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Reflexão
Momento de diálogo com a sociedade com

foco da justiça social e da superação do
pecado social;
 Suscitar

nas pessoas e sociedade a
importância e perspectiva da vivencia
comprometida com o Evangelho.



Possibilitar conversão – mudança
de mentalidade e de vida.

Nosso caminhar quaresmal não pode ser
insensível a situação que atentam contra a
dignidade humana e seus direitos fundamentais.
Pessoas humanas exploradas nas atividades de
construção, confecção, entretenimento, sexo,
serviços agrícolas e domésticos, adoções ilegais
e remoção de órgãos.
crime multifacetado, altamente lucrativo,
silencioso, de baixíssimo custo e de poucos
riscos aos traficantes.

Objetivo Geral

Identificar as práticas de tráfico humano em suas várias

formas e denunciá-las como violação da dignidade e da
liberdade humana, mobilizando cristãos e a sociedade

brasileira para erradicar este mal, com vista ao resgate
da vida dos filhos e filhas de Deus.

Objetivos específicos
1 – Identificar as causas e modalidades do tráfico humano e os rostos que sofrem com
essa exploração;
2 – Denunciar as estruturas e situações causadoras do tráfico humano.

3 – Reivindicar, dos poderes públicos, políticas e meios para a reinserção das pessoas
atingidas pelo tráfico humano na vida familiar e social.
4 – Promover ações de prevenção e de resgate da cidadania das pessoas em situação de
tráfico.
5 – Suscitar, à luz da Palavra de Deus, a conversão que conduza ao empenho
transformador dessa realidade aviltante da pessoa humana.
6 – Celebrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo, sensibilizando para a
solidariedade e o cuidado às vítimas desse mal.

É Para liberdade que Cristo nos Libertou (Gl 5,1)

O tráfico humano é...
um crime que atenta contra a dignidade da pessoa
humana, já que explora o filho e a filha de Deus,

limita suas liberdades, despreza sua honra, agride
seu amor próprio, ameaça e subtrai sua vida, quer
seja da mulher, da criança, do adolescente, do

trabalhador ou da trabalhadora

Terminologia

Tráfico humano ou tráfico de seres humanos ou tráfico
de pessoas refere-se à mesma exploração e
consequência de violações de direitos de pessoas.
Nos países de língua espanhola, esse crime é
conhecido como trata de personas, os países de língua
inglesa o denominam de trafficking in persons. No
Brasil, a terminologia mais utilizada é “tráfico de
seres humanos”, TSH.

Conceito de Tráfico:
Ações:
Recrutamento
Transporte
Transferência
Abrigo
Recebimento de
pessoas

*Consentimento

Meios:
Ameaça
Uso da força
Outras formas de coação
Rapto / Cárcere privado
Fraude
Engano
Abuso de poder
Abuso de posição de
vulnerabilidade
Dar ou receber
pagamentos ou benefícios
para obter o consentimento
para uma pessoa ter
controle sobre a outra.

Exploração:
 A exploração da
prostituição
 Outras formas de
exploração sexual
 Trabalho escravo
 Servidão por dívida
 Remoção de órgãos
e tecidos humanos
 Casamento Servil
 Adoção ilegal entre
outras

TRÁFICO DE PESSOAS – SIMILITUDES & DIFERENÇAS
IN:

TRÁFICO DE PESSOAS

ESCRAVO, NEM PENSAR! - UMA ABORDAGEM SOBRE TRABALHO ESCRAVO, 2012; REPÓRTER BRASIL

PARA O TRABALHO ESCRAVO

Situação das vítimas em
Desemprego, pobreza e falta de alternativas.
seu local de origem
Características das
vítimas
Como caem na rede de
exploração

Ocorrência de outros
crimes

Desemprego, pobreza e falta de alternativas.

Em sua maioria, mulheres, afrodescendentes, entre
Em sua maioria, homens, com baixa escolaridade e 15 e 24 anos e que já sofreram algum tipo de
violência (como abuso sexual, estupro, atentado e
entre 18 e 44 anos
maus-tratos)
Aliciamento, tráfico de pessoas e promessas
enganosas.

Aliciamento, tráfico de pessoas e promessas
enganosas.

Dívida ilegal e impagável.

Dívida ilegal e impagável.
Retenção de documentos, como o passaporte. O
quadro é agravado pela ameaça de deportação. Se
estiver no exterior em situação irregular, a pessoa
não tem os direitos assegurados.

Retenção de documentos, como carteira de
identidade, carteira de trabalho ou, no caso de
estrangeiro, passaporte.
Formas de anulação da
dignidade e liberdade

PARA O MERCADO DO SEXO

Ameaças físicas e psicológicas, agressões e
humilhação.

Ameaças físicas e psicológicas, agressões e
humilhação. Relações de gênero agravam o quadro:
exploração sexual e violência contra a mulher.

Medo de denunciar, consentimento, naturalização

Medo de denunciar, consentimento, naturalização da

da situação. Distância de redes sociais de

situação. Distância de redes sociais de confiança:

confiança: familiares, amigos, comunidade étnica.
Conforme o contexto é associado a crime
previdenciário, cárcere privado, prática ilegal de
terceirização, de aliciamento, de desmatamento,
de grilagem de terra, e até a assassinato, entre

familiares, amigos etc.

Pode estar associado a tráfico de drogas, falsificação
de documentos, lavagem de dinheiro, entre outros.
Envolvimento do crime organizado internacional.

 Compreendido como um dos problemas mais graves da
humanidade;

 Segundo o Papa Francisco: “O tráfico de pessoas é uma
atividade ignóbil, uma vergonha para as nossas
sociedades que se dizem civilizadas!”

TRÁFICO
HUMANO

 O tráfico humano
condiciona as pessoas
à escravidão e fere a
dignidade da pessoa
humana.

Modalidades do tráfico humano

 Crime organizado – estrutura sofisticada e capilarizada para

favorecer os serviços;

 Rotas – existem várias rotas internas e internacionais - costumam

sair do interior dos estados em direção aos grandes centros urbanos
ou às regiões de fronteira internacional;

 Invisibilidade – é um crime que não se evidencia – vitimas não

denunciam, muitas não têm consciência da exploração.

 Aliciamento e coação – é uma pratica comum – abordagem sobre a

esperança de melhoria de vida – camuflam outras atividades ilegais;

 Perfil dos aliciadores – conhecido da vítima, poder de convencimento – por

vezes é também vitima – atraem com proposta de emprego.

 As vítimas – normalmente, encontram-se em situação de vulnerabilidade, na

maioria dos casos, por dificuldades econômicas.

As pessoas normalmente migram em busca melhores
oportunidades de vida. A competição na economia globalizada
vem se acirrando nas últimas décadas, implicando na redução
de postos de trabalho e precarização das condições laborais.
O fenômeno da migração é uma constante na história da
humanidade. Em processo de migração, as pessoas tornam-se

mais vulneráveis.
A imigração para o Brasil
A migração interna no Brasil
A migração para o Sudeste e a urbanização
A migração atual

O trabalho na globalização

 A busca do lucro pelo lucro afeta a condição do trabalhador.

 Terceirizações
 Informalidades
 Precarização do trabalho

 Contexto de extrema competição econômica

Escravidão e Preconceito

 A tomada das terras dos povos indígenas,
tornando-os, escravos.
 A exploração da força do trabalho dos negros,
traficados do continente africano.
Os

Preconceitos
raciais

O Enfrentamento ao Tráfico Humano


As lutas contra a exploração do ser humano em suas
diferentes modalidades são históricas;



Ao longo da História alguns marcos foram estabelecidos na
preservação da dignidade humana;



As pressões das organizações sociais levaram as
Instituições de Estado a firmarem convenções para a
superação do trafico humano e o trabalho escravo.

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.

O Enfrentamento ao Tráfico Humano
Os elementos fundamentais, segundo a ONU, para a identificação desse
crime são: os atos, os meios e a finalidade de exploração.


Os atos mais comuns – Entre as ações mais usuais estão: o
recrutamento; o transporte; a transferência; o alojamento; o acolhimento de
pessoas.



Os meios que configuram o tráfico – Os principais
uso da força; outras formas de coação; rapto;
autoridade; situação de vulnerabilidade; aceitação
benefícios para obter o consentimento de uma
autoridade sobre a outra.



A principal finalidade – A exploração da pessoa humana é o objetivo
primordial do crime de tráfico. São várias as formas de exploração
promovidas pelos traficantes: prostituição de outrem; outras formas de
exploração sexual; o trabalho ou serviços forçados; escravatura ou
práticas similares à escravatura; a servidão; a remoção de órgãos.

meios são: ameaça;
engano; abuso de
de pagamentos ou
pessoa que tenha

O Consentimento – É importante frisar que, para a
configuração do crime de tráfico humano, o consentimento
da vítima é irrelevante. Caso se constatem os meios
caracterizadores desse crime (ameaça; uso da força; outras
formas de coação; rapto; engano; abuso de autoridade;
situação de vulnerabilidade; aceitação de pagamentos ou
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que
tenha autoridade sobre a outra) e situação de exploração de
pessoas, o consentimento da vítima em questão deixa de ser
importante para a afirmação do delito de tráfico humano
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O Enfrentamento ao
Tráfico Humano
 O Estado Brasileiro e o Protocolo de
Palermo;
 II Plano Nacional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas;
Linha 1: aperfeiçoamento do marco regulatório;
Linha 2: Integração e fortalecimento das políticas
públicas e das redes de atendimento às vítimas;
Linha 3: Capacitação para o enfrentamento ao tráfico de
pessoas;
Linha 4: Produção de informação e conhecimento sobre
tráfico de pessoas.
Linha 5: Campanhas e mobilização
enfrentamento ao tráfico de pessoas.

para

o
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 Desafios:

 Evitar simplificações e confusões –
Migrar é um direito, tráfico humano
é um crime.

Reflexões
que
persistem

 Considerar a mobilidade humana e
sua incidência social;
 Manter o foco na questão da
exploração;
 Enfrentar e desarticular as redes do
tráfico humano;
 Precisar os dados oficiais;

25

 Inúmeras iniciativas de informação, formação e prevenção:
-

“De olho aberto para não virar escravo” – CPT Nacional 1997

-

Campanha Nacional para Erradicação do Trabalho
entidade 2002.

-

Campanhas regionais (Mato Grosso e Pará)

-

Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Escravo do Maranhão,
do Piauí, mato Grosso.

- OIT e

Entidades que se destacam nesta Luta:
 Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia
(MA);
 Centro Burnier de Fé e Justiça de Cuiabá (MT).
 Repórter Brasil; Movimento Pelos Humanos Direitos.
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Iniciativas de Reinserção de trabalhadores libertos

 As iniciativas de reinserção são insuficiente

 Falta uma política de conjunto adequada
 Os três meses de seguro desemprego não
resolvem a condição de exclusão social a que
estão submetidos.
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 Os trabalhadores libertos continuarão vulneráveis
ao aliciamento.

Projetos pontuais para trabalhadores libertos:

 No Piauí, 42 famílias, com apoio da CPT-PI, conseguiram se
organizar e conquistar uma assentamento em Monsenhor Gil.
 Em Ananás (TO), outro grupo de 22 famílias assumiu igual
iniciativa

 Em Açailândia (MA), três cooperativas acolhem trabalhadores
resgatados.
 No Mato Grosso, por iniciativa da Comissão Estadual de
Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE) e do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), trabalhadores resgatados têm
acesso a programas de qualificação e inserção profissional.
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Fraterno Abraço
Toninho Evangelista - Secretario executivo
da CF – Regional Sul 1 e membro da comissão
nacional da Campanha da Fraternidade
toninhoevangelista@yahoo.com.br
Toninhoevangelista.blogspot.com.br
Facebook - Toninho Evangelista

