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RESUMO 
 
Este artigo é referente ao tema tráfico de pessoas, tendo como 
objetivo divulgar informações sobre a realização do projeto de 
capacitação de profissionais que pertencem a vários órgãos e que 
juntos fazem parte de uma rede de serviços especializados no 
atendimento a mulheres vítimas de violência, assim como também, 
destacar os resultados alcançados. A metodologia desenvolvida foi 
por meio de oficinas com temáticas diferenciadas voltadas para os 
direitos humanos, ministradas por profissionais na região 
metropolitana de Belém, além dos distritos próximos. Tal iniciativa 
teve por base a prática da prevenção contra o tráfico de pessoas, e 
que serviu de razão fundamental para que se invista em políticas 
públicas voltadas para tal crime presente na sociedade. 

                                           
                                                Palavras-chave: Política estadual. Tráfico de pessoas. 

Capacitação. Resultados e desafios. 
 

ABSTRACT 
 
The article was based on the subject of human trafficking with its 
intentions being to disseminate information for professional 
instructional enabling further development and understanding of the 
topic so that the professionals may increase the capacity of the 
specialized services provided throughout their network which cares for 
women and victims of violence as well as to highlight achieved results. 
The methodology was developed through workshops that were 
focused on human rights and covering a variety of topics within this 
subject. The classes were facilitated by professionals in the 
metropolitan area of Belém, PA and nearby districts. This initiative 
was based on the practice of prevention of human trafficking with a 
primary focus of investing in public polices aimed at these crimes in 
society. 
 
Key words: Public polices. Human trafficking. Instructional enabling. 
Results. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos fundou os alicerces de uma nova 

convivência humana na sociedade. Os diversos pactos, tratados e convenções 

internacionais que surgiram como consequências dos horrores decorrentes das guerras, 

construíram aos poucos uma base mundial para a proteção dos direitos humanos. 

O tráfico de pessoas representa hoje no mundo inteiro um dos mais graves 

problemas de violações de direitos humanos, pois se trata de um crime organizado 

transnacional e que está fortemente ligado à exploração sexual, ao comércio de órgãos, à 

adoção ilegal, à escravidão, além de outros crimes tipificados em nosso código penal 

brasileiro. O tráfico integra um crescente quadro de violência no Brasil e no mundo. Vive-se 

em uma época em que o ato de cometer violência, seja qual for, virou algo banal devido à 

inversão de valores, o que requer o posicionamento firme dos governantes e dos 

profissionais envolvidos na rede de serviços a fim de transformar essa realidade que se 

tornou um desrespeito para com a sociedade.   

Assim sendo, o presente artigo foi elaborado tendo como objetivos específicos a 

divulgação de informações sobre o projeto de capacitação voltado aos profissionais que 

atuam na rede de serviços especializados, tendo em vista a qualificação e o atendimento 

humanizado voltado para as mulheres em situação de violência com foco no tráfico de 

pessoas. Como também registrar alguns dos resultados decorrentes das atividades dos 

grupos de trabalhos consequentes de uma produção teórica e prática das oficinas 

ministradas. 

A realização desse artigo surgiu da necessidade de registrar e divulgar para a 

sociedade a referida ação ocorrida por meio de um projeto de capacitação de profissionais 

que atuam nos eixos de prevenção, atenção e responsabilização conforme as diretrizes do 

Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas com ênfase no atendimento às 

mulheres vítimas do tráfico. 

Para efeitos didáticos e melhor compreensão do processo de realização do 

projeto, o artigo foi dividido em quatro tópicos. O primeiro faz uma abordagem sobre a 

Política Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no estado do Pará desde 2007 

com a criação da então Coordenadoria Estadual de Promoção dos Direitos dos 

Trabalhadores Rurais, Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas - CTETP, a 

criação do Plano Estadual e a importância de um trabalho articulado em rede para enfrentar 

o tráfico de pessoas. O segundo trata da interface entre a política de enfrentamento ao 

tráfico de pessoas e políticas para mulheres e a experiência compartilhada entre os 
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profissionais na questão do tráfico e sua amplitude. O terceiro refere-se à metodologia 

aplicada durante as oficinas, a didática desenvolvida para ministrar o conteúdo e o 

planejamento estabelecido para se alcançar às metas desejadas com relação à capacitação. 

O quarto diz respeito aos resultados que foram alcançados e os desafios que foram 

enfrentados para se obter o sucesso desejado. 

 

 
2 A POLÍTICA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS NO 
ESTADO DO PARÁ  

 
 

A Política Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no estado do Pará 

começou a ser discutida desde o ano de 2007, com a criação da então Coordenação 

Estadual de Promoção dos Direitos dos Trabalhadores Rurais, Combate ao Trabalho 

Escravo e Tráfico de Pessoas – CTETP, a qual coordenava a Comissão Estadual de 

Erradicação do Trabalho Escravo – COETRAE/PA, composta de órgãos governamentais e 

sociedade civil organizada. 

Nesta referida Comissão iniciaram as discussões sobre o Tráfico de Pessoas no 

estado do Pará, sendo proposta pela sociedade civil, que sugeriu a elaboração de um plano 

estadual e para tal houve a divisão de grupos de trabalho (GT) dentro da COETRAE/PA. O 

Plano Estadual foi elaborado a partir de 2007 com ampla participação tanto dos 

representantes governamentais quanto dos representantes da sociedade civil, em 

seminários de três dias.  

Em 09 de julho de 2009 foi inaugurado no Aeroporto Internacional de Belém o 

primeiro Posto Avançado de Direitos para Viajante coordenado pela CTETP sob a jurisdição 

da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. A equipe que iniciou o trabalho foi 

treinada pelas profissionais que vieram do Posto Avançado de São Paulo. A equipe local 

iniciou sua atuação com apenas duas servidoras efetivas, com funcionamento em horários 

de voos específicos para o Suriname e Guiana Francesa, abordando viajantes nos check-ins 

das companhias aéreas internacionais. Atualmente, o referido Posto conta com uma equipe 

multidisciplinar permanente cobrindo o horário de 08 às 20h, de segunda a sexta-feira e com 

sobreaviso aos finais de semana, qualificando-se assim em um grande avanço para Estado. 

Dado o lapso temporal do início da elaboração do Plano Estadual até sua 

decretação, foram necessárias várias reuniões de atualização do referido plano, onde os 

diversos órgãos mantiveram suas participações e colaboraram com sugestões, sendo que a 

decretação do Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas se deu em 22 de 

maio de 2012, por meio do decreto nº 423. 
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A partir da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas foi 

possível demonstrar a importância e necessidade do trabalho articulado em rede, a fim de 

enfrentar uma gravíssima violação de direitos que é o TP, que tem atingido milhares de 

pessoas, tanto do gênero feminino quanto masculino e atualmente também afeta 

significativamente a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT.  

A intersetorialidade foi mantida na política estadual paraense, que inclusive 

contou com a participação de órgãos federais, principalmente no eixo de repressão e 

responsabilização, por meio do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

no Pará – COETRAP/PA que iniciou suas atividades a partir destas reuniões de atualização 

do Plano Estadual ainda no ano de 2011, mas tal nomenclatura (COETRAP) só concretizou-

se em 2014, mantendo-se até os dias atuais, porém o COETRAP/PA ainda está em trâmite 

para decretação.  

   
3 A EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO A 
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
 

 

3.1 - As interfaces entre as políticas de Enfretamento ao Tráfico de Pessoas e Políticas para 

Mulheres  

O tráfico de pessoas é um fenômeno dinâmico e complexo com múltiplas 

determinações que perpassam por aspectos econômicos, sociais, étnicos, culturais e de 

gênero. Conforme a Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins 

de Exploração Sexual Comercial - PESTRAF (2002), no Brasil existem 241 rotas de tráfico 

interno e internacional de mulheres, crianças e adolescentes para fim de exploração sexual. 

Em relação ao tráfico interno na Amazônia, sobretudo no estado do Pará, existe uma 

elevada incidência, com recortes de gênero e faixa etária. 

 Nas rotas interestadual e intermunicipal estas vítimas circulam entre as capitais, 

municípios de confluência com estradas, portos e áreas de grandes empreendimentos. Em 

âmbito estadual, dados da Pesquisa Tri-nacional sobre Tráfico de Mulheres do Brasil e da 

República Dominicana para Suriname (SODIREITOS, 2008), assinalam o Pará como um 

dos principais Estados de origem do tráfico nacional e internacional de pessoas. 

Em relação à interface tráfico de pessoas e mulheres, observa-se a importância 

da transversalidade entre as políticas, o que motivou o convênio firmado entre a Secretaria 

de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH e a Secretaria de Políticas para 

Mulheres da Presidência da República – SPM/PR, cujo objetivo geral foi promover o 
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atendimento humanizado e qualificado às mulheres em situação de violência, com foco no 

tráfico de pessoas, por meio da formação continuada dos profissionais que atuam na rede 

de serviços especializados. 

Na parceria estabelecida entre políticas, via projeto em questão, buscou-se 

qualificar o atendimento dos profissionais que trabalham no acolhimento/atendimento a 

mulher em situação de violência e ainda promover uma rede de parcerias para o 

enfrentamento da violência contra as mulheres, no sentido de garantir a integralidade dos 

serviços; construir um fluxograma; mobilizar e sensibilizar os profissionais sobre a 

importância da educação em direitos humanos com destaque ao enfrentamento ao tráfico de 

pessoas e disseminar materiais pedagógicos e informativos em direitos humanos. 

O viés da humanização foi bastante difundido entre os profissionais envolvidos 

durante as formações em se tratando do público alvo (mulheres) e das violações sofridas 

(tráfico de pessoas, violência física, sexual e psicológica, além da violência moral e outras), 

o que trouxe uma aproximação entre o público alvo e a rede de atendimento. Outro avanço 

foi o estabelecimento de parcerias entre os órgãos da rede municipal, uma vez que ao 

interagirem, trocaram informações que propiciaram conhecimento do trabalho de seu 

parceiro e assim se estabeleceram novas articulações em rede. 

Desta feita, o enfrentamento ao tráfico de pessoas requer uma ação articulada 

entre diferentes políticas públicas, haja vista que essa violação tem origens multifatoriais, 

com recorte social, econômico, de gênero, com processos de exploração em que se destaca 

o fator vulnerabilidade, envolvendo a migração nacional e internacional, cujo atendimento e 

demandas perpassam pelas áreas de saúde, assistência social, trabalho e emprego, 

enfrentamento das desigualdades étnicas e de gênero, e que, portanto não pode ser 

superado por um único viés. As possíveis respostas estão baseadas no trabalho 

interinstitucional contemplando a variedade de temas transversais e interdisciplinares que 

permeiam a temática. 

4 METODOLOGIA  

 

A SEJUDH, por meio da atual Coordenadoria de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas e ao Trabalho Escravo, firmou o convênio Nº 775914/2012 com a Secretaria de 

Políticas para Mulheres para execução do projeto, contratando o Instituto de Mediação e 

Arbitragem da Amazônia (IMEARA) para a realização do evento que abrangia um total de 58 

oficinas, com intuito de promover o atendimento humanizado e qualificado às mulheres em 

situação de violência, com foco no tráfico de pessoas, por meio da formação continuada.  
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As oficinas foram realizadas na região metropolitana de Belém, compreendendo 

os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará, 

além dos distritos de Icoaraci e Outeiro no período compreendido entre 12 de agosto a 31 

de outubro de 2013, tendo como público alvo profissionais da rede de serviços do Centro de 

Referência em Assistência Social - CRAS, Centro de Referencia Especializado em 

Assistência Social - CREAS, espaços de acolhimento, Delegacia Especializada no 

Atendimento a Mulheres-DEAM, Núcleo de Atendimento a Mulher- NAEM, Programa Saúde 

da Família- PSF, Casa da Mulher, Coordenadoria da Mulher - COMBEL, Secretaria 

Municipal de Promoção Social e Trabalho, Centro de Referência Maria do Pará – CRMP, 

Conselho Tutelar, Ministério Público Federal e Estadual, Escolas Públicas, Polícia Federal, 

Civil, Militar, Guarda Municipal, Defensoria Pública, dentre outros.  

É importante ressaltar que para a execução deste projeto, houve um processo 

de mobilização da rede de serviços composta pelos órgãos e entidades aqui já relacionadas, 

bem como visitas in loco nas secretarias, apresentando o projeto e estabelecendo parcerias 

nas localidades por meio da sensibilização do público, bem como das autoridades 

competentes.   

Primeiramente foi realizado um processo de seleção e treinamento de uma 

equipe multidisciplinar, composta por duas Advogadas, duas Assistentes Sociais, duas 

Sociólogas e uma Psicóloga. As oficinas eram realizadas no período compreendido em um 

dia e meio, em salas alternadas e com assuntos alternados, composta por uma dupla de 

profissionais que ministravam os conteúdos simultaneamente acompanhados de um técnico 

da CTETP, havendo a devida troca de sala para que todos tivessem acesso às temáticas 

estabelecidas no projeto.   

Durante as exposições eram realizadas dinâmicas de grupo para promover a 

interação entre as pessoas, seguida de exposição dialogada, utilizando-se como apoio 

alguns instrumentos didáticos como o data show, ilustrações em desenhos para melhor 

fixação e compreensão do tema proposto. Na sequência, realizava-se a exposição de 

vídeos relacionados à temática em foco e por fim era feito estudos de casos com análise e 

exposição das considerações. A capacitação foi desenvolvida em duas modalidades: a 

presencial, com carga horária de doze horas e à distância cuja carga horária compreendia 

oito horas visando a elaboração e/ou execução de uma atividade educativa, como um 

miniprojeto, voltado para a temática de enfrentamento ao tráfico de pessoas, devendo este 

ser sistematizado e conter o registro fotográfico e frequência.  

O conteúdo das matérias ministradas nas capacitações foi dividido em módulos 

assim distribuídos: módulo I tratava do conceito básico em direitos humanos, (um breve 
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relato), o princípio da dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e direitos 

humanos, características dos direitos humanos, geração/dimensões dos direitos humanos. 

No módulo II, foi tratado o Universo Migratório, compreendendo os principais conceitos, o 

que é migração, tipos de migração (Tráfico de Migrante, refugiados, inadmitidos, 

deportados, deslocados internamente, contrabando de migrante), o Tráfico de pessoas no 

contexto migratório e migração feminina e o tráfico de pessoas. No módulo III, foi trabalhado 

o ordenamento jurídico, abrangendo a temática do Tráfico de pessoas, as convenções das 

Nações Unidas contra o crime organizado transnacional (O Protocolo de Palermo), O 

Código Penal, Lei nº 9.434, de quatro de fevereiro de 1997 (referente à remoção de órgãos 

e tecidos), Lei nº 12.010, de três de agosto de 2009 (referente à adoção), Lei nº 11.340, de 

sete de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da criança e do Adolescente). No módulo IV foram apresentadas as políticas de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas e abrangendo a política e o plano estadual de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas, alguns aspectos da política referente à mulher e o 

universo dos casos atendidos pela SEJUDH-PA.  O módulo V e último tangia sobre as 

perspectivas de gênero e o respeito à diversidade humana, tocando nos conceitos de 

gêneros e tráfico de pessoas e o atendimento às mulheres em situação de tráfico de 

pessoas e rede de serviços. 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS E DESAFIOS  

 

No ano 2013, a antiga Coordenação Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas e Trabalho Escravo – CTETP desenvolveu na Região Metropolitana de Belém – 

RMB o total 55 oficinas distribuídas da seguinte forma: 36 em Belém (Capital), 05 em 

Ananindeua, 04 em Marituba, 03 em Benevides, 04 em Santa Izabel e 03 em Santa Bárbara, 

com diversos atores da rede, bem como estudantes e sociedade civil, tal experiência 

proporcionou a troca de conhecimento da situação em que se encontra a cada ator dentro 

da sua esfera de trabalho, o que resultou na compreensão de se trabalhar mais a inserção 

da temática tráfico de pessoas de forma conceitual e experimental para se impactar a 

sociedade de forma preventiva. Tal resultado visou a conquista de ampliação da qualidade 

da ação administrativa e transparência no processo, visto que os mesmos apresentam os 

encaminhamentos necessários de pessoas em situação de tráfico e que utilizaram esta rede 

de alguma forma. As constatações, indagações, problematizações, interpretações 

identificadas no processo das oficinas contribuíram para que se possa redimensionar o 

processo de capacitação sobre a temática, singularizando a função de cada ator dentro da 

rede. Está claro que esta singularização tem estreito relacionamento com a defesa da visão 
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holística assumida como necessária para a conquista de mudanças no contexto da 

contemporaneidade globalizada e de enfrentamento de tal violação de direito. 

No que se refere à capacitação ofertada pela CTETP- Coordenadoria de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo competia operacionalizar as 

diretrizes políticas nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas relacionadas no que 

diz respeito ao planejamento, à execução de atividades preventivas relacionadas à 

formação dos profissionais e sociedade.  O processo de mobilização junto aos municípios 

da região metropolitana de Belém foi relevante para conhecimento da realidade e de como 

funciona a dinâmica da rede de atendimento relacionada à temática abordada nas 

capacitações. Conseguiu-se reunir diversos atores dessa rede, inclusive os Agentes 

Comunitários de Saúde - ACS que foram de grande importância por serem disseminadores 

da temática junto à comunidade dos Distritos de Icoaraci e Outeiro, onde a quantidade de 

mulheres com saída para o Suriname tem um alto índice, segundo relatos dos próprios ACS. 

No decorrer das capacitações foram desenvolvidas pelos participantes várias atividades 

correlatas à temática, como por exemplo, mobilizações, palestras e até atividades 

desenvolvidas pelos técnicos dos serviços de Assistência Social nos municípios 

contemplados. Inicialmente o planejamento elaborado referente às oficinas foi pensado para 

ser concretizado em 04 etapas em conjunto com as instituições já mencionadas no texto do 

artigo, no entanto uma das etapas que tinha objetivo de realizar 64 oficinas capacitando 

2.560 profissionais, não foi alcançada na sua totalidade. Desta foram, como resultado final 

foram capacitadas 904 pessoas distribuídas da seguinte forma por município: 44 em Belém, 

05 em Ananindeua, 04 em Marituba, 03 em Santa Bárbara, 04 em Santa Izabel e 03 em 

Benevides. As articulações foram feitas com as Secretarias de Estado, do Município e 

Federal com as devidas distribuições de vagas de acordo com a necessidade de cada 

instituição. No entanto, algumas secretarias não encaminharam os profissionais e nem 

justificaram a ausência, desta forma dificultando o alcance do objetivo previsto, pois estava 

vinculado diretamente com a participação destes profissionais. Assim, verificou-se que o 

objetivo das oficinas não foi alcançado totalmente em virtude do esvaziamento pelo público 

alvo e desta forma foi necessário unir algumas turmas para não haver prejuízo na 

metodologia prevista. 

A formação continuada dos servidores que atuam no atendimento de pessoas 

em situação de tráfico e outros atores da rede são imprescindíveis. De acordo com as 

considerações de Castanheira (1993) pode-se verificar que a capacitação, de acordo com 

as necessidades específicas, está sendo substituída pelo desenvolvimento contínuo. O 

conhecimento específico nessa ou naquela habilidade está sendo superado. Portanto, o que 



 
 

9 
 

                  

vai ser considerado pelas organizações, a partir da globalização, é o desenvolvimento 

contínuo, seja em sala de aula, seja no dia-a-dia, com o job rotations6. Também, a respeito 

da capacitação nas organizações, esta mesma teoria é exposta por Thompson Jr e 

Strickland III (2000) quando propõem que a capacitação é uma ferramenta útil em processos 

de mudança organizacional. Ao analisar os autores citados faz-se um recorte para a intensa 

necessidade de trabalhar dentro do ambiente público de forma continuada a capacitação 

desses servidores, primordialmente os que estão na rede de atendimento, pois os mesmos 

estabelecem um vínculo com a sociedade. Nas palavras de Menegasso e Salm (2001) o 

modo de produção de hoje requer informações rápidas, exigindo das pessoas formação 

sempre atualizadas, sem o que não será possível entender e acompanhar as mudanças. 

Verifica-se que esse contexto exige por parte das diferentes esferas governamentais 

juntamente com a sociedade civil adotarem uma postura mais efetiva de enfrentamento ao 

tráfico considerando essas novas transformações que se configuram no cenário mundial, 

pois o setor público não pode ficar imune e alheio a esses movimentos que determinam sua 

dinâmica na contemporaneidade. 

No que tange ao Brasil, a busca por uma solução para a questão da violência 

envolve os mais diversos setores da sociedade como uma segurança pública ativa, um 

judiciário eficiente, uma profunda melhoria no sistema educacional, de saúde, de habitação, 

com mais oportunidades de empregos, além de outros e principalmente requer uma grande 

mudança nas políticas públicas e uma participação maior da sociedade nas discussões e 

soluções desse problema de abrangência nacional. O Pará como um dos principais estados 

de origem das vítimas do tráfico nacional e internacional de pessoas, apresenta uma 

incidência expressiva de mulheres vítimas desse crime e que necessitam de proteção dos 

diferentes instrumentos que servem de amparo na proteção contra tal violação. Torna-se 

relevante o fomento de ações de capacitação profissional com o objetivo de promover a 

qualificação e o atendimento humanizado nos serviços direcionados a este segmento. 

 

.6. CONCLUSÃO 

 

O presente artigo teve como centralidade as propostas inerentes à capacitação 

dos servidores públicos da região metropolitana de Belém e neste sentido o principal 

benefício alcançado foi o reconhecimento da Gestão Municipal para o fortalecimento da rede 

de atendimento para o enfrentamento ao tráfico de pessoas e desta forma a sensibilização 

                                                           
6 Rotação de trabalho é uma técnica de gestão adotada por muitas empresas para maximizar o 
aproveitamento e o aprendizado de um funcionário dentro da empresa.  
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de promover ações permanentes da temática foi alcançada. Resgatando assim, a prioridade 

para implementação de políticas públicas preventivas, envolvimento e mobilização da 

comunidade e movimentos sociais organizados na ruptura do “muro” do silêncio já instalado.  

Para sustentabilidade do Projeto foi preciso conhecer geograficamente a 

estrutura cultural de cada município, pois em cada localidade se percebeu que a população 

já estava “cansada” de projetos com começo, meio e fim, não havendo continuação das 

ações, como também foi necessário o envolvimento do poder público local, mas, mesmo 

com as dificuldades, a equipe conseguiu executar todas as metas que lhe cabiam com 

responsabilidade.  

Os profissionais que atuam nessa rede devem ser capacitados de acordo com 

métodos padronizados e modernos de trabalho e conduta, como também estar atualizados 

com as mais recentes técnicas de abordagem publicadas pelos órgãos competentes desta 

área. É nesse cenário “abarrotado” de novos desafios que os trabalhadores qualificados se 

tornam um recurso cada vez mais escasso. Desta forma, a experiência deste projeto foi 

imprescindível, onde se puderam fazer intervenções concretas nos municípios da região 

metropolitana de Belém. Desta forma, com os resultados obtidos por esta experimentação, 

será necessária a continuidade nas ações projetadas para que se possa fortalecer cada vez 

mais a rede Estadual, Municipal e Federal e minimizar e/ou erradicar o sofrimento de 

pessoas em situação de tráfico.  

Por fim, observa-se pelos resultados obtidos, que os objetivos do projeto foram 

alcançados. Igualmente, o presente trabalho não pretendeu, em nenhum momento, exaurir o 

assunto, mas deixar subsídios para que a discussão e a prática sejam estimuladas e 

ampliadas. O tema exposto é de grande relevância para a Instituição, pois a pesquisa possui 

aplicação prática à organização estudada, podendo se tornar uma oportunidade de 

retroalimentação com informações ricas para a implementação de novos projetos de 

formação continuada em torno da temática “Tráfico de pessoas”. 
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