
 

1. O que é o Tráfico? 

 
     Reflexão N° 1           Julho 2018 

Rede de Defensores da Vida 
 

A AIC SE QUESTIONA SOBRE TRÁFICO HUMANO Y 

Se junta a 20.000 corações em uma campanha 
mundial contra o tráfico humano 

Prestar atenção, estar preocupado, ajudar 

e avisar são pequenas ações que podem 

salvar vidas. 
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Reflexões de Treinamento No. 1 

BACKGROUND: 

Nos mobilizarmos quanto a dois tipos de pobreza no mundo: Contrabando de Migrantes e 

Tráfico Humano ; isso significa que a cada dia nos tornamos Defensores da Vida em nossos 

próprios contextos, fazendo questionamentos pertinentes, suspeitando de ofertas 

inapropriadas, agindo conforme a mensagem Vicentina, inspirando adultos- potencialmente 

os principais responsáveis por proteger as vidas de gerações mais novas e, acima de tudo, 

promover a pedagogia do amor como meio de prevenção. 

Juntemo-nos à luta contra o Tráfico Humano em 30 de Julho. 

TORNAR VISÍVEL (ENXERGANDO) 



O Tráfico Humano é um crime que tira a liberdade de seres 

humanos, assim como a sua dignidade. Estima-se que há 40 

milhões de pessoas que vivem em condições de escravidão, 

em todo o mundo. 

 Escravidão “é uma prática que possui raízes profundas e, ainda hoje se manifesta de várias 

maneiras: tráfico de seres humanos, exploração no trabalho, exploração de crianças, 

exploração sexual e trabalho doméstico são muitas dessas formas. Cada uma dessas 

formas é tão séria e desumana quanto às outras. Cada um é mais sério e desumanizante 

do que o outro” (Papa Francisco). 

 O tráfico humano destrói famílias, distorcem os mercados globais, fazem 

com que as leis sobre direitos nacionais e internacionais sejam menos 

eficazes , e juntamente com outros crimes transnacionais , tais como 

armas e tráfico de drogas, afetam a segurança nacional ( Departamento 

de Estado dos EUA). 

 

HISTÓRIAS DE VIDA: 
 

Uma forma de reconhecer o crime e também de criar empatia. 
 

A HISTÓRIA DE MARTÍN GARCÍA 

“Martín García se candidatou a uma oferta de trabalho para um show internacional com 

apresentações em diferentes países.   Após receber seus documentos, a pessoa responsável 

pelo show, a contatou e lhe disse que a mesma precisaria completar alguns procedimentos 

administrativos para a viagem, e todos os custos da viagem seriam pagos pelos organizadores: 

a passagem aérea e um ano de contrato.   

Ela deixou a Colômbia e chegou ao seu país de destino, onde recolheram seu passaporte 

e lhe informaram sobre mudanças sobre as condições de trabalho. Ela foi informada que 

possuía um débito relativo aos custos administrativos e de viagem, e que para pagar essa dívida 

ela precisaria trabalhar por dois anos. As acomodações eram inadequadas e sem banheiro  

       privativo.  
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           Para o espetáculo, eles viajaram para um outro país – a viagem foi realizada em um 

navio e de forma ilegal- o que significava que eles não poderiam atracar no porto e deveriam 

ficar em alto mar por vários dias, sem comida ou água para beber. Nesse momento, Martin 

temporariamente recebeu seu passaporte de volta, para que o pudesse apresentar às 

autoridades e deixar o barco. O espetáculo começou, houve um tour pelo país e durante 

uma das apresentações, Martín sofreu um acidente e precisou ser levada ao hospital. As 

pessoas responsáveis pelo show insistiram que não foi um acidente de trabalho, pois eles não 

pagavam nenhum tipo de seguro a seus empregados. Devido a essa situação, eles pagaram 

todas as despesas médicas, mas a obrigaram a reduzir a sua licença médica para que 

pudesse pagar todo esse valor através de seu trabalho. Seu estado de saúde piorou e ela 

estava em uma outra região do país, quando precisou retornar à emergência de um hospital. 

Lá foi informada que precisaria de repouso total. Com esse diagnóstico, os responsáveis pelo 

show se recusaram a lhe pagar seu salário e ainda a obrigaram a continuar a trabalhar.  

Ela decidiu se demitir , mas eles não lhe deram seus documentos de volta. Martín 

então foi ao escritório do Ministério do Trabalho naquele país, onde foi informada que não 

poderiam acatar a sua denúncia, vista que ela mão possuía nenhum documento de 

identidade e, uma vez que a empresa não possuía sedes formais nesse país, sua denúncia 

não poderia acatada de forma alguma.” 

 

QUESTÕES: 
 

1)  Até os dias de hoje, se fala em “escravidão”. Por que? 

2)  Vocês podem identificar quaisquer situações de 

escravidão à sua volta? Quais? O que torna isso possível? 

3)  Na AIC, como Podemos tornar isso  visível e fazer com 

que as pessoas questionem? 

 

ENTENDER (DECIDIR) 

 

  
 

O tráfico humano é uma das maiores violações dos direitos humanos de nosso tempo. Ele 

consiste em exercer total controle sobre a pessoa, sobre seu tempo, seus pertences, suas 

decisões, sua autonomia, ou seja, torná-los objetos negociáveis para o benefício de outras 

pessoas e de forma constante. O tráfico humano SEMPRE implica em EXPLORAÇÃO, e possui 

várias formas, tais como: trabalho escravo, mendicância, extração ilegal de orgãos, 

casamentos servis, recrutamento forçado de menores, forçar crianças e adolescentes a 

cometer crimes, exploração sexual de menores com o contexto de viagem e turismo, dentre 

outros. 
 

 Palavras chave para o tráfico humano 
 

 Recrutame

nto 
Boas Vindas 

Transfer 
Transporte 

Recepção 
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 Reflexões de Treinamento No.1 

REAGIR (AGIR) 
 

 
 

 

COMO VOLUNTÁRIAS VICENTINAS DE CARIDADE, TODAS PODEMOS SALVAR VIDAS:  

Permanecer em silêncio é encorajar traficantes e exploradores 

 Somos convidados a nos unirmos ao chamado das Filhas de Caridade em todo 

o mundo, assim como muitas outras organizações, a nos posicionarmos firmemente ao lado 

das vítimas e exigir que o Estado julgue o crime, prenda os traficantes e, acima de tudo, 

proteja as vítimas. O tráfico humano é uma prática cruel, servil e desumana. Permanecer 

em silêncio é uma forma de cumplicidade, permite que o crime continue a crescer e 

arruína as vidas de milhares de pessoas, especialmente crianças, adolescentes e jovens.   

 

O coração azul é o símbolo da luta contra o tráfico, promovida pela ONU. 

Para nós, é a cor da Liberdade, a natureza está envolta em azul. O projeto 

de Deus é um mundo sem escravos, um mundo de irmãos e irmãs 

comprometidos em partir com todas as amarras. A vida é sagrada, não é 

negociável e está em primeiro lugar.  

 

A rede de Defensores da Vida criou a campanha “20.000 corações contra o tráfico 

humano”, e queremos que seu coração se junte à essa luta. Precisamos nos tornar visíveis 

como membros da AIC, e para tal sugerimos ferramentas visuais ou audiovisuais. 

Convide os membros do seu grupo a: 
 
 

Dividir-se em três subgrupos. Cada grupo deve vir com o roteiro de uma sequência 

fotográfica ou de vídeo, não mais do que dois minutos, para demonstrar através de 

slogans ou pequenas ações, sua rejeição ao tráfico humano e o seu 

comprometimento para com a vida.  

 Os vídeos e fotografias, com as cidades e países de onde foram enviados, serão 

adicionados à campanha dos 2.000 corações. O endereço para envio é 

www.pequeñasacciones.com ou através do e-mail:defensoresdevidas@gmail.com 

 

 

 

Um coração Vicentino NÃO PODE TOLERAR O TRÁFICO,  

De Bogotá, contamos com vocês! 

SIGAMOS EM FRENTE JUNTAS!. 

mailto:defensoresdevidas@gmail.com


Tráfico de Migrantes  

Mês Vicentino 
Reflexão #2 Setembro 2018

    Rede de Defensores da Vida  
 

 

 

 

 

A AIC DISCUTE SOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRÁFICO DE MIGRANTES
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Reflexão #2 
 
 

ORIENTAÇÃO 
 

 

Esse é mais um mês de Setembro, onde todos os olhares de toda a Família Vicentina, em todo o 

mundo estão focados nesse humilde camponês de Landes que sabia como ler os sinais do 

tempo para descobrir os rostos do Cristo sofredor nos pobres. Essa realidade nos permite 

entender como os assuntos de imigração e pessoas que foram retiradas de suas pátrias é uma 

constante através da história da humanidade. 

 

A realidade do século XVII na França, não foi uma exceção. A Guerra dos Trinta Anos e a 

Rebelião de Fronde não foram exceção.  A Guerra dos Trinta Anos e a Rebelião de Fronde 

devastaram as regiões de Lorraine e Picardy e levaram a um êxodo massivo dos 

camponeses que migraram para Paris.  Isso fez com que muitas pessoas se 

tornassem pedintes. Nobres e membros da Corte se trancaram em seus palácios, 

e fecharam seus olhos e seus corações aos pedidos dos camponeses (essa 

realidade pode ser vista no filme “Monsieur Vincent”). 
 

VISUALIZAR (Ver) 
 

 

Pedintes, mulheres que foram abusadas e crianças abandonadas se tornaram vítimas dessa situação.  

Entretanto, São Vicente de Paula juntamente com Luísa de Marillac puderam responder, criando as 

Confraternidades da Caridade, e a Congregação da Missão que cuidaram de crianças 

abandonadas pelos pedintes de Macon e pelos enfermos de Nom-du-Jésus, dessa forma aliviando o 

sofrimento de inúmeras pessoas.   Pode-se dizer que o carisma Vicentino surgiu como resultado do 

deslocamento e marginalização de homens e mulheres pobres. 

 

Mais recentemente, o Protocolo Contra o Tráfico de Migrantes por Terra, Mar ou Ar adotado pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas (2000) focou nos direitos humanos dos migrantes, em sua 

integridade e na necessidade dos governos de tocar informações para por um fim nesses crimes 

contra a humanidade.   

 

 
 A Migração pode ser voluntária ou forçada (uma decisão 

pessoal ou coletiva que é influenciada por desastres naturais 

e/ou conflitos religiosos que obrigam um indivíduo ou um grupo 

de indivíduos a deixar suas pátrias).  

   
 Os migrantes, objeto de tráfico ilegal - estão em risco: eles podem sofrer sufocamento nos 

“containers” onde estão sendo traficados; podem morrer no deserto ou em uma floresta; podem 

se afogar enquanto são transportados por indivíduos que enriquecem tratando os migrantes como 

uma mercadoria.  

 É difícil solucionar esse crime pois como o mesmo tem natureza secreta , é difícil  determinar quando 

a migração é facilitada por traficantes. 

LEMBREM-SE: 
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Reflexão #2 
 

     ENTENDER (Julgar) 
 

 

 As nações defendem suas fronteiras sob a perspectiva da segurança e integridade territorial.  

 O interesse do Estado conflita com os interesses dos migrantes. 

 Há redes de traficantes que facilitam com que se cruzem as fronteiras.  

 As rotas e o custo para se utilizar essas rotas foram estabelecidos.  

 As pessoas interessadas em migrar desejam pagar o custo de se utilizar tais rotas estabelecidas.  

 

De acordo com as estatísticas do Escritório das Nações Unidas, sobre Drogas e Crime.   
 

 O tráfico ilegal de migrantes e atividades relacionadas, resulta na morte de 

muitas pessoas e proporciona aos criminosos a aquisição de milhões de dólares.  

Também encoraja a corrupção através da corrupção por parte de oficiais do 

governo; e o crime organizado nos países de origem, países de trânsito e os 

países de destino.   

 As principais rotas do tráfico ilegal são Norte, Leste e Oeste da África para a 

Europa e da América do Sul para a América do Norte. 

 O tráfico ilegal se dá de várias formas: simples/complexo, seguro/perigoso, 

baixo custo/caro. O nível de segurança e a certeza de se chegar ao seu 

destino depende do dinheiro (migrantes, a depender dos seus países de 

origem, desembolsam valores entre 2.000 e 10.000 dólares)  
 

Estima-se que esse crime gere 6.750 milhões de dólares pagos 

pelos migrantes que entram nos Estados Unidos.   

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCA DE 55.000 MIGRANTES S Ã O  O B J E T O  D E  T R Á F I C O  I L E G A L , V I N D O S  D A  

Á F R I C A ,  E  G E R A M  U M A  R E N D A  D E  15 0  M I L H Õ E S  D E  DÓ L A R E S  P A R A  O S  

C R I M I N O S O S .  

Entre 1996 e 2011 ao menos 1.691 migrantes perderam suas vidas durante travessias no 

deserto, e em 2008, pelo menos 1.000 pessoas morreram ao cruzar o oceano.  

Por que o tráfico de migrantes é um problema? 



 
 
 

Reflexão #2
 

 

               REAGIR (Agir) 
 

 
 

 

Migrantes, objeto de tráfico ilegal são objeto do tráfico ilegal, vítimas de sérias 

violações aos direitos humanos. Os efeitos podem ser vivenciados em todos os países 

afetados pelo tráfico ilegal de migrantes.   
  
  

  

Nos países de origem: 

As famílias contraem dívidas ao 

pagar os custos cobrados 

pelos traficantes, e mesmo 

assim não possuem garantia 

alguma que esses 

“investimentos” terão 

resultados positivos. E, até pior, 

eles podem nunca receber 

notícias sobre parentes (se 

estão seguros, se foram presos, 

se estão mortos...).  

 

Nos países de 

trânsito: os 

migrantes podem 

descobrir que 

foram 

abandonados 

com recursos 

limitados para 

continuarem a 

jornada (ou 

podem descobrir 

que foram 

enganados por 

traficantes).   

 

 
Os países de destino tentam 

interceptor e processor 

judicialmente esses casos, mas os 

custos são muito altos. As 

comunidades nesses países são 

afetadas e o criminoso tenta 

“levar vantagem” sobre um grupo 

de pessoas vulneráveis.  

 
 

 

 

 
 

Em nosso trabalho devemos exigir respeito pelos direitos humanos e 

dignidade dos migrantes.  

 

                    Como membros da AIC, reflitamos:  

1. Identifiquemos em nossos países as organizações que auxiliam os migrantes 

(criem uma lista de apoiadores).   

2. Em cada grupo, reflitam sobre três modos de colaboração que:  

i. apoie os migrantes;  

ii. conscientize mais as pessoas de nosso convívio sobre esse assunto. 

3. Digamos NÃO a(o): exploração de migrantes; racismo; xenofobia. Crie um 

cartaz e o poste em um local visível em seu escritório ou em sua casa. 

  
Traduzido por: Charles Plock, CM - Eastern Province, EUA / Cristiane Taissoun - Salvador - Bahia - Brazil  
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O que podemos fazer? 



 

3. As Novas Facetas da Pobreza  

     Reflexão #3 Outubro 2018

Defensores da Rede da Vida  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AIC se questiona à medida em 

que confronta as duas faces da 

pobreza no mundo: 

TRÁFICO DE MIGRANTES  

TRÁFICO HUMANO 
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Reflexão #3 
 

ORIENTAÇÃO: 

A alegre celebração do 400º aniversário de origem do 

nosso carisma, mobilizou a Família Vicentina em todo o 

mundo. Aquela celebração nos deu ânimo para 

encararmos com coragem e criatividade as novas 

facetas da pobreza no mundo. Começemos hoje, a 

formular um plano que permitirá que identifiquemos as 

súplicas daqueles que “batem em nossas portas”.  

 
 

VISUALIZE (VEJA) 
 
 

Após a Segunda Guerra Mundial, o tráfico de migrantes é a maior 

tragédia humana de nossa era (Papa Francisco). 

A cada ano cerca de 40 milhões de pessoas se tornam vítimas 

da rede de tráfico; 76% dessas pessoas são mulheres e meninas, 

24% são homens e meninos.  

Conflitos armados, desastres naturais e as 

situações precárias nas quais tantas pessoas se 

encontram, fazem com que famílias inteiras 

abandonem sua terra natal e iniciem uma jornada 

dolorosa para salvar suas vidas... mas muito 

frequentemente essas pessoas caem nas mãos de 

traficantes internacionais de seres humanos.  

Estima-se que cerca de 350.000 mulheres na Espanha estejam 

envolvidas em prostituição:  80% dessas mulheres são do Brasil, 

da Colômbia, Nigéria , da Romênia, Rússia e Ucrânia.   

Jovens meninas e meninos migram sozinhos e 

geralmente came em redes de tráfico humano e 

ficam sujeitos a toda forma de abuso.  
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QUESTÕES: 
 

1. Você tinha conhecimento dessas situações que 

acabamos de descrever? 

2. Como essas situações ocorrem em seu país?  

3. Que organizações ajudam as pessoas que se 

encontram nessa situação? O que essas 

organizações fazem?   

ENTENDER (JULGAR) 
 

Tráfico de migrantes e tráfico humano são dois crimes distintos,  

mas são intimamente relacionados um ao outro.   

 O tráfico de migrantes consiste em facilitar a passagem de uma pessoa ou de 

uma família de um país a outro, de forma irregular, ou seja, sem cumprir os 

requisitos estabelecidos pelo Estado.    

 Tal passagem é facilitada por um traficante ou “coiote” que faz um acordo com 

suas vítimas para receber valores em dinheiro.   

 Durante a jornada os migrantes são expostos a perigos múltiplos, e abusos que 

colocam suas vidas e as de suas famílias em risco.  

 O tráfico humano ocorre quando uma pessoa exerce controle total sobre outra 

pessoa – sobre seu corpo, suas posses e seus documentos. Essa pessoa é reduzida 

a um objeto, e é continuamente explorada.  

Quadro Comparativo 

Tráfico Humano Tráfico de Migrantes 
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  REAGIR (AGIR) 

Devido aos muitos impérios que levaram ao poder, as pessoas na Bíblia estão 

envolvidas em um processo contínuo de saída e exílio de suas terras.  

 Israel soube o que significava ser um forasteiro (um estranho e um imigrante), pois 

era um forasteiro no Egito.   

 A experiência de ser deportado, escravizado e exilado se transformou na lei de 

Israel e se tornou uma exigência por justiça e solidariedade… solidariedade com 

forasteiros, órfãos e viúvas (as facetas da pobreza àquela época). Vide Deut. 

26:12-13; Lv. 19:9ff; Rt. 2:2. 
 

São Vicente e Santa Luísa estavam profundamente comprometidos 

com a situação do século 17 na França, e testemunharam as danos 

que a guerra, as pragas e o abandono criaram nas pessoas que 

viviam em Lorraine e Piccardy: 

 Campesinatos foram cruelmente expulsos de suas terras e levados 

a Paris onde buscaram ajuda e onde muitos deles tiveram que 

mendigar para sobreviverem.  

 Em seus próprios lares, mulheres foram humilhadas e violentadas por soldados.  

 Mães deixavam seus filhos nas ruas ou em frente a uma igreja, pois não queriam 

vê-los morrer de fome.  

 Os braços e pernas de órfãos e crianças eram quebrados para que recebessem 

mais caridade pública.   

DEVIDO A SITUAÇÃO CRÍTICA NA FRANÇA: 

São Vicente e Santa Luísa criaram as Confraternidades para acabar com as dores 

e o sofrimento das pessoas.   

NÓS, VOLUNTÁRIAS VICENTINAS DE CARIDADE, SEGUINDO OS PASSOS DE SÃO VICENTE E DE 

SANTA LUÍSA, PERGUNTAMOS:  

 Segundo essas novas facetas da pobreza, a que somos chamados a fazer?  

 Em nossos grupos locais, regionais, nacionais e internacionais, o que 

estamos fazendo para resolver essas situações? 

       Traduzido por: Cristiane Taissoun – Brazil  



 

4. Mobilidade Humana: 

Um Direito que Envolve Riscos 

Reflexão #4 Novembro 2018 

Defensores da Rede da Vida  
 

 

 

 

 

TRÁFICO HUMANO E TRÁFICO DE MIGRANTES 

DUAS FACES DA POBREZA NO MUNDO:  

UM NOVO DESAFIO PARA A AIC  
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Reflexão #4 
 
 

 

  VISUALIZE (VEJA) 
 

Um grupo de cinco jovens de El Salvador tem que 

abandonar seu país pois temem ser atacados por 

gangues armadas. Durante a viagem a pé:   
 

 Imploraram por esmolas em algumas cidades e 

dormiram nas ruas.  

 Em um outro local eles decidem buscar emprego para 

ter algum dinheiro e continuar a viagem.  

 Lá, Raquel, menor de idade, é explorada sexualmente por um de seus colegas, 

que a forçam a se envolver com a prostituição.  

 
 Um dos direitos fundamentais de cada cidadão é o de livre acesso, ou seja, o direito 

de livremente ir e vir de um país a outro. Esse é um direito universal que sempre 

esteve presente na história da humanidade, um direito conhecido por mobilidade 

humana. 
 

 Esse movimento tanto pode ser voluntário quanto involuntário, e pode 

durar por um curto período ... uma decisão está sempre envolvida. 
 

  Esse movimento também pode envolver riscos que colocam outros direitos 

humanos em perigo.    
 

  Esse movimento inclui três momentos e cada um deles envolve certos 

riscos.   

 
 

Lugar de Origem Viagem Destino 

 

 

 Quais foram os riscos para esses cinco jovens de El Salvador? 
 Quais riscos foram violados? 

 Vocês conhecem outros casos?… O que aconteceu?  

 Em algum momento todos tivemos que mudar: por que decidimos deixar 

nosso lugar de origem? O que lembramos dessa mudança? 
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 ENTENDER (JULGAR) 
 
 
 

A mobilidade humana é um direito, um processo complexo que pode ser vários 

assuntos pessoais, de família, financeiros e de trabalho. Também há o direito de 

permanecer no seu local de origem.  

Esses dois direitos estão intimamente relacionados um ao outro, e para serem 

livremente exercidos, outras condições são necessárias, e as mesmas não estão 

sempre presentes. Logo, Podemos afirmar:  
 

TODOS TEM O DIREITO DE SE MUDAR EM 

CONDIÇÕES DIGNAS E / OU DE 

PERMANECER EM SEUAS TERRAS NATAIS 

TAMBÈM DE FORMA DIGNA  

 

 

Nos dois últimos séculos, o fenômeno da mobilidade humana se tornou 

problemático e cresceu, como resultado de guerras, conflitos e assuntos financeiros, 

culturais e religiosos... dessa forma criando massivas ondas de migração que por 

ora definem o nosso mundo.  

 

A Migração interna e externa envolve pessoas e rostos reais, e uma desenraização 

cultural ... situações que a AIC não pode ignorar. Essa realidade acontece muito 

perto de nossas casas, em nosso próprio país, em países fronteiros.  

 

 
 

 

NA TERRA NATAL DE UMA 
PESSOA: 

 

O recrutamento de vítimas de tráfico 

geralmente ocorre quando essa 

vítima, por algum motivo, demonstra 

interesse em migrar. Então, a 

empregabilidade oferece a promessa 

de casamento, de melhorias nas 

vidas e essas são apenas algumas das 

estratégias utilizadas por traficantes 

para estabelecer um relacionamento 

com suas vítimas.   

 

 
 
 
 
 

 
 
DURANTE A VIAGEM: 

 

Quando uma pessoa viaja para um 

outro local, pode cair em armadilhas de 

exploração, por exemplo, trabalho 

forçado, exploração sexual, esmolar, 

venda de orgãos, etc.  

        

 
NO DESTINO: 

A pessoa pode estar 

exposta a outros riscos, 

principalmente se estiver 

faltando documentação 

legal que impeça essas 

pessoas a ter acesso à 

cuidados com a saúde, 

educação e empregos.   

Qual a relação entre tráfico humano e tráfico de migrantes? 
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 Os informe sobre seus direitos de se locomover de um lugar ao outro de 

maneira segura e digna.  Fale com eles sobre os riscos de traficantes.  

 Assuma um comportamento de proteção dos direitos dos migrantes, ao invés 

de se re-vitimizar as pessoas como se fossem marginais.   
 

 

 

REAJA (AJA) 
 

 

 

 

 
O que a AIC pode fazer? 

 

 
 

Quando tomamos conhecimento de pessoas que viajam de 

um lado ao outro, situação essa que pode causar o tráfico 

humano, devemos estar certos de que estamos em uma 

situação onde, como Vicentinos podemos oferecer à essas 

pessoas nossos serviços: assistência humanitária, informações 

precisas e claras, acompanhamento e solidariedade.   
 

  Exercício Sugerido: 
 

Criar um pôster com caricaturas (quadrinhos) e colocá-lo próximo ao pôster que 

mostra os serviços Vicentinos para com o direito de migrar e o direito de se ficar em 

sua própria terra natal: 

 Escolha um número máximo de cinco personagens e os desenhe.  

 Mostre cinco cenas diferentes. 

 Crie um diálogo entre as personagens que expresse: 

Os riscos no local de origem.   

Razões para se deixar a terra natal. 

Riscos durante a viagem. 

Riscos ao se chegar a um novo destino. 

Como podemos proteger as pessoas de se mudarem  
de um local ao outro? 



5. Incapacidade de satisfazer as necessidades básicas  

como fator de risco para o tráfico humano.  
 

Reflexão #5 Dezembro 2018

Defensores da Rede da Vida  
 

 

 

 

 

 

 

A Pobreza e os processos de 
empobrecimento como fatores de 

risco para o tráfico humano e o 
tráfico de migrantes.  

 

A AIC se pergunta: 



Incapacidade de satisfazer as necessidades básicas 

como fator de risco no tráfico humano. 

 

Reflexão #5 
 

 

 

VISUALIZE: Concordar ou Discordar  
 
 
 
 

 

Iniciamos a nossa reflexão com um exercício que irá revelar a nossa atitude 

para com várias realidades:  

 
 

Você concorda ou discorda com as 

seguintes frases? 

 
 

 
 

  

                O tráfico humano apenas afeta as pessoas menos favorecidas de nossa sociedade. 
 

Apenas as pessoas que não tem as necessidades básicas são pobres. 

O tráfico humano ocorre nos países mais pobres.  

Não somos afetados pelo tráfico humano por sermos pobres, mas sim pela  

realidade da desigualdade social. 

  

Reflexão 

 
 Há um mito que leva certas pessoas a acreditar que o tráfico humano é um problema 

que apenas afeta as pessoas mais pobres de nossa sociedade. Entretanto, há muitas 

pessoas com educação formal que migraram em busca de melhores condições e, assim, 

se tornaram vítimas de tráfico humano.  

 A pobreza não é mensurada em termos de renda ou a incapacidade de satisfazer as 

necessidades básicas. Uma pessoa pode não ter nenhuma dessas coisas e ainda assim 

estar satisfeita, enquanto que uma outra pessoa com grandes recursos pode estar 

insatisfeita... há  um elemento subjetivo nisso. Como eu me vejo: rico ou pobre? Por que?  

 Não é apenas nos locais mais pobres que se tem maior risco de se tornar vítima do tráfico 

humano, e sim em países mais desenvolvidos. Não é a pobreza, mas a desigualdade que 

leva ao tráfico humano. O Japão, por exemplo, é uma potencia mundial e lá existem 

várias vítimas de tráfico humano ( trabalhadores domésticos, prostitutas, etc.)  
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5. Incapacidade de satisfazer as necessidades básicas 

como fator de risco no tráfico humano

  
   

Reflexão #5 
 

ENTENDER (JULGAR) 
África, Ásia, América (Central e Sul) e o Caribe são os continentes com 

maior porcentagem de pobreza. 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Além disso, quando falamos sobre pobreza também estamos falando sobre 
desigualdade. Os três países com maior desigualdade são  Haiti, Angola e Colômbia. 

 

Quem são as pessoas mais pobres em seu país? 
 

A pobreza é complexa e tem muitas causas e muitas faces: trabalhadores, universitários, 

mães solteiras , crianças desabrigadas... A pobreza não é uma situação, mas um processo 

causado por:  

 
 

  

  
   

 
 

 

A 

necessidade 

de se pagar 

por serviços 

sociais ( saú 

de, 

educação) 

 
Perda de 

estabilida

de no 

emprego 

 
 

Privatização 

de serviços 

públicos 

 As pessoas migram em busca de novas 

oportunidades. 

 Países desenvolvidos se tornaram “destinos 

ideais” para migrantes.   

 As atuais e precárias condições de 

trabalho levam as pessoas à escravidão.   

 Há sistemas econômicos ilegais que estão 

fora de controle do Estado. 

Globalização e novas leis do 

comércio internacional 

(fornecimento/demanda) 

 

Essas causas afetam as relações familiares, sociais e comunitárias 

e criam uma nova forma de pobreza e novas pessoas pobres.  

Em qual 
continente você 

vive? 
 

Localize o seu 
país… 



1.  
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As pessoas também empobrecem como resiltado da perda 

de tempo gasto cuidando de outros membros da família, 

redução da qualidade de vida sem descando ou 

divertimento e limitações mentais e espirituais.   

 

Que outras mudanças causam a pobreza? 

As vítimas do tráfico humano são as novas faces da pobreza em nosso mundo. 
 

Hoje as pessoas falam em ter medo de cair em uma situação de pobreza e de ter medo de 

encontrar pessoas que são pobres. As pessoas até se tornam hostis em relação às pessoas 

pobres e àquelas que carecem de recursos ou que estão em necessidade. 
 

Outro conceito importante é o da exclusão, entendida como falta de participação na 

sociedade por determinados grupos de pessoas. 
 

Finalmente, vemos que alguns grupos de pessoas são incluídos na participação na 

sociedade, mas de maneira desigual (crianças, mulheres, população LGBT, certos grupos 

étnicos, pessoas que são desafiadas de alguma forma). Todas essas pessoas são mais 

vulneráveis ao tráfico de seres humanos. 

  REAJA (AJA)   
 

 

 

 

 
 

 

Eercício Proposto: 

 

Queremos propor redes de 

apoio, solidariedade 

econômica e o 

fortalecimento de nosso 

trabalho como membros da 

AIC. 

1. Explique a seus companheiros o processo de pobreza ou empobrecimento que você 

conheça.  

2. O que você fez para confrontar aquela situação?  

3. Como os voluntários podem fazer parte dessa rede de apoio? 

4. Quais tipos de exclusão vocês podem identificar  nas pessoas servidas pela AIC?   

5. O quão vulneráveis são as pessoas com quem vocês trabalham… o quão vulneráveis elas 

são ao tráfico humano? 

Depois de responder às perguntas acima, é importante que você escreva um 
compromisso que fará em nome das pessoas a quem você atua como membro da AIC. 

Descobrir as novas formas de pobreza é fundamental para o nosso trabalho como membros da AIC, 

porque nos permite responder de uma maneira melhor às necessidades das pessoas pobres ou excluídas. 

 

Que mudanças em seu país tornaram as pessoas mais pobres? 

 



6. Mitos & Crenças sobre o Tráfico Humano 
Reflexão #6 Janeiro 2019   

Defensores da Rede da Vida  
 

M i tos &  

 Crenças  
 
 
  
 
 
 

 
 

Hoje os convidamos a conhecer a investigação realizada pelo Defensores da 

Vida sobre os indígenas que vivem na Fronteira Amazônica… Visitem: 

www.tratadepersonas.org 

Essa pesquisa tratou de práticas culturais sobre o tráfico humano, e foi realizada 

nas tribos ticunas, yaguas e kokamas na fronteira Brasil – Colômbia- Peru. 

SOBRE O TRÁFICO HUMANO 
 

http://www.tratadepersonas.org/
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Orientação: 
 

Em nossas conversas diárias, reforçamos as ideias e crenças que consideramos normais e 

universais, mas que na realidade não o são. Os denominamos de mitos, imagens ou 

representações sociais. Abaixo listamos alguns mitos. Convidamos vocês a discuti-los com 

seu grupo e decidir quais são os significados subjacentes dessas frases.   
 

 

Os pobres são ladrões e preguiçosos. 

As mulheres são responsáveis pela violência às mesmas.  

As mulheres são prostitutas porque assim o desejam e porque gostam dessa condição.   

Os pobres são pessoas abusivas e quer que tudo lhes seja dado.  

Homens não choram.  

As índias e as Africanas são mais sensuais.  

As crianças mentem abuso sexual e, logo, não se pode acreditar em tudo que elas 

dizem.   

 

 

Mitos ou crenças são percepções tendenciosas 

ou incompletas da realidade, que são 

construídas e reproduzidas em um contexto 

social e no inconsciente coletivo e se tornam 

preconceitos ou representações do fenômeno 

social.  
 

 

VISUALIZE (VEJA) 
 

Esse assunto, tráfico humano, que vimos discutindo nos últimos meses, é permeado com mitos 

e crenças que devem ser elucidados para se compreender o completo significado desse 

crime.  

Coloque em uma bolsinha os seguintes mitos e suposições sobre tráfico humano. Cada 

participante pegará uma frase que deverá ser analisada e discutida com todo o grupo.  

 

Qual o verdadeiro significado da frase? É um mito ou realidade?  
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 O tráfico ocorre quando uma pessoa 

é retirada de seu país. 

 A única forma de tráfico é 

exploração sexual.  

 O tráfico apenas afeta os setores mais 

vulneráveis da sociedade. 

 Apenas as vítimas de tráfico podem 

denunciar esse crime. 

 O tráfico é um fenômeno que afeta 

apenas as mulheres. 

 

 As pessoas traficadas não fogem 

porque não querem. 

 De acordo com as estatísticas, 

há poucos casos de tráfico.   

 Mulheres que são exploradas 

aceitam que serão prostitutas. 

 Apenas mulheres brancas são 

vítimas de tráfico.

Tentativa de ser responder à seguinte questão: 

O que é tráfico humano? 
 

 

Entender (JULGAR) 
 
 

Crenças sociais expressam assunções que não 

são questionadas, que assumimos serem 

normais, repetimos e consideramos universais e 

imutáveis.  

Por outro lado, as crenças surgem em um 

contexto social específico, e mesmo que 

pareçam ser parte do nosso conhecimento 

comum, não o são, e podem transformadas em 

ideias, mas reais e objetivas.   

Nos últimos anos, o fenômeno do tráfico 

tem sido explicado, dessa forma superando 

certos mitos e falsas representações dessa 

realidade. O propósito dessas reflexões é o 

de ajudar as nossas voluntárias a entender 

essa realidade, para que possam conversar 

com outras pessoas sobre essa tragédia 

humana e, nos serviços que possam 

prestar, minimizar esse impacto, 

porque:  se: 
 

 

  

 

O tráfico é um crime que torna o ser humano um objeto sobre o qual um outro indivíduo 

(através da decepção ou força) tem total controle. O tráfico não possui etnia, gênero, 

idade ou barreiras sociais. Pode ocorrer tanto dentro ou for a do país de origem de uma 

pessoa e assume diferentes formas (extração ilegal de órgãos, mendicidade, uso de 

menores para cometer crimes, trabalho escravo, casamento forçado, etc.)  

MAIS UMA AJUDA E UMA VÍTIMA A MENOS 
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Reagir (AGIR) 
 

 

Queremos demonstrar a maneira na qual uma crença pode ser transformada.  

Convidamos o grupo a fazer alguns exercícios sobre esses mitos. Por exemplo:   
 

 

 

 

 

Índias e Africanas são 

mulheres mais sensuais  

 

 
 

Índias e Africanas, historicamente tem sido 

escravizadas e exploradas e, assim, as 

mulheres têm sido estupradas e maltratadas.  

A crença de que essas mulheres são mais 

sensuais é colonial e masoquista.   

 

Com o material que foi desenvolvido, faça um pôster e o coloque em um local visível 

para que tais mitos e crenças possam ser transformados.   

 

 

 

 

 

 
 

 

Convidamos vocês a continuar, juntamente com as companheiras da AIC a defender 

a vida e erradicar de seu contexto local todas as formas de tráfico humano. 

PARABÉNS PELA CONCLUSÃO DESSA PRIMEIRA 
PARTE DO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

 


