
 

 

 

 
DIA INTERNACIONAL DA MEMÓRIA DO COMÉRCIO DE ESCRAVOS E SUA ABOLIÇÃO 

Assinala-se hoje, 23 de Agosto, o  Dia Internacional da Memória do Comércio de Escravos e 

sua Abolição 

 

Apesar de proibida na maioria dos países, e igualmente proibida pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos [1948] e Convenção Suplementar das Nações Unidas sobre a Abolição 

da Escravatura, do Tráfico de Escravos e Instituições e Práticas Análogas à Escravatura [1956]  

esta é uma prática que atinge 40,3 MILHÕES DE PESSOAS.  

 

Os números são da Organização Internacional do Trabalho (OIT), um organismo das Nações 

Unidas, e da Fundação Walk Free. Organizações que indicam  que existem 24,9 milhões de 

pessoas espalhadas pelo mundo , encurraladas em trabalhos forçados e 15,4 milhões presas 

em casamentos forçados. Do total, dez milhões são crianças. 
 

Mulheres são raptadas ou forçadas a trabalhar em prostituição 

[http://www.youtube.com/watch?v=VJyYEQbDIEo&feature=fvwrel] , crianças são traficadas entre países e 

os homens são forçados a trabalhar como escravos nas propriedades agrícolas 

[http://www.youtube.com/watch?v=ZvkXYbSiPKg] . 

 

 

 

 

UM ESCRAVO É: 

::  obrigados a trabalhar - por meio de ameaça física ou mental; 

::  propriedade ou controladas por um "empregador", geralmente através de abuso mental 

ou física ou abuso ameaçadas; 

 :: desumanizado, tratado como uma mercadoria ou comprado e vendido como 

"propriedade"; 

::  fisicamente limitado ou tem restrições à sua liberdade de movimento. 

 Tipos de Escravatura Moderna 

 

O Trabalho forçado afecta milhões de pessoas em todo o mundo. As pessoas tornam-se 

trabalhadores forçados, tendo ou sendo levados a fazer um empréstimo por tão pouco como 

a compra de medicamentos para crianças doentes. Para pagar as dívidas, muitos são 

forçados a trabalhar sete dias por semana, até 365 dias por ano. Em troca recebem comida e 

abrigo em condições precárias e degradantes como "pagamento" pelo seu trabalho, mas 

muitas vezes nunca conseguem  pagar o seu empréstimo, que assim transita para gerações 

futuras  

 

 

 

A  ESCRAVATURA  CONTEMPORÂNEA ASSUME VÁRIAS FORMAS E AFECTA PESSOAS 

DE TODAS AS IDADES, SEXO E RAÇA. 

 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.walkfreefoundation.org/


 

 

 

TIPOS DE ESCRAVATURA MODERNA: 

:: O CASAMENTO PRECOCE E FORÇADO afeta mulheres e meninas que se casam 

sem escolha e são forçadas a uma vida de servidão muitas vezes acompanhada de 

violência física.  

 

 

 

::  Trabalho forçado afeta as pessoas que estão ilegalmente recrutados por indivíduos, 

governos ou partidos políticos e forçadas a trabalhar - geralmente sob a ameaça de violência 

ou outras penalidades. 

 

:: Escravidão por descendência é onde as pessoas ou nascem numa classe de escravos ou 

são de um "grupo" que a sociedade considera como adequado para ser usado como trabalho 

escravo. 

 

:: Tráfico envolve o transporte e / ou comércio de pessoas - mulheres, crianças e homens - 

de uma área para outra com a finalidade de forçá-los em condições de escravidão. 

 

 

 

 

 

Camião de transporte de gado utilizado para transportar 

trabalhadores para plantações da cana do açúcar. 

 

 

 

O QUE PODEMOS FAZER? 

:: Divulgar 

:: Juntarmo-nos a campanhas 

:: Assinar petições 

:: Optar por produtos de Comércio Justo e ético 

 

Vídeos 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZvkXYbSiPKg 

http://www.youtube.com/watch?v=iEXOpDjjjGk 

http://www.youtube.com/watch?v=s_9xG897HpM 

http://www.youtube.com/watch?v=F23Bp1Zy5HQ&feature=related 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=iEXOpDjjjGk
http://www.youtube.com/watch?v=F23Bp1Zy5HQ&feature=related


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 

Objetivo: Refletir sobre o impato do nosso estilo de vida sobre as condições de trabalho de 

milhões de pessoas no Mundo. 

Divida os formandos em 4 grupos . Atribua um papel a cada grupo: consumidores finais, 

retalhistas (vendedor), produtores, trabalhadores/as. 

1. Identifique um produto que faça parte do quotidiano do nosso dia-a-dia: 

telemóvel , roupa, computador, fruta (bananas) 

2. Agrupe os grupos em diferentes partes da sala, para que em grupo possam 

responder às questões mais pertinentes para a sua atividade 

Trabalhadores:  Qual o horário do trabalho? ; Que condições de trabalho?; Qual a 

remuneração? ; Existem dias de descanso ou férias e esses dias de descanso são 

remunerados? ;  Existem sindicatos e comissões de trabalhadores ?  

Produtores : Quais as condições indispensáveis para a produção do produto 

identificado ? ;O objetivo é o lucro e a qualidade do produto? ;O que fazer quando 

para terem mais lucro necessitam de cortar na qualidade do produto? ; O lucro 

tem influência nas condições de trabalho dos trabalhadores da linha de produção  

Retalhistas : Como garantir que o produto está disponível nas lojas? E em que 

quantidades ? ; A publicidade ao produto deve ser da sua responsabilidade? 

Existem critérios ambientais e éticos identificados junto dos produtos?; O 

retalhista pode exigir que os produtos  que vende nas suas lojas respeitem 

critérios ambientais e sociais? 
 

Consumidores : Quanto pagam pelo produto? ; Estão preocupado com as 

condições em que foi produzido?; Quais as minhas preocupações  sobre o ciclo de 

vida do produto (recicla? Reutiliza as peças ?) ; Têm preocupações sociais sobre a 

vida dos trabalhadores que produziram o produto? O que fazem com essas 

preocupações?  
 

3. Cada grupo tem aproximadamente 20 minutos para refletir sobre o seu papel.  

4. As conclusões a que chegaram devem ser partilhadas em plenário.  

 

No final visualizem um filme sobre escravatura moderna. Pode também recorrer ao site 

http://slaveryfootprint.org/ e simular a pegada de escravos que cada um de nós têm 

associado ao seu estilo de vida, 

 

O DESENVOLVIMENTO É UMA RESPONSABILIDADE PARTILHADA DE TOD@S 

 

 

 

http://slaveryfootprint.org/

