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RESUMO

A presente pesquisa tem como foco a questão do tráfico de mulheres para exploração sexual no Brasil, com a grande demanda que existe no 
turismo sexual. Alguns dados bibliográficos apontaram para relação do turismo sexual com a época do Brasil Colônia e atualmente com a visão 
internacionalizada que o país tem no exterior sobre o carnaval. “A possível imagem de um Brasil associado ao silencioso e imperceptível turismo 
sexual foi construída desde o descobrimento do país quando, ao chegar ao Brasil em 1500, os portugueses encontraram um território habitado 
pelos índios brasileiros.  Que o carnaval, sendo representado simbolicamente pela “mulata” (nua) e o “samba”, fixam, desta forma, um conceito 
óbvio do país, na tentativa de atrair turistas ao Brasil por intermédio de imagens de belas mulheres e com referências ao apelo sexual”. Partindo 
do fato público e notório de que o Brasil é um conhecido destino de turismo sexual: a presente pesquisa pretende compreender e descrever 
sucintamente esse fenômeno. Compreender também, de que forma que o tema vem sendo abordado pelas autoridades judiciárias. Tudo, para 
responder a problemática: O que é, e como vem sendo administrado/tratado/enfrentado no Brasil o tráfico de mulheres? Constatou-se, através 
de estudos, que o turismo sexual está também associado a diferentes fatores (culturais, políticos, econômicos, psicossociais, éticos e legislativos), 
dificultando, portanto, seu extermínio, mas não o tornando impossível. A metodologia a ser utilizada no presente trabalho é um copilado entre o 
método doutrinário com a pesquisa empírica, que se realiza na forma do estudo de casos e entrevistas. Nesse contexto, faz-se necessária a 
análise dos processos judiciais relacionados ao tema sob a ótica dos Tratados Internacionais e da legislação predominante no Brasil. Outrossim, a 
questão será examinada sob a ótica dos princípios constitucionais, visto que o referido crime configura-se como sendo um verdadeiro atentado 
aos direitos humanos. Além disso, pretende-se fazer entrevistas em ONGs que auxiliam mulheres nessa situação para compreender melhor se a 
legislação as protege, garante o sentimento de justiça, e, principalmente, as causas que as levaram a serem seduzidas pelas promessas dos 
traficantes.
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