


O Tráfico de humanos, seres humanos, tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, adolescentes e 
crianças, surgiu em 1904, ou seria desde o tráfico de negros sequestrados de África para o Brasil 
em 1500? A partir de qual ano tenha sido, esta mazela social continua até hoje, século 21 ano de 
2021. O Tráfico de humanos, hoje conhecido como Tráfico de pessoas, é a captura ou aquisição de 
um ser humano para vender ou trocar o mesmo sem sua permissão, autorização. 
A Organização das Nações Unidas – ONU, criou o protocolo de Palermo (2003) que define muito 
bem o que é o tráfico de pessoas, no mundo: quem receber, recrutar, ameaçar, abrigar ou 
transportar pessoas usando força e ameaça ou outras formas de abuso de poder são proposta de 
exploração daquela pessoa. Que por estar com medo, sozinha e desprotegida acaba sendo cada 
vez mais vulnerável a este tipo de exploração, a do tráfico de seres humanos, de pessoas, de corpos 
que muitas vezes são mortas e enterradas em qualquer lugar do mundo.

Enquanto o tráfico de seres humanos 
negros durou 04 (quatro) séculos 
(pasmem)!!! isso mesmo 400 anos de 
escravidão e com isso, surgiu o tráfico 
de pessoas, foi aí o início de tudo. As 
maiores vítimas do Tráfico de Seres 
Humanos são as mulheres e as 
crianças, após a escravidão no Brasil ter 
sido extinta (veladamente). 
O tráfico de mulheres e crianças é o 
mais propenso para a exploração 

sexual, sendo ele o maior das Américas e Europa, tendo seu maior foco em meninas como vítimas 
de tráfico para exploração sexual. 
O Tráfico de Seres humanos tem uma divisão de rotas nas regiões do Brasil. Vale salientar que é 
muito interessante, observarmos essa rota para termos uma noção de como o tráfico é feito, e como 
cada região, principalmente o nordeste e o norte ainda são as regiões mais afetadas por estas 
situações que colocam a vida das pessoas nas mãos de gente que nunca deveria ter poder nenhum 
sobre elas. Essa divisão dá uma noção do quanto as regiões Norte e Nordeste ainda são as mais 
vulneráveis para as questões sociais nunca resolvidas neste imenso país. O que nos deixa ainda 
mais perplexos em relação ao Sul do Brasil é o com menor intensidade e números nesta rota.





� Países de Origem: é aquele país onde sendo pobre, e sem ter 
acesso as políticas públicas a vida se torna bem mais difícil, precária e 
sem nenhuma oportunidade de trabalho, emprego. A violência 
cresce e o ser humano se ver sem condições de enxergar uma vida 
digna no seu próprio país. A partir destas informações o tra�cante de 
seres humanos age com promessas de trabalho, emprego, e também 
de casamentos com pessoas de outros países. 
� Países de Trânsito: são países que tem fronteiras secas, e que o 
seu modo de �scalizar é cego, tudo isso facilita o caminho para os 
tra�cantes agirem e manterem seres humanos enjaulados.  As rotas 
�cam mais difíceis de serem descobertas e fazem despistes dos locais 
ondem dormem e comem.
� Países de Destino: Os países já conhecidos das rotas de trá�co 
em usado crianças e adolescentes que são raptados de suas famílias. 
Lembram-se das crianças que desaparecem do nada? E ninguém 
mais acha? É isso que acontece com a sua grande maioria, são 
tra�cadas, viram produtos muito caros nas mãos dos tra�cantes e 
servirão como empregadas, irão ser prostituídas, usadas nas 
guerrilhas ou no trá�co de drogas. Para nenhum lugar onde sejam 
amadas e cuidadas ela irão.

O que podemos fazer para não permitir que as pessoas caiam na conversa de um traficante de 
pessoas?  

Modos e formas para não cair nestas armadilhas: 

• Não acredite em nenhuma proposta de trabalho, emprego muito boa, e se for fora do seu Estado 
e/ou país, cismem, se não tiver sem nenhuma coisa ruim ou negativa liguem o alerta; 
• Antes de aceitar qualquer proposta para morar fora do Estado e/ou país, dê um GOOGLE!!!! 
Procure notícias sobre esta empresa, o nome da pessoa que está te chamando para aquele trabalho. 
Fica esperta!!!
• Não entregue nenhuma documentação sua, ou deixar nas mãos de alguém que tem dificuldade 
de entendimento (que não sabe ler por exemplo) essa pessoa pode ser enganada e achar que está 
fazendo alguma coisa boa para ti, quando na verdade não é;
• Se você for deixe todas as informações com parentes, amigos, compartilhe a viagem (se for 
usado um aplicativo de transporte) na saída do aeroporto, tire fotos, envie para várias pessoas, tente 
fazer seu caminho ser visto por pessoas de sua confiança; 
• Carregue sempre consigo seu passaporte (ele é a sua maior arma fora do Brasil); 
• JAMAIS! De forma nenhuma deixe de falar com seus parentes e amigos no seu local de origem, 
onde morava. 

Dois vídeos no Youtube para poder facilitar ainda mais o aprendizado e o entendimento sobre esse 
tema que se mantém há mais de 400 anos vivo e ativo na nossa sociedade, principalmente no Brasil. 
1. https://www.youtube.com/watch?v=y2-SAxldlcc
2. https://www.youtube.com/watch?v=HbreAbZhN4Q



O cinema, para além de entreter, tem a capacidade de informar e consciencializar. A lista que te 
apresentamos é composta por filmes que retratam o tráfico humano, na esperança de que sirvam 
esse propósito, e que reiterem a gravidade deste crime e a importância de estar alerta.

Carga (2018), de Bruno Gascon

Começamos a lista com um filme português que conta com um 
elenco internacional – a protagonista é interpretada pela premiada 
atriz russa, Michalina Olszanska, que contracena com Vitor Norte, 
Rita Blanco e Sara Sampaio.
A longa conta-nos a história de uma jovem russa que é apanhada 
numa rede de tráfico enquanto procurava uma vida melhor. Ao 
acompanharmos a sua jornada, vemos também o ponto de vista de

outras mulheres, também elas raptadas e abusadas pela máfia russa. No fundo, esta é uma narrativa 
que explora o lado desumano da Humanidade.  O filme conta um relato de sobrevivência inesquecível, 
ao mesmo tempo que nos mostra como é fácil ser “apanhado” neste tipo de esquemas, e acabar por 
sofrer  todo o tipo de chantagens e abusos, procurando ser, por isso, um aviso e um alerta para os 
horrores do tráfico humano.

The Whistleblower (2010), de Larysa Kondracki
A Delatora (título português) é um filme baseado em factos 
reais que acompanha uma agente policial norte-americana 
(Rachel Weisz) enquanto esta trabalha com as Nações 
Unidas para tentar desmantelar uma rede de tráfico sexual. 
Os desaparecimentos, as mortes e os testemunhos de 
algumas vítimas estão à vista, mas a dificuldade de pôr fim 
aos crimes é aumentada por serem perpetuados pelos 
supostos salvadores.
A longa-metragem é muito bem sucedida em mostrar, num 
ambiente negro e dramático, que o tráfico humano

pode não ser praticado por desconhecidos, mas sim pelo outro que está próximo – colegas de trabalho 
e familiares. Em simultâneo, o drama enfatiza também a importância da presença das mulheres nas 
forças de segurança, que vêem o seu papel ser subestimado e alvo de preconceitos num ambiente – e 
sociedade – machista.
À semelhança de vários títulos desta lista, este filme reforça o facto de que a maioria das vítimas de 
tráfico humano são as de redes de tráfico sexual de mulheres, que exploram e vendem mulheres para a 
prostituição ou escravidão sexual.

Darc (2018), de Julius R. Nasso
Esta produção opta por um caminho diferente das 
anteriores mencionadas. Em vez de se focar no drama, 
centra-se na ação e na jornada do herói, Darc (Tony 
Schiena), que era apenas um miúdo quando a sua mãe, 
vítima de tráfico sexual, é assassinada à sua frente. Desde 
aí, o protagonista cresce e torna-se numa espécie de 
justiceiro que combate o mal.
Para lá de ter como objetivo a consciencialização do 
espectador para o tráfico de pessoas, Darc acaba por ser, 

principalmente, uma história de vingança pessoal contra um grupo de criminosos japoneses que traficam 
mulheres e as obrigam à prostituição, acabando por ser uma produção muito semelhante a filmes como 
os da trilogia Taken (2008, 2012, 2014) e a saga The Transporter (2002, 2005, 2008, 2015). A longa 
encontra-se disponível na Netflix.








