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Trabalho Forçado na África 

O tráfico de seres humanos para o trabalho forçado é uma realidade dolorosa para as 

sociedades africanas há décadas 1. Homens, mulheres e crianças são explorados em servidão 

doméstica, no setor agropecuário (incluindo a indústria do cacau), na pesca e nos canteiros de 

obras, entre outros. Como o trabalho forçado na África é inevitavelmente um resultado da 

pobreza e das formas tradicionais de servidão (tais como usar crianças como servos 

domésticos), ao contrário do tráfico para a exploração sexual, ele geralmente não é reconhecido  

e é aceito pela sociedade. Ainda assim, a África tem a segunda taxa de prevalência (número de 

vítimas por mil habitantes) de vítimas de trabalho forçado no mundo, estimada em 4.0 por 1000 

habitantes 2 . A Organização Internacional do Trabalho estima que o número total de vítimas de 

trabalho forçado na Africa é de 3.7 milhões de pessoas – o segundo número mais alto depois do 

Sudeste Asiático3. Entretanto, estas são apenas estimativas e, levando em consideração que 

muitas vítimas são exploradas no setor informal, o número verdadeiro poderia ser ainda mais 

alto. 

 

Do passado doloroso ao futuro incerto 

 
Embora o rápido crescimento atual do tráfico de seres humanos (incluindo o tráfico com o 

objetivo do trabalho forçado) tenha sido associado ao fim da era da Guerra Fria, o continente 

africano tem uma experiência mais longa no tocante ao trabalho forçado e à escravidão. Os 

estados coloniais organizaram e implementaram várias formas de trabalho obrigatório e mesmo 

forçado à população dominada que duraram décadas4. Entretanto, as vítimas atuais do trabalho 

                                                           
1  Veja, por exemplo, o relatório de 2016 do Departamento de Tráfico de Seres Humanos dos EUA, 
disponível no link: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/ 
2  Veja o Resumo Executivo da OIT de 2012  sobre a estimativa do trabalho forçado no mundo, disponível 
no link: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/declaration/documents/publication/wcms_181953.pdf 
3 Ibid. 
4 Lembranças dolorosas da injustiça colonial ainda estão vivas entre os descendentes das vítimas. Por 
exemplo, muitas famílias  guardam placas metálicas de identificação como recordação da exploração de 
seus antepassados. Veja B. J., Berman & J. M. Lonslade,  A crise da acumulação, da coerção e da época 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/declaration/documents/publication/wcms_181953.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/declaration/documents/publication/wcms_181953.pdf
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forçado na África são, na sua grande maioria, exploradas na economia privada – geralmente 

dentro do setor informal. Os tipos mais frequentemente registrados de tráfico com o objetivo de 

exploração no trabalho forçado são com os  membros da sociedade africana traficados para fora 

do continente: para o Oriente  Médio, a Europa, a Ásia e outros destinos. Ha vários 

documentários, estórias e reportagens que mostram africanos aprisionados numa situação  de 

tráfico  para o trabalho forçado nestas metas 5. Homens e mulheres africanos são explorados no 
setor doméstico, na agricultura e em várias indústrias nestes lugares. Um bom exemplo é o 

relatório do governo do Reino Unido que declara que, após os vietnamitas, os nigerianos 

formam o segundo maior grupo de vítimas de trafico no Reino Unido 6. Os trabalhadores 

africanos também são mencionados como o segundo grupo entre as vítimas de tráfico com o 

objetivo de trabalho forçado no contexto da preparação para a Copa do Mundo de 2022 no 

Catar7. Às vezes, a sua exploração é silenciosamente aceita pelas autoridades pertinentes, que 

preferem tolerar o tráfico de estrangeiros ao invés de tomar medidas contra os traficantes (que 

são tipicamente seus próprios cidadãos). 

 

Além dos africanos serem traficados para fora  do continente com o objetivo do trabalho 

forçado, há numerosas vítimas de tráfico dentro da propria África. Estas são as vítimas do 

tráfico interno, ou tráfico de um país africano para outro. Ambos os grupos compreendem 

pessoas exploradas,  na sua  grande maioria, no setor doméstico. Homens e mulheres assim 

como crianças são frequentemente recrutadas para serem servos domésticos, tais como 

cozinheiros, faxineiros, jardineiros e babás. Alem da exploração doméstica, as vítimas também 

sofrem abuso em fazendas  como na da indústria do tabaco 8 ou da criação de gado 9. Outros 

setores conhecidos por receber vítimas de trabalho forçado são a indústria da construção, a 

mineira, a indústria do cacau 10 e a das esmolas 11. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
colonial: o desenvolvimento do sistema de controle do trabalho no Quênia, 1919 – 1929. Canadian Journal 
of African Studies vol 14 (1) (1980), pp. 55-81. 
5 Veja, por exemplo, o Relatório da OIT sobre o Tráfico de Seres Humanos para o Exterior com o objetivo 
do  trabalho forçado. O caso dos empregados domésticos etíopes (2011), disponível no link: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-
addis_ababa/documents/genericdocument/wcms_207325.pdf 
6 Anti-Slavery International, Thomas Clarkson House. Informação disponível no link: 
http://www.antislavery.org/english/slavery_today/slavery_in_the_uk/default.aspx 
7 Veja o Relatório do Human Rights Watch resumido online. Disponível no link: 
https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/qatar 
8 O tráfico para a indústria do tabaco existe em vários países da África, tais como o Maláui. Veja a análise 
dos países no Relatório de 2016 do Governo dos EUA sobre o Tráfico de Seres Humanos, disponível no 
link: http://www.state.gov/documents/organization/258880.pdf 
9 Vários países de diversas regiões da África passam pelo problema do tráfico de seres humanos para a 
criação de gado.  
10 Especialmente na Costa Do Marfim. Veja, por exemplo, o relatório World Vision, disponível no link: 
https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/buy-ethical-fact-sheets/forced-child-and-
trafficked-labour-in-the-cocoa-industry-fact-sheet.pdf 
11  A lista dos modos através dos quais as pessoas são exploradas na África é obviamente muito mais 
longa, assim como as formas através das quais as vítimas são exploradas.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/documents/genericdocument/wcms_207325.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/documents/genericdocument/wcms_207325.pdf
http://www.antislavery.org/english/slavery_today/slavery_in_the_uk/default.aspx
https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/qatar
http://www.state.gov/documents/organization/258880.pdf
https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/buy-ethical-fact-sheets/forced-child-and-trafficked-labour-in-the-cocoa-industry-fact-sheet.pdf
https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/buy-ethical-fact-sheets/forced-child-and-trafficked-labour-in-the-cocoa-industry-fact-sheet.pdf
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Trabalho forçado – a ligação com a  exploração sexual  

 

Um padrão interessante tem sido observado quando muitas vítimas de tráfico de seres 

humanos, exploradas como trabalhadores forçados, admitiram que também tinham sofrido 

abuso sexual12 . Uma em cada três vítimas de trabalho forçado admitiu que a exploração era de 

dois tipos: trabalho forçado e exploração sexual. Algumas vieram a saber da sua própria 
condição de vítima somente após terem sido abusadas sexualmente. Já que estavam numa 

situação de trabalho forçado, acreditavam que não tinham nenhuma outra opção. 

 

Trabalho forçado infantil 

 

Entre as vítimas de trabalho forçado, uma atenção especial deve ser prestada às crianças. As 

vítimas do trabalho forçado infantil são aprisionadas como trabalhadores traficados na 

indústria da esmola, em fazendas, em minas e em oficinas clandestinas. Como são mais 

vulneráveis por natureza, a sua exploração tem conseqüências ainda mais graves. A OIT 

analisou o impacto do trabalho forçado de menores sobre crianças e jovens e concluiu que 

frequentemente essa experiência causa conseqüências deletérias. Por exemplo, muitos ex-

trabalhadores infantis acabam trabalhando no setor informal como parte da força de trabalho 

não–qualificada e mal paga.13 

 

 

Boas Práticas: em direção à erradicação do trabalho forçado na África  

Prevenção 

Fornecer informação sobre os padrões de trabalho no país de destino. 

Organizações como os sindicatos trabalhistas14 , mas também várias OBFs e OSCs dos países de 

destino, podem fornecer informações sobre os direitos  e deveres dos trabalhadores nos países 

de destino. As informações devem incluir, pelo menos, salario mínimo, horas de trabalho e 

férias, regulamentação sobre os contratos dos trabalhadores estrangeiros e o contato de uma 

insitituição de referência se tais direitos forem violados. 

 

Tais informações podem ser distribuídas no país de origem15. 

 

 

                                                           
12  Das estatísticas internas do  Awareness Against Human Traffic - HAART -  a única organização no 
Quênia que se concentra somente no combate ao tráfico humano. Seus dados foram apresentados em 
diversas conferências nacionais durante 2015 em Nairóbi. Mais informações disponíveis no link: 
www.haartkenya.org 
13 Relatório Mundial 2015 da OIT sobre o Trabalho Forçado Infantil: Criando um trabalho decente para os 
jovens, disponivel no link: 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=26977 
14 Esta campanha foi organizada pelos sindicatos noruegueses em parceria com os trabalhadores do Leste 
Europeu, que inundaram o mercado norueguês e foram frequentemente vítimas de abuso e de 
exploração. 
15 Por exemplo, a  Caritas do Líbano que criou um folheto informativo que contém as informações básicas 
para os trabalhadores migrantes. 

http://www.haartkenya.org/
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=26977
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Promover alternativas ao trabalho  forçado infantil. 

Em muitas situações, o trabalho forçado infantil é um modo de sair da pobreza e de alguns 

costumes locais. Promover alternativas, tais como aulas especiais para as crianças que não 

podem frequentar as aulas normais, pode reduzir a vulnerabilidade das vítimas. Tais programas 

existem, por exemplo, no  Lesoto 16 e  no Quênia (no Quênia é administrado pela Igreja Católica), 

onde os programas noturnos para os pastores jovens dá chance às crianças analfabetas de 
adquirir uma educacao básica  que, espera-se, irá reduzir a sua vulnerabilidade.  

 

Proteção 

 

Proteger as vítimas do trabalho forçado é uma parte importante na luta contra o tráfico, já que 

muitas vítimas não assisitidas são frequentemente re-traficadas. Além da assistência padrão às 

vítimas, que requer intervenção legal, médico e psicossocial, as vítimas geralmente precisam de  

treinamento extra que lhes dará novas habilidades. O HAART  do Quênia desenvolveu um 

modelo para formar grupos de auto-ajuda com vítimas que dão apoio umas às outras no 

processo de reabilitação.  Uma vez terminado o treinamento inicial sobre como administrar um 

negócio em maneira eficaz, os membros do grupo abrem seus próprios negócios. Os 

sobreviventes participam de encontros regulares para guardar algum dinheiro como poupança 

para investimentos futuros (funciona como uma espécie de fundo de microfinança), e também 

para discutir suas conquistas e desafios e se apoiarem uns aos outros. 

 

Processo 

 

Embora o processo contra os traficantes seja essencial na luta contra o tráfico, estas atividades 

geralmente são reservadas às forças da lei. Entretanto, isto não significa que as organizações da 

sociedade civil e organizações baseadas na fé não tenham um papel no processo legal. Dado que 

a maior parte dos procedimentos dos julgamentos não são agradáveis para a vítima, na maioria 

dos casos as vítimas precisam de cuidados e assistência antes e durante o julgamento. Tal 

assistência pode ser de natureza jurídica, ou fornecida por um consultor cujo papel seria o de 

preparar a vítima para o julgamento. 

 

 

Causas civis  

Em alguns casos, as vítimas não querem ou não têm como participar dos procedimentos penais, 

mas podem requerer uma indenização pelo que passaram.  Ajudar as vítimas a obter 

compensação (por exemplo, agentes de recrutamento e agências de empregos) é outro modo de 

compensar as vítimas e fazer justiça. Como muitas vítimas não sabem dessa possibilidade ou 

lhes falta recursos para cobrir os honorários  do início do processo legal, ou simplesmente têm 

medo de participar de um julgamento, várias OSCs e organizações baseadas na fé poderiam 

assistir as vítimas procurando obter uma indenização através de uma causa civil. 

 

                                                           
16 Veja, por exemplo : http://www.dw.com/en/a-school-for-child-shepherds-in-lesotho/av-19324365 e 
http://africadigna.org/en/project/lchekuti-school-for-child-shepherds/ 

http://www.dw.com/en/a-school-for-child-shepherds-in-lesotho/av-19324365
http://africadigna.org/en/project/lchekuti-school-for-child-shepherds/
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Conclusão.  Em direção à erradicação: a necessidade de colaborar 

Como o mercado de trabalho na África é muito frágil e cerca de 70%  das pessoas empregadas 

estao numa situação de emprego vunerável17, é muito provável que o tráfico com o objetivo do 

trabalho forçado persista. Diversas insituições governamentais e não governamentais 

desenvolveram e aplicaram várias estratégias que visam combater este sério problema social. 

Enquanto ainda estamos esperando uma queda efetiva no número de vítimas do trabalho 

forçado,  é vital enfatizar a necessidade de colaboração e coordenação entre os diversos 

programas na luta contra o tráfico. Sem elas, a redução do tráfico para o trabalho forçado em um 

país resultará em um número mais elevado de vítimas traficadas em outro18. 
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