
 
 

REID ESPECIAL 

CHAMADA PARA ARTIGOS SOBRE 

ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS  
 

 

Solicitação de Colaborações 

 

Recebimento de artigos até 8 de setembro de 2010 

 

A Revista REID, o IEDC (Instituto de Estudos Direito e 

Cidadania), o ILADH (Instituto Latino-Americano de Promoção 

e Defesa dos Direitos Humanos) e a OIT (Organização 

Internacional do Trabalho- Escritório no Brasil) convidam os 

autores a enviarem suas contribuições para a EDIÇÃO 

ESPECIAL DA REID (www.iedc.org.br/reid) - dedicada ao 

enfrentamento ao tráfico de pessoas, sob diversos enfoques:  

 

I-PANORAMA ATUAL DO FENÔMENO DO TRÁFICO DE 

PESSOAS;  

II- ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE 

PESSOAS: na prevenção, atendimento à vítimas e na 

responsabilização; 

III- TRAFICO DE PESSOAS E TEMAS TRANSVERSAIS. 

 

A Revista Internacional de Direito e Cidadania -REID é uma 

publicação quadrimestral do Instituto de Estudos Direito e 

Cidadania -IEDC, e tem como objetivo principal a divulgação 

nacional e internacional de artigos técnicos inéditos e 

originais, nas áreas de humanidades, que lidem com a 

temática dos direitos humanos e dos direitos fundamentais 

(direito, arqueologia, história, ciência política, sociologia, 

filosofia dentre outras). 

 



Além de artigos científicos completos e comunicações 

científicas curtas, a REID destina a segunda parte da edição 

para publicação de atualidades dentro da temática, tais 

como: análises, sínteses, debates, revisões, resenhas, 

entrevistas, cartas e moções extraídas de eventos, 

homenagens etc. 

 

A EDIÇÃO ESPECIAL DA REID – ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO 

DE PESSOAS é lançada no momento em que o Brasil se 

encontra na transição entre o I Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP) e o segundo 

Plano, num ano de grandes mudanças no cenário político 

brasileiro, em virtude das eleições para Presidente da 

República, Governadores, Deputados;e fase de elaboração 

de propostas pela sociedade civil brasileira na reunião em 

Genebra (outubro de 2010), na qual se discutirá a revisão do 

Protocolo de Palermo, com abertura para as contribuições de 

associações da sociedade civil e movimentos sociais. Assim, 

esta Edição Especial da revista se propõe um exercício duplo: 

uma análise retrospectiva e outra prospectiva de maneira a a 

estabelecer quais as conquistas no enfrentamento ao tráfico 

de pessoas devem ser resgatadas, quais fortalecidas e quais 

ainda criadas.   

 

I- PANORAMA ATUAL DO FENÔMENO TRÁFICO DE PESSOAS 

 

Estado do conhecimento sobre o tráfico de pessoas. 

A Revista REID , o IEDC, o ILADH e a OIT  convidam os autores 

a analisar o conhecimento acumulado sobre tráfico de 

pessoas no Brasil e no mundo.  

 

A.Que tipo de conhecimento vem sendo produzido sobre o 

tema? É suficiente em termos quantitativos e qualitativos? 

Que atores sociais produzem conhecimento sobre o tema e 

em que condições? O conhecimento produzido sobre o 

tema vem aumentando a capacidade das instituições que 

enfrentam o fenômeno?  Quais os principais enfoques nos 

estudos sobre tráfico de pessoas (econômico, jurídico, 

sociológico, etc.) O que sabemos efetivamente e o que 

precisamos saber sobre o tráfico de pessoas?.  



 

B. Abordagens específicas sobre tráfico de pessoas. Relatórios 

de pesquisa sobre tráfico de pessoas e economia global. 

Estudos sobre Processos migratórios e tráfico de pessoas. 

Análises sobre desenvolvimento das legislações nacionais e 

internacionais sobre o tema. Descrições sobre o tema em 

lugares (regiões, países, sub-continentes, etc) específicos. 

Análise de tendências e dinâmicas próprias do fenômeno 

tráfico de pessoas. 

 

II. ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS: 

na prevenção, atendimento à vítimas e na responsabilização; 

 

A. Estratégias enfrentamento ao tráfico de pessoas e 

cooperação internacional  

 

A Revista REID, o IEDC, o ILADH e a OIT convidam os autores a 

analisar as estratégias de enfrentamento ao tráfico de 

pessoas adotadas atualmente tanto na prevenção, no 

atendimento como na responsabilização no contexto 

internacional. Por tratar-se de um fenômeno que não se limita 

às fronteiras de um país, mais que apresenta a mesma 

dinâmica da economia global, o enfrentamento ao tráfico 

de pessoas deve passar pela estruturação de estratégias 

multilaterais, internacionais na base da cooperação em 

diversos sentidos, cooperação técnica, econômica, policial, 

jurídica e política. Qual é a situação da cooperação 

internacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas? 

Qual é o grau de conectividade entre as políticas públicas de 

diversos países no enfrentamento ao tráfico de pessoas? Qual 

é o grau de interação atual entre as instituições de diversos 

países nos processos efetivos de enfrentamento ao tráfico de 

pessoas? Quais as disparidades e consensos jurídicos 

encontrados entre as legislações nacionais e as normas 

internacionais? Qual é o grau de aplicabilidade dos tratados 

internacionais sobre tráfico de pessoas na atualidade? Quais 

os pontos precisam ser revistos ou melhorados no Protocolo 

de Palermo? Qual a contribuição da sociedade brasileira (ou 

quais as boas práticas) a ser levada para a revisão do 

Protocolo de Palermo?  



 

B. Políticas Públicas para Enfretamento ao Tráfico de Pessoas 

e boas práticas sociais 

 

A Revista REID, o IEDC, o ILADH e a OIT convidam os autores a 

analisar– tanto no âmbito de políticas, quanto de práticas 

sociais – quais são os traços caracterizadores das medidas 

adotadas pelo Estado  ou pela sociedade que proporcionam 

o avanço no enfrentamento do tráfico de pessoas no plano 

regional (latinoamericano) e no âmbito global. Em particular, 

a oferecer análises do processo de implementação do I Plano 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Plano 

Nacional de Erradicação da Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, com a finalidade de contribuir para o II Plano e 

para a revisão do Protocolo de Palermo. É importante que 

tais análises se permitam observar aspectos tais como a 

execução de orçamentos públicos por parte das instituições 

responsáveis, a eficácia e eficiência das ações 

implementadas, a capacidade transformadora e a 

sustentabilidade das ações.  É relevante analisar o grau de 

integração das agencias que implementam as ações 

contidas nos Planos assim como o papel da sociedade civil e 

das agencias internacionais no processo de implementação 

dessas políticas públicas. Relatos de casos de sucesso e boas 

práticas. Análises de campanhas de prevenção no sentido 

do seu conteúdo, sua efetividade e abrangencia.  

 

 

III. TRÁFICO DE PESSOAS E TEMAS TRANSVERSAIS 

 

A Revista REID, o IEDC, o ILADH e a OIT convidam os autores a 

analisar a relação entre o tema geral Tráfico de Pessoas e 

suas conexões com temas transversais tais como migração, 

trabalho escravo, prostituição, cadeias produtivas (turismo, 

ouro,  grandes eventos, etc). As relações entre migração e 

tráfico de pessoas ficam cada vez mais evidentes em muitos 

lugares do mundo. As continuas metamorfoses na situação 

dos migrantes, que perpetuam  e ampliam a vulnerabilidade, 

especialmente nos casos de pessoas pobres, mulheres e 

crianças. As conexões entre o tema tráfico de pessoas e o 



trabalho escravo devem ser analisadas, especialmente nos 

casos do trabalho escravo urbano vinculado a cadeias 

produtivas extremamente terceirizadas.  

 

 

DAS NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

Os artigos selecionados em português, inglês e espanhol que 

não forem publicados no número especial devido à falta de 

espaço poderão ser publicados, a critério da OIT, do ILADH e 

do IEDC (responsável pela revista REID), nos sites mantidos 

pelas instituições. 

Como a distribuição da nossa revista é gratuita, infelizmente 

não podemos remunerar nossos colaboradores.  

No que se refere aos direitos autorais, a Revista REID utiliza a 

licença Creative Commons 2.5 para a publicação dos artigos 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.pt). 

Cada colaborador receberá dois exemplares da Revista REID.  

O colaborador deverá informar o endereço eletrônico e 

postal (completo, com CEP), além de telefone para contato 

e instituição que é vinculado. 

 

FORMATO 

As contribuições devem ser enviadas eletronicamente (no 

formato Microsoft Word) para o endereço do 

conselhoeditorial@iedc.org.br, seguindo as diretrizes abaixo 

descritas: 

- Os textos podem ser escritos em português, inglês ou 

espanhol; 

- Possuir, no máximo, entre 7.000 a 10.000 palavras ou até 

70.000 caracteres; 

- As notas de fim devem ser concisas (as regras de citação 

podem ser encontradas 

aqui: www.iedc.org.br/reid). 

- Recomendamos a utilização do processador de texto 

Microsoft Word 97. Pode-se, no entanto, utilizar qualquer 

processador de texto, desde que os arquivos sejam gravados 

no formato RTF (Rich Text Format), que é um formato de 

leitura comum a todos os processadores de texto.  

- Nos textos enviados para publicação, os parágrafos devem 

ser alinhados à esquerda. Não devem ser usados recuos, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.pt
http://www.iedc.org.br/reid


deslocamentos, nem espaçamentos antes ou depois. Não se 

deve utilizar o tabulador para determinar os parágrafos: o 

próprio já determina, automaticamente, a sua abertura. 

Como fonte, usar o Times New Roman, corpo 12. Os 

parágrafos devem ter entrelinha 1,5; as margens superior e 

inferior 2,0 cm e as laterais 3,0 cm. O tamanho do papel deve 

ser A4. 

- Incluir biografia resumida do autor com, no máximo, 50 

palavras. 

- Incluir um resumo do artigo com, no máximo, 150 palavras, 

juntamente com a 

indicação de palavras-chaves para a devida classificação 

bibliográfica. Os resumos e as palavras-chaves devem ser 

redigidos em português e em inglês. 

- Inserir a data em que o artigo foi escrito. 

 

Apenas artigos recebidos até 8 de setembro de 2010 serão 

considerados para a EDIÇÃO ESPECIAL sobre ENFRENTAMENTO 

AO TRÁFICO DE PESSOAS (outubro de 2010).  

Em caso de dúvida, não hesite em contatar o conselho 

editorial da Revista no e-mail: conselhoeditorial@iedc.org.br 

 

 


