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O TRÁFICO DE PESSOAS QUESTIONA A EXPERIÊNCIA ECLESIAL


  

 

Carmem Lussi

 

 

O artigo apresenta, brevemente, alguns traços daquela experiência humana que o 

fenômeno migratório encerra e que chamamos simplesmente de tráfico de pessoas, a qual 

inclui o recrutamento, a deportação, o confinamento em regime de cárcere privado e o 

trabalho forçado e/ou em condições análogas à escravidão, de pessoas de ambos os sexos, 

nos mais variados setores da economia e não somente no âmbito do sexo a pagamento e 

do divertimento. A segunda parte traz reflexões à luz da deportação do povo de Israel e, 

após breve excursus histórico, na quarta parte são sugeridos elementos de análise que 

indicam às comunidades cristãs, na última parte, pistas interpretativas e categorias para 

entender e intervir concretamente para incidir na realidade do tráfico de pessoas, se não 

for possível na prevenção, mas ao menos na assistência às vítimas e na consciência 

coletiva que, por si mesma, pode prevenir o fenômeno, assim como a impunidade dos 

exploradores, sejam estes traficantes ou clientes. 

 

Introdução  

O tráfico de seres humanos nos humilha. Fere a dignidade das mulheres, de todas as 

mulheres, não somente das que se tornam vítimas, transfigura o rosto humano de crianças, de 

homens e de mulheres vítimas e lacera vidas e histórias de vida individual e familiar. O tráfico 

escandaliza as comunidades cristãs, todas as que têm a coragem de olhar para o problema, não 

somente as que têm membros envolvidos como vítimas, ativas ou passivas, distorce a visão da 

dignidade humana de quem, ingenuamente, gostaria que não fosse verdade o que o tráfico traz 

consigo e o que representa. Além disto, este crime transfigura o rosto humano dos que fazem do 

tráfico de pessoas um modo para ganhar dinheiro e gozar dos prazeres que o mal oferece a quem a 

ele se entrega. 

Hoje em dia, ninguém, entre os cristãos que tenham fé no Deus de Jesus Cristo, ousa 

contestar a pertinência do compromisso pelo direitos humanos como algo intrínseco à experiência 

do discipulado; porém existe um abismo de fato entre esta certeza e a capacidade de saber como 

entender e quais ações são possíveis, viáveis ou pelo menos pensáveis em relação às vivências das 

pessoas que são envolvidas no tráfico, como vítimas passivas (sem querer) ou como agentes ativos 

que o produzem ou o promovem, consumindo serviços e benefícios. Mesmo assim, a fé exige que a 

reflexão teológica tenha algo a dizer porque a interrogação sobre o que Deus tenha a ver com este 

fenômeno não se cala, apesar de raramente os cristãos conseguirem formular perguntas e tentar 

respostas sobre o tema. 

 O presente artigo dá continuidade a um texto, publicado em 2009
1
, no qual eram sugeridos 

alguns elementos para uma abordagem teológico-pastoral ao tráfico de pessoas. Diferentemente 

daquele texto, este concentra o foco sobre as comunidades cristãs que, mesmo sem querer, são 
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espaço e atores locais onde o tráfico é consumado. Nos interrogamos na busca por categorias 

hermenêuticas para compreender e interpretar as vivências das pessoas e das comunidades 

envolvidas, em perspectiva missiólogica. Em que modo a realidade do tráfico de pessoas interpela a 

vida cotidiana das comunidades cristãs locais? Como entender o desafio que representa para a Igreja 

a dor das vítimas, assim como os desastres humanos e sociais que este fenômeno produz nas 

pessoas envolvidas? Para não fugir do problema, ignorando-o ou até mesmo negando-o, e para não 

causar danos com moralismos e outras formas perversas de abordagem, com quais instrumentos 

teóricos e metodológicos a comunidade cristã pode cultivar uma postura que esteja à altura da fé 

dos discípulos de Jesus Cristo? Qual palavra a teologia tem para não cair no silêncio mudo diante 

desta realidade? Este texto não dispõe das respostas, mas ajuda a pensar as questões postas. 

Como ponto de partida assume-se que o tráfico de pessoas, como a mobilidade humana
2
 em 

geral, é um lugar teológico e, portanto, a reflexão admite que a realidade que as vítimas do tráfico 

vivem é o único contexto no qual fazer [no qual podem fazer] experiência de Deus
3
 na história de 

desgraça ou de salvação que vivem. A perspectiva da fé como dom de sentido na vida concreta, 

„encarnada‟ das pessoas exige que, também para as vítimas do tráfico de pessoas, o olhar da fé 

saiba, pelo menos, balbuciar algo que indique significados e dê nome e até mesmo configuração à 

esperança, que por sua vez gera amor, o qual é o novo nome da fé, a qual salva da morte, que é a 

contingência mais próxima de quem não sabe como sair da condição de traficado ou traficada. 

Nas páginas que seguem, a reflexão teológica se torna um serviço que a missionariedade 

sugere, propondo uma leitura do fenômeno do tráfico de pessoas como um exercício de 

responsabilidade pastoral, no seio de uma comunidade cristã madura e, portanto, missionária. Neste 

sentido, é partilha de pensamentos e ideias sobre ações que acontecem em algumas Igrejas Locais e 

que devem/precisam crescer, multiplicar-se e qualificar-se. Pensar teologicamente o tema já é uma 

ação, pois a teologia cristã não pode subtrair-se à tarefa de confrontar-se honestamente e 

responsavelmente, a partir de dentro, com a realidade histórica que vive, assumindo-a e deixando-se 

ao mesmo tempo direcionar por esta. Alguns aspectos são indicados só alusivamente, por causa dos 

limites do texto, porém a bibliografia indicada sugere a continuidade da reflexão, para que se possa 

superar sempre mais o caráter exótico da abordagem ao tema do tráfico de pessoas, que isola ainda 

mais as vítimas, para que o tema entre cada vez mais entre as preocupações das famílias  e dos 

grupos que hoje e amanhã vivem sua fé nas realidades históricas e, por isto mesmo, sabem assumir 

para si a sorte de quantos, nas mesmas realidades, vivem itinerários de morte. 

 

1. Vivências dentro e ao redor do tráfico de pessoas 

O tráfico de pessoas não é visível, pois necessita ficar escondido para poder-se consumar. Se 

por um lado o recrutamento e o transporte de pessoas aliciadas rende altas somas para os 

exploradores, o ganho cotidiano sobre a exploração do serviço análogo à escravidão é uma fonte 

inesgotável de renda. Os trabalhos vão do sexo a pagamento nas ruas ou em casas reservadas a esta 

atividade, até trabalhos na agricultura ou no serviço doméstico, assim como outros serviços, mesmo 

na indústria. Sem conhecer o idioma nem seus direitos, no caso de tráfico internacional, as vítimas 

sofrem uma ou todas as características dos casos mais conhecidos de tráfico: subtração de 

documentos, vigilância 24h, violência física e moral, chantagens e ameaças para si e para os seus. 

 

Na Itália, como em todo o mundo, mesmo existindo há tempo um sistema normativo 

inovador em nível internacional que apoia as vítimas e persegue os exploradores, as 

respostas foram orientadas para a forma mais evidente, visível e alcançável do tráfico e 
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sobre a qual é mais fácil obter consenso social: a exploração sexual de corpos nas ruas. O 

resultado é que a exploração trabalhista, pouco contemplada, se amplia sempre mais. 

Muitos casos foram descobertos na zona rural, nas oficinas de artesanato ou de costura, 

nas casas particulares, porém diante destas formas emergentes, os instrumentos jurídicos, 

de proteção e de assistência deveriam ser revistos e atualizados. Lamentavelmente, por 

este motivo, milhares de vítimas permanecem invisíveis, privadas de tutela legal, social e 

sanitária e, quando entram em contato com forças de segurança, muitas vezes sofrem 

consequências pela condição migratória irregular, pois faltam instrumentos e 

competências suficientes para reconhecer e assistir as vítimas do tráfico para exploração 

laboral
4
. 

 

A experiência de assistência às vítimas revelou que os “trajetos dentro de circuitos definidos 

e rígidos estrangulam qualquer aspiração a uma vida melhor: a partida é da miséria, a viagem é 

cheia de abusos, a chegada é na exploração, o retorno é através de expulsão”
5
. A complexidade do 

drama e do fenômeno sociocultural e criminoso do tráfico de pessoas e da prostituição forçada  

 

envolve esferas profundas da identidade e das vivências pessoais, porque acontece no 

âmbito das relações e da identidade sexuada e suscita, muitas vezes, juízos e pareceres 

que não prescindem de sistemas de valores e sistemas hierárquicos (homem/mulher, 

supremacia/subordinação, direito/dever) profundamente e, seguidamente de modo 

inconsciente, introduzidos pelo sistema social, político, cultural contemporâneo
6
. 

 

Por isto, a violação e a violência exercitada sobre mentes e corpos produz nestes, por 

necessidade de sobrevivência, uma alienação dos corpos e, consequentemente, de si mesmos. 

Alienadas e divididas interiormente, as vítimas se tornam iscas ainda mais vulneráveis e com menor 

capacidade de resiliencia e iniciativa para lutar contra o próprio destino. 

Só assim se explica porque as vítimas “se transformam em mercadoria que é exportada, 

comercializada, usada, abusada e descartada sem consideração pela sua dignidade de pessoas 

humanas”
7
. E desta condição não existe via de saída fácil: as vítimas raramente têm acesso a canais 

de comunicação que lhes permitam de, ao menos, dar o alarme, admitindo que conseguiriam a 

formular um tal grito de pedido de socorro e que, no caso, seriam escutadas. E, por definição, o 

tráfico de pessoas não deixa pontos de evasão. Para combater o tráfico de pessoas  é preciso atuar 

desde fora, não é a partir de dentro que as pessoas conseguem se libertar. Considerando que se 

perpetua com corrupção, engano e com todas as armas da criminalidade, não é suficiente o 

moralismo contra os clientes do sexo a pagamento e os usuários de roupas de marca, é necessária 

uma compreensão mais ampla da responsabilidade social da fé para poder incidir.  

Para os fins deste texto, aproximamos o foco da relação que os discípulos que seguem o 

Senhor em um contexto local podem desenvolver com as vítimas do tráfico, sejam elas vítimas 

passivas ou ativas, na consciência de que, sem exploradores, o tráfico não aconteceria. Hoje, o 

tráfico de pessoas acontece em realidades locais habitadas por comunidades que não podem fazer de 

conta que não seja verdade que isto acontece.  
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2. A deportação: a experiência de Israel 

Para muita comunidades cristãs, o tema ainda é um tabu. Algumas reflexões sobre a prova 

da deportação trazem para o hoje uma experiência catastrófica transformada pelo encontro com o 

Deus de Israel e pelo ensinamento profético, que sugerem elementos iluminadores na compreensão 

dos significados com os quais o tráfico de pessoas e a exploração laboral em condições análogas à 

escravidão interpelam as Igrejas Locais onde o crime se consuma. Para esta reflexão fazemos 

referência, especialmente, à contribuição de Milton Schwantes, em um volume dedicado à teologia 

do povo de Deus no século VI a.C
8
.  

Entre as muitas vezes que Israel sofreu a deportação, é aquela para a Babilônia, do VI 

século, que mais ficou na memória e, certamente, aquela sobre a qual os textos do Primeiro 

Testamento falam mais amplamente, seja sobre os fatos, seja sobre os significados atribuídos aos 

eventos vividos.  Não se trata de fazer paralelismos, até porque a realidade da deportação coletiva 

de milhares de pessoas nos anos 597 e 538 a.C. a seguir de conquistas político-militares tem pouco 

em comum com o tráfico de pessoas de hoje, que na maioria das vezes é individual e baseado em 

interesses fundamentalmente econômicos. Mesmo assim, a profecia que acompanhou os fatos 

históricos, interpretou os eventos e o sofrimento e ajudou o povo de Israel a reagir no meio daquela 

tragédia ilumina também os fatos e os sofrimentos de hoje. Não se trata aqui de aprofundar o que 

foi a deportação, mas sim, na escuta da Palavra, buscar elementos que ajudem as comunidades 

cristãs a assumir, com responsabilidade, seu papel no fenômeno do tráfico de seres humanos. 

O primeiro aspecto do tráfico de pessoas que a experiência de Israel ensina ao hoje é que 

este fenômeno não deve ser entendido separadamente do contexto que o gera e que as vítimas não 

podem ser tratadas separadamente das relações e das condições humanas, socioeconômicas e 

culturais dos contextos de onde partem e para onde vão. Segundo Schwantes, se para Israel era 

terrível ser explorado em terra estrangeira, era igualmente horrível ser oprimido na própria terra. 

Para interpretar  e reagir ao tráfico de pessoas não se pode prescindir da realidade social, cultural e 

religiosa em que as pessoas são aliciadas ou da qual são, literalmente, retiradas. Como pode-se 

pensar que uma jovem mulher ou um senhor desempregado possam ser subtraídos de uma 

comunidade local sem que esta se dê por conta ou seja capaz de intervir para prevenir que o tráfico 

seja uma, talvez a única esperança de vida melhor? As pessoas que vivem com dignidade, que têm 

acesso à educação, que têm os direitos fundamentais assegurados, que vivem em um contexto onde 

a comunidade cristã tem cuidado pelos seus membros, especialmente os pobres, tais pessoas 

dificilmente caem da armadilha do crime de tráfico de pessoas, apesar da força e da esperteza de 

certas estratégias de aliciamento e da dificuldade, muitas vezes, para se identificar os sinais do 

crime para que as vítimas saibam do risco e possam evitá-los. Todavia, como é possível que, em 

Países (e cidades) para onde as vítimas são levadas e onde são exploradas, no território de uma 

paróquia onde vive uma comunidade cristã há séculos, podem ser consumadas formas de escravidão 

e de exploração de pessoas roubadas aos seus entes queridos com o  engano e mantidas segregadas, 

senão até mesmo submetidas a constante violência? Já não se trata de formular questionamentos 

teóricos, mas de identificar quais estratégias as comunidades podem ativar, que não sejam as 

clássicas formas moralistas ou de lamentação verbal, de quem não sente o problema como próprio, 

mas sabe julgá-lo, mantendo-se distante. O silêncio pode representar cumplicidade ou até indicar 

culpa. Faz-se necessária a coragem, a verdade, a humildade para ir aos fatos, conhecê-los, chamar 

os problemas pelo nome e narrar também o drama que se quer debelar. Se a vida é marcada pela 

morte, não se pode ignorar os fatos que a destroem. Para vencer o mal é necessária a verdade sobre 

o mesmo, assim como sobre os pontos e os sinais dos quais iniciar percursos de superação, 

fortalecidos pela esperança. O profeta Sofonias faz este dúplice esforço entre quantos 
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permaneceram em Jerusalém, chamando pelo nome os problemas e formulando uma esperança que 

indica algum percurso que se possa percorrer  (Sof 3, 11-12). Não são vítimas somente aquelas 

pessoas capturadas e levadas embora, mas também quantos ficam sem seus entes queridos, sem 

notícias e sem possibilidade alguma de ação. 

Se, por um lado, o contexto amplia o leque dos desafios que o tráfico apresenta à Igreja, os 

recursos para reagir, por outro lado, devem ser buscados fundamentalmente no nível pessoal. O 

contexto pode produzir morte, mas a vida se regenera a partir de dentro. Das pessoas, muito mais do 

que dos processos sociais, deve-se partir para a reconstrução. O tráfico fere e destrói a alma, a 

dignidade, a vida das vítimas, diretas e indiretas e desta destruição não são os discursos, os projetos 

nem mesmo um dinamismo comunitário por si mesmo que fazem a diferença. Da morte à vida o 

percurso individual é imprescindível. Ninguém ressuscita por outra pessoa. A consciência desta 

condição radical traz humildade e compromete uma comunidade missionária sobre a qualidade das 

relações e sobre a profundidade da escuta da Palavra que não cai sem germinar e sem produzir os 

frutos pelos quais havia sido enviada (Is 55). A mesma consciência fortalece o papel da comunidade 

como acompanhadora dos filhos que o Pai envia e do cuidado de todas aquelas formas de acolhida 

fecunda que regenera, como o perdão, a solidariedade gratuita e a abertura mental. Israel reinventa 

sua fé no exílio, reforçado pela Palavra profética e pela vivência da fé que trazia na memória, 

herança da fé vivida em comunidade.As vítimas do tráfico, hoje, têm uma bagagem de fé e de 

vivência comunitária sobre a qual apoiar-se para proteger-se e para encontrar um modo de retomar a 

vida e a esperança, longe da própria terra, em condições de exploração? Quando as práticas padrão 

já não subsistem porque o templo está distante e a terra (prometida) se perdeu, Israel descobre que 

Deus habita no povo e não (só) no templo, que foi destruído. Entre os migrantes de ontem e de hoje 

encontram-se, muitas vezes, esplêndidos testemunhos de fé renovada em base à memória do 

anúncio recebido, da convivência e da fé alimentada na prova, renovada exatamente graças aos 

percursos migratórios. Mas no caso do tráfico, a exploração encobre o desenraizamento da 

emigração, porque a violência e a violação são mais fortes. O tráfico interroga a qualidade da vida 

cristã de todos e todas, não somente das vítimas. Como a adesão a Cristo e seu seguimento é 

compreendido e transmitido? Apesar do fato que Israel tenha sido deportado coletivamente, 

Ezequiel surgiu entre os deportados como o profeta atento à pessoa, ele “descobre o indivíduo como 

principal referente para a ação de Deus”
9
. Para quem se encontra, mesmo sem querer, na trama do 

tráfico e para quem, mesmo de fora, não consegue perceber como a violação da dignidade de 

qualquer pessoa interpela a qualidade da fé de todos e todas, servem profetas que anunciem uma 

esperança  enraizada na Palavra e sejam capazes de garantir alguma forma de acompanhamento nas 

vias do retorno. 

Uma diferença fundamental entre a deportação de Israel e o tráfico de pessoas é que Israel 

partiu em grupo e em grupo foi feito escravo em terra estrangeira. Mesmo assim, também para 

Israel, “ser exilado é sinônimo de estar na situação de quem é (se sente) abandonado por seu 

Deus”
10

. Isto não se trata de uma convicção simplesmente teológica na boca do profeta: esta é uma 

dimensão existencial e contingente também na situação de tráfico, que tem no isolamento das 

vítimas uma de suas armas mais ferozes. Para as vítimas do tráfico o desespero é acompanhado por 

uma série de fatos concretos como a subtração dos documentos, a violência, a impossibilidade de 

comunicação com pessoas de confiança e, no caso do tráfico internacional, também pelo isolamento 

por causa do idioma que não conhecem, na maioria das vezes. A profecia ajudou os deportados a 

conhecer uma nova imagem do próprio Deus, que se fez presente no exílio (Ez 1, 28; 3, 12. 23), o 

qual marcou presença na Babilônia, entre os deportados e se fez solidário com eles; portanto, eles 

conseguiram reinventar sua fé e recomeçar a sonhar um futuro diferente, seja no exterior seja 

retornando à própria terra. Quem anuncia esta fé aos deportados e às deportadas de hoje? Quem 
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consola as vítimas e lhes anuncia uma visão de esperança para sua história de morte? Nenhum lugar 

de destino para onde são levadas as pessoas traficadas é estranho a um território paroquial, no 

contexto de uma comunidade local onde pessoas compram divertimento ou bens, prazer ou sucesso 

que precisam de homens e mulheres traficados e explorados para serem oferecidos.  

Ezequiel oferece mais uma Palavra iluminadora para entender o tráfico: Deus não habita 

com os exilados porque estes são bons e fieis. Eles conhecem o próprio pecado e sabem que a 

deportação foi consequência de seus atos pessoais, sociais e políticos. Mesmo assim, existe um 

futuro que se afirma em descontinuidade com o passado. Não é o caso de ajustar algo, mas é uma 

consciência: não existe futuro para uma pessoa, que se origina nela mesma, simplesmente. Então, 

pode acontecer uma re-criação? Sim, Deus pode fazer de Israel um povo novo, de histórias de morte 

Deus pode fazer nascer histórias de vida nova. “O futuro não é a continuidade com o passado. É 

nova criação. É re-criação. A esplêndida visão da vale dos ossos, no capítulo 37 de Ezequiel, 

coloca-o em evidência”
11

. Vida nova, esperança, novo projeto de vida é obra do Senhor. Os cristãos 

que fizeram esta mesma experiência sabem testemunhar e acreditar em uma página nova para a 

história da Igreja e da humanidade, sem tráfico de seres humanos. E sabem se comprometer, cada 

um e cada uma no que pode incidir, para que, para cada vítima que cai nas malhas do tráfico, uma 

nova história possa acontecer. Este evento novo não depende dos discursos nem dos projetos 

pastorais, mas da dedicação de Deus pelos seus filhos e filhas, que normalmente atua na dedicação 

de quantos o seguem com confiança radical e, ao mesmo tempo, com responsabilidade, por si 

mesmos e por todos e todas. 

 

O novo não será uma melhoria progressiva daquilo que já é. Será uma nova criação 

também em âmbito pessoal. Em Ezequiel 36, 26-27 isto se encontra formulado em modo 

verdadeiramente radical em relação à existência pessoal (cf. Ez 11, 19-20). Nem mesmo a 

pessoa será a mesma. Será nova pois terá um coração novo
12

. 

 

Enfim, a relação culpa-perdão é o grande eixo onde a possibilidade de vida nova para todos 

e todas, vítimas diretas, vítimas indiretas (famílias, clientes, exploradores) e comunidades feridas 

pelo mesmo drama podem apoiar-se para retomar o caminho. Isaías (Is 40-55) tem páginas 

esplêndidas sobre como o novo se torna possível graças ao perdão, e isto vale também para a 

deportação e para as situações de tráfico, sobretudo quando, a frear a graça, é a vítima sufocada pela 

culpa. O passado perdoado pelo Senhor não é cancelado, não é come se nunca tivesse existido, não 

é coberto, nem são negados os vínculos com o pecado e as respectivas responsabilidades, mas 

significa “que o passado não é mais determinante. Já não é um peso que mantém amarrados, 

passou”
13

.      

O anúncio do perdão abre caminho à experiência do perdão que permite de reinterpretar a 

própria história, seja ela qual for. Sob a perspectiva do castigo e da culpa, não existe horizonte com 

espaço para algo novo e o desânimo pode tomar conta, de forma que mesmo as vítimas não 

acreditam nem esperam em alguma esperança para suas vidas, tornando-se responsáveis por 

consequências ainda piores. Existe uma busca por sentido que o perdão conduz a bom fim. “Não 

temer pois te resgatei, te chamei pelo nome, és meu / és minha” (Is 43, 1). O perdão não traz 

soluções, traz a possibilidade de buscar, de encontrá-las e de inventá-las, e isto seja para as vítimas 

seja para as comunidades locais onde a exploração é consumada. Isaias canta a glória de Deus que 

se revela na Babilônia, com os deportados que retornam (Is 40, 5; 55, 13). O Reino acontece lá onde 

o tráfico é evitado, combatido e as vítimas apoiadas para uma vida nova. Também Gênesis 1, 1 – 

                                                           
11

 Ibidem, p. 107. 
12

 Ibidem, p. 108. 
13

 Ibidem, p. 120. 
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2,4a é um texto que nasceu no exílio. Vivendo o drama do pecado e suas consequências, Israel 

reinterpreta sua fé, para si e para toda a humanidade. A criação ou re-criação que nasce do caos 

oferece a todos e todas que se aproximam novas possibilidades para entender e reinterpretar 

eventuais páginas de morte. Isto vale também para as comunidades locais que vivem o drama das 

vítimas que sofrem em seu contexto local e entre seus membros, esperando uma Palavra de 

consolação, um gesto de perdão, um compromisso radical pela justiça.   

 

3. Algumas abordagens na história da Igreja 

Na história da Igreja as primeiras testemunhas que abriram o caminho no compromisso em 

contexto de exploração na forma da escravidão atuaram no final do século XII e no início do século 

XIII, com os pioneiros São João da Mata, fundador dos Trinitários e São Pietro Nolasco, fundador 

dos Mercedários.  

 

Na época das duas fundações, o direito medieval tinha desenvolvido dois diferentes 

conceitos de escravidão. De um lado, a escravidão propriamente dita era entendida como 

a forma de privação da liberdade derivante de fatores políticos, ideológicos ou étnicos. A 

captivitas indicava, por outro lado, a condição jurídica dos captivos, os prisioneiros de 

guerra normalmente submetidos a um regime semiescravagista. Os conflitos entre cristãos 

e muçulmanos tornava o problema mais vivo do que nunca na Europa. Os Trinitários e os 

Mercedários foram as duas primeiras ordens religiosas a empenharem-se na liberação 

pacifica dos captivos cristãos e a organizarem o intercambio de prisioneiros
14

.  

 

Os respectivos carismas desenvolveram-se no decorrer da história, por atualizações que o 

Espírito foi suscitando nas Ordens fundadas originalmente pelos pioneiros, mas também em outras 

instituições, religiosas e leigas, masculinas e femininas, que hoje compõem duas grandes famílias 

espirituais, comprometidas em diferentes modos no campo das novas formas de escravidão, incluso 

o tráfico de pessoas.  

Inicialmente se tratava de um empenho missionário para resgatar os cristãos que, por algum 

motivo, haviam se tornado escravos de muçulmanos, sem uma discussão teórica ou sociocultural 

sobre o fato mesmo da existência da escravidão e o quadro, hodierno, do compromisso pelo respeito 

dos direitos humanos. Por séculos a Igreja continuou a se opor à escravidão especificamente para 

impedir que os cristãos se tornassem escravos de heréticos, mas não por uma clara oposição à 

escravidão ou ao tráfico de seres humanos, que foi oficialmente claramente condenado somente em 

1839, pelo Papa Gregorio XVI: 

 

Em virtude de nossa autoridade reprovamos o tráfico dos negros como indigno do nome 

Cristão. Em virtude desta mesma autoridade proibimos e impomos a interdição a todo 

eclesiástico ou leigo de considerar o tráfico de negros como lícito e sob qualquer pretexto 

de pregar ou ensinar em publico ou em qualquer outro modo uma doutrina em contraste 

com a posição apostólica
15

. 

 

É particularmente conhecido o compromisso dos Jesuítas contra a escravidão que “provocou 

em 1767 a expulsão de todo o Novo Mundo, também por ter dado vida a comunidades nativas 

                                                           
14

 “Trinitari e Mercedari: l‟impegno contro tutte le schiavitù di ieri e di oggi” – Dossier da Agenzia Fides, 2009, 22 pp. 

Disponível em: www.fides.org/ita/.../Dossier_Trinitari:e:Mercedari_21022009.doc, p. 2, acesso em 23 de março de 

2011.  
15

 Carta In Supremo de Papa Gregório XVI, 1839. 

http://www.fides.org/ita/.../Dossier_Trinitari:e:Mercedari_21022009.doc
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autônomas muito avançadas”
16

. O século XIX, todavia, teve que assistir ainda por muito tempo ao 

tráfico de pessoas contra o qual se empenharam, especialmente os missionários, entre os quais 

emerge a figura de Daniel Comboni, que durante o Concílio Vaticano I insistiu em pedir o apoio de 

toda a Igreja para combater o tráfico de pessoas e os males ligados ao mesmo. No século de 

Comboni, já não é um empenho para resgatar os escravos porque eram cristãos em mãos de 

heréticos, mas uma luta pela defesa da vida e da dignidade contra a exploração por fins de lucro: 

 

Ora, no momento em que vos escrevo estas coisas, centenas de milhares de vítimas, por 

causa da guerra e da ganância dos mercadores, estão sendo arrancados de suas pátrias, 

estão expostos a todo tipo de males e condenados a não rever nunca mais o rosto de seus 

pais e o país em que nasceram. Estes deverão suspirar por toda sua vida sob o peso cruel 

da mais dura escravidão
17

. 

 

 

4. Interpretar o fenômeno com o olhar de fé: na busca por categorias hermenêuticas  

A teologia participa da história das pessoas pelas quais e sobre as quais reflete com a fé que 

quer compreender (e agir). Segundo Bevans, dois princípios distinguem uma teologia que assume 

seriamente os contextos hodiernos nos quais a humanidade faz experiência de Deus: a natureza 

sacramental da realidade e/ou uma noção interpessoal da revelação
18

. A leitura de alguns destes 

estudos nutrem a reflexão e a caridade pastoral nas comunidades que sabem, humildemente, deixar-

se interpelar pelos fatos que o tráfico de pessoas apresenta e representa hoje. Seguem alguns 

exemplos, em forma bastante abreviada, desta produção que o Espírito sugere às Igrejas. A 

bibliografia de referência dos respectivos autores pode enriquecer e ampliar a reflexão. 

A “Theology of Marginality”
19

, elaborada pelo pastor metodista Jung Young Lee, migrante 

coreano nos Estados Unidos, adota a “marginalização” como princípio hermenêutico para o fazer 

teológico em contexto multicultural. O foco principal do contexto de referência de sua teologia é a 

migração. Apesar da experiência migratória não ser suficiente para explicar o tráfico de pessoas, o 

conjunto composto pela migração e a condição análoga à escravidão permite considerar as vítimas 

do tráfico como sendo uma das categorias de pessoas mais marginalizadas entre as que vivem em 

situação de migração. De fato, mulheres e homens alfabetizados, com direitos (e serviços) 

fundamentais assegurados, com família com quem contar, normalmente não caem na armadilha do 

tráfico de pessoas. Com sua visão de comunidade cristã e de discipulado „marginal‟, no sentido de 

estar às margens, na qual Jesus Cristo se revela como a pessoa cuja vida foi totalmente às margens, 

Lee lê a experiência migratória na perspectiva da fé. O autor desenvolve três dimensões da 

marginalidade: a condição de insegurança pelo fato de viver entre dois ou mais mundos, o 

sofrimento como experiência negativa e como possibilidade de transformação em experiência de 

redenção, e, a condição de superação por estar em posição de meio entre diferentes realidades sem 

pertencer totalmente a nenhuma delas. Sua reflexão é iluminadora por favorecer uma abordagem de 

fé ao tráfico de pessoas, uma experiência de marginalização por excelência. Sua reflexão teológica 

exige o reconhecimento que é possível superar a marginalização, mesmo vivendo ou tendo vivido 

radicalmente às margens. Os sujeitos dos quais Lee parte para seu estudo são os migrantes, mas 

                                                           
16

 Cf. www.itsos.gpa.it/storia/schiaismo/documenti/tratta.pdf. Acesso em 25 de março de 2011. 
17

 Dos Escritos de Daniel Comboni – Lettera Allá società di Colonia, 1867, Scritti n. 1816. Disponível em: 

www.comboni.net/index.php?Lingua=IT&CodNews=100897. Acesso em 24 de março de2011. O último País a abolir 

oficialmente a escravidão foi a Mauritânia, somente em 1981.   
18

 BEVANS, Stephen. Models of Contextual Theology. New York: Orbis Books, 1992, p. 8-10. 
19

 LEE, Jung Young. Marginality. The key to Multicultural Theology. Minneapolis: Fortress Press, 1995. 

http://www.itsos.gpa.it/storia/schiaismo/documenti/tratta.pdf
http://www.comboni.net/index.php?Lingua=IT&CodNews=100897
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cabe o questionamento: se a fé não desse a coragem para crer que as pessoas que estão às margens 

da sociedade (e da Igreja) podem ter esperança de vida com dignidade, o que seria a nossa fé? 

A “Feminist Theology of Struggle” (FToS)
20

, proposta pela teóloga católica Filipina Gemma 

Tulud Cruz, com o foco na realidade das mulheres filipinas migrantes e inseridas no serviço 

doméstico em Hong Kong, se articula com a tradicional Teology of Struggle – FToS, elaborada pela 

Igreja que está nas Filipinas a partir dos anos de 1960. O grande aporte da FToS à reflexão 

teológica contextual das Filipinas e da Igreja toda, além da atenção à abordagem de gênero e a 

inclusão da realidade migratória como tema teológico, é uma nova hermenêutica bíblica inclusiva 

dos temas e das realidades dos discípulos de hoje em seu desenvolvimento e, especialmente, a 

chamada a construir um diálogo corajoso com as forças (e os saberes) culturais e religiosos que 

habitam as pessoas, sobretudo as que passam cotidianamente pelo sofrimento e pela luta constante 

para sobreviver, fazendo-o com abordagem interdisciplinar e corajosa capacidade crítica. Onde 

existe uma produção teológica tão rica, variegada, capaz de ousar e de atravessar os desertos em que 

os respectivos povos vivem e lutam, lá o tráfico de pessoas não é tabu nem cresce por décadas como 

uma ameaça constante à qual seja a sociedade seja a Igreja, com dificuldade, conseguem dizer 

palavras sensatas que produzam efeito. 

A reflexão teológica da “Latino Theology” formulada por Pilar Aquino
21

 e colegas, coloca  o 

cotidiano como categoria hermenêutica para entender a vida de quem vive em situações de 

opressão. Também Gemma Cruz sublinha que “a realidade cotidiana, particularmente quando 

vivida em contexto de luta pela vida em meio a muitas formas de opressão, é sacramental. Esta 

evoca e ao mesmo tempo revela a Deus”
22

. A teóloga filipina reflete a partir da luta cotidiana de 

mulheres migrantes filipinas no serviço doméstico em Hong Kong, porém sua análise abre uma 

janela expressiva sobre o fato que as causas remotas, se não até aquelas diretas, que levam à 

migração, muitas vezes forçada por motivos socioeconômicos, podem ser explicadas pela condição 

em que a família de origem vive. É na realidade da casa, da família, das relações e dos fatos de 

todos os dias que nascem (e se sustentam até mesmo em emigração) as formas de exploração que 

conduzem homens, e especialmente mulheres, à condição de escravidão. Seguramente, é o cotidiano 

antes do aliciamento que desafia radicalmente as comunidades cristãs de onde partem as vítimas. 

Mesmo assim, o perpetrar-se da exploração em um dato território se torna possível porque no 

mercado do sexo a pagamento, do divertimento e do ganho fácil até mesmo na indústria e na 

agricultura, cotidianamente, pessoas sem escrúpulos pagam para beneficiar-se de bens e serviços 

produzidos pelo tráfico, alimentando, deste modo, o mercado. Em uma reflexão teológica feita 

diante do drama de centenas de migrantes mortos anualmente na fronteira entre México e Estados 

Unidos, Pilar Aquino, citando Fornet-Bettancourt e Schüsser Fiorenza afirma que na linguagem 

teológica que interpela nossas experiência vitais em contexto sociopolíticos em transformação  

 

devemos falar de Deus como poder ativo de bem estar em nosso meio... [porque] é Deus 

quem nos acompanha em nossas lutas contra a injustiça e pela libertação. Falar da 

experiência religiosa no contexto das migrações significa, então, dar nome a esta 

percepção que temos de Deus como presença ativa e fonte última de graça e de poder a 

partir da mesma humanidade migrante que enfrenta realidades de opressão, para mudá-

las
23

. 

                                                           
20

 CRUZ, op. cit. 
21

 Aquino, Maria Pilar. Our Cry for Life: feminist Theology from Latin America. New York: Orbis Books, 1993; IDEM, 

“Theological Method in US Latino/a Theology: Toward an Intercultural Theology for the Third Millenium”, in ESPIN, 

Orlando & DIAZ, Miguel (eds.). From the Hearth of Our People: Latino/a Explorations in Catholic Systematic 

Theology. New York: Orbis Books, 1999. 
22

 CRUZ, op. cit., p. 298. 
23

 AQUINO, Maria Pilar. “La humanidad peregrina viviente: Migración y experiencia religiosa”, in CAMPESE, 

Gioacchino; CIALLELLA Pietro (eds.). Migration, religious experience and globalization, p. 133. 
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5. Desafios para uma Igreja que conhece a ameaça do tráfico de pessoas 

Não se trata de sugerir percursos pastorais, mas de indicar estratégias que o sofrimento de 

que vive ou viveu o tráfico de pessoas ensinou à Igreja  a qual, pode chegar atrasada, mas nunca 

cessa de aprender a escutar, não adota a indiferença como postura, nem se subtrai à tarefa de um 

discipulado responsável pela vida da pessoa humana, à luz da fé n‟Aquele que a chama a trabalhar 

no já do Reino. 

 

5.1 A abordagem de gênero como fator imprescindível 

Incluir a abordagem de gênero no fazer teológico, no pensar a pastoral, na gestão das 

pessoas e dos recursos, no discernimento e nas discussões é algo muito amplo e esta sede não é 

espaço adequado para entrar em detalhes. Entretanto, algumas pistas podem indicar percursos e 

estilos inclusivos para uma comunidade cristã que assume sua parte na luta contra o tráfico de seres 

humanos e na gestão das consequências, se chega a acontecer. 

Um primeiro aspecto é o tema do corpo. Como pode, a teologia cristã, contribuir para o 

reconhecimento da dignidade do corpo humano? Gemma Cruz, citando Chung Hyun Kyung, afirma 

que “o texto da revelação de Deus foi, é e será escrito em nossos corpos e no esforço cotidiano de 

quantos lutam por sobrevivência e libertação. Assim, o corpo deve ser uma categoria teológica 

fundamental”
24

. Isto é, nossa fé e nosso seguimento de Jesus Cristo são incorporados e, como tal, 

são determinados histórica e socialmente, diferentemente para homens e para mulheres. Neste 

sentido, segundo a mesma teóloga, a Encarnação não foi ainda suficientemente descoberta como 

estrutura teológica iluminadora para a compreensão do corpo e da relação com o corpo, 

especialmente da relação com o corpo do/a outro/a. “A Encarnação, de fato, une um sentido de 

integralidade à abordagem do corpo... o que ajuda a cortar radicalmente com a  violência contra a 

mulher, não somente nas formas da violência física como o estupro, mas também nas formas mais 

sutis, como a violência do não-descanso”
25

, próprio do trabalho escravo ou análogo à escravidão. 

Segundo Gemma Cruz, o corpo deve ser visto, entendido e assumido em relação com a 

personalidade porque “quando os corpos são vistos e tratados  como um „sé‟, transformam-se de 

objetos em sujeitos e/ou agentes que tem poder de lutar, sarar e empoderar-se”
26

; assim como de ser 

empoderados. 

Uma compreensão integral, positiva e dialética da sexualidade é o segundo exemplo de 

como a abordagem de gênero, não somente pode prevenir o tráfico de pessoas, mas também abre 

caminho para que, nas relações interpessoais entre homens e mulheres, as formas de exploração e 

da violência que atacam e violam, de tantas maneiras, a dignidade dos corpos, da identidade e da 

sexualidade possam ser identificadas, gerenciadas e superadas. Uma das maiores fraquezas das 

pessoas que encontram com as vítimas do tráfico para desfrutar dos serviços oferecidos, no caso de 

exploração sexual, é a ignorância e/ou a incapacidade de gestão dos sentimentos, dos próprios 

medos e dos próprios preconceitos referentes ao corpo e à identidade sexual violada. É uma 

indiferença que fortalece o apartheid entre os puritanos e sexualmente politicamente corretos das 

comunidades constituídas e formalmente cristãs e os que constituem o mundo de exploradores e 

explorados que atuam no mercado do tráfico, que tem na exploração sexual ampla parte de seus 

ganhos.  

                                                           
24

 CRUZ, op. cit., p. 143. 
25

 Ibidem, p. 144. 
26

 Ibidem, p. 270. 
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A alteridade na construção de identidades sexuais em contextos que até pouco tempo eram 

monoculturais e cristãs, ao menos de nome, ainda é uma questão complexa, de difícil abordagem e 

pouco tratada, mas não por isto menos importante e relevante. Este desafio, além de estar na 

origem, por exemplo, da necessidade de fuga que faz muitas pessoa homossexuais aceitar o risco do 

tráfico e do contrabando de migrante na busca por melhores espaços de vida, é também o motivo do 

escândalo, da frustração e da incapacidade de iniciativas de solidariedade por parte de muitas 

comunidades cristãs nos territórios onde estas pessoas são exploradas regularmente.  

 

5.2 A ambiguidade da vitimização dos pobres e marginalizados 

No âmbito do estudo e da governabilidade das migrações se erguem sempre mais vozes em 

favor do protagonismo dos migrantes nas histórias, nas políticas e nos discursos que se referem à 

migração. Briones
27

 publicou um estudo sobre a importância de abordar a migração de mulheres, 

considerando-as pessoas capazes de gerenciar e de responder pela própria sorte. Cruz considera que 

a subjetividade, no sentido da capacidade de uma pessoa de ser agente da própria libertação, é um 

imperativo imprescindível para que a pessoa possa fazer uso do próprio poder nas relações de força 

a que pode ser submetida e para saber resistir, onde a resistência é a única via de saída da 

opressão
28

. Segundo a mesma autora, “a teologia cristã é culpada por sustentar e até mesmo difundir 

o mito [que os pobres são pessoas sem poder] através da tendência a apresentar os pobres como 

pessoas sem valor, como coitados e, no caso das mulheres, como dependentes e vítimas”
29

. O 

mesmo acontece com as formas de sublimação da dor, do sofrimento, do fracasso e da humilhação 

como formas discutíveis, se não até distorcidas, de apresentar a cruz de Cristo
30

.  

Em um artigo sobre pobreza e migrações Gustavo Gutiérrez oferece uma clara indicação 

sobre a ambiguidade de uma abordagem vitimizante e indica na hermenêutica da esperança uma 

perspectiva mais evangélica e justa para tratar os males que afligem os filhos de Deus: 

 

Não gosto de falar do sofrimento dos pobres, porque eles experimentam também a 

alegria, assim como têm projetos e intenções. Estes podem ser nada mais que pequenas 

esperanças e breves momentos de alegria /.../. Sem esperança não existe personalidade e a 

esperança está presente, mesmo quando está coberta pelo sofrimento. A verdadeira 

teologia, parece-me, deve interpretar as razoes da esperança em todo e qualquer modo ela 

seja possível. Não podemos esquecer isto na dor dos migrantes. Devemos lutar para 

superar seus sofrimentos, enquanto permanecemos atentos à vida, em todas suas 

expressões, mesmo que pareçam insignificantes e pequenas. A teologia das migrações 

dever ser uma hermenêutica da esperança
31

. 

 

As vítimas do tráfico de pessoas não são facilmente identificáveis e, mesmo quando foram 

liberadas, é melhor que não se tornem objeto de piedade pública. Entretanto, esta estranheza sobre 

sua condição faz parte do jogo-jugo que marca a vida de quem passa pelo tráfico e é muito mais 

pesado quanto mais pessoas, na Igreja não menos que na sociedade, não acreditam que esta 

                                                           
27

 BRIONES, Leah. Empowering migrant women. Why Agency and Rights are not enough. 
28

 Cfr. CRUZ, op. cit., p. 153. 
29

 Ibidem, p. 162. 
30

 Apesar de ser muito forte, é interessante para este debate a crítica sobre o uso indevido do discurso sobre a cruz de 

Cristo feito por Delores Wiliams. Cf. WILIAMS, Delores.  Sisters in the Wilderness: The Challenges of Humanist God-

Talk”. New York: Orbis Books, 2002, p. 162-164; IDEM. “Black Women‟s Surrogacy Experience and the Christian 

Notion of Redemption”, in COOEY, Paola et allii (eds.). After Patriarchy: Feminist Transformations of the World 

Religions. New York: Orbs Books, 1991, p. 9-10. 
31

 GUTIÉRREZ, Gustavo. “Poverty, Migration and the Option for the Poor”, in GROODY, Daniel G.; CAMPESE, 

Gioacchino (eds.) A promised Land, a Perilous Journey. Theological Perspectives on Migration, p. 84. 
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realidade exista de fato nos dias de hoje. Homens e mulheres na condição de vítimas do tráfico de 

pessoas, sem liberdade, nem dignidade e exploradas em qualquer tipo de trabalho, daquele nos 

campos até os serviços sexuais, do trabalho doméstico àquele nas fábricas, são uma alteridade à 

qual as pessoas, hoje, não querem acreditar, é algo tão estranho que não parece algo real e a 

negação do problema não deixa de agravá-lo. Paralelamente à vitimização das vítimas, existe o 

problema da negação desta realidade: isso não acontece, isto não se encontra mais em nossos dias, 

não em nosso contexto, “isto não nos pertence”. E quando a vítima aparece, ela não nos pertence, 

não pertence à nossa classe social, à nossa comunidade, à nossa cultura, à nossa religião, nem ao 

nosso mundo. No entanto, uma vez tendo caído nas malhas do tráfico de seres humanos, uma 

pessoa não consegue se livrar puxando-se para cima pelos cabelos. Do tráfico de pessoas a 

sociedade se salva coletivamente, ou não se salva. Somente abraçando a causa e seus sujeitos é 

possível pensar de gerenciar e superar o fenômeno do tráfico nos lugarejos como nos Países, seja no 

que se refere às pessoas traficadas, seja no que tange aos agentes que pensam, organizam, realizam 

e gozam dos ganhos ilícitos, econômicos ou de outro gênero, direta ou indiretamente provindos 

deste crime.  

 

5.3 A necessidade de enfrentar os males que afligem o cotidiano das comunidades 

locais 

É necessário sair do dualismo da emergência, que faz com que diante dos males que afligem 

as mulheres e os homens, as famílias, as comunidades locais, a sociedade se ocupa somente em 

modo intermitente, aos ritmos dos fatos de emergência e com caráter de urgência, como se estivesse 

apagando fogos, apesar dos riscos estarem indicando o problema constantemente. O tráfico é uma 

daquelas formas finais que as desgraças cotidianas, a pobreza, a marginalização social e cultural e a 

indiferença produzem, em todo e qualquer lugar. O teólogo Robert Schreiter tem páginas intensas 

de reflexão teológica sobre como a comunidade cristã, unindo a luta pela justiça com o empenho 

pela reconciliação, pode formar e consolidar boa qualidade nas relações e capacidade de leitura dos 

fatos da história dentro das comunidades cristãs. Tais atenções ajudam na cura das pessoas que, nos 

percursos cotidianos da vida, se tornam vítimas e vítimas feridas, pelas quais a comunidade pode e 

deve buscar tratamento e salvação através da reconciliação. Sua análise ilumina a busca de 

respostas sobre a postura da comunidade cristã que quer prevenir o tráfico de pessoas. Além de 

assumir a tarefa de realizar reconciliação como algo intrínseco ao compromisso pastoral e ao 

empenho pela justiça
32

, considerados inseparáveis, Schreiter indica na cura da memória e na 

recuperação de nova dignidade e capacidade de iniciativa por parte das vítimas como sendo as duas 

principais estratégias para enfrentar diretamente e com esperança o mal do tráfico, envolvendo a 

comunidade cristã e saindo do beco sem saída da vitimização. Esta, não oferece confiança nem reais 

possibilidades de renascer para quem foi reduzido/a à condição de escravidão, em sua própria terra 

ou longe dela. Segundo o autor,  

 

a experiência da cura na compreensão cristã da reconciliação coloca a pessoa em um 

novo espaço. /.../ Este movimento se exprime na linguagem do deixar a posição de vítima 

para entrar naquela de sobrevivente. /.../ ser um/uma sobrevivente pode significar um 

compromisso constante para não cair novamente na condição de vítima. /.../ Muitas 

pessoas sobreviventes experimentam a chamada a ajudar outras vítimas pela força do que 

                                                           
32

 SCHREITER, Robert. “Migrants and the Ministry of reconciliation”, in GROODY; CAMPESE, op. cit., p. 107-123. 

No artigo, o autor indica as etapas da ação de cura a partir da compreensão cristã da reconciliação em contesto 

migratório. Para maior aprofundamento sobre o ministério da reconciliação cf. SCHREITER, Robert. The Ministry of 

Reconciliation: Spirituality and Strategies. New York: Orbis Books, 1998. 



Publicação do CSEM – Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios. Disponível em: www.csem.org.br 
 

13 
 

aprenderam pelo próprio processo de cura e a partir da fragilidade e vulnerabilidade que 

somente uma pessoa sobrevivente conhece
33

. 

  

Combater os males desde dentro inclui também o compromisso por um esforço competente 

de resgate e reconstrução de projetos de vida por parte das mesmas vítimas, que sejam 

profissionalmente corretos e humanamente fecundos. Considerar as vítimas do tráfico como as 

primeira especialistas no tipo de experiência que viveram é o primeiro passo para um percurso de 

renascimento que a comunidade cristã pode levar no próprio seio, por todo o tempo que for 

necessário, com atenção para que os traumas não se intensifiquem, as identidades das vítimas sejam 

preservadas, as vítimas tenham um devido empowerment atribuído e/ou reconhecido, a dignidade e 

as oportunidades nas relações interpessoais e sociais sejam asseguradas, assim como tantas outras 

estratégias de respeito e de valorização do protagonismo dos sujeitos envolvidos no tráfico de seres 

humanos, que podem e devem se consolidar no tempo
34

. A este tipo de estratégia está ligado o 

compromisso da luta pela justiça e contra a corrupção, em todos os níveis, não somente no âmbito 

político em nível nacional. 

 

6. Elementos para continuar a reflexão  

O tráfico de pessoas transforma, não somente a condição, mas também a dignidade de quem 

é traficado/a. Assim como a defesa da vida e dos direitos humanos convoca ao serviço da 

informação, à denúncia, ao compromisso responsável, à promoção e assim por diante, a tarefa da 

teologia também é uma convocação da fé para buscar compreender os fatos e, ao mesmo tempo, a 

voz de Deus, junto aos sujeitos que Ele ama e que, normalmente sem culpa, foram envolvidos/as 

nas redes criminosas do tráfico. Esta tarefa busca entender e fortalecer a capacidade da Igreja para 

atuar neste meio, saindo do mutismo e de certa inércia para avançar na resposta aos desafios que o 

tema coloca, seja nas realidades de origem, seja nas de trânsito e de destino dos fluxos. 

Se, por um lado, a migração é âmbito marcado por explorações de diferentes tipos, por outro 

lado a luta contra as muitas formas de exploração ligadas ao tráfico e ao trabalho escravo sugerem 

itinerários de revisitação das práticas com as quais as comunidades locais entendem a migração e se 

relacionam (ou não se relacionam) com os e as migrantes. Segundo Fornet-Betancourt, não são 

ações pontuais nem a legislação, apesar de serem necessárias, os maiores desafios que a 

comunidade cristã precisa gerenciar em contextos migratórios. Trata-se de descobrir uma nova 

modalidade de viver o encontro com o/a outro/a, ainda em nível humano – o que não se refere 

somente a pessoas em situação de migração. Segundo o autor,  

 

trata-se de praticar uma antropologia da convivência e da hospitalidade, que supõe e 

anima ao mesmo tempo o diálogo intercultural, o que significa contemporaneamente a 

prática da acolhida e da justiça. [Trata-se] de acolher os migrantes, assumir o cuidado por 

eles e elas e protegê-los em suas diferenças, porque se reconhece o peso doloroso do que 

significa viver em “terra desconhecida
35

. 

 

Não é suficiente combater o tráfico de pessoas nem chega cuidar das vítimas, é necessário 

apostar no surgimento e no desenvolvimento de comunidades locais diferentes, renovadas, fecundas 

de vitalidade corajosa e criativa, a partir de dentro, e para todos os membros. Uma das estratégias 
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promissoras no combate ao tráfico é a que foi adotada pela rede UNANIMA
36

, que atua no mundo 

inteiro e tem o foco nos clientes e usuários que alimentam o mercado: “STOP à demanda por 

mulheres e crianças traficadas”. Não é possível combater o tráfico em modo eficaz, é necessário 

preveni-lo. E a prevenção acontece, ao menos, em duas frentes: na origem e no destino. 

Contemporaneamente, o cuidado e a atenção para que as vítimas possam renascer acontece somente 

se nas comunidades existem pessoas e grupos com maturidade para regenerar vida, fazer nascer 

vida, acompanhar a gestação – mesmo quando é longa e dolorosa – de um renascimento que, 

enquanto acontece, traz consigo no mesmo movimento de vida nova, quem se deixa envolver no 

processo. É assim que o tráfico de pessoas fecunda comunidades que não são estéreis. Trata-se de 

um renascimento que passa pela capacidade de acolhida e a qualidade das relações interpessoais na 

comunidade cristã. 
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