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As ferramentas nesta secção do
Revelar dão informação de
contexto sobre problemas
escondidos para os facilitadores.
As ferramentas das outras
secções destinam-se a ser
utilizadas com as comunidades.

Conflito e
construção
da paz

Clima e
ambiente

Revelar o tráfico
humano
(escravatura):
informação para os facilitadores

Corrupção e
governação

Questões que um facilitador deverá ponderar:
O tráfico humano é algo discutido abertamente na sua comunidade?

Gestão de
risco de
desastres

Há homens e/ou mulheres da sua comunidade a desaparecer? Estão a partir com
ofertas de trabalho ou de uma vida melhor noutro local? Estão a desaparecer crianças?
Os pais destas crianças estão a falar do assunto?

Discriminação e
inclusão

Que pessoas da sua comunidade são vulneráveis à exploração por outras?

Comida e
meios de
subsistência

Existem sobreviventes de tráfico na sua comunidade? Como são tratados? São
amados, protegidos e apoiados pela igreja e por outras organizações cristãs?

Explicação das palavras que
utilizamos:

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal

Migração e
tráfico de
pessoas

Influenciar
responsáveis

Saúde e
VIH

Género e
violência
sexual

Tráfico humano é o transporte ou rapto
de pessoas para efeitos de exploração,
através de coerção, fraude ou engano. É
uma forma moderna de escravatura.
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Água,
saneamento
e higiene

O tráfico rouba a mulheres, homens, raparigas
e rapazes a sua liberdade, família,
comunidade, identidade e dignidade. O tráfico é
muito generalizado, mas está muitas vezes
escondido. Acontece em quase todos os
países. A maior parte das vítimas são
traficadas na área onde vivem e as pessoas
que as exploram são muitas vezes do mesmo
país. Por vezes as vítimas são
traficadas por alguém da sua família.
Os traficantes servem-se de mentiras
para enganar as pessoas e as
convencer a irem com eles a algum
lado ou forçam as pessoas a irem
com eles. As vítimas do tráfico são
então detidas contra a sua vontade,
vendidas e exploradas.

Crianças e
jovens

A1 PROBLEMAS ESCONDIDOS - INFORMAÇÃO PARA OS FACILITADORES

Sensibilização

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
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A1 PROBLEMAS ESCONDIDOS – REVELAR O TRÁFICO HUMANO

Sensibilização
Crianças e
jovens
Clima e
ambiente

Embora a maior parte dos países tenha leis contra o tráfico humano, estas não são
frequentemente aplicadas na prática. Uma vez traficadas, as pessoas frequentemente não
conseguem ou estão demasiado assustadas para denunciar o crime. A nível da
comunidade, as pessoas poderão não ter consciência dos riscos representados pelos
traficantes de seres humanos. Noutros locais, poderá haver muito medo e confusão sobre o
tráfico e um sentimento de vergonha nas pessoas que sofreram o tráfico. O tráfico é,
portanto, frequentemente um «problema escondido» e que necessita urgentemente de ser
revelado e combatido.

O que diz a Bíblia?

Conflito e
construção
da paz
Corrupção e
governação
Gestão de
risco de
desastres

A Bíblia diz claramente que todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus e têm um
valor e uma dignidade inerentes perante Ele (Génesis 1:27–28, 31). Cada pessoa foi feita de um
modo assombrosamente maravilhoso (Salmo 139) e é muito amada por Deus. Em toda a Bíblia,
vemos o mandamento de Deus de que se deve cuidar das pessoas vulneráveis e das pessoas
pobres. O abuso e a exploração das pessoas é um pecado. Isaías 61, citado por Jesus no início
do seu ministério (Lucas 4:16-19), mostra claramente o coração de Deus:
“O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu
para evangelizar os pobres,
enviou-me a curar os quebrantados do coração,
a apregoar liberdade aos cativos,
a dar vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos…”

Discriminação e
inclusão
Comida e
meios de
subsistência

Os cristãos são chamados a amar e cuidar das pessoas pobres e oprimidas e a combater a
injustiça (Amós 5:21-24; Miquéias 6:8; Isaías 58:6-10). A igreja deve ser um modelo para a boa e
verdadeira comunidade e família - mostrando amor, protecção e cuidado mútuos, incluindo aos
sobreviventes do tráfico.
Para estudos bíblicos sobre esta questão, por favor veja a Secção B do Revelar.

Género e
violência
sexual

Compreender o tráfico

Saúde e VIH
Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas

As vítimas do tráfico humano não concordam em ser exploradas. Os traficantes contam
muitas vezes mentiras às pessoas para que estas concordem em acompanhá-los ou usam a
força. Fazem com que as vítimas (e por vezes as suas famílias) sintam que são de
confiança e depois abusam dessa confiança. Exemplos das mentiras que utilizam incluem
ofertas de trabalho legítimas e legais, tais
como empregada de mesa, trabalho em casas
ou lojas, e ofertas de casamento, educação
ou uma vida melhor. Por vezes, um rapaz
finge apaixonar-se por uma rapariga,
convence-a a afastar-se de casa e depois
entrega-a a outra pessoa da cadeia de tráfico.

Água,
saneamento
e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal
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Corrupção e
governação

Noutros casos, pessoas são vendidas por companheiros, amigos, vizinhos ou até pelos seus
pais. Os traficantes poderão oferecer a pais desesperados uma soma de dinheiro elevada,
com a promessa de uma vida muito melhor para os seus filhos, assim como dinheiro para
satisfazer as suas necessidades imediatas.

Conflito e
construção
da paz

Clima e
ambiente

Crianças e
jovens

Sensibilização
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Gestão de
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As

Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas
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Água,
saneamento
e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal

Saúde e
VIH

vítimas são depois detidas contra a sua vontade e exploradas de formas horríveis. Os
traficantes fazem dinheiro à custa das suas vítimas. Eles exploram as pessoas de formas
diferentes, incluindo:
 Forçando as vítimas a trabalhar por pouco ou nenhum salário, por exemplo como
empregados domésticos, em barcos de pesca, para empresas de construção, em
fábricas, na agricultura ou em negócios de catering.
 Forçando-as a trabalhar na prostituição (cerca de metade de todos os casos
conhecidos de tráfico humano relacionam-se com a exploração sexual).
 Vendendo os seus órgãos (partes do corpo) e lucrando com isso.
 Utilizando as vítimas para transportar drogas ilegais (por vezes chamadas «correios
de droga»)
O tráfico alimenta grupos de crime organizado que normalmente participam em muitas
outras actividades ilegais.
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Sensibilização
Crianças e
jovens

A pobreza torna as pessoas mais vulneráveis ao tráfico humano. A falta de instrução e de
conhecimento sobre a migração segura torna mais difícil as pessoas reconhecerem as
mentiras dos traficantes. A falta de rendimentos e de oportunidades para ganhar a vida pode
levar as pessoas a tentar encontrar trabalho noutros locais. Quando as estruturas familiares
e comunitárias são enfraquecidas por desastres ou conflitos, a vulnerabilidade das pessoas
aumenta.

Clima e
ambiente

Em geral, mais mulheres são afectadas pelo tráfico que os homens. Aproximadamente 70
por cento das vítimas são mulheres e raparigas; 30 por cento são homens e rapazes
(Gabinete das Nações Unidas para o Controlo da Droga e a Prevenção do Crime).
As crianças de todas as idades estão em risco de serem traficadas.

Conflito e
construção
da paz

Qual é a diferença entre migração e contrabando de pessoas e o tráfico?

Corrupção e
governação

A migração refere-se ao movimento de pessoas de um lugar para outro, muitas vezes com a
intenção de se estabelecerem no novo local. Pode ser de um país para outro ou dentro das
fronteiras de um país. A migração ilegal, quando as pessoas não têm estatuto legal no país
para o qual se mudam, coloca as pessoas em risco de serem traficadas.

Gestão de
risco de
desastres
Discriminação e
inclusão

Quando ocorre o contrabando de pessoas, os contrabandistas recebem pagamento ou
benefícios de outro tipo, para transportar pessoas para outro país. Depois de chegarem, têm a
liberdade para deixar os contrabandistas - isto torna o contrabando diferente do tráfico.
Contudo, uma vez no novo país, ilegalmente e sem documentos legais, as pessoas que foram
contrabandeadas ficam frequentemente vulneráveis à exploração. A própria viagem pode
também ser muito arriscada para a segurança das pessoas contrabandeadas.

Comida e
meios de
subsistência

Como é que o tráfico afecta as pessoas?

Género e
violência
sexual
Saúde e VIH
Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas

O tráfico é uma violação extrema dos direitos humanos. As vítimas do tráfico sofrem muitas
vezes níveis horríficos de abuso por períodos muito prolongados. Por exemplo:
 Podem ser fisicamente espancadas e torturadas pelos seus traficantes.
 Os seus órgãos podem ser removidos por pessoas sem qualificações, utilizando
instrumentos e procedimentos sujos e
inseguros.
 Podem ter que trabalhar em condições
perigosas na agricultura, em fábricas ou
em locais de construção, resultando em
doenças e ferimentos graves.
 Muitas vítimas são forçadas a trabalhar na
prostituição ou na indústria do sexo, onde
são sujeitas a violações e abuso e
exploração sexual durante períodos
extensos.

Água,
saneamento
e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal
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construção
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Gestão de
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desastres

O abuso que as pessoas traficadas sofrem pode levar a graves problemas de saúde física,
reprodutiva, emocional e mental.

Corrupção e
governação

 Podem ser negados às vítimas alimentos,
água e cuidados de saúde adequados e
podem ser-lhes impostas condições de
vida desumanas. As crianças, em
particular, são extremamente vulneráveis
à malnutrição, que pode afectar
gravemente o seu crescimento e
desenvolvimento.
 Muitas vítimas podem também sofrer de
problemas de abuso de substâncias ou
toxicodependência em consequência de serem forçadas a consumir drogas pelos seus
traficantes ou de se virarem para o consumo de drogas para as ajudar a lidar com as suas
situações desesperadas.
 O tráfico leva também a um stress emocional extremo para as vítimas. Podem sentir
vergonha, desgosto, medo, desconfiança, pensamentos suicidas e stress pós-traumático.
 Mesmo que as vítimas do tráfico consigam regressar à sua comunidade de origem, esta
pode recusar-se a acolher bem pessoas que estiveram envolvidas em prostituição - quer
tenham ou não sido traficadas. As vítimas enfrentam então o trauma adicional do estigma
e rejeição pela sua própria comunidade.

Sensibilização

A1 PROBLEMAS ESCONDIDOS – REVELAR O TRÁFICO HUMANO

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal
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violência
sexual
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e higiene

Migração e
tráfico de
pessoas

Influenciar
responsáveis

Saúde e
VIH

As igrejas e as comunidades em todo o lado têm um importante papel a desempenhar
revelando os perigos do tráfico, para que as pessoas sejam informadas e possa ser
evitado. As igrejas e as comunidades são também vocacionadas para acolher, cuidar
e proteger os sobreviventes salvos, ajudando-os a integrar-se de novo nas
comunidades. Em alguns locais, as igrejas e as comunidades podem também
participar na localização e salvamento das pessoas traficadas.

Comida e
meios de
subsistência

Discriminação e
inclusão

Os impactos do tráfico vão muito para além dos danos causados às pessoas que estão a
ser traficadas. As famílias e as comunidades são privadas dos seus entes queridos. As
pessoas vão-se embora e nunca mais se sabe delas. É uma enorme injustiça no nosso
mundo e devemos acabar com ela.
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Utilização do Revelar
Sensibilização

O Revelar inclui ferramentas para o ajudar a abordar as questões relacionadas com o tráfico
com as comunidades. Pode encontrá-las na Secção A2. Pode encontrar estudos bíblicos
para explorar o que Deus pensa sobre esta questão na Secção B. E há ferramentas para o
ajudar a abordar e combater este problema na Secção C.

Crianças e
jovens

Para mais informação

Clima e
ambiente

Tearfund (2015) Passo a Passo 96 –Tráfico humano
http://tilz.tearfund.org/en/resources/publications/footsteps/footsteps_91100/footsteps_96/?sc_lang=pt-PT

Conflito e
construção
da paz

O Projeto Nascido pra Voar é um programa de prevenção do tráfico de crianças que educa
as crianças e os seus pais sobre os perigos do tráfico de crianças. Todos os materiais
podem ser obtidos por download gratuito, mas precisará de registar-se no website Born to
Fly para receber uma password para aceder aos documentos http://born2fly.org

Corrupção e
governação

A FAAST é uma aliança de organizações cristãs que trabalham conjuntamente para
combater a escravatura e o tráfico humano http://faastinternational.org/

Gestão de
risco de
desastres
Discriminação e
inclusão
Comida e
meios de
subsistência

Ferramentas relacionadas:
 A2 – Compreender a vulnerabilidade ao tráfico humano (escravatura) [A2: Migração e tráfico
de pessoas-2]
 A2 – As mentiras dos traficantes [A2: Migração e tráfico de pessoas-3]
 A2 – A vida depois do tráfico humano: compreender a viagem da cura [A2: Migração e tráfico
de pessoas-4]
 B – Amar os proscritos (estudo bíblico) [B: Discriminação e inclusão-2]
 B – Cada um de nós é especial para Deus [B: Discriminação e inclusão-5]
 C2 – Proteger as nossas comunidades do tráfico humano [C2: Migração e tráfico de pessoas1]
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e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal
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