas e diretrizes desenvolvidas no projeto de pesquisa; revisar os padrões de 

serviço garantindo a inclusão e; a capacitação para provedores de serviços em questões como 

proteção de dados, compensação, linhas telefônicas de atendimento e monitoramento (LA 

STRADA INTERNATIONAL, 2015: 6). 

Apesar de ser de grande valia, que os órgãos estatais estejam trabalhando na questão do 

tráfico humano, e novos programas de financiamento tenham sido lançados, um efeito negativo 

é significativo. Os doadores usam organizações internacionais para canalizar o financiamento, 

o que implica que grande parte do dinheiro vai para os custos de gestão e coordenação, em vez 
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de para as comunidades locais, pessoas traficadas e trabalho direto. Além disso, alguns dos 

programas estabelecidos pela ONU também competem com as ONGs pelo financiamento, e 

apenas algumas organizações conseguiram acessar o financiamento para o trabalho de 

assistência direta com pessoas traficadas a partir dos fundos projetados para isso (HOFF, 2014: 

6). 

Como uma organização financeiramente sustentável e independente, a La Strada 

International ainda possui desafios e questões a enfrentar para o seu funcionamento. Para 

podermos ser críticos, devemos reconhecer a importância da independência da rede é a melhor 

forma para garantir a emancipação é ter vários doadores apoiando o trabalho da organização. A 

LSI ainda está muito dependente da UE para financiar tanto o trabalho principal como os 

projetos. Dessa forma a grande parte do dinheiro gasto no combate ao tráfico ainda está em 

projetos e atividades de justiça criminal e apenas uma pequena porcentagem é destinada a 

pessoas traficadas (LA STRADA INTERNATIONAL, 2015: 8).  

São objetivos da LSI conseguir que seu trabalho principal seja garantido pelo 

financiamento de vários doadores. Além disso, a ONG procura a maior conscientização dos 

doadores e mais doadores para o financiamento baseado em direitos humanos para esforços de 

combate ao tráfico. Para alcançar suas metas, propõe-se atividades de análise de estratégias de 

capacitação de recursos, explorar oportunidades para alcançar a máxima rentabilidade, investir 

no desenvolvimento de relacionamento com os doadores, influenciar os doadores para garantir 

financiamento suficiente para o trabalho de combate ao tráfico baseado em direitos (Idem: 9).  

Na Europa há uma crescente conscientização de que o setor privado deve se tornar mais 

engajado, inclusive financeiramente engajado, na luta contra o tráfico de seres humanos. 

Embora isso seja promissor, a cooperação com o setor privado também traz questões éticas para 

as ONGs, por exemplo, como garantir que o efeito da contribuição de um negócio seja apoiar 

a missão da organização, em vez de causar qualquer dano, e como saber a renda desse negócio 

não depende de mão-de-obra forçada ou exploradora. Além disso, a experiência mostra que a 

maioria das empresas não está disposta a fornecer subsídios diretos para as ONGs e, em vez 

disso, procurar outras maneiras de cooperar e engajar-se (HOFF, 2014: 11). 

Outra estratégia importante, é o desenvolvimento de uma agenda social. O tráfico 

humano não é um fenômeno isolado. É possível reconhecer que as áreas da migração, 
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desenvolvimento, mercado de trabalho e políticas sociais no tráfico de pessoa devem ser 

abordadas na plataforma da política internacional a fim de realizar as mudanças estruturais 

necessárias para realmente lidar com as causas profundas do tráfico de seres humanos. O 

objetivo é desenvolver diretrizes de trabalho decente e responsabilidade social, juntamente com 

as organizações internacionais, empresas e o público (LA STRADA INTERNATIONAL, 2015: 

8). 

Como atividades propostas é importante a formação de alianças com outros movimentos 

sociais que trabalham com mulheres, crianças e direitos humanos, trabalho, migração, 

desenvolvimento e meio ambiente para abordar as diferentes áreas com base na avaliação e 

estratégia dos interessados. Além disso, o envolvimento com outros movimentos sociais para 

desenvolver uma agenda social para abordar o tráfico de seres humanos. Também há o interesse 

em desenvolver estratégias para aderir as empresas e o público na responsabilidade social 

corporativa (Idem: 8).  

A La Strada International é conhecida, muitas vezes, pelos serviços de assistência 

prestado às vítimas. No entanto, muitas vezes não é tão fácil medir a eficácia e o impacto do 

trabalho realizado, tanto no nível de base como no nível de advocacia. A fim de acompanhar as 

mudanças nas necessidades das pessoas traficadas e poder responder às novas tendências 

emergentes em nível internacional, precisa-se de um melhor monitoramento e avaliação das 

atividades realizadas como parte integrante do trabalho da organização (Idem: 9). 

A importância do envolvimento da sociedade civil no monitoramento e avaliação é que 

as ONGs têm evidências de seu trabalho no nível de base e sabem se a legislação é 

implementada ou se a estrutura existe apenas na teoria. A sua experiência e estudos de caso 

documentam em que medida as medidas de legislação e combate ao tráfico estão a ser 

implementadas, se beneficiam as pessoas traficadas e qual o impacto que as políticas têm nos 

direitos das pessoas traficadas. Isso pode ser documentado por meio de estudos de casos e 

exemplos de tendências (DOORNINCK, 2013: 4). 

Como objetivos busca-se uma compreensão clara da eficácia e impacto do trabalho do 

LSI através do monitoramento do trabalho da organização para que ela esteja em condições de 

reagir de modo rápido e eficaz às tendências e mudanças.  Além disso, é necessária uma 

estrutura interna transparente, forte e flexível para membros e parceiros. Como forma de colocar 
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os objetivos em práticas, as a necessidade de desenvolver: um sistema interno de 

Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem; uma nova estrutura de cooperação para a LSI, 

juntamente com membros e parceiros e; uma estratégia sobre políticas de pessoal e voluntariado 

(LA STRADA INTERNATIONAL, 2015: 9). 

A apresentação de relatórios sombra aos órgãos internacionais de monitoramento é uma 

maneira útil de reforçar a defesa e o lobby nacional na tentativa de influenciar a mudança de 

políticas. A La Strada International acredita que o monitoramento do cumprimento das 

obrigações e a avaliação da implementação das políticas de combate ao tráfico, bem como a 

avaliação do impacto sobre os direitos humanos, é uma das tarefas das organizações da 

sociedade civil envolvidas no trabalho de combate ao tráfico. Enquanto algumas organizações 

cujo negócio central é prestar assistência a pessoas traficadas podem ter capacidade limitada 

para se engajar no debate de políticas, é importante que a experiência delas e as vozes das 

pessoas que elas assistem sejam incluídas no debate internacional (DOORNINCK, 2013: 4). 

A última estratégia criada no Plano Estratégico 2016-2020 é se tornar uma organização 

líder. Isso acontece, porque apesar da La Strada International ser reconhecida por muitas partes 

interessadas como uma organização líder no campo do combate ao tráfico, nem sempre o 

trabalho realizado, a visão e a missão da organização são conhecidos num campo mais amplo 

(LA STRADA INTERNATIONAL, 2015: 10).  

O papel da sociedade civil não é totalmente reconhecido e apoiado na Europa, em 

particular em alguns países europeus. O trabalho das ONGs deve ser mais visível entre um 

grupo mais amplo e suas melhores práticas devem ser promovidas, para garantir respeito e um 

mandato claro para as ONGs no campo do combate ao tráfico. A LSI identificou a necessidade 

de promover a compreensão e a visão compartilhada da rede. Um dos objetivos estratégicos da 

LSI para o período de 2012 a 2015 foi a de aumentar a visibilidade da La Strada e de sua 

plataforma de organizações. Por esse motivo, a LSI contratou um novo gerente de marketing 

freelancer em 2013, que continuou a trabalhar na LSI em 2014 (LSI, 2015: 23). 

Já no Plano Estratégico 2016-2020, a organização busca visibilidade e políticas de 

combate ao tráfico baseadas em direitos humanos em um campo mais amplo (doadores, outros 

movimentos sociais), boas relações de trabalho com organizações internacionais e 

intergovernamentais, descobrir novas tendências e desenvolvimentos para a LSI e pelos 
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membros da Plataforma. Para isso, a organização pretende desenvolver novas estratégias de 

comunicação, investir em relações de trabalho com organizações internacionais e 

intergovernamentais e governos; e compartilhar informações entre organizações da sociedade 

civil (LA STRADA INTERNATIONAL, 2015:10).  

 

3.4. Balanço crítico (facilidades e dificuldades) 

 
A La Strada é a maior organização não governamental de combate ao tráfico na Europa. 

Ela alcançou tal posição de liderança pois se tornou uma organização dinâmica que, além de 

estar sempre buscando novas atividades de combate ao tráfico, ela se expande cada vez mais, 

capacitando outras organizações e buscando possuir maior controle sobre o crime. Neste 

capítulo foi possível reunir informações e responder à pergunta: O que faz a La Strada especial? 

Um dos pontos principais a ser ressaltado é que a LSI criou diversas parcerias por todo 

o continente europeu. A organização estabeleceu relações Leste-Leste e Oeste-Leste entre 

ONGs independentes baseada no compartilhamento de conhecimento e expertise para que todos 

os membros aprendessem uns com os outros. Além disso, todos os membros La Strada 

compartilham dos mesmo princípios, missões e campanhas. Mesmo sendo os pilares de todas 

as sedes a Assistência e Apoio, Informação e Lobby, Prevenção e Educação, cada membro 

implementa este quadro conjunto adaptado à situação específica do seu próprio país. Apesar de 

possuírem particularidades diferentes, todas as sedes conseguem se comunicar e organizar suas 

atividades em prol do mesmo objetivo.  

Outro ponto importante é a questão do gênero. A La Strada buscou delinear e descobrir 

o porquê o tráfico de mulheres era maior que o de homens naquela região abordando a 

‘feminização da migração’. Geralmente, há muito pouca atenção às questões de gênero nos 

processos de tomada de decisão e no que diz respeito à formulação de políticas e prestação de 

serviços, mas a desigualdade de gênero é um fator importante que contribui para o problema do 

tráfico de mulheres para exploração sexual. Além disso, fortes restrições sociais e culturais 

significam que abordar relações de gênero desiguais e a construção social dos papéis das 

mulheres é difícil. 
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Já um ponto de referência significativo da La Strada é o sistema de comunicação e 

encaminhamento através da qual os indivíduos podem facilmente ser identificados e 

assessorados nos países. A partir do sistema de hotlines, a LSI conseguiu ganhar a confiança de 

pessoas traficadas e potenciais vítimas adquirindo o contato direto a informações de difícil 

acesso pelos Estados. Além disso, a organização faz uma abordagem holística, multidisciplinar 

e multinível em suas atividades, conseguindo englobar diversos assuntos como prostituição 

infantil, pornografia, etc. 

Existe prioridade nas atividades realizadas, a base de todas as atividades são os contatos 

diretos com pessoas traficadas. O ponto central são as pessoas traficadas, ou seja, as 

preocupações, a assistência, o apoio às necessidades e pontos de vista das pessoas traficadas 

atuam como um contínuo em todo o trabalho de La Strada e são decisivas para qualquer ação. 

Porém a organização também visa os resultados a longo prazo. A LSI trabalha para aumentar a 

conscientização sobre o tráfico como uma violação dos direitos humanos por meio de 

campanhas, propagandas, atividades de prevenção, etc. A ONG informa as mulheres sobre os 

riscos e como se proteger, oferece assistência de longo prazo, trabalha para a inclusão social 

das pessoas traficadas nos países de origem e destino e defende os seus direitos como vítimas 

de um grave abuso dos direitos humanos.  

A capacitação é também uma das principais estratégias da La Strada. A ONG está 

comprometida com a capacitação de outras ONGs, pois acredita que o envolvimento ativo de 

organizações e outros setores relevantes da sociedade civil é crucial para abordar efetivamente 

o tráfico. Segundo Wylie e McRedmond (2010: 71) existem vários argumentos que consideram 

uma grande vantagem a La Strada influenciar outras organizações a serem independentes. É um 

grande perigo várias organizações serem dependentes de apenas uma organização. As 

atividades de combate ao tráfico e assistência às vítimas se tornariam completamente 

ineficientes se a La Strada fosse abordar todos os problemas das organizações e se tornaria 

incapaz de trabalhar tão intensamente como normalmente. 

A maior dificuldade da La Strada que é constantemente reforçada pela organização é a 

questão do apoio jurídico às vítimas. Apesar de participar fortemente de fóruns multilaterais, 

fornecer informações e dados, protestar ativamente sobre a aplicação dos direitos humanos. São 

os Estados que decidem aplicar uma legislação mais ou menos favorável às vítimas do tráfico. 
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Os governos tendem a se concentrar na introdução e implementação de legislação nova e 

existente e na organização de conferências.  

Muitos países adotaram a Diretiva 2011/36/UE, porém tiveram dificuldades de a colocar 

em prática ou a abordaram de maneiras diferentes. Algumas dessas dificuldades surgem da falta 

de uma forte vontade política para enfrentar e resolver o problema o que dificulta a proteção 

das vítimas. Essas barreiras e restrições limitam severamente as contribuições que as ONGs 

podem fazer para abordar os fatores de oferta e demanda do tráfico.  

Outro ponto importante é a monitorização de dados realizadas pela La Strada. As 

informações fornecidas pela organização são de extrema importância para a criação de políticas 

e a realização de pesquisas e investigações. Isso é importante para controlar o fluxo do tráfico, 

a origem das vítimas, o sexo, idade, etc. Infelizmente, a La Strada não consegue incluir nessas 

estatísticas as vítimas que não se identificam. Além disso, apesar de elaborar planos estratégicos 

e relatórios anuais, a organização possui poucas informações em nível europeu. As sedes, 

particularmente, conseguem fornecer mais dados e informações do que a La Strada 

International, o que dificulta a interpretação de informações na União Europeia. 

Sobre o financiamento, a La Strada possui vários doadores, mas não são suficientes para 

a emancipação da organização. Além disso, existem doadores que abandonam causas por novas 

tendências. Sobre o financiamento dos governos, as ONGs recebem financiamento e contratos 

para executar serviços sociais específicos para pessoas traficadas. Em grande parte da Europa, 

a sociedade civil e as organizações internacionais prestam serviços especializados de 

reabilitação e reintegração.  

Na La Strada, sedes na Bulgária, República Checa, Moldávia, Países Baixos e Polónia 

prestam estes serviços. Porém, é o governo quem decide quais ONGs devem executar os 

serviços. Além disso, o governo decide quais serviços são ou não necessários, os níveis de 

financiamento e os níveis de compensação que podem ser pagos às vítimas. Em alguns países, 

os montantes de financiamento são bastante baixos e obter credenciamento é mais uma questão 

simbólica do que uma questão financeira. 

Assim, é possível perceber que a La Strada trabalha em todos os eixos na busca do 

combate ao tráfico, porém a execução de suas atividades se torna dependente do 

posicionamento dos Estados. A organização tem o papel fundamental no trabalho de assistência 
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às vítimas do tráfico na Europa, pois consegue ter acesso direto às pessoas traficadas e perceber 

suas principais necessidades e conseguiram, através dos anos, ganhar mais destaque no 

ambiente internacional, obtendo maior visualização e expressão em fóruns multilaterais, 

principalmente em suas exigências na União Europeia. Porém suas ações se tornam limitadas 

quando são os órgãos estatais os responsáveis em colocar as atividades de combate em prática. 
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Conclusão  

 

É notório, perante tudo o que foi apresentado nesta investigação, a importância das 

ONGs no sistema internacional e das atividades de combate ao tráfico de pessoas para a 

exploração sexual que realizam nesse cenário. A pesquisa sugere que são as ONGs que realizam 

grande parte do trabalho de assistência de vítimas do tráfico de pessoas, já os governos tendem 

a se concentrar na introdução e implementação de legislação. Para esta análise, tanto as questões 

conceituais e análise das ONGs nas Relações Internacionais, abordadas no capítulo 1, quanto o 

quadro histórico das organizações não governamentais sob o contexto do tráfico na Europa, 

abordado no capítulo 2, foram essenciais para que fosse possível constatar a participação das 

ONGs quanto as suas atividades.  

O primeiro capítulo traça um panorama do tráfico de seres humanos, configurado em 

dois aspectos principais: a influência do cenário globalizante na atuação e desenvolvimento de 

grupos organizados transnacionais os quais operacionalizam a prática do crime, assim como a 

existência de políticas anti-migratórias restritas nos países de destino das vítimas as quais se 

tornam vulneráveis ao tráfico de pessoas. Portanto, pode-se afirmar que o tráfico de pessoas se 

apresenta como um fenômeno impulsionado e condicionado pela nova configuração mundial 

proveniente da globalização.  

Ainda no primeiro capítulo foi possível perceber que as ONGs tomam a liderança no 

combate ao tráfico em muitos países, apesar de seus recursos limitados de financiamento, 

treinamento e acesso à informação. Suas atividades, objetivos e orientação de combate ao 

tráfico estão ligados ao contexto social e cultural de seus respectivos países e regiões e refletem 

padrões locais de tráfico. As ONGs apresentaram um papel difusor de denúncia e de proposição 

da mobilização. Elas também tiveram importante desempenho na interlocução com o 

legislativo, apontando questões a serem discutidas pelas autoridades governamentais. 

No segundo capítulo foi possível observar o contexto das vítimas do tráfico de pessoas 

para a exploração sexual na Europa. A queda do Muro de Berlim e a abertura das fronteiras 

para a Europa Ocidental causaram um aumento notável no tráfico humano na Europa Centro-

Oriental. A mudança repentina do mercado estatal comunista para o mercado capitalista 

resultou em altas taxas de desemprego em vários países da Europa Central-Oriental. 
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Principalmente porque as mulheres que sofriam com o desemprego e, consequentemente, 

parecia ser uma boa solução se mudarem para países economicamente favoráveis. Com as 

alterações políticas, o tráfico, em geral, e o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, 

em particular, atingiu proporções alarmantes.  

Sobre o desempenho das ONGs de combate ao tráfico na Europa, existe um ponto de 

extrema importância: a cooperação com outras instituições. As ONGs funcionam como uma 

plataforma para o intercâmbio de informação e cooperação entre instituições e organizações 

envolvidas na luta contra o tráfico de seres humanos. Elas têm como objetivo melhorar a 

coordenação de atividades preventivas, apoio e reintegração de vítimas. Além disso, a 

participação das ONGs em plataformas conciliadas com a Comissão Europeia é fundamental 

para evidenciar suas necessidades, buscando sustentação a ações mais efetivas e atuantes. 

Fornecendo informações e oferecendo mais sustentabilidade aos trabalhos realizados pelas 

ONGs, na busca de maior atuação do Estado frente a este tema.  

No terceiro capítulo, no estudo de caso da La Strada foram observadas as medidas de 

prevenção destinadas a aumentar a conscientização sobre o tráfico, o reconhecimento de riscos, 

a prevenção da vulnerabilidade e as redes de apoio como componentes essenciais de qualquer 

estratégia antitráfico. A desigualdade de gênero é apontada pela LSI como um grande fator que 

contribui para o tráfico de pessoas para a exploração sexual. A análise de gênero em apoio à 

prevenção fornece uma abordagem útil para lidar com questões de tráfico.  

A questão do gênero é importante para o desenvolvimento da investigação, pois as 

condições em que as vítimas são colocadas influenciam as suas decisões.  A La Strada realiza 

iniciativas de prevenção de longo prazo e aborda os papéis e relações de gênero que existem 

em todas as sociedades e se manifestam em práticas discriminatórias e oportunidades limitadas 

para meninas e mulheres em casa e no local de trabalho. A organização busca garantir que as 

mulheres tenham acesso a oportunidades econômicas viáveis, bem como à tomada de decisões 

políticas em seus países de origem.  

Por meio da análise das atividades da La Strada e, por meio do embasamento das 

entrevistas realizadas, foi possível realizar um balanço crítico da organização no sistema 

internacional. Os pontos fortes das ONGs são: a gestão do contato direto das ONGs com as 

vítimas permite uma rápida intervenção; eficiente colaboração transnacional para retornos 
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seguros; envolvimento ativo dos programas de educação e prevenção, abordagem e 

administração específica de cada caso; desenvolvimento de ferramentas e recomendações para 

influenciar as instituições estatais, entre outros. Também foram indicadas as principais 

fraquezas como o procedimento de identificação formal frequentemente complexo; os 

estereótipos que levam a uma percepção errada das pessoas traficadas; os profissionais para a 

prestação de medidas de assistência, por vezes, não especializados ou desmotivados para 

realizar o seu trabalho, entre outros. A questão mais importante para as ONGs é a necessidade 

de assistência às vítimas por meio da abordagem e identificação; apoio e a proteção a ameaças. 

Respondendo à pergunta de partida “De que forma as ONGs dão assistência às vítimas 

do tráfico de pessoas para a exploração sexual na Europa? “. É possível perceber que as ONGs 

exercem diversas atividades de apoio às vítimas e combate ao tráfico como assistência, 

lobbying, prevenção, campanhas, capacitação, entre outros. Porém o ponto em que elas obtêm 

maior sucesso é no contato direto com as pessoas traficadas entendendo melhor no que precisa 

ser melhorado, realizando o monitoramento do tráfico e conseguindo identificar vítimas. 

Sobre os três objetivos associados a esta investigação: 1) a importância das ONGs no 

sistema internacional; podemos afirmar que as organizações possuem importante papel no 

ambiente internacional pois conseguem ter o contato às vítimas que outras instâncias não 

conseguem. 2) O estudo das vítimas do tráfico sexual na Europa; o estudo das vítimas do tráfico 

sexual na Europa englobou o contexto da situação das mulheres no cenário pós-socialista e 

patriarcal gerando a vulnerabilidade dessas para o crescimento do número de mulheres 

traficadas do Leste para o Oeste Europeu. Além disso, a criação da União Europeia também 

facilitou o tráfico de pessoas promovendo maior fluxo de imigrantes atravessando o continente. 

3) A análise de ONGs que abordam o tráfico para a exploração sexual na Europa, buscando 

avaliar a efetividade da organização La Strada e discutir as dificuldades e sucessos que ela 

possui no combate ao tráfico de pessoas e assistência às vítimas no continente europeu, 

observando as ONGs que abordam o tráfico na Europa, principalmente a La Strada é possível 

perceber que estas estão sempre buscando combater o crime internacional, porém, diversas 

vezes são limitadas ao poder do Estado. 

Foi observado que, para as ONGs, o acesso direto a opinião e o ponto de vista das 

pessoas traficadas são cruciais em qualquer fase de elaboração, implementação, monitoramento 
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e avaliação de políticas, práticas e medidas. O contato com a vítima se torna fundamental para 

promover plenamente uma abordagem centrada nos direitos humanos. Às vezes, as vítimas 

podem se sentir confusas e, de alguma forma, presas em um sistema complexo e multi-ator com 

procedimentos demorados.  Uma ampla gama de deficiências comuns que podem impactar 

negativamente a proteção e assistência total, ou seja, retornos não assistidos; retornos atrasados; 

falta de explicação de direitos, opções de assistência e procedimentos; habilidades limitadas de 

identificação de alguns atores; tratamento inadequado durante a identificação; barreiras 

linguísticas e culturais; entre outros. 

Apesar do conhecimento sobre as vítimas ser o ponto de partida para desenvolver 

diferentes formas de assistência para cada indivíduo, o modo pelo qual o mesmo fenômeno é 

experienciado varia de cada indivíduo, consoante as suas necessidades (serviços médicos e 

psicológicos, desintoxicações, apoio social, abrigos, proteção policial, tradutores, etc.). Quanto 

mais se sabe sobre o perfil das vítimas, mais efetivas e eficientes serão as medidas e os serviços 

desenvolvidos e prestados. Além disso, o apoio e aconselhamento físico, psicológico e 

emocional se mostram fundamental no processo de recuperação da vítima, consequentemente, 

se torna importante garantir às vítimas o conhecimento sobre seus direitos. 

As ONGs apresentam ferramentas importantes para melhorar a assistência e a proteção 

dos direitos das pessoas traficadas. As ONGs ainda enfrentam muitos desafios para colaborar 

de forma sólida com as contrapartes estrangeiras antitráfico. Elas geralmente estabelecem 

contatos ocasionais diretos, caso a caso, em vez de usar mecanismos estatais, ou semelhantes, 

principalmente para trocar informações ou cooperar para o retorno voluntário assistido de 

pessoas traficadas. Na verdade, ferramentas formais são limitadas para cooperar 

operacionalmente, enquanto existem alguns acordos para realizar conjuntamente atividades de 

advocacy e lobbying.  

A cooperação transnacional entre os Estados, OIGs, ONGs, redes engajadas no campo 

do combate ao tráfico claramente precisam ser significativamente melhoradas, através da 

implementação da estrutura legal e operacional de combate ao tráfico, o desenvolvimento de 

novas ferramentas cooperativas para fomentar o intercâmbio de contatos, informações e 

experiências e a adoção de procedimentos operacionais padrão. Os procedimentos que exigem 
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colaboração transnacional são fundamentais para garantir uma cooperação sólida entre os atores 

que atuam na luta contra o tráfico de pessoas em diferentes países.  

No que diz respeito às ONGs, elas precisam estar melhor equipadas - tanto em termos 

de recursos humanos como financeiros – para fornecer às pessoas traficadas serviços adequados 

de proteção e inclusão social através das fronteiras. É necessário estabelecer uma cooperação 

mais ampla e efetiva por meio de parcerias ou coalizões efetivas com outras agências e ONGs 

dos países de origem, trânsito e destino dentro e fora da União Europeia. Esta colaboração 

transfronteiriça fortalecerá seus esforços para proteger e assistir pessoas traficadas em qualquer 

fase de sua assistência, incluindo identificação, encaminhamento transnacional e retorno 

seguro. A cooperação formal entre ONGs através das fronteiras também pode melhorar as 

atividades de advocacia e lobbying nos níveis internacional, nacional e local. 

No sentido de promover atividades dinâmicas, apela-se ao desenvolvimento e 

implementação de programas educacionais que atuem como apoios na construção de uma 

sociedade mais justa e baseada na disseminação de ideais de igualdade e que considerem contra 

qualquer forma de violência e domínio patriarcal. Campanhas informativas sobre os perigos 

desta realidade, quer ao público geral, quer a grupos especialmente vulneráveis, como, por 

exemplo, profissionais da indústria do sexo, bem como o alerta de questões de risco, como 

doenças sexualmente transmissíveis, têm sido estratégias preventivas oportuna e amplamente 

aplicadas.  

Os Estados, conjuntamente com as ONGs, devem ser proativos em seus esforços com 

outras entidades, na atuação sobre as causas estruturais que permitem que as situações de tráfico 

e exploração ocorram como o caso da pobreza, desigualdade, discriminação, entre outras, 

devendo, como tal, criar condições, no país de origem, que promovam a igualdade de 

oportunidades, independentemente do gênero, idade, situação económica, raça ou etnia, e que 

motivem os cidadãos a permanecerem e a contribuir, positivamente, para a prosperidade do 

país. Por meio da análise da ONG, analisa-se também a insensibilidade das políticas de 

migração que, ao contrário de conter os fluxos migratórios, parece encorajar o aparecimento de 

formas criativas que contornam, ilicitamente, os obstáculos criados pela aprovação das leis, 

mostrando-se, por conseguinte, uma estratégia improficiente na luta contra o tráfico. Todavia, 

esta complexidade não deve constituir justificativa para a inércia dos Estados, mas uma reflexão 
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sobre as políticas de migração. 

Assim, pode-se entender que a regulação e o controle deverão ser medidas a tomar, 

porém, estas deverão reconhecer sempre os direitos humanos como o elemento orientador. 

Tratar as vítimas de tráfico como criminosos não só é errado como contraproducente, sendo 

esse um dos grandes motivos que sustenta a falta de confiança nas autoridades e favorece a 

perpetuação de situações de exploração. Dessa forma, é requerido por parte da justiça criminal, 

um modelo de resposta que reflita sobre as particulares necessidades deste grupo específico de 

vítimas, exigindo-se uma formação especializada aos vários técnicos que intervêm diretamente 

com esta população.  

Esta análise é importante para possíveis soluções no sentido de superar os obstáculos e 

os problemas listados. Como recomendação da investigadora para melhorar a cooperação 

internacional na assistência de pessoas traficadas sugere-se às ONGs garantir políticas de 

combate ao tráfico baseadas na estrutura de direitos humanos conforme tratados internacionais 

ampliando as recomendações para padrões de qualidade desenvolvidos pelas ONGs na 

assistência e proteção de pessoas traficadas; a capacitação regular de trabalhadores relevantes 

para identificar as pessoas traficadas; a priorização do financiamento sustentável aos serviços 

de assistência para pessoas traficadas incluindo serviços de identificação e; a integração de 

princípios e políticas de campos relacionados ao crime (como imigração, legislações 

trabalhistas e políticas), em relação ao pleno respeito aos direitos das vítimas e ao fornecimento 

de oportunidades concretas. Além disso, observando o posicionamento do Estado perante o 

tráfico de pessoas, aponta-se para análises futuras, o estudo das ações dos países da União 

Europeia no combate ao tráfico de seres humanos, analisando as políticas anti-tráfico adotadas 

pela UE e a efetividade dessas medidas, também observando em qual nível é possível encontrar 

esforços de cooperação internacional no enfrentamento a este crime. 
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