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Resumo

Ausserer, Caroline; Messari, Nizar (Orientador). “Controle em nome da
proteção”: Análise dos discursos sobre o tráfico internacional de
pessoas. Rio de Janeiro, 2007. 170 p. Dissertação de Mestrado – Instituto
de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
Este trabalho analisa o funcionamento, as ambigüidades e as implicações
políticas dos discursos mais correntes contemporâneos sobre o tráfico
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internacional de pessoas. Neste sentido, são escolhidos três exemplos de
interpretação da questão: o tráfico como problema de crime organizado; o
tráfico como problema moral; e o tráfico como problema de migração.
Baseando-se em conceitos de Michel Foucault, o enfoque do trabalho está na
inter-relação entre o estabelecimento de “regimes de verdade” por meio de
discursos, e a produtividade destes, ou seja, dependendo da definição da
questão, distintas formas de “solucionar” o assunto são reivindicadas. O
trabalho adverte que os discursos analisados, embora se apresentem em nome
da proteção das “vítimas do tráfico”, na verdade, são utilizados para justificar a
instalação de “mecanismos de controle” no sentido foucaultiano. Assim, a
pesquisa visa a desconstruir estes discursos para, deste modo, problematizar
as práticas políticas atuais que se baseiam prevalentemente neles, e para
possibilitar uma compreensão mais diferenciada do assunto complexo de
tráfico humano.

Palavras-chave
Tráfico internacional de pessoas; discursos/ Michel Foucault; crime
organizado; exploração sexual/ prostituição; migração.

Abstract

Ausserer, Caroline; Messari, Nizar (Advisor). “Control in the name of
protection”: Critical Analyses of Discourses about International
Trafficking of Persons. Rio de Janeiro, 2007. 170 p. MSc. Dissertation –
Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.
The present thesis analyses the working, the ambiguity and the political
implications of contemporary discourses about trafficking in persons. Three
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examples were chosen to illustrate the most common interpretation of the issue:
trafficking as a problem of organized crime, as a moral concern and as a
question of migration. Based on concepts of Michel Foucault, the main focus of
the investigation is the interplay between the establishment of “regimes of truth”
by the discourses and their productivity. Depending on the definition of the issue
there are different ways that claim “to resolve” the question. The work
challenges the common understanding of strategies against trafficking
developed in the name of protection of the “victim” and furthermore elaborates
that these discourses are used to install “mechanisms of control” in Foucault’s
sense. Thus, the investigation aims at deconstructing these discourses in order
to highlight the problems of current anti-trafficking policies and therefore
enables a more differentiated understanding of the complex topic of human
trafficking.

Keywords
Human trafficking; discourses/ Michel Foucault; organized crime; sexual
exploitation/ prostitution; migration.
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The situation is reminiscent of the story of five blind men
trying to describe an elephant. Each one touches the
animal in a different place: the flexible trunk, the smooth
tusks, the huge, rough flank, the stocky legs, and the
spiky tail. Each provides a completely different verbal
report of what they feel, and yet no one alone can
adequately describe what the elephant is really like.
(Cwikel e Hoban 2005, p. 315)

