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Kit de Talitha Kum para Estudo, Oração e Ação: 
Neoliberalismo e Tráfico Humano em tempo de  COVID 

 
Part 1: Introdução 

 
 

A Assembleia Internacional Talitha Kum em 2019 identificou três áreas prioritárias de injustiça 
estrutural para abordar a luta pelo fim do tráfico humano. Este artigo de discussão aborda a 2ª 
Prioridade:  
 
"O modelo dominante de desenvolvimento neoliberal e capitalismo irrestrito cria situações de vulnerabilidade 
que são exploradas por recrutadores, traficantes, empregadores e compradores.     
 

Denunciamos este modelo econômico injusto que prioriza o lucro acima dos direitos humanos, cria uma cultura 
de violência e mercantilização e reduz o financiamento para serviços sociais, colocando pessoas em maior risco 
de serem traficadas. Isto também afeta programas de prevenção, proteção, apoio, integração e reintegração de 
pessoas traficadas. Denunciamos a corrupção generalizada que contribui para a continuação desse mal.  

Fazemos um apelo à Igreja para que continue usando a Doutrina Social Católica como base de crítica às 
estruturas sociais e promoção da justiça econômica e social; fazemos um apelo aos governos para que adotem 
alternativas justas ao modelo neoliberal de desenvolvimento; implementem leis de combate ao tráfico e 
destinem maior financiamento de apoio a programas de longo prazo para prevenção do tráfico humano e 
assistências às/aos sobreviventes em seus processos de cura e reintegração na sociedade. Esses programas 
deveriam ser criados com a contribuição direta das/os sobreviventes e daquelas/es que atuam nesta área, tais 
como as redes Talitha Kum.  

Comprometemo-nos com práticas econômicas justas e sustentáveis em nossas redes, bem como, com a criação 
de espaços de reflexão interdisciplinar, colaboração e incidência política dentro das várias organizações eclesiais, 
inter-religiosas e organizações governamentais e internacionais de acordo com os valores do Evangelho e da 
Doutrina Social Católica.  

 

 
O que é o neoliberalismo? 
 
A economia neoliberal emergiu nas últimas décadas como uma ideologia política e econômica, 
com regime caracterizado pelo livre comércio e capitalismo, pela desregulamentação dos 
mercados financeiros e pela mudança para a privatização de bens e serviços públicos. Ela defende 
a "casualização" da força de trabalho para maximizar o lucro, afrouxar os controles regulatórios, 
reduzir impostos e enfraquecer o trabalho organizado. O neoliberalismo enfatiza a busca do lucro e 
do crescimento econômico, sustentando que o negócio privado cria riqueza (para os indivíduos) 
que vai retornar para a comunidade – que a riqueza privada de alguns é boa para todos.   
 
O que isso tem a ver conosco?  
 
 A economia neoliberal levou a mudanças na forma como os países e comunidades funcionam, 
sobretudo enfatizando a riqueza individual e o crescimento econômico nacional sobre os 
interesses da comunidade:  
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 Os bens e serviços públicos, como educação, saúde e cuidados com idosos, são vendidos 
ou contratados e tornam-se negócios orientados pelo lucro;   

 A casualização da força de trabalho que leva à insegurança no trabalho, licença médica não 
remunerada e reduzida ou sem proteções sociais;  

 Desigualdades agravadas entre pessoas e países. A Pandemia COVID destacou classe, sexo, 
raça, idade, circunstâncias geográficas e econômicas, por exemplo, oportunizando  aos 
indivíduos, a decisão de não se isolar, a ter acesso aos cuidados de saúde, acesso à 
internet/WiFi, a falta de segurança do trabalho e segurança financeira;   

 As mulheres são a esmagadora maioria e desproporcionalmente impactadas 
negativamente. As mulheres são a força de trabalho predominante em indústrias, elas são 
altamente afetadas e de baixa remuneração, por exemplo, na área da saúde e no cuidado 
de idosos, na hospitalidade e na fabricação de têxteis.  

 A feminização da pobreza está aumentando;  

 Dependência de um estoque "just-in-time" que são fortemente dependentes dos 
mercados no exterior. Por conseguinte, muitos países não puderam fornecer 
equipamentos médicos e de proteção adequados no início da pandemia por dependerem 
de suprimentos indisponíveis no exterior;  

 aumento das metas nacionais do PIB está esgotando os recursos da Terra e contribuindo 
para uma crise climática global;  

 custo financeiro estimado para a comunidade de cada pessoa traficada é de mais de € 
300.000;  

 Ao contrário do objetivo da ONU de "não deixar excluir ninguém" a distância entre ricos e 
pobres está aumentando – atualmente, as 26 pessoas mais ricas do mundo possuem mais 
riqueza do que metade da população mundial (7,8 bilhões!).   

 
Mais pessoas são atualmente vítimas de tráfico humano e escravidão, do que em qualquer 
outro momento da história. 
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Talitha Kum: Neoliberalismo and Tráfico Humano em tempo de COVID 

 
Parte 2: Fontes para a Educação, Análise e Leitura Posterior 

 
A Economia de Francisco (2020) https://francescoeconomy.org 
 
Renda Básica Univeral – Construindo um novo Futuro 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/erc/pages/1728/attachments/original/1602733933/Just_Comme
nt_Vol_22_No_3-21_Soil_Soul_WEB.pdf?1602733933 (see also endnotes and references) 
 
COVID-19: O que o COVID 19 nos ensinou sobre o Neoliberalismo? (EN/SP) 
 https://www.wilpf.org/covid-19-what-has-covid-19-taught-us-about-neoliberalism/  
 
A Pandemia Covid 1: Lições  sobre a construção de sociedades mais igualitárias e sustentáveis(EN) 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1035304620927107 
 
Coronavirus significa o fim da Era Neaoliberl? (EN) 
https://www.resilience.org/stories/2020-04-03/coronavirus-spells-the-end-of-the-neoliberal-era-whats-
next/ 
 
Os economistas estão pensando como  por que sua profissão piorou nossas vidas (EN) 
https://www.smh.com.au/business/the-economy/thinking-economists-are-grappling-with-why-their-
profession-has-made-our-lives-worse-20200922-p55xzj.html 
 
O Impacto Econômico do COVID-19 sobre mulheres em setores vulneráveis e economicamente (EN) 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf 
 

Lucros pandêmicos para empresas sobem bilhões com o preço de pagamento aos mais pobres 
(OXFAM)https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-profits-companies-soar-billions-more-
poorest-pay-price 
 

Estudo sobre os custos econômicos, sociais e humanos do tráfico de seres humanos dentro da UE 
https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_
human_beings_within_the_eu.pdf 
 
Mulheres e meio Ambiente: Notas para uma Economia Diferente  
Prof. Marcella Corsi & Prof. Giulio Guarini. UISG Bulletin, No. 172, 2020, pp. 12-19. 
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-
content/uploads/2016/01/Bollettino_172_ENG.pdf 
 
A rejeição do Papa Francisco à economia "neoliberal". Bruce Duncan. "Pérolas e Irritações", 25 de outubro 
de 2020. https://johnmenadue.com/pope-franciss-rejection-of-neoliberal-economics/ 
 

Como o Papa Francisco está revendo a economia católica radical 
https://www.thenation.com/article/archive/how-pope-francis-is-reviving-radical-catholic-economics/ 
 
O Neoliberalismo em Padrão (SP) 30 Agosto 2020 https://www.celag.org/el-neoliberalismo-en-default/ 
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https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/erc/pages/1728/attachments/original/1602733933/Just_Comment_Vol_22_No_3-21_Soil_Soul_WEB.pdf?1602733933
https://www.wilpf.org/covid-19-what-has-covid-19-taught-us-about-neoliberalism/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1035304620927107
https://www.resilience.org/stories/2020-04-03/coronavirus-spells-the-end-of-the-neoliberal-era-whats-next/
https://www.resilience.org/stories/2020-04-03/coronavirus-spells-the-end-of-the-neoliberal-era-whats-next/
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https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf
https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-profits-companies-soar-billions-more-poorest-pay-price
https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-profits-companies-soar-billions-more-poorest-pay-price
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2016/01/Bollettino_172_ENG.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2016/01/Bollettino_172_ENG.pdf
https://johnmenadue.com/pope-franciss-rejection-of-neoliberal-economics/
https://www.thenation.com/article/archive/how-pope-francis-is-reviving-radical-catholic-economics/
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Talitha Kum: Neoliberalismo e Tráfico Humano em tempo de COVID 
 

Parte 3: O que a Doutrina Social da Igreja nos ensina sobre Justiça Econômica 
 
Inspiração nas Escrituras 
 
1. José é vendido como escravo por seus irmãos (Gênesis 37:1-36)  
2. O jejum que Deus deseja (Isaías 58:6-7, 61:1)  
3. "Eles vendem a pessoa justa por prata..." (Amos 2:6-7)  
4. Magnificat (Lucas 1:46-56)  
5. Zaqueu (Lucas 19:1-10)  
6. "Se você deseja ser perfeito, vá, venda suas posses, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá 

tesouro no céu" (Mateus 19:21)  
7. "Quem tem duas túnicas deve compartilhar com quem não tem nenhuma; e quem tem comida 

deve fazer o mesmo." (Lucas 3:10-11)  
8. Alimentando a multidão (Mateus 15:32-36)  
9. "Onde está seu tesouro, também estará seu coração." (Lucas 12:34) 

 
 
Referências da Dourtrina Social da Igreja Católica 

 
1. Os governos devem, então, fazer esforços para garantir "maiores oportunidades e uma 

distribuição mais justa da riqueza para que todos possam compartilhar equitativamente os 
bens da criação. As soluções devem ser buscadas em nível global, estabelecendo uma 
verdadeira economia de comunhão e compartilhamento de mercadorias, tanto na ordem 
nacional quanto internacional." (Evangelium Vitae (O Evangelho da Vida), Papa João Paulo II, 
1995, #91) 
 

2.  Hoje também temos que dizer "não optamos" por uma economia de exclusão e desigualdade. 
Tal economia mata. ... Hoje tudo vem sob as leis da competição e a sobrevivência dos mais 
aptos, onde os poderosos se alimentam dos impotentes. Como consequência, massas de 
pessoas se vêem excluídas e marginalizadas: sem trabalho, sem possibilidades, sem qualquer 
meio de fuga. (Evangelii Gaudium (A Alegria do Evangelho), Papa Francisco, 2013, #53) 
 

3. Os seres humanos são considerados bens de consumo a serem usados e depois descartados. 
Criamos uma cultura de "jogar fora" que agora está se espalhando... Nesse contexto, algumas 
pessoas continuam a defender teorias que assumem que o crescimento econômico, 
incentivado por um mercado livre, inevitavelmente terá sucesso em trazer maior justiça e 
inclusão no mundo. Esta opinião, que nunca foi confirmada pelos fatos, expressa uma 
confiança grosseira e ingênua na bondade daqueles que exercem o poder econômico e no 
funcionamento sacralizado do sistema econômico vigente. Enquanto isso, os excluídos ainda 
estão esperando. (Evangelii Gaudium (A Alegria do Evangelho), Papa Francisco, 2013, #53-54) 
 

4. Dentro da comunidade de crentes nunca pode haver espaço para uma pobreza que negue a 
alguém o que é necessário para uma vida digna. (Deus Caritas Est (Deus é Amor), Papa Bento 
XVI, 2005, #20) 
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5. Algumas regras econômicas têm se mostrado eficazes para o crescimento, mas não para o 
desenvolvimento humano integral. A riqueza aumentou, mas junto com a desigualdade, com o 
resultado de que "novas formas de pobreza estão surgindo". (Fratelli Tutti, Papa Francisco, 
2020, #21) 
 

6. Finanças modernas, comércio, transporte e comunicações oferecem oportunidades para os 
inescrupulosos entrarem no sistema de prender e explorar pessoas humanas. Em indústrias 
como agricultura, pesca, construção e mineração, o tráfico de pessoas tem se expandido por 
meio da colaboração entre inúmeros e diversos autores, tornando o fenômeno mais complexo 
e complicando a avaliação de suas origens e impacto. O crime é facilmente escondido dentro 
dos modelos de negócios atuais. A indignação, embora totalmente apropriada, tende a 
obscurecer a lógica fria do tráfico humano como extremamente lucrativa, implantada em até 
mesmo negócios bem conceituados. Quando esforços bem-intencionados para bloquear o 
tráfico de pessoas são realizados, empreendedores inescrupulosos simplesmente mudam suas 
táticas para evitar as contramedidas. (Orientações Pastorais sobre o Tráfico de Pessoas, #29) 
 

7. Nossos esforços em educação serão inadequados e ineficazes, a menos que nos esforcemos 
para promover uma nova maneira de pensar sobre os seres humanos, a vida, a sociedade e 
nossa relação com a natureza. Caso contrário, o paradigma do consumismo continuará 
avançando, com a ajuda da mídia e do funcionamento altamente efetivo do mercado. 
(Laudato Si: No Cuidado de Nossa Casa Comum, Papa Francisco, #215, 2015). 

 
8. Entretanto os poderes económicos continuam a justificar o sistema mundial actual, onde 

predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o 
contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. Assim se manifesta 
como estão intimamente ligadas a degradação ambiental e a degradação humana e ética. 
Muitos dirão que não têm consciência de realizar acções imorais, porque a constante 
distracção nos tira a coragem de advertir a realidade dum mundo limitado e finito. Por isso, 
hoje, «qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, fica indefesa face aos 
interesses do mercado divinizado, transformados em regra absoluta». (Laudato Si: No Cuidado 
de Nossa Casa Comum, Papa Francisco, #56, 2015). 

 
9. Palavras como liberdade, democracia ou fraternidade se mostram sem sentido, pois "somente 

quando nosso sistema econômico e social não produzir mais uma única vítima, uma única 
pessoa deixada de lado, poderemos celebrar a festa da fraternidade universal". (Fratelli Tutti 
(Todos Irmãos e Irmãs), Papa Francisco, #110) 
 

10. O mercado, por si só, não pode resolver todos os problemas, por mais que nos que nos 
perguntem acreditar neste dogma da fé neoliberal. Seja qual for o desafio, essa escola de 
pensamento empobrecida e repetitiva sempre oferece as mesmas receitas. O neoliberalismo 
simplesmente se reproduz recorrendo às teorias mágicas de "transbordar" ou "gotejamento" – 
sem usar o nome – como a única solução para os problemas sociais. Há pouca apreciação do 
fato de que o suposto "transbordamento" não resolve a desigualdade que dá origem a novas 
formas de violência que ameaçam o tecido da sociedade. É imprescindível ter uma política 
econômica proativa voltada para "promover uma economia que favoreça a diversidade 
produtiva e a criatividade empresarial" e possibilite a criação de empregos e não corte. A 
especulação financeira fundamentalmente voltada para o lucro rápido continua a causar 
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estragos. De fato, "sem formas internas de solidariedade e confiança mútua, o mercado não 
pode cumprir completamente sua função econômica adequada. E hoje essa confiança deixou 
de existir". (Fratelli Tutti (Todos Irmãos e Irmãs), Papa Francisco, #168) 
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Talitha Kum: Neoliberalismo e Tráfico Humano em tempo de COVID 
 

Part 4: Guia de Discussão 
 

Esta guia é fornecida para auxiliar a discussão, reflexão e discernimento. Destina-se a ser utilizada 
em conjunto com as páginas de informações que acompanham, delineando fatos atuais, 
referências das escrituras e da Doutrina Social da Igreja. Alguma leitura adicional é fornecida se 
os/as participantes desejam explorar o assunto com mais detalhes. 
 
Os líderes de discussão podem querer complementar a Parte 2, com artigos do seu próprio 
contexto (por exemplo, mídia local, palestras, apresentações, declarações da Conferência dos  
Religiosos) e Parte 3, com alguns trechos de documentos, políticas ou artigos publicados pela 
Igreja local (por exemplo, Conferências de Bispos - CNBB) 
 
Por favor, modifique o processo, se necessário, para se adequar ao seu contexto e grupo 
particular. 
 
Processo 
 
Comece com uma oração. 
Em seguida, use o seguinte processo (ou outro, como melhor se adequa ao seu grupo):Convide 
os/as participantes a ler as Páginas de Informações que acompanham e pelo menos um dos 
artigos de referência indicados. 
 
Os quarto passos – Observar Refletir, Interpretar, Decideir– podem ser utilizados   
 
Esboço de discussão dos 4 passos. Ou seja, pegue cada passo por vez... colocar uma ou mais 
perguntas, discutir, e depois, passar para a próxima fase ...  
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Talitha Kum: Neoliberalismo e Tráfico Humano em tempo de COVID 
 

Guia de Discussão 
 
 

Oração 
 

Maria, nossa Mãe, você ensinou ao seu filho Jesus os valores proféticos expressos em 
seu Magnificat. Fique conosco agora, e fique conosco durante este momento perigoso 
quando nosso mundo é tomado pelo medo, divisão, desigualdade e exploração. Abra-nos 
para curar a nós mesmos e ao nosso mundo, rejeitando o individualismo e o consumismo, 
e recuperando nossa unidade uns com os outros e com toda a criação. 
 

Pedimos que nos ajude a nos afastar de nossa pobre necessidade de acumular 
coisas materiais para um profundo reconhecimento da riqueza de solidariedade e 
amor por nossas irmãs e irmãos em todos os lugares, e contemplar a beleza 
requintada da criação. 
 

Dê-nos a graça e a perspicácia que precisamos para construir uma comunidade mundial 
inclusiva que valorize a dignidade humana, e uma economia global onde ninguém seja 
invisível ou "jogado fora". 
Dê-nos a coragem de lutar  para que as necessidades humanas básicas sejam previstas: 
que as necessidades dos muitos não reforcem os privilégios de poucos; que o acesso a 
um trabalho significativo seja disponível para todos. 
Guie-nos para construir uma economia que nos mova de maneiras deliberadas e 
significativas em direção à justiça e à igualdade e salvaguarde a integridade da criação. 

 
Ajude-nos a criar uma comunidade de companheiras/os que compartilhem esses 
valores. Permita-nos encontrar formas criativas de superar nossas divisões e 
trabalhar juntos para construir uma economia baseada na abundância, comunhão, 
inclusão e justiça: uma comunidade amada comprometida em construir o Reino de 
Deus. 
 
Amém. Que assim seja! 
 
Santa Josefina Bakhita, rogai por nós!  

(Escrita por Ir. Ann Oestreich ihm) 
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Talitha Kum: Neoliberalismo e Tráfico Humano em tempo de COVID 
 

Guia de Discussão 
 
Observe 
Que palavras, frases se destacaram para você? 
 
Reflita 

1. Que frases foram desafiadoras/ desconfortantes? O que você sente? 
 
2. Quem são algumas pessoas ou situações, em sua experiência, que foram mais 

impactadas por essas políticas e padrões econômicos? 
 

3. Você pode identificar qualquer fonte de inspiração diante de tal injustiça – pessoas 
(passado ou presente), países, literatura, Escrituras, fontes de sua Igreja local/nacional, 
contexto cultural ou comunitário? 
 
Reflita: 
1. Que desafio para práticas econômicas justas e sustentáveis são destacados para você 

e sua Rede? 
2. Que ideias você tem para como você e sua Rede poderiam se comprometer a criar 

"espaços de reflexão interdisciplinar, colaboração e advocacia dentro das várias 
organizações eclesiais, inter-religiosas, governamentais e internacionais de acordo 
com os valores do Evangelho e da Doutrina Social da Igreja"? (quanto mais ideias 
melhor – não há necessidade de decidir nada ainda) 

3. Que sugestões você tem para a rede internacional Talitha Kum para avançar nesta 
ação prioritária? 

 
Decida 

1. Com que ação sua Rede pode se comprometer? 
2. Sua Rede pode criar uma declaração usando o modelo "nós denunciamos .. nós 

chamamos .. nós nos comprometemos..."? 
3. Existe uma ação pessoal que você pode se comprometer? 

 

 Compartilhe com Talitha Kum! Inspire outros para agir!  

 Compartilhe sua ação com a rede Talitha Kum. Escreva um post nas redes sociais sobre 
isso e compartilhe usando #TalithaKum e #EconomyWithoutHumanTrafficking 

 Grave um pequeno vídeo descrevendo sua ação e compartilhe-a usando #TalithaKum e 
#EconomyWithoutHumanTrafficking 

 Compartilhe uma oração ou reflexão sobre sua ação #TalithaKum e 
#EconomyWithoutHumanTrafficking 

 


