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RESUMO  

 
O tráfico de pessoas pode ser definido como uma forma moderna de escravidão. Ele se 

encontra atrelado à exploração sexual, que pode ocorrer tanto em um contexto de tráfico 

internacional como entre estados do Brasil, ou em cidades dentro do mesmo estado. É 

um crime invisível em que as vítimas são detidas e não têm coragem para relatar - 

quando libertas - o que ocorreu, pois surgem o medo e a vergonha. Não acreditam que 

caíram num golpe. O tráfico de pessoas é também uma questão de gênero, pois o Brasil 

é a maior fonte latino-americana de mulheres destinadas ao comércio do sexo. Além 

disso, é a terceira fonte de lucro deste tipo de crime, atrás apenas do tráfico de armas e 

de drogas. Em tal contexto, as pessoas são vistas como mercadorias, porém não 

podemos esquecer que são seres humanos e que estão sendo privado dos seus direitos, o 

direito à vida, à dignidade, à segurança individual e ao direito de ir e vir. Em Fortaleza 

também acontece este crime. Tal cidade é considerada uma das principais metrópoles 

brasileiras ligadas ao turismo sexual internacional. Entretanto, a capital cearense é 

referência no combate ao tráfico humano. Por sua vez, o Decreto n. 5.948, de 26 de 

outubro de 2006, estabeleceu a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, efetivando - desta forma- ações por parte do governo que consolidam 

princípios, diretrizes e atos de prevenção e repressão.  

 
Palavras-chaves: Tráfico de Pessoas. Exploração Sexual. Turismo Sexual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
O presente trabalho tem como objetivo elaborar uma revista sobre o tráfico 

de mulheres em Fortaleza para fins de exploração sexual. Para isso, mostrará casos de 

mulheres que já foram vítimas deste tipo de crime na capital cearense. 

Nossa motivação pelo tema surgiu quando assistimos ao filme “Tráfico 

Humano”. Esta película cinematográfica possui diversas cenas fortes, as quais deixam 

claro como acontece o comércio internacional de mulheres, que saem de seu país de 

origem e vão para outros lugares. Na maioria das vezes, essas meninas querem status e 

dinheiro fácil na vida profissional, aspectos que - acreditam - lhes trará felicidade; 

outras buscam bem-estar na vida pessoal, que resultaria em estabilidade. No exterior, 

elas chegam com a licença de turista e logo são detidas, e uma das primeiras coisas que 

acontece é a retenção dessa autorização. 

Será por meio desta revista que iremos mostrar para a população de 

Fortaleza que este tipo de tráfico acontece não só nesta capital, mas também em países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos.  Nesses lugares, jovens, crianças e adolescentes - 

vivendo na prostituição e sendo criminalizadas - a cada dia tornam-se vítimas de 

exploração sexual, e ficam dependentes de homens que fazem de suas vidas um 

mercado de entretenimento que envolve bilhões de dólares. 

Segundo Beate (2008), o dinheiro imediato dos traficantes resulta em 2,4 

milhões de pessoas que foram traficadas em todo o mundo, 43% das quais destinadas a 

outros tipos de exploração econômica, como vendas de órgãos humanos e negociações 

diversas: realização de compra do melhor carro, melhor roupa, casas luxuosas, entre 

outras conquistas. Essas mulheres são retiradas de suas casas e vivem escravizadas, sem 

nenhuma condição humana minimamente valorizada. 

Abramo (2006, p.17) corroborando com Beate, diz que uma vez no país de 

destino, algumas vítimas são mantidas confinadas sob o disfarce de um casamento, ou 

de uma relação estável, e outras são colocadas no mercado do sexo local. 

A Organização Internacional do Trabalho - OIT (2006) relata que este tipo 

de crime acontece em grande parte dos países do mundo. Em tal retrato situacional 

podemos ver que a cada dia aumenta o número de vítimas dentro de um mesmo país, 

entre países fronteiriços e até entre diferentes continentes. 
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Na realidade, o que se nota é que atualmente o tráfico atua em países 

subdesenvolvidos: Angola, Etiópia, Haiti; como também nos desenvolvidos: Espanha, 

Itália, Suécia, Suíça, entre outros. 

 

Historicamente, o tráfico internacional acontecia a partir do hemisfério Norte 

em direção ao Sul, de países mais ricos para os menos desenvolvidos. 

Atualmente, no entanto, acontece em todas as direções: do Sul para o Norte, 

do Norte para o Sul, do Leste para o Oeste e do Oeste para o Leste. Com o 

processo cada vez mais acelerado da globalização, um mesmo país pode ser o 

ponto de partida, de chegada ou servir de ligação entre outras nações no 

tráfico de pessoas. (ABRAMO, 2006). 

 

Para este tipo de crime nacionale internacional de pessoas, o Código Penal 

Brasileiro penaliza de três a oito anos de reclusão. No livro Vade Mecum – 2012, a base 

jurídica brasileira para o enfrentamento do tráfico e da exploração sexual de meninas e 

mulheres está fundamentada nas seguintes códigos e leis: Decreto Lei nº. 2.848 - 

07/12/40 do Código Penal; Constituição Federal de 1988; Lei dos Crimes Hediondos 

(Lei nº. 8.072/1990); Lei da Tortura (Lei nº. 9.455, 07/04/97); Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº. 8.069, 13/07/90). 

Por sua vez, a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade 

Organizada Transnacional (o Protocolo de Palermo), subscrito em 2000, assim define o 

tráfico de pessoas (Art. 3):  

 

O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 

de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao 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.  

 

As principais causas do tráfico, segundo a OIT (2006) são: ausência de 

oportunidades de trabalho, discriminação de gênero, instabilidade política, violência 

doméstica, viagens sem documentos, turismo sexual, corrupção de funcionários 

públicos e leis deficientes.  

Muitas mulheres aceitam qualquer tipo de serviço - como, por exemplo, 

serem empregadas dos próprios traficantes - para garantir a sobrevivência, imaginando o 

crescimento profissional-financeiro. A discriminação de gênero é feita por homens que 

acham que as mulheres são fracas e objeto sexual, com isso, irão desempenhar o papel 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/cidadania-direito-de-todos/trafico-de-pessoas
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social de atender aos seus desejos ou de qualquer outra pessoa que tenha o poder 

hierárquico sobre elas.  

A força brutal desses homens e a facilidade deles terem porte ilegal de 

armas levam as mulheres a servirem como doméstica e a serem abusadas sexualmente. 

Ou seja: viram uma presa fácil e frágil. Elas são violentadas física e mentalmente, e com 

isso o ambiente onde moram se torna insuportável. O resultado é uma situação precária 

de qualidade de vida. Em tal contexto, vão para outro país sem documentos e com isso 

ficam vulneráveis ao tráfico.  

Muitas vezes, funcionários públicos são envolvidos em facilitar a saída das 

vítimas nas fronteiras e a legislação é inadequada e desatualizada; aspectos que 

atrapalham o combate ao tráfico.  Os direitos humanos são violados, com isso o tráfico 

humano fica à mercê de homens que fazem das pessoas escravas da prostituição, e até 

mesmo o governo consegue colocar em risco a vida da população com ações que são 

totalmente equivocadas ao tráfico humano. (ABRAMO, 2006). 

Em toda esta perspectiva, o objetivo geral deste trabalho é analisar o tráfico 

de mulheres em Fortaleza para fins de exploração sexual. E tem como objetivos 

específicos averiguar as reações pós-traumas destas mulheres fortalezenses que foram 

vítimas deste tipo de crime. O intuito ésabermos a dimensão do trauma que as mesmas 

vivenciaram. Outro aspecto relativo e importante ao tema reside também na tentativa de 

compreender como as políticas públicas de Fortaleza trabalham na prevenção contra 

este crime, e por último visitar entidades que trabalham na sensibilização e prevenção 

ao tráfico de pessoas. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro enfoca a história 

do jornalismo no Brasil e no mundo. O segundo, por sua vez, mostra o surgimento das 

revistas. Já o terceiro versa sobre os gêneros jornalísticos em foco neste trabalho: 

informativos e opinativos; e o quarto adentra a questão do tráficohumano em uma 

perspectiva de gênero, direitos humanos, valores e tráfico de mulheres em Fortaleza e 

suas políticas públicas referentes à temática.  

A seguir, no desenvolvimento deste relatório, será relatada a história do 

jornalismo no mundo e no Brasil. 

 

 



10 

 

2 HISTÓRIA DO JORNALISMO 

 

Para o desenvolvimento das sociedades, o papel e a prensa foram um grande 

avanço em torno da comunicação humana, tornando-a mais fácil e atingindo um número 

considerável de pessoas. Com a comunicação impressa, um campo da comunicação 

surgiu: o jornalismo. Beltrão assim o define: 

 

Jornalismo é a informação de fatos correntes, devidamente interpretados e 

transmitidos periodicamente à sociedade, com o objetivo de difundir 

conhecimentos e orientar a opinião pública, no sentido de promover o bem 

comum. (BELTRÃO, 1960, p.36-37). 

 

Não podemos falar de jornalismo se não falarmos do alemão Johann 

Gensfleish (1397-1468), mais conhecido como Johann Gutenberg, que criou a imprensa 

moderna. Antes da invenção da prensa, só era possível reproduzir um texto escrito à 

mão, e isso demorava meses a ser preparado, além de o preço ser elevadíssimo. Sua 

invenção, a tipografia e o aperfeiçoamento da prensa levaram ao avanço que existe 

atualmente. 

Segundo Gaspar (2004), foi na Casa da Moeda do arcebispo de Móguncia - 

em que o pai e o tio também eram funcionários - que Gutenberg aprendeu a arte da 

precisão em trabalhos de metal. Em 1428 ele partiu para Estrasburgo. Lá procedeu às 

primeiras tentativas de imprimir com caracteres móveis. Sua ideia vingou e, em 1442, 

foi impresso o primeiro exemplar na sua prensa original - um pedaço de papel, com 11 

linhas. 

Depois de 20 anos, financiado por Johann Fust, fundou a Fábrica de Livros, 

e depois um novo sócio surgiu, Pedro Schoffer. Foi este novo associado que descobriu o 

modo de fundir e fabricar caracteres, aliando o chumbo ao antimônio, e também 

descobriu uma tinta composta de negro de fumo.  

Como sustenta Malalieu: 

 

Antes de Gutenberg, imprimiam-se livros com blocos xilográficos, mas sua 

invenção foi duplamente importante: possibilitou a edição ou correção de 

textos e aumentou imensamente a velocidade com que se podiam produzir 

grandes quantidades de textos idênticos. (MALALIEU, 1999, p. 593). 

 

Gutenberg imprimiu várias obras, mas o seu trabalho mais famoso foi a 

célebre Bíblia, cujo processo se iniciou em 1450, tendo terminado cinco anos depois, 

em março de 1455. De acordo com Gaspar (2004), a Revolução Científica e o papel da 
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imprensa não fizeram imediatamente visíveis os efeitos desta nova criação, pois a 

maioria da população não habitava na Europa e não estava ciente de tal revolução. A 

população feminina, metade da população europeia, ou não sabia ler ou não 

possuíaqualificações para se aprimorar na aprendizagem formal. 

Um marco da Revolução Científica foi o filósofo Inglês Sir Francis Bacon, 

que publicou em 1620 a sua obra mais famosa, o Novum Organum, que continha, 

segundo ele, "indicações verdadeiras acerca da interpretação da Natureza". (GASPAR, 

2004, p. 2). 

As novas descobertas tinham que ser divulgadas não só para a Academia de 

Ciência, como também para a população em geral. Por sua vez, as primeiras revistas 

científicas foram fundadas em 1665. Mas foi no séc. XIX, considerado o da 

especialização, que surgiram as revistas periódicas especializadas. (GASPAR, 2004, 

p.3). 

 

2.1 História do jornalismo no Brasil 

 

O jornalismo no Brasil surgiu em 1808, com a chegada da Família Real de 

Portugal. Tal fato mudaria radicalmente a vida da colônia, que se torna sede da 

monarquia portuguesa. A vinda da corte portuguesa trouxe consigo a Imprensa Régia 

(que durou 14 anos), caracterizada pela censura prévia do governo, a qual zelava para 

que não fosse impresso nada contra  a religião, o governo e os bons costumes. 

(MARTINS, 2008). 

Os primeiros jornais do país foram “A Gazeta do Rio de Janeiro” (jornal 

oficial) e o “Correio Braziliense”, criado por Hipólito da Costa. Era produzido na 

Inglaterra, mas discutia os problemas da colônia. E com a chegada da corte, o jornal 

estava longe de ser a favor dos poderosos. 

No Brasil, durante o período de pré-independência, os jornais começaram a 

se multiplicar. Em um país cuja sociedade era composta por uma maioria de 

analfabetos, eram vendidos a preços baixos, e curiosamente tinham grande circulação e 

popularidade. Após a revolução constitucionalista de Portugal, em 1820, os jornais -

caracterizados por seu caráter opinativo - passaram a estabelecer um debate acerca das 

novas propostas de colonização do Brasil, despertando um sentimento autonomista e 

nacionalista no povo.  
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No período das regências e do Segundo Reinado de D. Pedro, apesar de não 

contar com a mesma estrutura de países desenvolvidos economicamente, os jornais 

começam a se desenvolver gradualmente. Além disso, desenvolve-se o sistema de 

telégrafos e de correios. 

 

Uma anotação sumária indica os primeiros passos da imprensa nas 

províncias: Aurora Pernambucana, 1821; O Conciliador do Maranhão, 1821; 

O Paraense, do combativo Alberto Patroni, 1822; O Compilador Mineiro, 

1823, em Vila Rica (Ouro Preto); Diário do Governo do Ceará, 1824; Gazeta 

do Governo da Paraíba do Norte, 1826; Farol Paulistano, 1827, redigido por 

José da Costa Carvalho, futuro regente e marques de Monte Alegre, no 

mesmo ano. (MARTINS, 2008, p.304). 

 

Durante o Segundo Reinado, além do periodismo, a imprensa avançou ainda 

mais: a fotografia e a ilustração passaram a entrar nos jornais como forma de 

complementar a informação. E, entre o fim do século XIX e início do XX, a imprensa 

periódica passa a se desenvolver mundialmente e começa a atingir a grande massa da 

população. É neste contextosocial que surgem mais agências de notícias responsáveis 

por suprir o noticiário internacional dos jornais. 

 

O desenvolvimento dos métodos de captação, transmissão e impressão de 

imagens fez da fotografia não apenas mera ilustração na imprensa, mas lhe 

deu também conteúdo jornalístico. Muitas vezes, a simples publicação de 

uma fotografia vale uma notícia; doutras, uma sequência de fotos constitui 

autêntica reportagem. (BELTRÃO, 1960, p. 29). 

 

O jornalismo brasileiro passou por um processo de transição na primeira 

fase da república. Nessa mesma época surgiu Assis Chateaubriand, dono de uma rede de 

jornais - os Diários Associados - e precursor da implantação da TV no país. Outra 

pessoa marcante é Irineu Marinho, pai de Roberto Marinho, que fundou o jornal O 

Globo.  

Em 1922 surgiu o rádio, que junto aos jornais impressos passaram a noticiar 

fatos como a Segunda Guerra Mundial. O "pai do rádio brasileiro" foi Edgard Roquete 

Pinto. Ele e Henry Moritze fundaram em 1923 a primeira estação de rádio brasileira: 

a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.  

Já em 1939 foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

cuja finalidade era coordenar a censura ao jornalismo, controlando e manipulando a 

opinião pública. Explica-se: antes de 1950 a imprensa dependia dos favores do Estado, 

dos classificados e da publicidade das lojas comerciais.  
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No mesmo ano surge a primeira emissora de TV, a Tupi-Difusora. 

 

A primeira emissora do país e da América Latina, a Tupi de São Paulo, de 

propriedade de Assis Chateaubriand, foi inaugurada em setembro de 1950. O 

noticiário radiofônico mais famoso, o Repórter Esso, só estreou na televisão 

em 1953. (ABREU, 2002, p. 08). 

 

Foi a partir de 1950 que o processo de industrialização do país se tornou 

mais visível, e a imprensa se tornou mais independente do poder público. Vários jornais 

foram lançados e outros reformados: Última Hora, criado em 1951; O Diário Carioca, o 

jornal mais antigo e inovador ao introduzir o lead, parágrafo inicial da notícia; e em 

1956 o Jornal do Brasil, que durante muitos anos foi tido como “boletim de anúncio”, o 

qual deu início a sua reforma com a criação de Suplementos Dominical.(ABREU 2002). 

Em 1964 ocorreu a ditadura militar, um período de repressão política, 

quando aconteceram várias prisões dos opositores e a censura à imprensa. Devido a essa 

decisão militarista, os jornalistas começaram a denunciar as arbitrariedades que estavam 

sendo cometidas. Por sua vez, o governo militar demonstrava ter outra face: financiava 

a modernização dos meios de comunicação. Isso se explica porque para eles essa 

modernização era parte de uma estratégia ligada à ideologia de segurança nacional, fator 

importante de manutenção do regime de exceção.  

De acordo com Abreu (2002), em 1965 foi criada a Embratel (Empresa 

Brasileira de Telecomunicações), que pode ser vista como um símbolo deste projeto. No 

mesmo ano foi criado o Ministério das Comunicações, e em 1979 a Telebrás. No Brasil, 

só depois de 20 anos de ser criada a televisão, é que em 1970 ela se tornou um veículo 

de comunicação de massa. “Nos primeiros anos após a inauguração da TV Tupi de São 

Paulo, a televisão atingia um público muito restrito, se caracterizava pela improvisação 

e a utilização de modelos de programação copiados do rádio” (ABREU, 2002, p.16). 

Algumas emissoras surgiram, mas com a entrada da TV Globo, em 1965, 

começaram a desaparecer, devido ao padrão que a Globo implantou, com maior 

profissionalização e muita competitividade. Para o autor Abreu, “foi a televisão que 

trouxe as maiores mudanças culturais das últimas décadas, influenciando 

comportamentos, afetando o vocabulário e a fala, e documentando os principais 

acontecimentos do país”. (ABREU, 2002). A seguir, importantes jornais e revistas 

foram sendo extintos, devido à alta elevação dos preços de papel. Como foi o caso de 
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Diário Carioca (1928-1965), do Correio da Manhã (1901-1974), das revistas O 

Cruzeiro, Manchete, Fatos & Fotos. 

Com o surgimento da televisão, a crescente velocidade de transmissão de 

informação exigia uma mudança no formato, na linguagem e no estilo das revistas. 

Nessa perspectiva, algumas revistas observaram e mudaram seu estilo.  

Historicamente, outra etapa no surgimento da revista começa na Alemanha. 

Em 1663, intitulada “Edificantes Discussões Mensais”,a primeira revista foi feita por 

um teólogo alemão, Johann Rust, que, sem saber, inaugurou também uma segunda 

característica das revistas: a segmentação. Tal publicação só versava sobre religião, 

portanto voltada para o segmento de leitores que se interessava por este assunto.  

A ideia deu certo. Assim, a novidade da revista monotemática foi logo 

copiada. Surgiram rapidamente outras na Europa sobre ciências, filosofia e literatura. E 

em 1923, dois jovens senhores - Briton Hadden e Henry Luce - lançaram nos Estados 

Unidos uma revista chamada Time, theweekly News-Magazine, que difundiu o gênero 

chamado de “revista semanal de notícias”. 

Em 1936, Henry Luce surpreendeu mais uma vez o jornalismo de revistas 

lançando, nos Estados Unidos, aLife, a primeira revista ilustrada no mundo a usar a 

reportagem fotográfica como fórmula básica.No Brasil, por sua vez, a primeira revista 

produzida foi “As Variedades” ou “Ensaios de Literatura” em 1812, que fazia 

publicações relacionadas a costumes e virtudes morais e sociais. Muito tempo depois, já 

no século XX, duas revistas foram inovadoras em nosso país: O Cruzeiro e Manchete, 

por serem as primeiras publicações ilustradas da época.  
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3 SURGIMENTO DA REVISTA  

 

Como citado nos parágrafos anteriores, a história do jornalismo em revista 

começou na Alemanha, em 1663, com a publicação de “Erbauliche Monaths-

Unterredungen”, que traduzida para o português significa “Edificantes Discussões 

Mensais”. Estemagazine tinha vários artigos sobre teologia, parecia mais um livro do 

que revista, porém, foi considerada como tal por tratar de um mesmo tema, ser 

destinada a um público específico e por sua periodicidade. 

Já em 1731, em Londres, foi lançada a “The Gentleman’s Magazine”, a 

primeira revista mais parecida com as que conhecemos hoje. Inspirada nos grandes 

magazines - lojas que vendiam um pouco de tudo, reunia vários assuntos e os 

apresentava de forma leve e agradável. 

Os periódicos tiveram muito sucesso, por isso, novas ideias surgiram e 

outros tipos de revistas foram criados abordando os mais variados temas. Por exemplo, 

em Londres (1842) surgiu a “Ilustrated London News”, que revolucionou a forma de 

fazer e editar revista. Explica-se: ela narrava os fatos por meio de desenhos, com isso 

facilitando a compreensão dos leitores. 

Segundo Scalzo (2008), a fórmula foi copiada em todos os países e, no final 

do século XIX, foi aperfeiçoada com o desenvolvimento da fotografia e da impressão 

com meio-tom. No mesmo século aconteceu a criação das revistas literárias científicas 

“Scientific American” e a “National Geographic Magazine”. 

 

Nessa mesma época também voltam a ganhar força as publicações dirigidas a 

uma única área do conhecimento. Assim, arqueólogos, filósofos, geógrafos, 

médicos, engenheiros e tantos outros estudiosos ao redor do mundo passam a 

contar com revistas específicas, que trazem as últimas novidades e estudos da 

área. Com circulação restrita, elas se transformaram em referência em seu 

meio e deram origem às revistas especializadas, ligadas a categorias 

profissionais ou a temas de interesse público. (SCALZO, 2011, p.24). 

 

E como já citado, em 1923, nos Estados Unidos, foi criada a primeira revista 

semanal de notícias, a Time, por BritonHadden e Henry Luce. Mas tarde tiveram a ideia 

de colocar em uma revista os quadrinhos que eram publicados anteriormente nos 

jornais. A esse tipo de publicação, deram o nome de “gibis”. 

 

Nos anos de 1930, a ideia de reunir tiras de quadrinhos editadas 

anteriormente em jornais e reproduzi-las em uma só publicação deu origem 

às revistas em quadrinhos, que logo começariam a publicar histórias inéditas 
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e seriam divididas em dois tipos: infantis e para adultos. (SCALZO, 2011, 

p.24). 

 

Por sua vez, até o fim do século XVIII uma centena de publicações já havia 

sido lançada. E graças ao avanço da tecnologia, as revistas publicadas nos EUA 

ganharam lugar de destaque ao longo dos séculos e atingiram níveis satisfatórios. Assim 

é que em 1936 nasceu a Life magazine, que priorizava as reportagens fotográficas. Com 

sua produção em papel de alta qualidade, trazia em suas páginas uma visão mais realista 

do mundo.  

 

Com o avanço técnico das gráficas, as revistas tornaram-se o meio ideal, 

reunindo vários assuntos num só lugar e trazendo belas imagens para ilustrá-

los. Era uma forma de fazer circular, concentradas, diferentes informações 

sobre os novos tempos, a nova ciência e as possibilidades que se abriam para 

uma população que começava a ter acesso ao saber. (SCALZO, 201, p. 20). 

 

As revistas voltadas para o público feminino sempre fizeram muito mais 

sucesso do que revistas masculinas, segundo Scalzo (2008). Porém a Playboy, criada 

por Hugh Hefner, deu certo. Até hoje este magazine é uma das fórmulas editoriais mais 

copiadas do mundo, possui 27 edições internacionais licenciadas, além de incontáveis 

cópias de todo tipo de qualidade. Scalzo (2011) sustenta: “Uma revista é um veículo 

de comunicação, um produto, um negócio, uma marca, um objeto, um conjunto de 

serviços, uma mistura de jornalismo e entretenimento”. 

Em torno do tema, este trabalho acrescenta ainda que o texto em revista, 

segundo Boas (1996), é considerado mais criativo, elegante e sedutor. Além de a revista 

abordar um público bem segmentado, as imagens também chamam a atenção do leitor, 

devido à sua alta resolução. Ou seja, a maioria das editoras produz revistas consideradas 

graficamente bonitas para que, desta forma, possam atrair um maior número de leitores. 

Pode-se ainda destacar que o gênero “revista” se caracteriza pela boa 

comunicação com o leitor. Tem uma grande facilidade em mudar devido à preocupação 

que tem com o seu público. Quando a sociedade muda, ela também vai se adequando ao 

meio. 

De acordo com Tavares (2008), as revistas ainda expõem os mesmos 

objetivos desde o seu surgimento: a preocupação com o leitor e com o visual, 

características que as diferenciam dos outros meios de comunicação. Além disso, elas 

exprimem um caráter de especialização temática que as fazem específicas para 

determinados públicos. 
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Desde o início, a revista buscou dirigir-se a um público mais reduzido, mais 

específico, falando de temas mais triviais (banais) e menos factuais 

(extraordinários), aliando o texto a uma significativa experiência imagética. 

Seu formato (suporte e periodicidade) e seu discurso (diferentes maneiras de 

abordar a realidade, visual e textualmente) deram e dão a ela um olhar 

distinto sobre o mundo, permitindo práticas profissionaise de audiência 

ímpares, instaurando um processo comunicativo bastante peculiar. 

(TAVARES, 2008, p.2). 

 

A revista, segundo Lage (2008), tem como política reunir volume de 

informações muito maior do que aquele que será publicado exatamente para permitir 

seleção de fatos e dar apoio à linha editorial. 

Para Scalzo (2008), revista é também um encontro entre editor e leitor, um 

contato que estabeleceu um fio invisível, que une um grupo de pessoas. Nesse sentido, 

sua publicaçãoajuda a construir identidades, ou seja, cria identificações, dá a sensação 

de o leitor pertencer a um determinado grupo. 

E conforme Scalzo (2011, p.49), uma publicação deve saber exatamente 

para quem está escrita. Apesar de ser um veículo de comunicação de massa, ela não 

apresenta essa característica tão latente, “sabe-se que quem quer cobrir tudo acaba não 

cobrindo nada, e quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém”. 

Por sua vez, um bom profissional de jornalismo é aquele que faz a matéria e 

a transmite com veemência, sabendo que pode errar e reconhecer os equívocos. “A 

credibilidade de um profissional começa pelo reconhecimento dos próprios erros. Não é 

justo que o jornalista critique nos outros um tipo de comportamento que ele próprio 

adota no desempenho de suas funções”. (SCALZO, 2011, p.54). 

Dentro de todo este contexto, pode-se afirmar que uma boa revista começa 

na sua capa, pois é ela que vai chamar atenção dos leitores. Sua imagem e a chamada 

principal devem se completar, passando uma mensagem clara e objetiva. Como sustenta 

mais uma vez Scalzo: 

 

Uma boa revista precisa de uma capa que a ajude a conquistar leitores e os 

convença a levá-la para casa. [...] Em qualquer situação, uma boa imagem 

será sempre importante, é ela o primeiro elemento que prenderá atenção do 

leitor. O logotipo da revista também é fundamental, principalmente quando 

ela é conhecida e já detém uma imagem de credibilidade junto ao público. 

(SCALZO, 2011, p. 62-63). 
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Os temas tratados pelas revistas de informações são diversos, e um deles é o 

entretenimento. Conforme ainda Scalzo (2004), as revistas representam o papel de 

auxílio à educação, uma vez que podem aprofundar os assuntos tratados. São 

consideradas também como fonte de informação e uma maneira de distração. Sendo 

assim elas são, por muitas pessoas, utilizadas como material de coleção. 

E, para que cheguem às mãos dos leitores existe todo um processo para 

construção das matérias. Assim, é importante citar que uma boa apuração deve ser feita 

pelos jornalistas. E - obviamente - quanto mais informações reunidas, mais chances da 

matéria ou reportagem saírem mais completas e coerentes com o objeto em foco. Essa é 

uma maneira de entender melhor do assunto e uma garantia quanto a uma maior 

compreensão do que estará sendo escrito. 

No entorno de todo esse tema, vale acrescentar que a escolha das pautas 

numa revista é muito importante. O pauteiro, segundo Erbolato (2004), é peça 

importante no complexo jornalístico. Entre as suas funções está a de ler tudo, sempre na 

tentativa de encontrar a chave para uma boa matéria. O jornalista precisa encontrar 

novos enfoques para o assunto que vai ser tratado, buscando sempre uma maneira 

criativa e original de abordá-los. 

Segundo a autora Marília Scalzo, (2011) “O como em revista é fundamental. 

O jornalista precisa aprender a pensar de acordo com a periodicidade do veículo e, 

claro, com interesses específicos dos leitores”. Outro fator importante para uma revista é 

o design, que passa por critérios de informação/comunicação. Em torno dessa 

perspectiva: é arma para tornar as reportagens mais atrativas, mais fáceis de ler. 

De todos esses aspectos, pode-se afirmar que um bom texto jornalístico é o 

que deixa o leitor feliz, satisfeito, suprindo todas (ou quase todas) suas necessidades, 

sejam elas de informação, cultura e/ou entretenimento. 

 

Texto de revista é diferente, sim, do texto de jornal, de internet, de televisão, 

de livro e de rádio. Principalmente, o texto de uma boa revista. Além de 

conter informações de qualidade, exclusivas e bem apuradas, o texto de 

revista precisa de um tempero a mais. Diferente do leitor de jornal, o de 

revista espera, além de receber informação, recebê-la de forma prazerosa. 

(SCALZO, 2008, p. 75-6). 

 

Dessa forma, o jornalista de revista deve estar continuamente atento para 

sempre melhorar, garantindo um texto claro, objetivo, com boas fontes, bem apurado, 
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enfim, com qualidade, pois se a matéria estiver bem produzida, o profissional terá sido - 

provavelmente - ético. 

 

3.1 Revistas no Brasil 

 

A revista surgiu no Brasil no século XIX, juntamente com a corte de 

Portugal, que vinha fugindo de Napoleão. Ela falava sobre diversos assuntos, o que não 

durou muito, pois as pessoas queriam fragmentar, ler somente o que lhes 

interessava.(SCALZO, 2011). Ainda no entorno deste contexto, Scalzo comenta: 

 

As revistas se comunicam diretamente com o leitor, conhecem bem o seu 

público e as suas preferências, de modo a adquirir uma crescente intimidade. 

“Enquanto o jornal ocupa o espaço público do cidadão, e o jornalista que 

escreve em jornal fala sempre com uma plateia heterogênea, muitas vezes 

sem rosto, a revista entra no espaço privado, na intimidade, na casa dos 

leitores”. (SCALZO, 2011, p. 14). 

 

A primeira revista produzida no país surgiu na Bahia em 1812, intitulada 

“As Variedades” ou “Ensaios de Literatura”. Elafazia publicações relacionadas à 

costumes e virtudes morais e sociais, algumas novelas de escolhido gosto e moral, 

extratos de história antiga e moderna, nacional ou estrangeira, resumos de viagens, 

pedaços de autores clássicos portugueses, quer em prosa ou em verso. (SCALZO, 

2011). 

Com o lançamento da revista, outras tiragens começaram a circular no 

Brasil: começava assim a época das revistas que marcariam o país. Asegunda revista foi 

O Patriota, com início em 1813, no Rio de Janeiro. Publicava textos produzidos por 

autores nacionais e temas envolvendo o Brasil. Por sua vez, em 1827 nasceu a primeira 

publicação segmentada por tema no Brasil: o Propagador das Ciências Médicas, lançada 

pela Academia de Medicina, com assuntos relacionados à saúde. (SCALZO, 2011). 

No mesmo ano nasce a revista “O Espelho Diamantino”, a primeira 

destinada ao público feminino, com temas sobre moda, literatura, artes e teatro. As 

revistas que apenas tinhas periodicidade e não tinham textos divertidos foram decaindo. 

Já a publicação A Marmota da Corte, criada em 1849, foi ganhando destaque na 

sociedade, pois seus textos eram mais curtos e com valorização de imagens. (SCALZO, 

2011, p.29). 
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Acrescente-se ainda que no Brasil duas revistas representam - segundo 

Scalzo (2011) - “fenômenos editoriais”, por serem as primeiras publicações ilustradas 

da época: O Cruzeiro e Manchete. A primeira foi criada em 1928, dando um maior 

enfoque ao fotojornalismo e ao projeto gráfico. E devido ao seu grande sucesso, surgiu 

em sua esteira a Manchete em 1952, agradando ainda mais os leitores. 

Nessa perspectiva, diversas revistas povoaram o mercado brasileiro, como o 

caso da “Realidade”, fundada em 1996, portanto durante a ditadura militar. Tinha como 

foco reportagens complexas e jornalismo investigativo. Destacava-se também pelo fato 

de produzir matérias falando de assuntos que eram considerados - na época - tabus. 

Na mesma época, mais precisamente em 1968, Victor Civita e Mino Carta 

criaram a revista “Veja”. Ela foi pensada nos moldes da norte-americana Time. Segundo 

Scalzo (2011), esta publicação é a terceira revista de informação mais vendida no 

mundo, atrás apenas de Time e Newsweek. 

Com o passar do tempo diversas revistas foram recebendo padrões 

individuais, passando a ser direcionadas para cada público específico. Este é o caso de 

“Capricho” - criada em 1952 e direcionada para o público jovem, e “Quatro Rodas” - 

criada em 1960 e voltada para o leitor do mundo automobilístico.  

Em 1959 nasceu a primeira revista da moda, “Manequim”, depois “Cláudia, 

em 1961. A produção fotográfica de moda, beleza, culinária, decoração no Brasil e 

cozinha experimental - com a publicação de receitas -surgiram na mesma época de 

“Cláudia”. 

Dentro de toda essa temática a especificidade do público é algo bastante 

considerado ainda nos dias de hoje. E na revista Fato Obscuro o assunto específico - 

como já citado - é sobre tráfico humano. Pesquisar sobre este tema significa ter uma 

linha de investigação envolvida com o jornalismo investigativo. 

Segundo Lage (2008), o jornalismo investigativo visa evidenciar as misérias 

presentes ou passadas de um corpo social, num esforço para contar os fatos como eles 

são, foram ou deveriam ter sido. 

Lage também explica a diferença entre o repórter de atualidade e o repórter 

investigativo. Enquanto o primeiro é um profissional dependente e sem acesso às fontes, 

os documentos primários dos quais se origina a notícia, o repórter investigativo busca os 

documentos originais. 

Ou seja, este tipo de repórter busca informações precisas, reais, sem 

nenhuma contradição, mesmo que seja em off. Sobre isso, Sequeira comenta: 
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O repórter acredita que toda informação que venha de uma fonte em off ou 

anônima deve ser checada várias vezes, pois “numa reportagem investigativa 

pouco vale o que “diz” uma fonte, mas sim o que mostra o que ela permite 

comprovar. (SEQUEIRA, 2005, p.85).  

 

Segundo Lage (2008), por sua vez, as fontes de informação são divididas 

em: pessoais, institucionais e documentais, e podem ser classificadas em oficiais, 

oficiosas e independentes; primárias e secundárias; e de testemunho e experts.  

As fontes oficiais são mantidas pelo Estado, por instituições, empresas e 

organizações; já as oficiosas são aquelas ligadas a entidades ou indivíduos que, no 

entanto, não estão autorizados a falar. Nessa perspectiva, suas declarações poderão não 

ter valor e ser desmentidas. Já as independentes - a priori - estão desvinculadas de 

relação de poder ou interesse. 

Já as fontes primárias fornecem ao jornalista informações essenciais de uma 

matéria: fatos, versões e números. Por sua vez, as fontes secundárias são consultadas 

para a preparação de uma pauta jornalística. Há também a fonte testemunhal: quem 

viveu ou presenciou determinado acontecimento. Os experts são fontes secundárias, que 

fornecem versões ou interpretações de eventos. 

Em toda esta questão ligada às fontes, convém destacar que o repórter 

investigativo precisa fazer um trabalho completo de documentação, antes do início das 

apurações, aspecto que o permitirá avançar com maior segurança pelo escorregadio 

mundo dos informantes. (SEQUEIRA, 2005). 

No próximo capítulo, por sua vez, este trabalho realiza uma abordagem dos 

gêneros jornalísticos que podem servir para integrar um diálogo com o leitor. É através 

da exigência dos leitores que os conteúdos modificam-se. Além disso, a organização 

dos conteúdos provém da forma como as empresas de comunicação o editam. Assim, 

versaremos sobre os seguintes gêneros informativos: nota, notícia, reportagem, 

entrevista, título e chamada; e tambémsobre os gêneros opinativos: editorial, 

comentário, artigo, resenha, coluna, carta, crônica e caricatura. 
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4 GÊNEROS JORNALÍSTICOS  

 

A definição de gêneros jornalísticos é feita por Seixas (2009) como a 

seleção de um conjunto de características que busca uma determinada abordagem, 

forma uma unidade de sentido e resulta em um texto independente. Para Charaudeau, 

porém,  

 

As características dos discursos dependem essencialmente de suas condições 

de produção situacionais nas quais são definidas as coerções que determinam 

as características da organização discursiva e formal; os gêneros de discurso 

são „gêneros situacionais‟. (CHARAUDEAU, 2004, p. 251). 

 

Por sua vez, Marques de Melo (1985) ressalta que há uma divisão dentro do 

jornalismo, Segundo ele, são as categorias. O autor diz que dentro do jornalismo 

informativo e opinativo existe uma serie de gêneros que as representam. Para o 

jornalismo informativo, ele atribui os gêneros nota, notícia, reportagem e entrevista. Já 

no jornalismo opinativo, são o editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, 

carta e caricatura. 

Todavia Beltrão (1976) coloca uma categoria a mais. Para ele existe não só 

o informativo e o opinativo, mas também o interpretativo. Segundo ele, no jornalismo 

informativo estão notícia, reportagem, história de interesses humanos e informação pela 

imagem. Ainda segundo ele, dentro do jornalismo opinativo se encontram editorial, 

artigo, crônica, opinião ilustrada e opinião do leitor. E para a terceira categoria, o 

jornalismo interpretativo, o autor inclui a reportagem, por ser mais analítica e complexa. 

Alguns gêneros serão listados e conceituados a seguir. Dentre eles, os que 

estãopresentes na revista Fato Obscuro: notícia, reportagem, entrevista e editorial. 

 

4.1 Notícia 

 

De acordo com Aguiar (2008, p.15), “A invenção do jornalismo no século 

XIX vincula-se ao nascimento de uma ordem especifica de discurso: a notícia”. Pode-se 

afirmar que este gênero é o principal do jornalismo, que depende dele para que todos os 

outros se desenvolvam. 

 

A notícia “é a matéria prima do jornalismo, pois somente depois de 

conhecidas ou divulgadas é que os assuntos aos quais se referem podem ser 

comentados, interpretados e pesquisados”. O jornalista tem, portanto, a 
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missão de selecionar o que irá ser publicado. A notícia é efêmera e 

necessária, de tratamento rápido e deve ser recente, inédita, verdadeira, 

objetiva e de interesse publico. (ERBOLATO, 2008, p. 49-52). 

 

Já para Lage (2008), a notícia é caracterizada pela efemeridade, ou seja, ela 

está sempre presa às emergências do acontecimento da qual decorre. Assim, ela não se 

detém aos fatos do passado, sendo construída a partir do factual e do inédito. 

Outra característica deste gênero - segundo Medina (1978) - é a presença de 

elementos que chamem atenção do leitor. O primeiro é o título - apresentado grafado de 

forma bem evidente, deve ser sucinto e informativo. O segundo elemento é o lead, que 

significa “liderar” e corresponde ao primeiro parágrafo; ele normalmente sintetiza os 

traços peculiares condizentes ao fato, procurando se a ter a indagações básicas: Quem? 

Onde? O que? Como? Quando? Por quê? 

Depois do lead segue a pirâmide invertida, que é uma organização textual 

no jornalismo. Ela consiste na hierarquização das informações - obviamente 

textualizadas a partir de graus de importância - que não são relatadas por ordem 

cronológica. 

“A pirâmide invertida é essencialmente uma reconversão e um 

aperfeiçoamento de uma estrutura enunciativa da retórica e da literatura antigas, 

adaptada à difusão de notícias”. Entretanto, destaque-se que na literatura a informação 

mais importante é transmitida no final - como acontece no romance -, e no jornalismo 

isso se inverte, pois é dada logo no primeiro parágrafo. Essa estrutura é utilizada como 

molde para os jornalistas. (SOUZA, 2011). 

 

4.2 Reportagem 

 

A reportagem é a ampliação da notícia. É uma narrativa com protagonistas, 

personagens secundários, tempo e espaço. A diferença entre notícia e reportagem está 

na profundidade de informações.  

 

A reportagem é responsável por traduzir de modo enfático os fenômenos que 

envolvem uma sociedade, fazendo análise que auxiliem o público a entender 

os acontecimentos e suas causas, além das consequências que os envolvem. 

(GUIRADO, 2004, p. 22). 

 

O repórter pode valer-se também de fontes secundárias 

(documentos, livros, almanaques, relatórios, recenseamentos, etc.) ou servir-se de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almanaque
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material enviado por órgãos especializados em transformar fatos em notícias (como 

as agências de notícias e as assessorias de imprensa). 

A reportagem oferece detalhamento e contextualização daquilo que já foi 

enunciado nas notícias: “a reportagem tem a função de conduzir o leitor a um 

posicionamento crítico, ao iluminar e ampliar a sua visão sobre determinado assunto”. 

(LIMA, 1995, p. 29 apud RODRIGUES). A reportagem vem para cobrir a necessidade 

de se produzir em massa, em lugares diferentes, com velocidade e dentro dos padrões da 

imprensa geral. 

 

4.3 Entrevista 

 

Entrevista é uma técnicade interação social, de interpretação informativa, 

quebra isolamentos grupais, individuais, sociais, e pode também servir à pluralização de 

vozes e à distribuição democrática de informações.  

 

A entrevista jornalística, em primeira instância, é uma técnica de obtenção de 

informações que recorre ao particular; por isso se vale, na maioria das 

circunstâncias, da fonte individualizada e lhe dá credito, sem preocupações 

científicas. Por uma distorção do poder nas sociedades, muitas vezes se 

atribui esse crédito apenas a fontes oficiais, vale dizer, fontes do poder, seja 

ele político, econômico, científico ou cultural. (MEDINA, 2000, p.18). 

 

Segundo Manzini (2004), existem três tipos de entrevistas: estruturada, 

semi-estruturada e não-estruturada. A primeira é entendida como aquela que contém 

perguntas fechadas, semelhantes a formulários, sem apresentar flexibilidade. Já a semi-

estruturada é aquela direcionada por um roteiro previamente elaborado, composto 

geralmente por questões abertas. Por sua vez, a não-estruturada oferece ampla liberdade 

na formulação de perguntas e na intervenção da fala do entrevistado. 

Um dos modelos mais utilizados é o da entrevista semi-estruturada, guiada 

pelo roteiro de questões, o qual permite uma organização flexível e ampliação dos 

questionamentos à medida que as informações vão sendo fornecidas pelo entrevistado. 

(FUJISAWA, 2000). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_de_not%C3%ADcias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assessoria_de_Imprensa
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4.4 Editorial 

 

O editorial é um texto opinativo, em que o jornalista é o porta-voz. Não 

deve ser assinado, pois ele é de autoria institucional. 

 

Editorial é “o gênero jornalístico que expressa a opinião oficial da empresa 

diante dos fatos de maior repercussão no momento. [...] nas sociedades 

capitalistas, o editorial reflete não exatamente a opinião dos seus 

proprietários nominais, mas o consenso das opiniões que emanamdos 

diferentes núcleos que participam da propriedade da organização. (MELO, 

1985, p. 79). 

 

O editorial tem a difícil tarefa de tomar uma posição diante dos fatos do 

cotidiano, num espaço cheio de contradições, e ainda conciliar os interesses de 

diferentes leitores. O posicionamento do veículo - conforme Beltrão (1980) - é regido 

por duas forças: as demandas econômicas da organização e a liberdade editorial face às 

demandas da sociedade. Por isso, a linha editorial é o ponto básico de veículo midiático 

e deve ser construída com base nos princípios morais e normas práticas. 

Por sua vez, o capítulo seguinte relata a definição de direitos humanos e 

valores, e diz que o tráfico de pessoas é uma questão de gênero. Há também presentes 

nesta etapa do trabalho questões pertinentes às políticas públicas adotadas. Outro tema é 

o turismo sexual - que em Fortaleza é muito presente. 
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5 TRÁFICO DE PESSOAS, DIREITOS HUMANOS E VALORES 

 

Neste capítulo, será problematizada a questão dos direitos humanos, os 

quais existem nas esferas: civil, política, econômica, social e cultural. Toda pessoa tem 

direito à vida, liberdade (inclusive de pensamento!), segurança pessoal, igualdade, e 

também à informação, educação, privacidade, e igualmente tem todo o direito de não ser 

maltratado. Quando possivelmente ocorre o contrário desses aspectos, pode-se definir 

tal situação como uma violação de direitos humanos, sendo estes baseados nos 

princípios fundamentais de respeito pela dignidade humana, à igualdade e à não-

discriminação. 

 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de outra natureza, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição. (Declaração dos Direitos Humanos, art.II). 

 

Para Viana (2007, apud KARL MANNHEIM, 1967), os valores se 

exprimem inicialmente em função das escolhas feitas pelos indivíduos: o homem 

escolhe agir de acordo com sua razão humana. Contudo, como a vida é complexa, as 

escolhas não existem somente no ambiente subjetivo, mas ocorrem igualmente como 

normas objetivas.  

Segundo Soares (1998), os direitos humanos são universais e naturais, e o 

que é considerado como tal no Brasil, também deverá sê-lo com o mesmo nível de 

exigência, de respeitabilidade e de garantia em qualquer país do mundo. Explica-se isto 

em virtude de que eles não se referem a um membro de uma sociedade política, a um 

membro de um Estado. Eles se referem à pessoa humana na sua universalidade, ou seja, 

todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção. 

Já para Person (2006), os direitos humanos são universais, inalienáveis e 

indivisíveis. A Universalidade significa que pertencem a todos e são os mesmos para 

todos os povos. Por sua vez, a Inalienabilidade significa que todos os direitos pertencem 

a todas as pessoas a partir do nascimento. Já a Interdependência significa que todos os 

direitos humanos estão associados; consequentemente: são relacionados e 

interdependentes. 
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E os direitos humanos das mulheres “são inalienáveis, integrais e 

interdependentes no contexto de direitos humanos universais... devem ser parte integral 

das atividades das Nações Unidas, incluindo a promoção de todos os instrumentos de 

direitos humanos que se relacionam às mulheres”. Mulheres essas que não têm o 

conhecimento exato sobre o que significa o tráfico de pessoas, e por isso são vítimas 

desse crime.  

No Brasil, as medidas contra o tráfico surgem a partir de treinamentos 

especiais, oferecidos principalmente aos funcionários da Infraero, agentes e delegados 

da Polícia Federal.  Explica-se isto em virtude de que o Estado tem o dever de assegurar 

que todos os direitos processuais e materiais estejam protegidos, incluindo o direito à 

aplicação e a interpretação não discriminatória da lei.  

 

5.1 Tráfico de pessoas e gênero 

 

Primeiramente, "gênero" é uma palavra estranha no feminismo. Embora 

para muitos de nós ela tenha um significado claro e bem conhecido, na realidade é usada 

de duas maneiras diferentes e, até certo ponto, contraditórias.  

 

De um lado, o "gênero" foi desenvolvido e é sempre usado em oposição a 

“sexo”, para descrever o que a socialmente construído, em oposição ao que a 

biologicamente dado. Aqui, "gênero" é tipicamente pensado como referência 

à personalidade e comportamento, não ao corpo; "gênero" e “sexo" são, 

portanto, compreendidos como distintos. De outro lado, "gênero" tem sido 

cada vez mais usado como referência a qualquer construção social que tenha 

a ver com a distinção masculino/feminino, incluindo as construções que 

separam corpos femininos" de corpos "masculinos". (NICHOLSON, 2000). 

 

O tráfico humano é uma questão de gênero, e acontece geralmente com 

mulheres de classe baixa que são envolvidas facilmente pelos traficantes por serem 

frágeis, e na busca de melhores condições de vida.  

 

O tráfico de seres humanos pode ser tratado como uma questão de gênero, 

mas a perspectiva de gênero não chega para abarcar todos os aspectos 

envolvidos no problema. Muitas vezes, o TSH se apresenta como o estágio 

mais avançado de um longo processo de exclusão social, mas o estudo da 

pobreza sozinho também não o explica. (COLARES, 2004, p.42). 

 

Essa questão da pobreza está relacionada ao fato dessas mulheres não terem 

como crescer profissionalmente e também devido às questões financeiras. Em tal 

contexto, a ausência de condições de suprir as necessidades humanas mais básicas é que 
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faz com que elas acabem sendo enganadas. “A pobreza é um fator determinante da 

prática do crime de tráfico de seres humanos, uma vez que torna as vítimas vulneráveis 

aos traficantes por falta de meios de sobrevivência”. (COLARES, 2004). 

Com este retrato situacional absurdo evidentemente se visualiza na 

legislação nacional a preocupação contra esse tipo de atividade. E pode-se observar uma 

evolução nas perspectivas legais, jurisprudencial e no efetivo enfrentamento do tráfico 

internacional de seres humanos por meio de políticas públicas, em atendimento as 

diretrizes de direitos humanos universais.  

O Tráfico de Seres Humanos, ou simplesmente TSH, é um meio pelo qual a 

pessoa é transportada de um lugar para o outro com várias finalidades, dentre elas: 

exploração sexual, exploração do trabalho e extração de órgãos, de acordo com a 

Convenção de Palermo. Este trabalho, por sua vez, irá focar na exploração sexual de 

mulheres em Fortaleza. 

Esse tipo de tráfico faz com que as mulheres passem a ser um tipo de 

mercadoria, na maioria das vezes são ameaçadas e aliciadas com objetivo de convencê-

las a ter um futuro melhor fora de seu espaço de origem. Como mostra o depoimento de 

uma jovemcom o nome fictício, Nívea. 

 

Eu estava apaixonada. Meu „príncipe encantado‟ me prometeu uma vida nova 

na Holanda, longe da vida dura que eu tinha. Nem passou pela minha cabeça 

que estava sendo aliciada para uma rede de prostituição. O „príncipe‟ era um 

monstro. E eu vivi um pesadelo. N.V. 34 anos, vítima de tráfico. (Escritório 

das Nações Unidas contra Drogas e Crime, UNODC). 
 

Segundo a Secretaria Nacional de Justiça há um grande número de mulheres 

envolvidas no tráfico de pessoas, não apenas como vítimas, mas também como 

traficantes. Essas mulheres traficadas passam a atuar como aliciadoras de outras, 

fortalecendo a rede criminosa. 

 

As máfias que comandam o tráfico de pessoas mantêm um esquema bem 

articulado, e que parece encarar o ser humano como uma mercadoria 

qualquer, a ser consumida por quem tem condições de oferecer o preço 

cobrado. (LEAL, 2002, p. 109) 

1. Entrevista concedida no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crimes (UNODC) 

 

Existem “redes” que se escondem sob as fachadas de empresas comerciais 

(legais e ilegais), voltadas para o ramo do turismo, do entretenimento, do transporte, da 

moda, da indústria cultural e pornográfica, das agências de serviços (massagens, 
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acompanhantes…), dentre outros mercados que facilitam a prática do tráfico para fins 

de exploração sexual comercial, como afirma a autora Leal. 

Com essas empresas disfarçadas, as mulheres são as principais a serem 

atraídas até o local do tráfico. São pessoas comuns, sonhadoras, e vêm de “classes 

economicamente desfavorecidas, porém é equivocado apontar a pobreza como causa 

exclusiva do tráfico de pessoas”. Este é apenas um dos fatores circunstanciais que 

favorecem o tráfico, segundo Leal.  

E são nessas fachadas que muitas dessas mulheres "crescem" os olhos e 

acreditam em uma mudança de vida rápida, ganhando aparentemente muito bem e sem 

tanto esforço. Porém, na prática, quando percebem o engano, passam a trabalhar por 

obrigação, amor à vida e à família.  

O livro Tráfico de Pessoas para fins de Exploração Sexual define este tipo 

de comércio como uma atividade de baixo risco e alto lucro. “As mulheres traficadas 

podem entrar nos países com visto de turista, e as atividades ilícitas são facilmente 

camufladas em atividades legais, como o agenciamento de modelos, babás, garçonetes, 

dançarinas ou, ainda, mediante a atuação de agências de casamento”. (ABRAMO, 2006, 

p. 54). 

Relacionado a este tipo internacional de crime, a imigração se apresenta 

como a forma mais simples e discreta para que jovens, mulheres, travestis adentrem em 

outros países sem que ninguém suspeite que se trate de tráfico de seres humanos.  

Segundo Abramo (2006), traficantes de drogas recebem penas mais altas do 

que as dadas para aqueles que comercializam seres humanos. No artigo 231, o Código 

Penal faz referência ao crime de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração 

sexual, prevendo pena de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa para quem 

“promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacional, de pessoa que 

venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa para exercê-la no estrangeiro”. (Lei nº 

12.015, de 2009 - Livro Código Penal –Vade Mecum - 2011). 

 E a pena de reclusão para o tráfico interno é de 2 (dois) a 6 (seis) anos. Esse 

tipo de tráfico se mostra como a comercialização de seres humanos, especificamente 

mulheres crianças e adolescentes sendo negociadas dentro do próprio País.  

Barbos (2010) afirma que a ligação primeira entre a escravidão e o tráfico 

humano se encontra no plano econômico. Isso porque se a escravidão era originária do 

modo de produção utilizado no passado, o tráfico humano é proveniente da realidade 

econômica gerada pela exploração de uns países sobre outros, resultando na pobreza dos 
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explorados e colocando as pessoas sob a necessidade de buscar por melhores condições 

em outros lugares.  

Essa busca por melhores condições resulta até mesmo na migração 

clandestina de tais pessoas. Essa clandestinidade faz com que os profissionais 

envolvidos trabalhem de forma diária juntamente com as instituições governamentais e 

não-governamentais, com objetivo de resgatarem as pessoas que foram até mesmo 

deportadas.  

Muitas mulheres até intuem quais as possíveis condições de trabalho, mas 

mesmo assim arriscam suas vidas em troca de condições melhores, elas não sabem que 

vão se submetem a maus tratos, irão ficar isoladas e serão obrigadas a entregar, senão 

todo, quase todos os ganhos de seu trabalho aos seus empregadores, enfim, passaram a 

ser dependentes e “escravas” em troca de moradia e alimentação. (CAVALCANTI, 

1997). 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima em pelo menos 12,3 

milhões o número de pessoas em situação de trabalho forçado no mundo. 

Desses, 9,8 milhões são explorados por agentes privados (inclui exploração 

com finalidade econômica e exploração sexual), dos quais 2,4 milhões foram 

vítimas de tráfico de seres humanos. Outros 2,5 milhões são forçados a 

trabalhar por estados ou por grupos militares rebeldes. Ao todo, a atividade 

rende lucros totais anuais de 32 bilhões de dólares. (Combate ao Trabalho 

Escravo, 2011, p. 17). 

 

Com o número crescente dessa prática é que surgem várias redes contra o 

tráfico de pessoas. Dentre elas podemos citar a Rede Aquarela - programa-piloto que a 

Secretária de Desenvolvimento Humano (SDH) - da Prefeitura de Fortaleza - faz no 

combate aos crimes contra crianças e adolescentes e no combate à exploração sexual. 

Tal programa também dá guarita às pessoas que foram vítimas do tráfico humano.  

Acrescente-se ainda que o tráfico de pessoas é uma questão complexa e 

multifacetada. Algumas de suas muitas facetas envolvem relações internacionais. O 

tráfico de pessoas abrange uma diversidade de problemas e realidades como migração, o 

crime organizado, a exploração sexual e laboral, as assimetrias entre os países mais 

desenvolvidos e mais carentes, questões de gênero, direitos humanos, entre outros. 

(ASSOCIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO..., s.d, s.n). 

Todo o contexto acima citado resulta no aspecto de que o tráfico de pessoas 

é uma questão internacional relacionado basicamente a quatro fatores: 1. Envolve o 

movimento de pessoas através de fronteiras; 2. Envolve o crime organizado que se 



31 

 

transnacionalizou-se; 3. Envolve a cooperação internacional, e não menos importante, 4. 

Envolve valores sobre o que seriam este tráfico, valores que se propõem a serem 

universais.  

“A pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de 

exploração sexual comercial (PESTRAF) realizou um amplo mapeamento das rotas 

utilizadas pelas redes de tráfico no Brasil, contabilizando 131 internacionais e 110 

domésticas.” Com esses dados podemos notar que as rotas estão em constante 

crescimento, sendo variadas e dinâmicas. 

Os principais destinos das vítimas são os países de origem latina, pois têm 

facilidade de comunicação. 

 

No que diz respeito ao tráfico externo (...), na maioria dos casos, o Destino 

das traficadas (mulheres e adolescentes) é um país europeu, em especial a 

Espanha. Entretanto, há um considerável número de rotas para países da 

América do Sul, sobretudo Guiana Francesa e Suriname, e para a Ásia. 

(ABRAMO, 2006, p. 43). 
 

 

Segundo a pesquisa da PESTRAF, o Ceará é um dos estados apontados na 

rota do tráfico humano devido à existência do porto, aeroporto internacional e rodovias 

que facilitam a ação dos traficantes. 

 

No Ceará, só foram encontrados indícios de tráfico interno, apontando que 

adolescentes e mulheres partem de cidades interioranas para Fortaleza. Não 

havendo uma distinção específica entre as vias de transporte, ambas seguem 

as principais rodovias estaduais e federais para o acesso à capital e, daí, para 

as cidades costeiras e praias turísticas. No âmbito externo, os dados da 

Polícia Federal informam a existência de rotas internacionais de tráfico de 

mulheres saindo de Fortaleza para a Europa, acompanhando o movimento do 

turismo sexual. (PESTRAF, 2002, p. 82). 

 

Por sua vez, o “Levantamento do Ministério da Justiça, realizado no âmbito 

de projeto implementado com o UNODC, apurou que os estados em que a situação é 

mais grave são Ceará; São Paulo; Rio de Janeiro e Goiás por serem os principais 

pontos de saída do país”. 

Segundo a Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará - Sejus, as mulheres 

cearenses são as mais enviadas para o exterior. A coordenadora, ²Andréia Costa, afirma 

que no mês de julho de 2011, 11 pessoas foram atendidas após serem deportadas ou 

inadmitidas por outros países. "Essas pessoas retornam ao Brasil extremamente 
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debilitadas. Principalmente em se tratando das brasileiras deportadas, elas podem ter 

sido vítimas de tráfico de pessoas".  

 

5.2 Tráfico de mulheres em Fortaleza e políticas públicas  

 

Segundo Piscitelli (2006), Fortaleza é considerada uma das principais 

cidades brasileiras ligadas ao turismo sexual internacional. Além disso, é tida como um 

centro de indústria e, sobretudo, de turismo por suas belas praias e agitada vida noturna. 

Com 2.100.000 habitantes, é considerada uma das cidades de mais rápido crescimento 

do país, e é também uma de suas regiões metropolitanas mais pobres. (IBGE, 2000). 

Não poderia ser diferente, como outros países do Sul, na capital do Ceará, o 

turismo internacional cresce consideravelmente e em contrapartida o tráfico aumenta. O 

governo investe no turismo internacional, fazendo obras de custo elevadíssimos nas 

praias, hotéis, no calçadão, nos restaurantes, enfim, quer ver resultados na geração de 

emprego. 

 

O Brasil investe no turismo internacional, com a expectativa de aumentar a 

incidência dessa indústria no Produto Bruto e na geração de empregos. Em 

Fortaleza, a intensificação do turismo fica evidente na transformação de 

praias desertas, na metade da década de 1980, em requintados balneários e no 

grande aumento no número de hotéis. Em 2001, os turistas estrangeiros 

foram apenas 9,4% do total de visitantes estrangeiros. (PISCITELLI, 2006, p. 

16). 

 

O turismo internacional é predominante masculino, basta olharmos nas 

praias, hotéis, nos pontos turismos da cidade e percebemos que as mulheres morenas, 

“escuras”, consideradas locais, estão na companhia dos estrangeiros de cor branca. Não 

podemos descartar a possibilidade e apontar que esse tipo de comportamento leva ao 

turismo sexual. “Em Fortaleza, o turismo internacional é visto com esperança e 

preocupação, por estar fortemente associado ao turismo sexual”. (PISCITELLI, 2006). 

Ligado ao turismo sexual está o tráfico humano. A capital do Ceará 

apresenta-se como cenário ideal para o tráfico com finalidade de exploração sexual. A 

Pestraf apresenta Fortaleza em rotas internas (Crato-Fortaleza, Juazeiro do Norte-

Fortaleza), interestaduais (Belém-Fortaleza) e internacionais. (Fortaleza-Espanha). 

Porém, Fortaleza é referência no combate ao tráfico humano. O Decreto Nº. 

5.948, de 26 de outubro de 2006, estabeleceu a Política Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas, efetivando, dessa forma uma política que “[...] consolidou 
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princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão [...]”. (TUMA JÚNIOR, 2010, p. 

276) 

A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tem por fim 

estabelecer princípios, diretrizes e ações que visam à prevenção e repressão ao tráfico de 

pessoas e de atenção às vítimas, em obediência às normas e instrumentos internacionais 

e nacionais de proteção e promoção dos direitos humanos. 

E o II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tem cinco 

linhas operativas e varias metas, dentre elas podemos citar o aperfeiçoamento do marco 

regulatório para fortalecer o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Criar, financiar e 

implementar estratégias de integração dos sistemas nacionais para atendimento e 

reintegração das vítimas do tráfico de pessoas, fortalecendo a rede de atendimento, 

integrando normativas e procedimentos, articulando as responsabilidades entre atores da 

rede, definindo metodologias e fluxos de atendimento, e disseminando material 

informativo para um adequado processo de atendimento sob a perspectiva de direitos.  

(PNETP, 2013, p. 11). 

Vários estados possuem o plano: Acre; Amazonas; Bahia; Goiás; Pará; 

Pernambuco; Rio de Janeiro; São Paulo e Ceará. E aqui está sob a orientação da 

coordenação de Lívia Maria Xerez de Azevedo, que faz um trabalho em parceria com os 

governos estaduais. O núcleo de enfrentamento ao tráfico é uma entidadevinculada à 

Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará - Sejus, acolhendo as vítimas, também atua 

na prevenção, combate e assistência às vitimas do tráfico humano. (NETP - Núcleo de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas). 
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6 PROJETO EDITORIAL 

 

Como o título mencionado sustenta, neste capítulo será abordado o projeto 

editorial da revista Fato Obscuro. Ela é composta por 19 páginas textuais, contendo 05 

reportagens, 01 entrevista e dois artigos de opinião. A entrevista feita com a psicóloga 

Ingrid Borges tem como foco a síndrome pós-traumática das vítimas do tráfico. Por sua 

vez, as reportagens são com o sociólogo Alexandre Carneiro colocando sua opinião 

sobre o tema, com a coordenadora do núcleo de enfrentamento ao tráfico - falando sobre 

a prevenção -, a advogada Lívia Maria, com a representante da Rede Um Grito pela 

Vida, irmã Bernadete, que fala como o grupo trabalha em prol da temática, com o 

agente Milton Maia - da Polícia Federal - falando sobre os destinos, perfis e rotas do 

trafico, e a Campanha Azul, uma iniciativa do Governo para prevenir o tráfico humano. 

Já os artigos de opinião estão sobre a responsabilidade de Alexandre Carneiro e da 

estudante de Jornalismo, Jacqueline Campos. 

 

6.1 Projeto gráfico 

 

O logotipo da revista Fato Obscuro foi pensado sobre a ótica da fácil 

identificação. Traz mulheres dentro de uma grade, mostrando que estão presas, não só 

fisicamente, mas, sobretudo, psicologicamente. 

Idealizou-se um diferencial na diagramação da revista. O layout busca 

prender mais a atenção do leitor utilizando formatação em duas colunas para que a fonte 

do texto seja maior e a leitura seja facilitada, como comenta Collaro (2006), “se usadas 

duas a duas, tem-se um diagrama extremamente versátil e dinâmico, que dará uma 

opção maior de recursos para a beleza da página”. 

A fonte usada no título das matérias será convidativa ao leitor, de fácil 

compreensão e ajudando o entendimento. Portanto, é uma fonte que facilita a leitura e a 

torna mais rápida. Por sua vez, as fotos utilizadas são, na maioria, pertencentes à própria 

equipe da revista, e todas as páginas trazem sua identidade visual. Neste contexto: as 

cores azuis e pretas tentam ser pontos de destaque na navegação, em paralelo com 

bastante branco, aspecto que dá leveza à leitura.  

Nosso público-alvo são mulheres, sendo estendido também para 

adolescentes e jovens. A revista Fato Obscuro terá o tamanho padrão de 27,5 x 20,5cm, 
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usado em diversas publicações. O miolo será impresso em papel couchê 40 e capa em 

papel couchê 60 kg. 

A seguir, o diário de campo e as considerações finais de todo o projeto. 
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7 DIÁRIO DE CAMPO  

 

Quando fomos para o projeto não sabíamos o que fazer. Foi quando Karla 

Rychelia sugeriu que fizéssemos uma revista falando sobre o tráfico humano, pois 

assistiu ao filme “Tráfico Humano” e gostou da temática. 

Gostei da ideia e falamos com a professora Patrícia Soares, mas 

abordarquais assuntosem torno do tráfico? Foi quando pensamos em versar sobre o 

tráfico de mulheres para fins sexuais em Fortaleza. Depois veio a questão do nome da 

revista, pensamos e decidimos colocar Fato Obscuro, uma sugestão do esposo da 

Jacqueline, Wanilson. Por entendermos que este crime ocorre basicamente ao nosso 

redor e muitas pessoas não o conhecem é que surgiu o nome, por se tratar de um “fato 

obscuro”.  

Decidido o nome e o produto que iríamos fazer, foi a vez da escolha do 

orientador. No primeiro momento, fomos orientadas pelo professor Fábio Augusto, 

porém ele não era da área do Jornalismo, e nosso coordenador nos orientou em buscar 

outro, devido à banca poder questionar. Então o professor Michel Barros entrou para 

somar.  

Organizamos as pautas e fomos para as entrevistas. A revista começou a 

caminhar. A primeira entrevista foi com a irmã Bernadete, da Rede Um Grito pela Vida, 

depois com a Lívia Maria, coordenadora do Núcleo de Enfretamento ao Tráfico de 

Pessoas. Posteriormente foi realizada uma entrevista com o sociólogo Alexandre 

Carneiro, logo depois com a psicóloga Ingrid Borges, e por último com o policial 

Milton Maia. 

Com as entrevistas em mãos fizemos as matérias, as revisões e supervisões 

do professor Michel Barros e depois para a diagramação. Após tudo isso, fomos 

imprimir. E enfim a revista estava concluída. Lendo este diário não se imagina o quão 

foi trabalhoso pensar em cada detalhe, preocupar-se em fazer sempre o melhor, 

colocando as palavras e as fotos nos devidos lugares, mas foi prazeroso poder colaborar 

com mais uma informação e ao mesmo tempo celebrar a nossa conquista! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, na composição da revista Fato Obscuro, pudemos 

perceber o quanto o tráfico de pessoas tem crescido. Compreendemos também, após as 

pesquisas, como muitas vezes este crime não é percebido por uma população que 

infelizmente está à mercê dele.  

A mídia escolhida foi considerada a mais adequada para a abordagem 

proposta por permitir que colocássemos recursos criativos para compor o texto. Dessa 

maneira, informação e opinião foram mescladas nas páginas de Fato Obscuras. 

Algumas dificuldades apareceram, mas a proposta deste projeto despertou 

interesse nos entrevistados, que sempre elogiaram a iniciativa de se fazer uma revista 

abordando o assunto tráfico de pessoas, que é crime e realizado com vários propósitos: 

servidão doméstica, trabalho escravo, venda de órgãos e exploração na indústria do 

sexo, foco temático da revista Fato Obscuro. 

Neste trabalho, conseguimos adentrar no mundo do jornalismo, colocando 

em prática o que aprendemos em sala de aula, registrando experiências em um 

impresso, que pode ser compartilhado com um número ainda maior de pessoas.  

O objetivo de prevenir as mulheres sobre o tráfico humano foi alcançado. A 

revista trouxe argumentos plausíveis para coibir um possível aliciamento, mostrando 

como não cair na cadeia de traficantes. Por fim, contribuímos para mais informações em 

torno de um tema que possui grandes dimensões. 
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