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“Os artigos desta edição investigam o acolhimento aos migrantes e refugiados, desde a análise conceitual do verbo 
“acolher”, à exemplos objetivos de práticas que contribuem para sua concretização.”
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Apresentação

Rosita Milesi1, Aline Araújo2 e Th ais Alpires3

Este ano, celebramos vinte e cinco anos da Lei 9.474 de 1997, conhecida 
como a Lei Brasileira de Refúgio. A legislação sedimentou um sistema nacional 
de garantias e direitos fundamentais para refugiados e solicitantes de refúgio. 
Destaca-se a importância desta legislação, sobretudo, pela ampliação do conceito 
da pessoa refugiada, incluindo nesta categoria quem é forçado a deixar seu país 
devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, espelhando-se na 
Declaração de Cartagena. 

1 Diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Irmã Scalabriniana, 
advogada, observadora no Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE).
2 Advogada do Setor de Proteção do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH). 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisadora do Grupo ProMigra 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). 
3 Assessora do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e Mestra em Estudos 
Fronteiriços pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
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Paradoxalmente, o ano de 2022 também foi marcado pelo brutal assassinato de 
Moïse Kabagambe, refugiado congolês, após reivindicar o pagamento de duzentos 
reais de diárias de trabalho, no dia 24 de janeiro, no quiosque Tropicália, localizado 
na Barra da Tijuca. Moïse chegou ao Brasil ainda jovem, aos 14 anos, em razão 
dos conflitos políticos do seu país de origem, a República Democrática do Congo. 

A fim de encontrar proteção e segurança em terras brasileiras, Moïse solicitou 
o reconhecimento da sua condição de refugiado no Brasil e assim foi reconhecido 
pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). De acordo com a 
plataforma de acompanhamento de casos de refúgio elaborada pelo ACNUR, com 
dados atualizados das decisões de mérito do CONARE, a República Democrática 
do Congo é o quinto país com mais refugiados no Brasil, com 1.448 pessoas 
reconhecidas como refugiadas até o presente momento4. 

Importa destacar que a Lei Brasileira de Refúgio estabelece que o CONARE 
é responsável por orientar e coordenar ações necessárias para proteger, assistir e 
garantir apoio jurídico às pessoas refugiadas. Isso porque, o refúgio não se esgota no 
reconhecimento da condição de refugiado pelo Comitê Nacional para Refugiados 
(CONARE), é necessário que medidas de integração sejam implementadas em 
sua integralidade. É sempre tempo de refletir, portanto, se o acolhimento previsto 
pela Lei 9.474/1997 tem sido efetivamente concretizado no Brasil. 

O artigo de Antônio Braga inicia esta edição explicitando as diferenças entre 
receber e acolher uma pessoa migrante ou refugiada. Sobre o caso Moïse, uma 
mulher congolesa deu seu depoimento ao BBC NEWS e afirmou: “o Brasil recebe, 
mas não acolhe”. A partir dessa reflexão, Braga aponta questões étnicas, raciais, 
de gênero, etárias, além das barreiras impostas pela desigualdade social no Brasil 
para abordar o tema do acolhimento. 

4 Dados disponíveis em:<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTk3OTdiZjctNGQwO 
C00Y2FhLTgxYTctNDNlN2ZkNjZmMWVlIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNCYTBj 
LTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection>. Acesso em: 10 ago. 2022.
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O professor identifica problemas práticos enfrentados por migrantes e 
refugiados sem cair nas amarras da generalização sobre a cordialidade do povo 
brasileiro. De acordo com o texto, não se trata de definir a população brasileira 
como cordial ou xenofóbica, mas identificar os fatores que podem levar à 
exclusão de migrantes e refugiados e os pontos que podem contribuir no seu 
acolhimento. O texto alcança as raízes das ações xenofóbicas que ocorrem no 
Brasil, analisando o sentido da própria composição terminológica de “Estado-
nação”. Há fronteiras para além das fronteiras geográficas, tais como fronteiras 
políticas, culturais e identitárias que compõem a nacionalidade e excluem “os 
outros”. Somando-se a isto, a desigualdade social do Brasil aponta migrantes, 
apátridas e refugiados como concorrentes às oportunidades de emprego e de 
seguridade social. 

Por fim, o autor aponta que a valorização e exaltação das diversas riquezas que 
as interseções culturais podem trazer ao Brasil é um possível caminho alternativo 
à xenofobia e exclusão dos povos migrantes. O conceito de democracia, inclusive, 
permite alcançar uma concepção de cidadania inclusiva, baseada na ideia de 
reciprocidade de direitos e deveres de todos e todas. 

Importa salientar que a precarização do trabalho e a exploração da força 
de trabalho leva a situações de exclusão social e de violências, a exemplo do 
assassinato de um jovem trabalhador, negro e refugiado, apenas por reivindicar o 
pagamento pelo seu trabalho. 

Como bem apontado por Guilherme C. Delgado, no texto “Diálogos e 
Confrontos da Economia de Francisco”, um importante fator de exclusão social é 
a desigualdade econômica. 

A partir a proposta da Economia de Francisco, enunciada na Mensagem de Assis 
de 1° de maio de 2019, Delgado identifica possíveis contrapontos ao capitalismo 
em sua forma neoliberal. A Economia de Francisco, apesar de não ser um sistema 
econômico, possui semelhanças com as teorias econômicas alternativas, a exemplo 
da Economia Ecológica e a Economia Humana, que dialogam diretamente com os 
preceitos da Economia de Francisco.  

Inicialmente, o autor propõe uma análise das teorias econômicas e seus legados 
éticos, expondo desde teorias econômicas clássicas à concepção da proteção social 



12

Caderno de Debates – Ano 2022

do Estado do Bem-estar Social. Esta última dialoga com as Economias Humanas 
e Ecológicas, teorias que, ao revés do liberalismo clássico e do neoliberalismo, 
são geridas por princípios de solidariedade, cooperação mútua e proteção social. 
Enquanto as políticas neoliberais encolhem direitos trabalhistas, previdenciários 
e destroem o meio ambiente, a Economia de Francisco é guiada por fundamentos 
éticos que buscam a promoção de proteção social e ambiental. 

A situação de crise econômica foi intensificada pela pandemia da COVID-19, 
atingindo diretamente populações em situação de vulnerabilidade e pondo 
às margens da sociedade milhares de migrantes e refugiados. Gabriel Gualano 
de Godoy aponta que a República Dominicana tem sido um país de destino, 
especialmente para os haitianos e venezuelanos. Devido à pandemia, este país 
tem sofrido duras resseções econômicas, impactando, especialmente, crianças, 
adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, idosos, 
migrantes, refugiados e apátridas. 

O texto de Godoy é um alerta para as consequências desastrosas da pandemia 
– e a potencialização das crises capitalistas – no acesso à alimentação básica. 
Antes mesmo da pandemia do coronavírus, migrantes que viviam na República 
Dominicana enfrentavam dificuldades de acesso à água potável, alimentos, 
saneamento básico e ao sistema de saúde. A insegurança alimentar, todavia, 
apresenta-se como um problema agravado pela pandemia, mas que pode perdurar 
mesmo com seu fim. Isso porque migrantes em situação irregular no país, bem 
como aqueles não contribuintes com o sistema de seguridade social do país, não 
foram incluídos nos programas de aportes financeiros estatais de enfrentamento 
à pandemia.

Atentos a esta situação, o Alto-comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional para as Migrações e outros 
organismos internacionais, têm desenvolvido diversos projetos sociais na República 
Dominicana a fim de mitigar a insegurança alimentar entre as populações 
migrantes. Os grupos de maior risco - a exemplo de mães solos e pessoas com 
enfermidades graves – foram mapeados e estão recebendo acompanhamento 
das agências internacionais. É realizada a distribuição de alimentos, produtos de 
higiene, materiais informativos, dentre outros mecanismos de proteção. 
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Cabe ressaltar que a inclusão de migrantes e refugiados perpassa políticas 
equitativas que considerem questões de raça, identidade de gênero, orientação 
sexual, etnia, deficiências e idade. As políticas e normativas de proteção e 
integração para migrantes e refugiados são, muitas vezes, elaboradas a partir 
da figura do homem adulto. A partir do aumento do fluxo de migração forçada 
de pessoas da nacionalidade venezuelana, o número de crianças e adolescentes 
solicitantes de refúgio é crescente. Sobre este tema, Angélica Furquim e Melissa 
Martins Casagrande propõem reflexões críticas sobre as normativas vigentes de 
proteção a crianças e adolescentes refugiados/as separados/as (que não estão com 
seus responsáveis legais) e desacompanhados/as (que não estão amparadas por 
nenhum adulto) no contexto brasileiro.

Por serem incapazes, conforme o Código Civil Brasileiro, as crianças e 
adolescentes desacompanhados/as ou separados/as não poderiam ser solicitantes de 
refúgio até que estivessem com sua guarda regularizada judicialmente. Desse modo, 
até decisão em ação de guarda ou suprimento judicial, estas crianças e adolescentes 
ficavam indocumentadas e desprotegidas. Apenas em 2017, através da Resolução 
Conjunta n. 1/2017, foram estabelecidos no ordenamento jurídico procedimentos 
de identificação preliminar, atenção e proteção voltadas, especificamente, para 
crianças e adolescentes desacompanhados/as ou separados/as.

No que se refere à aplicação prática da Resolução, as autoras levantam dois 
pontos que merecem atenção por parte dos agentes públicos que trabalham 
diretamente com estes casos. Estes são, a capacitação das autoridades migratórias 
da Polícia Federal para lidar com crianças e adolescentes desacompanhados/as 
ou separados/as; e um atendimento interdisciplinar para realizar uma escuta 
qualificada, de modo que psicólogos/as e/ou assistentes sociais acompanhem 
o/a defensor/a público/a federal durante os procedimentos de proteção da 
criança ou adolescente. 

Dando continuidade ao tema do acolhimento a migrantes e refugiados, 
Marileda Baggio descreve em seu artigo a vida e história de Giovanni Battista 
Scalabrini, bispo de Piacenza nos anos de 1876 a 1905, e exemplo de dedicação 
ao trabalho humanitário. Durante sua vida, Scalabrini promoveu três encontros 
sinodais, para compartilhamento de ideias e aproximação de vínculos. Nestes 
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encontros, defendia os direitos dos agricultores, operários e migrantes. Com 
escuta atenta e didática, o Bispo trabalhava pela inclusão de pessoas migrantes 
não apenas pela Igreja Católica, mas em todas as esferas sociais. 

A autora faz um paralelo entre a pessoa “estrangeira” e a pessoa de Jesus, 
apresentando passagens nas quais Jesus é tratado como cidadão não romano. 
Rejeitando os padrões de vida da época, e excluído por seu olhar revolucionário, 
Jesus se uniu aos migrantes, às mulheres, aos pobres. Sua trajetória revela, de 
múltiplas formas, o caminho para o verdadeiro acolhimento àqueles que migram. 
Scalabrini segue e se inspira nos exemplos dados por Jesus e escolhe a causa 
migrante como sua própria causa e espaço de missão.

A religiosidade é elemento presente na vida dos migrantes e refugiados. Além 
de ser um meio de conexão com suas origens, a expressão religiosa se torna 
essencial para integração na comunidade de acolhida. Em seu artigo, o padre Paolo 
Parise ressalta que as festas religiosas podem ajudar a atenuar a estigmatização 
e a xenofobia sofrida pelos migrantes. A partir da análise das expressões 
religiosas de migrantes da América do Sul que residem na cidade de São Paulo, 
o autor identificou as seguintes manifestações: Festas Marianas; manifestações 
religiosas relacionadas a Jesus Cristo; manifestações pré-coloniais ou ancestrais; 
manifestações ligadas às etapas da vida; celebração do Dia dos Mortos. 

Em suma, estando relacionadas - ou não - ao cristianismo, essas expressões 
religiosas esbanjam a riqueza e diversidade cultural presente nos diversos povos da 
América do Sul. Todas essas manifestações mobilizam a comunidade de acolhida, 
seja na ajuda com os preparativos, seja por aguçar a curiosidade pelas tradições 
culturais. Portanto, a expressão da religiosidade na sociedade de acolhida produz 
um duplo efeito: o primeiro, proporciona proteção e dignidade ao migrante, 
fortalecendo-o para enfrentar os desafios da migração; o segundo, por extensão, 
facilita o processo de diálogo e acolhida na sociedade de chegada. 

Os artigos desta edição tratam o acolhimento aos migrantes e refugiados, 
desde a análise conceitual do verbo “acolher”, a exemplos objetivos de práticas 
que contribuem para sua concretização. Os textos convergem para necessidade de 
buscar alternativas, exemplos e parcerias que tornem a recepção de migrantes e 
refugiados mais humana e acolhedora. 
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“[...] considerar a chegada desses apátridas, refugiados, solicitantes de refúgio, migrantes internacionais no Brasil 
não só como “aqueles que precisam de nossa ajuda”, mas também como outros portadores de riquezas humanas 
que ainda não estavam aqui.”
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Acolhimento ao Migrante Internacional, 
Cidadania no Brasil e a Riqueza do Outro

Antônio Braga1

Introdução

No início do ano de 2022 o site da BBC NEWS Brasil fez uma série de matérias 
em torno do caso da morte do refugiado congolês Moïse Kabagambe que foi 
brutalmente espancado e assassinado em um quiosque na Barra da Tijuca - no Rio 

1 Antropólogo. Professor e pesquisador do Departamento de Sociologia e Antropologia 
e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofi a e Ciências da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), SP, Brasil. Na Unesp atua também 
como Coordenador Geral da rede temática de extensão RAMIN - Rede de Atenção ao Migrante 
Internacional - e como líder do Grupo de Pesquisa GEMIIN - Grupo de Estudos sobre Migrações 
Internacionais.  
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de Janeiro - RJ, Brasil. Dentre as matérias, destaca-se a do jornalista Rafael Barifouse2 
que aborda as situações de violência, preconceito, pobreza e vulnerabilidade 
que atinge refugiados congoleses no Brasil. A matéria exprime qualidade, traz 
depoimento de Lina (nome fictício), congolesa que relata experiências pessoais e de 
companheiros, vivenciadas no Brasil nos últimos anos. 

Nos relatos, Lina declara nunca ter conseguido emprego em sua área de 
formação. Menciona também que morava em um bairro periférico e teve de se 
mudar para outro, igualmente na periferia, porque teve sua residência invadida 
e seu marido ameaçado de morte. Destaca que pouco depois de deixar a sua 
antiga residência, um amigo, também africano, foi assassinado por um vizinho. 
Afirma que tem percebido um aumento, desde a última eleição, em 2018, do ódio 
contra imigrantes. Relata que a xenofobia ficou mais evidente e vem assumindo 
contornos mais violentos, começando pelos xingamentos até espancamentos e 
assaltos sofridos por refugiados congoleses. Expõe a discriminação e preconceito 
sofridos ao sair na rua com roupas tradicionais do Congo, pois, de acordo com 
Lina algumas pessoas relacionam as roupas com as religiões de matriz africana. 
Entre olhares e atitudes duplamente hostis - hostil a ela e às religiões de matriz 
africana -, fora chamada de “macumbeira”. 

Segundo Lina, o Brasil foi para ela uma grande escola de discriminação, onde 
conheceu o que é o racismo. Pontuou que no Brasil os refugiados congoleses 
sofrem não só violência física, mas também a psicológica, posto que para eles 
nem os direitos mais básicos são respeitados, sendo esses fatores o motivo do seu 
desejo de deixar o Brasil. O jornalista, Rafael Barifouse, conclui a matéria com 
uma frase dita por Lina, frase esta que tanto resume a experiência vivenciada no 
Brasil, quanto exprime dúvidas sobre a imagem de Brasil da imigração, acolhedor 
e cordial: “O Brasil recebe, mas não acolhe”.

2  ‘Brasil recebe, mas não acolhe’: violência, preconceito e pobreza fazem com que congoleses 
pensem em deixar o país. Matéria de Rafael Barifouse, BBC News Brasil em São Paulo, SP, Brasil, 2022.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60267870#:~:text=’Brasil%20recebe%2C%20mas%20
n%C3%A3o%20acolhe,o%20pa%C3%ADs%20%2D%20BBC%20News%20Brasil Acesso em 
fevereiro de 20220.
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Sendo este o título da matéria de Barifouse, um título que, em parte, parece 
uma contradição, quando se trabalha, ou se conhece o trabalho de atendimento 
e acolhimento ao migrante no Brasil, dado que muitas são aquelas pessoas que 
trabalham no acolhimento ao migrante no país. O empenho dessas pessoas para 
que as/os migrantes internacionais, refugiados, solicitantes de refúgio ou apátridas 
sejam bem recebidos e acolhidos no Brasil é notório, visível, consistente e que não 
faltariam relatos, casos, dados, para provar que no Brasil não só se recebe, mas 
também se acolhe.

Contudo, Lina tem seus motivos para afirmar que o Brasil recebe, mas não 
acolhe. Ela, inclusive, relata alguns. Então, como isto é possível? Como é possível 
termos tantos elementos para dizer que no Brasil se recebe e se acolhe e, ao mesmo 
tempo, dizer que o Brasil recebe, mas não acolhe?

Bem, podemos nos ater a duas percepções, primeiro ao caso do: Brasil 
que recebe e que acolhe; e ao outro: o Brasil recebe, mas não acolhe. Podemos 
considerar que, Lina não se remete às situações concretas de acolhimento que 
ela recebeu no Brasil, e sim, às situações que ela teve de enfrentar na sociedade 
brasileira. É, em suma, uma crítica a aspectos da sociedade brasileira. Aspectos 
que se materializam em experiências negativas, como as relatadas por ela, e 
que seguiremos nesse artigo. Utilizar a afirmação de Lina para refletir sobre a 
sociedade brasileira e como nela se insere a questão do acolhimento.

Escolhemos essa afirmação porque nela temos cinco palavras, que juntas 
abrem um mundo de possibilidades para pensarmos como nossa sociedade vem 
recebendo e acolhendo o número crescente de migrantes e refugiados que chegam 
ao Brasil na atualidade.

Vejamos a palavra “acolher”, uma palavra que tem grande relevância quando 
o assunto tratado é a grande presença de refugiados, migrantes e apátridas no 
contexto mundial, este no qual o Brasil está incluído. Sendo muitas as ações da 
sociedade civil, do Estado e de órgãos ou organizações internacionais que têm o 
acolhimento como parte de seus objetivos ou missão no contexto brasileiro. Vale a 
pena observar que a ação governamental brasileira mais conhecida se denomina, 
justamente de “Operação Acolhida”. 
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Acolher é uma palavra que tem grande proximidade com a palavra receber. 
Há uma proximidade de significados que seguramente, quem acolhe recebe.  
Contudo, a afirmação de Lina parece sugerir outra possibilidade, a de que nem 
sempre quem recebe acolhe.   

Sendo assim, isto implica que devemos tratar, receber e acolher como duas 
palavras de significados diferentes? Existe diferença entre receber e acolher? 

O Receber, o Acolher, a Hospitalidade e o Outro

Ao nosso ver, acolher é algo a mais que receber. No acolher há um elemento 
vital que, não necessariamente, existe no tão somente receber. Você pode, por 
exemplo, receber algo como uma encomenda ou um documento pelo correio. 
E quando você recebe a encomenda ou o documento esses não vão exigir nada 
de você. Falta-lhes vitalidade. Já quando você recebe algo dotado de vida - 
particularmente quando você recebe outros humanos - algo a mais entra em cena, 
melhor dizendo, entra na relação. Porque o que passa a existir é uma relação entre 
aquele humano que recebe e aquele humano que é recebido. E sempre que passa 
a existir uma relação entre humanos, isto é, algo que envolve bem mais e tende 
a ir além do ato interativo específico de receber. Na relação entre humanos, em 
muitas situações, o ato de receber outro humano contém e produz a expectativa 
da acolhida (acolher, ser acolhido) e este é o caso quando se trata de receber 
refugiados ou migrantes, que a priori são recebidos como “Outros”, “estrangeiro”, 
“aqueles que não são daqui”. 

O anfitrião é quem acolhe aquele(s) que não é/são daqui, não apenas recebe, 
mas realiza e é afetado (ou dele se espera que realize e seja afetado) por algo a 
mais que o ato de receber em si. Isto porque, enquanto verbo transitivo direto 
e pronominal, “acolher” corresponde a uma ação que começa pelo verbo e 
significante receber, mas que se desdobra em várias outras ações, significantes e 
significados, tais como oferecer refúgio, proteção, conforto físico, abrigo, amparo, 
hospedagem, hospitalidade.

Analisando as obras dos filósofos Emmanuel Levinás, em particular 
“Totalidade e Infinito” (LEVINAS, 2008) e de Jacques Derrida (DERRIDA, 2015) 
evidencia-se que há grande proximidade e correlação entre o acolhimento e a 
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hospitalidade.  Derrida, contudo, não só trata dessa proximidade, como também 
aborda as aporias da hospitalidade entre anfitrião e estrangeiro (o que é o caso de 
migrantes e refugiados como Lina):

O estrangeiro é, antes de tudo, estranho à língua do direito na qual está 
formulado o dever de hospitalidade, o direito ao asilo, seus limites, suas 
normas, sua polícia, etc. Ele deve pedir a hospitalidade numa língua que, 
por definição, não é a sua, aquela imposta pelo dono da casa, o hospedeiro, 
o rei, o senhor, o poder, a nação, o Estado, o pai, etc. Estes lhe impõem a 
tradução em sua própria língua, e esta é a primeira violência. A questão 
da hospitalidade começa aqui: devemos pedir ao estrangeiro que nos 
compreenda, que fale nossa língua, em todos os sentidos do termo, em todas 
as extensões possíveis, antes e a fim de poder acolhê-lo entre nós? (DERRIDA 
& DUFOURMANTELLE, 2003, p. 15).

De forma mais direta - e levando em conta o relato de Lina - podemos nos 
perguntar: Como devemos tratar e acolher o estrangeiro - o “outro”, “aquele que 
não é daqui”, que “não é um de nós”?

Em uma concordância com o que propõe Emmanuel Levinas, Derrida nos 
conduz a pensar e a tomar a hospitalidade (enquanto ato de acolher) como uma 
abertura incondicional ao acolhimento do “Outro”. Estamos falando, portanto, de um 
acolhimento e hospitalidade voltada para o “Outro”, cuja existência e possibilidades 
que ele me oferece, se dá por ele mesmo. Logo, a hospitalidade incondicional é 
aquela que busca ultrapassar a autorreferencialidade daquele que acolhe, tomando o 
“Outro” não como um “não-Eu” (isto é, aquele que é o que Eu não sou), mas como um 
“Outro” de fato. E, segundo Levinas, esse “Outro” - que se apresenta primeiramente 
pelo seu “rosto” - nos coloca diante da possibilidade do Infinito, porque a expressão 
não desvela um mundo interior, previamente fechado, mas acrescenta assim uma 
nova região a compreender ou a captar” (LEVINAS, 2008, p. 207). Relacionar-se 
com o “Outro” é, portanto, estar diante de “novas regiões” (e possibilidades) que não 
existem em mim, a priori, na finitude do meu “Eu”. Daí porque o rosto do “Outro” 
nos abre para a possibilidade do Infinito. Infinito este, que está além da capacidade e 
do pensamento do “Eu”, que é finito na sua totalidade circunscrita. 



20

Caderno de Debates – Ano 2022

A hospitalidade enquanto abertura incondicional ao acolhimento do 
“Outro”, estando face-a-face com o “Outro”, implica também em um abrir mão 
da primazia, do privilégio do “Eu”. É importante considerar que esta primazia 
e privilégio do “Eu” é algo que caracteriza a modernidade, o mundo moderno 
- que, a priori, é nosso referencial civilizacional - nas suas acepções filosóficas 
hegemônicas, culturais, políticas, jurídicas, psíquicas (relativas à subjetividade 
moderna): “Cogito ergo sum” [“Eu penso, logo existo”];   o “Outro” não como 
uma alteridade em sí, mas como uma alteridade que existe a partir daquilo que 
“Eu” não sou - portando, definido a partir de mim [Eu], minha identidade, e 
não por ele próprio, enquanto alteridade em si - ; os Estados-nação como uma 
comunidade de cidadãos, nacionais (Eu/Nós) distinta daqueles outros que não 
são cidadãos, não pertencem à nação - um “não Nós” (plural de não-Eu) - ; as 
“liberdades individuais” (as Minhas), os direitos do indivíduo (Eu) que delimitam 
quais são e até onde vão os “Meus direitos” - e onde começam os direitos dos 
outros “Eus”- ;  o ego - Minha consciência individual, particular, o Eu de cada um.

Em consonância com os caminhos propostos por Levinas e Derrida, aqui se 
advoga uma disposição a um acolhimento incondicional do “Outro” - aberto 
ao rosto do Outro. E, como coloca Derrida, um acolhimento incondicional do 
“Outro” se dá através de uma hospitalidade absoluta, incondicional, hiperbólica.

Como se o imperativo categórico da hospitalidade exigisse transgredir 
todas as leis da hospitalidade, a saber, as condições, as normas, os direitos 
e os deveres que se impõem aos hospedeiros e hospedeiras, aos homens e 
às mulheres que oferecem e àqueles e àquelas que recebem a acolhida 
(DERRIDA & DUFOURMANTELLE, 2003, p. 60).

Contudo, uma hospitalidade, de fato, só se realiza de forma condicional. Dito 
de outra maneira, toda hospitalidade, ao tomar forma, assume condicionalidades. 
Todavia, esse trânsito da incondicionalidade para a condicionalidade não deve 
ser entendido nos mesmos termos de uma separação entre ideia e forma, ideia e 
ação: hospitalidade incondicional e condicional não existem de forma separadas, 
dicotômicas ou, mais como uma inspiração que precede e anima a hospitalidade 
condicional. 
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A hospitalidade incondicional é, para a hospitalidade condicional, como que 
“um imperativo categórico” que dá sentido e referenda a racionalidade prática 
do conceito de acolhimento, de tal forma que são inseparáveis. Sendo que a 
hospitalidade condicional é uma hospitalidade de direito que se dá por convite 
- entre um anfitrião e um estrangeiro - , condicionada pelo direito de asilo, pelo 
direito a inimizar a cidadania e pelo direito universal, a aquele que é hóspede, 
“antes e para além do próprio dever ético, do direito e do dever de asilo, é um 
sujeito de direito” (DE MENESES, 2016, p. 61).

Isto não significa, contudo, que a relação e indissociabilidade entre 
hospitalidade incondicional e hospitalidade condicional não seja atravessada por 
aporias. A relação entre ambas as formas de hospitalidade é marcada por impasses, 
inconclusões. Segundo Ramiro de Meneses, Derrida nos ajuda a visualizar as 
aporias da hospitalidade: 

A lei incondicional da hospitalidade, uma lei pré-ética e pré-jurídico-política 
é impossível, como tal, e impossível de deixar-se acolher na língua e nas leis 
da hospitalidade sempre se perverta. Logo, o hóspede, na figura do visitante 
ou do Outro absoluto, que é acolhido, pode trazer com ele, tanto o bem, 
quanto o mal; tanto a amizade, quanto a violência. Desta feita, a “aporia” 
reside justamente pelo facto de que há um domínio irreconciliável, expresso 
como a lei, singular, universal e, ao mesmo tempo, as leis, particulares e 
condicionais (DE MENESES, 2016, p. 60).

 O que temos é uma hospitalidade incondicional, a qual terá de tomar forma em 
determinado ponto. E tomar forma é assumir condicionalidades, como quando 
toma forma através de “leis, particulares e condicionais” da realidade dentro da 
qual se encontram e se relacionam hóspedes e anfitriões. Retomando o caso da 
refugiada congolesa Lina, a qual está num país de acolhimento como o Brasil, 
de frente e enfrentando “as leis, particulares e condicionais”, daquele contexto de 
acolhimento, a sociedade brasileira. Ou seja, toda hospitalidade, acolhimento, 
ao assumir uma forma (uma concretude), estará assumindo as condições dadas 
pela realidade social - da sociedade e dos atores sociais - onde efetivamente essa 
hospitalidade ocorre.  
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Dentre as condicionalidades e condições assumidas pela hospitalidade estão 
também as formas pelas quais o hóspede é recebido e percebido pelos membros 
da sociedade anfitriã. E, enquanto hóspede, o migrante internacional ou refugiado 
é visto como um estrangeiro, ou seja, é alguém que, a priori, é visto como um 
estranho por parte dos membros da sociedade anfitriã. 

Nesta perspectiva, quando ele - o outro, migrante, refugiado - chega, sua 
presença ali se dá também a partir da forma apriorística de um não-pertencimento. 
Não pertencimento àquele lugar que é entendido por “nós” (“do lugar”) como 
“nosso” e ao qual ele, o estrangeiro (“o outro”), estranho, não pertence. Pensando 
a partir das categorias propostas por Marc Augé (AUGÉ, 2012), trata-se de um 
não pertencimento a um lugar antropológico, neste caso um lugar antropológico 
ampliado, tal lugar corresponde, em termos geopolíticos, ao Estado-nação e à 
amplitude do seu território nacional: “a nossa terra”, “do nosso povo”, “o povo 
desse lugar”, “terra que é nossa e à qual pertencemos”. 

Na concepção de lugar antropológico ampliado estamos, portanto, nos 
aproximando da noção de comunidade política imaginada por Benedict Anderson 
(ANDERSON, 2008) à qual o povo de uma nação considera pertencer e fazer 
parte: “o nosso país, a nossa terra, pátria, nação... aquilo que nos une”. E que, 
por consequência, “que nos une”, mas que também “nos separa daqueles que são 
estranhos ao lugar”: os estrangeiros, os outros que não são “um de nós”, aqueles 
que “não pertencem ao nosso povo”.

Antes de seguirmos nessa linha argumentativa, julgamos necessário destacar 
algumas considerações sobre a condição de ser migrante internacional, refugiado, 
ou apátrida no mundo contemporâneo, tendo em conta o contexto no qual vivemos. 

A primeira consideração é que vivemos em um mundo que se organiza 
internacionalmente a partir do princípio da soberania dos Estados-nação, que 
por consequência, é a soberania territorial e de (controle de) fronteiras dos 
Estados-nação que converte um migrante em um migrante internacional. Outra 
consequência é que é essa soberania que legitima e permite a um Estado-nação 
- e os Estados-nação em seu conjunto - desenvolver mecanismos de controle à 
mobilidade humana, ao direito de ir e vir, tantas vezes impedindo o exercício do 
que Sandro Mezzadra denomina de “direito de fuga” (MEZZADRA, 2006). E é 
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esta mesma soberania que permite a tantos Estados-nação converter um migrante 
internacional em um “um fora da lei” (DE GENOVA; ROY, 2020), sendo que o 
suposto “crime” desse migrante foi o de exercer seu direito à mobilidade, seu 
direito de fuga. 

Devemos, portanto, considerar que a questão do poder, do uso legítimo da 
força e da violência por parte dos Estados-nação são aspectos que não podem 
ser deixados de lado quando tratamos da migração internacional contemporânea. 
Não se entende a migração internacional contemporânea se não se compreender 
o papel desempenhado pelos Estados-nação e seus governos. E nos dias de hoje, 
principalmente no que tange aos processos de ilegalização e, subsequentemente, 
criminalização da mobilidade humana e da condição de ser migrante. O que inclui, 
por parte de tantos Estados-nação, a aplicação de diferentes formas e mecanismos 
de uso legais da violência - como as deportações e as detenções - contra esses 
migrantes que eles ilegalizaram (DE GENOVA, 2002, 2019). “Ilegalizações” que 
convertem milhares de migrantes em não-cidadãos, retirando deles direitos e o 
direito a ter direitos (ARENDT, 2013).

A ampla compreensão dessa dimensão política do que é ser um migrante 
internacional, apátrida ou refugiado hoje, é importante para o entendimento da 
própria migração internacional contemporânea. Assim como é importante para a 
compreensão desse fenômeno em ampliação, caracterizada pela presença cada vez 
maior de apátridas, refugiados e migrantes internacionais na sociedade brasileira. 
Sendo essa visão necessária para compreendermos as questões do receber e do 
acolher esses migrantes na sociedade brasileira.

Então, retomemos a questão da hospitalidade para com refugiados, 
solicitantes de refúgio, apátridas e migrantes internacionais que chegam ao 
Brasil. Migrantes que a priori estão numa condição e posição de não pertencerem 
a essa sociedade e que por não pertencerem a essa sociedade, estão sendo 
recebidos como hóspedes. 

Jacques Derrida coloca que o estrangeiro pode ser recebido tanto como amigo, 
quanto inimigo (DERRIDA, 2003, p. 41). Referindo-se aos estudos de Émile 
Benveniste, Derrida recorre ao termo latino “hostis” (estrangeiro) e aponta que 
há duas derivações para esse termo: “hosti” como aquele que é recebido como 
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amigo, como hóspede, com hospitalidade; ou “hosti” como aquele que é recebido 
como inimigo (logo, recebido com hostilidade). E a consequência disto é que o 
estrangeiro - que é um Outro - pode ser tanto um hóspede como um inimigo e, 
desta forma, ser dada hospitalidade ou hostilidade. 

É importante observar que conforme o estrangeiro é percebido - como amigo 
ou inimigo - isso influirá nas leis da hospitalidade, nas formas como se darão a 
passagem da hospitalidade incondicional para a hospitalidade condicional. No 
que se inclui o que será oferecido ao estrangeiro, a forma como ele será acolhido, 
como será tratado.

O caso de Lina, conforme apresentado por Barifouse, põe em evidência casos 
de hostilidade. O que pode parecer estranho, se considerarmos que congoleses 
não são vistos como inimigos pela sociedade brasileira. Julgamos, inclusive, 
ser provável que Lina tenha também se deparado com casos de hospitalidade. 
Contudo, ser mulher africana, refugiada, negra, como relatado na matéria da BBC 
NEWS, remete a casos de hostilidade. Então, o que pensar disto?

Da nossa perspectiva não nos parece ser possível pensar numa sociedade 
como a brasileira sendo completamente hostil, não acolhedora. Quem trabalha 
no atendimento a migrantes no Brasil presenciou e presencia muitos casos de 
hospitalidade e solidariedade. Mas quem trabalha com atendimento a migrantes 
também se deparou ou se depara com muitos casos de hostilidade, como o caso 
de Moÿse. Então, o que pensar?

Nossa opção aqui é no sentido de não essencializar a sociedade brasileira, nem 
para um lado, nem para outro.  Evitamos atribuir uma essência “boa” ou “má” para 
essa sociedade. Na realidade, evitamos seguir por este caminho, o da essencialização, 
pois não nos interessa aqui se prender à questão de se a sociedade brasileira é 
hospitaleira ou hostil ao estrangeiro, ao refugiado, ao migrante internacional. 
Consideramos provável que hospitalidade e hostilidade tomem parte, façam parte 
da forma como estrangeiros são percebidos, recebidos e acolhidos no Brasil. 

Voltemos ao caso de Lina: se congoleses não são vistos como inimigos, porque 
tantas experiências de hostilidade para com Lina?

Pode ser que a resposta esteja em outro lugar, que envolve o fato de que para se 
compreender a questão do acolhimento ao estrangeiro no Brasil devemos também 
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considerar aspectos interseccionais. Noutros termos, questões étnicas, raciais, de 
gênero, etárias, essas são tipos de questões que entram em jogo quando se trata do 
acolhimento ao estrangeiro.  Parece-nos, por exemplo, ser ingênuo pressupor que 
em muitas experiências de hostilidade que Lina ou Moÿse vivenciaram no Brasil 
não tenha entrado em jogo a questão racial. É a própria Lina que afirma que foi 
no Brasil que ela descobriu o que é racismo. Ela é estrangeira, africana, negra, 
mulher… uma sobreposição de identidades sociais que influi em muitas das 
experiências de acolhimento (hospitaleiro ou hostil) que ela e outros refugiados 
vivenciam numa sociedade como a brasileira.

Há, contudo, um aspecto que nos parece determinante na forma como se dá 
a questão do acolhimento ao apátrida, ao refugiado, ao solicitante de refúgio e ao 
migrante internacional no Brasil. A questão de ser um “outro”, um “estrangeiro”.

Nós (Brasileiros) e (o Problema) (d)os Outros 

Conversando com alguns assistentes sociais da prefeitura de um município 
brasileiro que vem desenvolvendo trabalhos de acolhimento e apoio a migrantes 
e refugiados, eles relataram muitas manifestações de solidariedade e ajuda aos 
migrantes. Apoios e ajudas são comuns e relevantes vindo de munícipes ou 
associações da sociedade civil. Mas também há críticas ao trabalho que se 
desenvolve, por ser um serviço público. Segundo eles, as críticas são em torno da 
atenção dada aos migrantes, enquanto tem muito brasileiro passando necessidade, 
precisando de ajuda.  

Chama atenção nesta crítica a ideia de que “eles - os migrantes- não são um de 
nós”. O “nós”, neste caso, somos “nós, os brasileiros”. Um “nós” que nos permite 
retomar a noção de comunidade política imaginada de Benedict Anderson.

 
Segundo Benedict Anderson uma nação como uma comunidade imaginada:

É imaginada porque mesmo os membros da mais minúscula das nações 
jamais conhecerão, encontrarão ou nem sequer ouvirão falar da maioria 
de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da 
comunhão entre eles (ANDERSON, 2008, p. 32).
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Além da ausência desse contato direto entre todos os seus membros, uma nação 
como comunidade imaginada é, segundo ele, uma realidade “intrinsecamente 
limitada e, ao mesmo tempo, soberana”. O que implica que é uma realidade com 
fronteiras. Neste caso não só suas fronteiras físicas de fato - na medida em que 
corresponde a um Estado-nação e os limites de sua soberania territorial -, mas 
também nos limites que garantem, operam e alimentam na “mente, a imagem viva 
da comunhão entre eles - aqueles que pertencem à nação” (ANDERSON, 2008, p. 
32). Isto é, trata-se de um sentimento comungado de “nós, o povo”. E nesse caso 
trata-se de fronteiras imaginadas onde uma das suas importantes consequências 
é permitir estabelecer quem pertence e quem não pertence ao “nosso povo, nossa 
nação”. Fronteiras que separam os de dentro - “nós” - e os de fora - os “outros” -, 
definindo quem está dentro e quem está fora. Sendo o estrangeiro, como “outro”, 
alguém que, por princípio, está fora. Alguém que não é um de “nós”, por não 
pertencer ao nosso “povo”.

Neste ponto podemos nos perguntar: considerando a existência de um “povo 
brasileiro” - que está longe de ser uma nação minúscula - o que define os brasileiros 
como nação, como “povo”? E o que define quem é e quem não é membro dessa 
nação, quem pertence ou não pertence a esse povo? Quem é ou não é brasileiro? 

A afirmação a seguir, feita por Fredrik Barth a respeito dos grupos étnicos 
(estamos, portanto, usando-a noutro contexto), nos parece uma boa pista para 
pensar essa questão das identidades nacionais, nacionalidade e “povo” (nação): 

“Grupos étnicos [e nacionalidade, acrescentaríamos] são categorias 
atributivas e identificadoras empregadas pelos próprios atores; [que] 
consequentemente, têm como característica organizar as interações entre as 
pessoas” (p. 27), permitindo “um grupo [no nosso caso, um ‘povo’] manter 
sua identidade quando seus membros interagem com outros, [sendo que] 
disso decorre a existência de critérios para determinação do pertencimento, 
assim como as maneiras de assinalar este pertencimento ou exclusão” 
(BARTH, 2000 p. 34).

Alguns dos critérios que determinam o pertencimento a uma nação (um 
povo) são, por exemplo, a língua nacional, a memória e a narrativa de uma 
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história comum compartilhada, valores compartilhados, “raízes culturais” tidas 
como comuns, ritos, símbolos e significados compartilhados. São, em suma, 
aqueles critérios ou elementos que, tidos como comuns, compartilhados, de um 
lado definem e discriminam os que são de “fora”, que não fazem parte. E de outro 
permitem discernir e reconhecer quem está dentro, quem pertence à nação, àquele 
povo. Critérios e elementos, que, portanto, são formas de se estabelecer fronteiras, 
funcionando como categorias atributivas para inclusão e exclusão de pessoas na 
comunidade imaginada, como membros da nação. Logo, critérios e elementos 
que estabelecem limites identitários, fronteiras identitárias, que separam os “nós” 
dos “outros”.

Para uma compreensão mais ampla desse “nós” e os “outros” (nacionais e 
estrangeiros) na atualidade, é importante considerar, como já dito anteriormente, 
que o mundo em que vivemos se ordena internacionalmente a partir da existência 
dos Estados-nação. Nesta composição terminológica - “Estado-nação” - o termo 
“Estado”, de um lado, remete-se à dimensão política, ao poder político daquele 
que é um Estado soberano. Poder esse que está circunscrito aos limites de seu 
território. De outro lado o termo “nação”, dentre outros atributos, remete-se às 
fronteiras culturais e identitárias do Estado-nação. Logo, uma das implicações 
mais relevantes do termo “nação” é a de estabelecer fronteiras entre “nós” (nosso 
povo, nossa nação) e os “outros” (outros povos, outras nações, estrangeiros). 

Uma das consequências de um mundo que assim se ordena é a de que apátridas, 
refugiados, migrantes internacionais podem vir a serem vistos, compreendidos, 
julgados e tratados a partir de uma lógica de exclusão, posto que podem ser vistos 
e entendidos como um “outro”: alguém que “não é um de nós”, um “estrangeiro”. 
A consequência disto tende a ser uma dupla exclusão:  será excluído porque é 
um “outro” no sentido político de fato (dado seu não pertencimento político à 
comunidade de cidadãos: não é um cidadão) e no sentido identitário-cultural 
(não é um nacional, ele é um estrangeiro: não é um de “nós”, pois não pertence ao 
nosso povo, a nossa nação, a nossa cultura…). Uma das consequências possíveis 
dessa dupla exclusão é o entendimento de que ele, como estrangeiro, não deveria 
receber o mesmo tipo de atenção dada àquele que pertence à comunidade 
nacional, “um de nós” - aqui, no caso,” brasileiro de fato”. 
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Uma lógica de exclusão como esta assume graves contornos em uma sociedade 
como a brasileira, que é um país atravessado por graves problemas sociais. Um 
país onde uma significativa parcela da população está exposta e vivendo em 
situações de pobreza, miserabilidade e vulnerabilidade. Onde, segundo o IBGE, 
um percentual de 6,5% da população brasileira - numa estimativa de 210 milhões 
de habitantes - vive abaixo da linha da pobreza internacional3.

O fato de que uma parcela relevante de membros da sociedade brasileira está 
exposta a situações de vulnerabilidade, está à margem, desligada ou desenraizada 
dos processos essenciais dessa sociedade é um fato historicamente notório.  Em 
2003 o cientista político Lúcio Kowarick afirmava que “as grandes transformações 
socioeconômicas e políticas das últimas décadas não foram capazes de atenuar 
a pobreza em massa imperante na sociedade brasileira” (KOWARICK, 2003, p. 
77). Podemos estender essa afirmação de Kowarick para as primeiras décadas do 
século XXI: se em boa parte da segunda década do século XXI muitos tinham 
expectativas de que a sociedade brasileira estava avançando na superação dessas 
situações adversas, os anos mais recentes vêm expondo a triste realidade de 
retrocessos.

Não seria, portanto, correto que os brasileiros deveriam preocupar-se primeiro 
com seus problemas? O Brasil já não tem problemas demais para se dedicar aos 
problemas dos outros?

Posições como as do parágrafo acima podem, para alguns, à primeira vista, fazer 
algum sentido. Contudo, essas são posições que, muito facilmente, nos conduzem 
por entre veredas e labirintos de equívocos.  Sendo que um primeiro equívoco é 
o de dedicar-se muito mais aos efeitos, do que às causas desse quadro de pobreza, 
miserabilidade e vulnerabilidade em que muitos brasileiros se encontram. 

A pobreza, a miserabilidade, a vulnerabilidade econômica, de saúde, 
habitacional, educacional, e tantas outras formas de vulnerabilidade às quais tantos 
brasileiros estão expostos, são muitos mais efeitos do que a causa desses fatos em 
si. Sendo possível colocar como uma das causas de fundo para esse quadro tão 

3 Dados referentes ao ano de 2019. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6683#resultado. (acesso 
em maio de 2022).
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adverso a precariedade da cidadania no Brasil. Afinal, estamos tratando de uma 
sociedade onde o acesso a direitos e o acesso a uma qualidade de vida, entendida 
como minimamente satisfatória, não é acessível a todos. Ou, se preferirmos, é 
marcada por um acesso desigual. Parafraseando uma conhecida frase do escritor 
britânico George Orwell, no Brasil todo brasileiro é cidadão, mas alguns são mais 
cidadãos que outros. Ou, como afirma o antropólogo James Holston, a cidadania 
no Brasil é:

Uma cidadania que administra as diferenças sociais legalizando-as de 
maneiras que legitimam e reproduzem a desigualdade. A cidadania 
brasileira se caracteriza, além disso, pela sobrevivência de seu regime de 
privilégios legalizados e desigualdades legitimadas. (...) Uma cidadania 
nacional que, desde o início, era universalmente includente na incorporação 
e maciçamente desigual na distribuição (HOLSTON, 2013,  pp. 16 - 22).

James Holston é cirúrgico ao apontar a tragédia e paradoxo da cidadania 
no Brasil: universalmente “includente”, mas maciçamente desigual na sua 
distribuição. Na distribuição de direitos, distribuição de recursos, distribuição de 
justiça, distribuição de privilégios (o que é um contrassenso com a própria ideia 
de cidadania). O paradoxo é que há uma consciência difusa de que todos somos 
cidadãos. Ainda que essa consciência difusa não signifique que todos atribuam o 
mesmo sentido à cidadania, ou se vejam como cidadãos da mesma forma ou de 
forma equânime. Na cidadania universal brasileira, onde todos brasileiros estão, a 
priori, incluídos, admite-se que alguns sejam mais cidadãos que outros. Trata-se, 
nos termos de Holston, de uma “cidadania diferenciada”. 

Uma compreensão dessa “cidadania universal à brasileira”, essa “cidadania 
diferenciada”, passa pela questão do lugar do pobre nessa sociedade. Ou como 
coloca Roberto Schwarz, passa pela “sorte do pobre” na sociedade brasileira, onde:

A pobreza está descrita em seu ciclo regular, por assim dizer funcional, e 
não falta método a seu absurdo. Neste sentido ela tem sim uma finalidade, 
embora humanamente insustentável, qual seja a de reproduzir a ordem 
social que é sua desgraça. Como ficamos? (SCHWARZ, 1990, p. 70).
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Mesmo sendo absurdas, trágicas e insustentáveis (dado que sustentam e 
produzem e reproduzem absurdos e tragédias dessa e nessa sociedade), há 
princípios que sustentam essa “cidadania diferenciada” brasileira. Quais princípios 
são esses?

No já citado artigo de 2003, Lúcio Kowarick alertava para um amplo e 
variado processo de destituição de direitos na sociedade brasileira que, como 
consequência, gera uma desresponsabilização do Estado em relação aos direitos 
de cidadania. Kowarick também chamava a atenção para o fato de que, nesse 
processo, surgem ações de cunho humanitário onde umas das consequências é 
equacionar as questões da pobreza em termos de atendimento particularizado e 
local (KOWARICK, 2003, p. 77). O que, pressupõe-se, não é necessariamente um 
movimento que, do ponto de vista político, amplia a cidadania e acesso à mesma.

Em relação a esse processo de destituição de direitos que ele identifica na 
sociedade brasileira, Kowarick argumenta que existem discursos e ações que 
dão conteúdo e forma a isto e às questões sociais relacionadas à desigualdade e 
à injustiça nessa sociedade. Tudo isso dizendo respeito, justamente, ao lugar e à 
“sorte” do pobre nessa sociedade. 

Nesse processo ele identifica pelo menos duas matrizes de atuação diversas, 
mas articuladas. A primeira é a que ele designa de (1) controle e acomodação 
social pela naturalização dos acontecimentos. A segunda matriz (2), de controle e 
acomodação social, é designada de neutralização. 

A primeira - acomodação social pela naturalização dos acontecimentos - 
consiste não em culpabilizar os pobres, mas justamente em desresponsabilizá-los 
pela situação em que foram lançados. Ser pobre, nesta perspectiva, é uma questão 
de acaso, sorte ou azar, que despenca aleatoriamente sobre uns e não sobre outros. 

Estar desempregado, morar em favela ou ser assassinado pela polícia ou 
por bandidos é equacionado como uma sina que cai sobre os deserdados da 
sorte: trata-se, enfim, de um ‘coitado’. Em consequência, não só quem está 
no comando da relação social se desobriga dos que estão em posição de 
subalternidade, mas também a própria dinâmica que produz a marginalização 
ganha a nebulosidade do descompromisso, pois, segundo esse raciocínio, ela é 
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também tida e havida como inelutavelmente natural: “tornando o pobre um 
‘não sujeito’, a pobreza é como que ‘naturalizada’ e as relações sociais tornam-
se ‘naturalmente’ excludentes” (KOWARICK, 2003,  p. 77).

A segunda - a neutralização - é, segundo ele, uma matriz de controle e 
acomodação social baseada em ardilosos artifícios de persuasão, métodos de 
constrangimento e coação explícitos que dão forma a mecanismos que reforçam 
dinâmicas de subalternização, que visam demarcar o local social do pobre. Trata-
se de cada um - particularmente o pobre - “saber o seu devido lugar” na sociedade. 

Se considerarmos como pertinente o que nos propõe Sérgio Buarque de 
Holanda, de que no Brasil “as relações que se criam na vida doméstica sempre 
forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós” 
(HOLANDA, 1995, p. 146), e que esta é uma sociedade cuja matriz (e gênese) 
cultural de vida doméstica é a família patriarcal que nasce e se desenvolve no 
universo da casa-grande e senzala (FREYRE. 2006), podemos ter uma ideia do 
que se entende pelo “devido lugar” do pobre. 

Esse é um “lugar” que dependerá de com quem ele se relaciona - com quem 
ele “está falando” (basta lembrarmos que no Brasil o termo “doutor” é, na maioria 
das vezes, utilizado como um forma de lembrar a posição diferenciada numa 
hierarquia social pré-concebida - e preconceituosa - que busca recordar aos 
atores sociais que aquela não é uma interação entre iguais. Daí porque é difícil ver 
alguém chamando pobre de “doutor”) - e também da sua composição identitária 
social dentro dessa que é uma sociedade onde funcionam estruturas sociais e 
subjetividades compartilhadas, nas quais estão presentes relações de opressão, 
dominação e/ou discriminação. Ou seja, à condição de ser pobre pode juntar-
se a de ser negro, ser mulher, ou outros marcadores sociais de diferença que 
contribuem para inscrever e circunscrever lugares sociais subalternos.

Reconhecendo, como colocado nos parágrafos anteriores, que a exposição de 
tantos brasileiros à pobreza, à miserabilidade, à vulnerabilidade econômica, de 
saúde, habitacional, educacional, dentre outras, tem como uma das suas principais 
causas a precariedade de nossa  “cidadania diferenciada”, tratamos agora do que 
consideramos um segundo equívoco de avaliação: a avaliação de que os apátridas, 
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refugiados e migrantes internacionais que estão chegando no Brasil representam 
a chegada de “mais problemas num país que já tem problemas demais”. Uma 
avaliação a uma primeira vista fácil, dado que muitos desses chegam no Brasil em 
uma dramática situação de vulnerabilidade e necessidades.

Enxergar a Riqueza do Outro

Este artigo vai numa direção contrária à visão do migrante como “um 
problema a ser resolvido”. E o primeiro motivo para isto é o fato de que quando 
se assume a chegada de migrantes e refugiados no país como um problema, isto 
tem grandes chances de se converter numa profecia autorrealizável, pois quando 
você toma algo como um problema, você se esforçará em resolvê-lo. Seu esforço é 
pela resolução, contudo, quanto mais você se vincula à leitura do “outro como um 
problema”, maior pode ser a dificuldade de você enxergar no outro as riquezas que 
ele, enquanto outro, traz consigo.  

Há, em contrapartida, o caminho de, como sugere Levinas, ver o “rosto do 
Outro” (LEVINAS, 2008) como uma nova região a compreender ou a captar. E 
quando se adota uma perspectiva como essa, de abertura ao “Outro”, estamos 
abrindo possibilidades de entrar em contato com a riqueza do “Outro”. Afinal, 
há no “Outro” horizontes de possibilidades que estão além da finitude absoluta 
de nosso “Eu”. Logo, o “Outro”, como estrangeiro, traz consigo tantas coisas, 
possibilidades que não estavam ainda aqui, entre nós.  

A perspectiva adotada - e a proposta - neste texto é, portanto, a de ver o “Outro”, 
o estrangeiro, como aquele que na sua chegada também traz consigo novas riquezas. 
Riquezas essas que, de imediato, tendem a não serem visíveis ou tangíveis. Na 
realidade a experiência nos mostra que o mais comum é que o refugiado na sua 
chegada traga muito pouco ou quase nada. Uma pequena mochila, às vezes apenas 
a roupa do corpo, a ausência de documentos. Na sua chegada são usualmente as 
carências que se destacam, carências que demandam respostas urgentes, como as 
necessidades materiais de comida, roupa, abrigo, casa. Ou a urgência de assegurar 
seus status legal em um país que não é seu, ou a urgência de melhorar a comunicação 
em um país que fala uma língua diferente da sua. Depois virão outras necessidades: 
sustento, trabalho, saúde, educação e outros.
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É igualmente pertinente considerar que quanto mais tempo migrantes e 
refugiados permanecem conosco, em nosso país, mais demandas irão surgir. 
Assim como, deve-se considerar que haverá aqueles migrantes e refugiados que 
retornarão para seu país de origem quando possível, enquanto que haverá aqueles 
que aqui permanecerão, constituirão famílias. De fato, a experiência migratória 
tem suas próprias dinâmicas e desafios e a chegada de migrantes e refugiados 
numa dada sociedade demandará esforços na recepção e no acolhimento. Eppur 
si muove. 

No caso do Brasil, ainda que possamos julgá-los insuficientes, é justo reconhecer 
os esforços feitos por todos aqueles que se empenham em receber e acolher os 
migrantes, refugiados, mobilizando seus espíritos de solidariedade, empatia, 
compromisso. Contudo, nada nos impede de dar um passo à frente em relação 
à solidariedade: o passo de considerar a chegada desses apátridas, refugiados, 
solicitantes de refúgio, migrantes internacionais no Brasil não só como “aqueles 
que precisam de nossa ajuda”, mas também como outros portadores de riquezas 
humanas que ainda não estavam aqui.  Seguindo as pistas dadas por Levinas e 
Derrida, trata-se de acolher esses estrangeiros, esses “Outros”, como portadores 
de novas possibilidades, outros olhares, outros saberes, outras contribuições que 
são bem-vindas e desejáveis. Se nosso objetivo é construir uma sociedade cada 
vez mais democrática e cidadã, devemos ser continuamente capazes de superar as 
vulnerabilidades e contradições que a impede de ser realmente justa para todos.

Democracia e Cidadania no Brasil e os Migrantes Internacionais

Esse desejo por democracia, justiça e cidadania está expresso logo no início da 
Constituição brasileira, estabelecendo que o Brasil é um Estado Democrático de 
Direito que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

Mas, para além do império do direito, o que é cidadania? Para o filósofo francês 
Etienne Balibar cidadania é algo que deve ser pensado junto com democracia. 
Para ele não há como separá-las, pois, mesmo não sendo a mesma coisa, ambas 
estão em um relacionamento dialético. Para Balibar as lutas pela democratização 
da democracia são, portanto, lutas pela cidadania. 
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Não é a disseminação da democracia, portanto, que constitui o objeto 
primordial da teoria política (ou se quisermos, da ação política), mas a 
própria ‘’democratização da democracia’’ em si, especialmente na forma de 
eliminação de suas exclusões internas.4

(...) [Trata-se] [d]a ideia de que democracia, entendida de maneira 
radical, não é o nome de um regime político, mas apenas o nome de um 
processo que poderíamos chamar tautologicamente de democratização 
da própria democracia (ou de quais reivindicações representa um regime 
democrático), portanto, o nome de uma luta, uma convergência de lutas 
pela democratização da democracia. O caráter essencial dessas lutas é que 
elas são necessárias não apenas para conquistar novos direitos ou “inventá-
los” historicamente, mas também para preservar os direitos existentes ou 
estabelecidos. Em um sentido crucial, a democracia nunca é algo que você 
possui, que pode reivindicar possuir (portanto, ‘trazer’ ‘ou’ conferir’); é 
apenas algo que você cria ou recria coletivamente. Ela não é alcançada, 
mas sempre está chegando ou se tornando, uma proposição que converge 
surpreendentemente com a ideia de teóricos políticos para os quais a própria 
cidadania está sempre “em construção”.5

(...) E se aceitarmos a idéia de Arendt de que a comunidade política carece 
de bases ontológicas ou naturalistas pré-estabelecidas, mas se baseia na 

4  It is not the spread of democracy, therefore, that constitutes the primordial object of political 
theory, but the ‘‘democratization of democracy’’ itself, especially in the form of the elimination of its 
internal exclusions (BALIBAR, 2008, p. 522)
5 The idea that democracy, understood in a radical manner, is not the name of a political regime 
but only the name of a process which we could call tautologically the democratization of democracy itself 
(or of what claims to represent a democratic regime), therefore the name of a struggle, a convergence 
of struggles for the democratization of democracy. The essential character of these struggles would be 
that they are necessary not only to conquer new rights or ‘‘invent’’ them historically (Lefort 1981), but 
even to preserve existing or established rights. In a crucial sense, democracy is never something that 
you have, that you can claim to possess (therefore ‘‘bring’’ or ‘‘confer’’); it is only something that you 
collectively create or recreate. It is not achieved but always is coming or becoming, a proposition which 
strikingly converges with the idea of political theorists for whom citizenship itself is always ‘‘in the 
making’’ (Van Gunsteren 1998). (BALIBAR, 2008, p. 526)
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reciprocidade de direitos e deveres entre seus participantes, uma nova noção 
de cidadania pode ser imaginada na forma de reciprocidade de direitos e 
deveres entre sedentários e migrantes ou nômades.6

Esta proposta de uma noção de cidadania, baseada na reciprocidade de direitos 
e deveres entre seus membros, nos parece particularmente importante, pelas 
possibilidades que ela abre. Principalmente por ser uma concepção de cidadania 
“includente”. Logo, não-excludente. 

Também nos chama a atenção que essa é uma concepção de cidadania que não 
depende de um princípio ontológico de universalidade. Logo, não é uma variação 
de uma cidadania cosmopolita e muito menos uma cidadania que precisa ficar 
circunscrita ao universo de um “povo” específico de um Estado-nação. Ela, ao 
contrário, apresenta-se como uma cidadania inclusiva e aberta a todos: seja um 
sedentário, um migrante, ou um nômade. Que inclui, portanto, não só aqueles que 
estão na (pré)posição já dada de membros reconhecidos do Estado-nação, mas que 
permite incluir o outro estrangeiro - como o migrante, e refugiado, ou apátrida.  

É uma cidadania que nos parece ser necessária para os dias de hoje, nos quais 
a humanidade atravessa uma grande crise humanitária relacionada à mobilidade 
humana, onde, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), em meados de 2022, 100 milhões de  pessoas  se encontram na condição 
de refugiados, de deslocamento forçado7. Pessoas obrigadas a deslocarem-se em 
virtude de guerras, conflitos étnicos, perseguição religiosa, desastres naturais, 
climáticos, situações de violência de diferentes tipos.

Essa crise humanitária é, também, uma das faces da crise de cidadania no 
mundo contemporâneo. Crise de cidadania porque, como já colocado, o mundo 
se organiza geopoliticamente a partir da prerrogativa da soberania de um Estado-

6 if we accept Arendt’s idea that the political community lacks any preestablished ontological or 
naturalistic bases but is grounded in the reciprocity of rights and duties among its participants (Balibar 
2007b), a new notion of citizenship can be imagined in the form of a reciprocity of rights and duties 
among sedentaries and migrants or nomads. (BALIBAR, 2008, p. 533)
7 https://www.acnur.org/portugues/2022/05/20/acnur-numero-de-pessoas-forcadas-a-
se-deslocar-ultrapassa-100-milhoes-pela-primeira-vez/#:~:text=Genebra%2C%2023%20de%20
maio%20de,Ucr%C3%A2nia%20e%20outros%20conflitos%20violentos. Acesso em maio de 2022.
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nação, que é quem decide quem é ou não seu cidadão, quem pode ou não pode 
entrar e estar dentro do seu território. E assim assistimos, cada vez mais, as 
fronteiras entre muitos Estados-nação tornarem-se espaços de exclusão de direitos 
humanos e de cidadania (DE GENOVA, 2019). 

É fato que nos dias de hoje muito regimes de fronteira correspondem a espaços 
de produção de exclusão, espaços onde o ato de atravessar uma fronteira pode 
converte uma pessoa em um imigrante “ilegal” (não-documentado), um refugiado 
indesejado. São cada vez mais visíveis regimes de controle de fronteiras dotados 
de complexos ordenamentos jurídicos de produção da “ilegalidade”. 

Partindo da justificativa da securitização de suas fronteiras, muitos Estados-
nação vêm adotando políticas de policiamento de fronteiras e captura de migrantes. 
Migrantes esses que, pelo arbítrio desses Estados, são convertidos em “imigrantes 
ilegais” (DE GENOVA; ROY, 2020). Ou que, ao se deslocarem conjuntamente, em 
grande número, passam a ser tratados como populações humanas “indesejáveis”, 
a serem confinadas em campos de refugiados - esses “não-lugares” oferecidos 
para esses “sem-lugares” e “sem-direitos” (AGIER, 2006, 2012). Vivemos, enfim, 
uma crise humanitária e de cidadania que é alarmante, e que nos permite pensar 
que esta é uma “era da migração não-documentada” (GONZALES; SIGONA; 
FRANCO; PAPOUTSI, 2019). 

Mas, ao mesmo tempo, essa é uma crise que diz muito sobre a determinação 
humana, pois são milhares de pessoas que no mundo de hoje - motivadas pela 
esperança e/ou por fundado temor -  resistem e se movem, deslocam-se, insistindo 
e resistindo no seus direito à mobilidade, exercendo o seu “direito de fuga”, nos 
lembrando que o direito à mobilidade é um direito humano. 

Muitas dessas pessoas que resistem, persistem, exercem seu direito à 
mobilidade, que se movem pela esperança, estão chegando no Brasil.  Batem à 
nossa porta, pedindo acolhimento, refúgio. E nesse quadro acolhê-las é responder 
de imediato às suas necessidades mais urgentes. É, portanto, dar. Mas é preciso 
também estar aberto ao receber. É preciso não esquecer que a reciprocidade é 
fundamental para a vida social humana. Como nos ensina Marcel Mauss, a vida 
social humana se funda no dar-receber-retribuir e o que nos liga uns aos outros é 
também o “dom”, a “dádiva” (MAUSS, 2003). 
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Em uma sociedade como a brasileira, com tantos desafios na construção de sua 
cidadania, é preciso considerar que esses novos migrantes podem ser parte e trazer 
novas contribuições nessa construção. Defende-se aqui um outro olhar para eles. 
Não o olhar que os vê como problema. Mas um olhar com uma maior abertura 
aos dons, às dádivas que apátridas, refugiados, solicitantes de refúgio, migrantes 
internacionais trazem consigo. Um olhar no qual acolhê-los não é só os ver 
como quem está aqui para receber. Mas também como quem pode dar, retribuir, 
contribuir. É bem mais do que reconhecer-lhes a dignidade. É colocá-los ao nosso 
lado na nossa luta por uma sociedade cada vez mais democrática e cidadã.
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“ [...] a Economia de Francisco se liga com desafi os éticos universais que claramente o pensamento social da 
Igreja Católica os acolhe; enquanto que deslegitima o sistema de mercado autorregulado, reestruturado pelo 
neoliberalismo.” 
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Diálogos e Confrontos da Economia 
de Francisco

Guilherme C. Delgado1

Introdução

A organização deste texto percorre o caminho inverso do convencional, ao 
tratar em primeiro lugar do diálogo ou confronto da economia de Francisco com 
as economias mundanas – Seção 2, 3, para na seção 4 tratar mais explicitamente da 
Economia de Francisco. A abordagem desta é lida em atualização e continuidade 
ao pensamento sócio-econômico da Igreja católica, desde a Encíclica Populorum 
Progressio de Paulo VI (1967) e principalmente da ‘Encíclica Caritas in Veritate’, 
de Bento XVI (2007), que,  de certa forma, constituem os argumentos fundantes 
dos diálogos e confrontos claramente percorridos por Francisco.

1 Doutor em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Professor no Programa de Pós-Graduação em Economia na Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
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Por outro lado, é preciso advertir desde o início que a proposta da Economia 
de Francisco, enunciada na Mensagem de Assis de 1° de maio de 2019, não é 
nem pretende   ser mensagem de fundação de um sistema econômico ou mesmo 
definida como algo que as teorias da metodologia científica chamam de novo 
paradigma científico. Ao contrário, é uma proposta de diálogo com o que existe 
no mundo, tanto no sentido das experiências concretas, quanto das concepções 
mais elaboradas no plano teórico, que de  alguma maneira possam resgatar valores 
éticos subjugados pela corrente principal da economia de mercado autorregulada.

Economia de Francisco é inspiração ética, que se alimenta na sua vertente 
ecológica notoriamente influenciada por Francisco de Assis, trazido ao século XXI 
com a Encíclica Laudato Si; e na sua vertente de relações humanas pelos princípios 
evangélicos de proteção social aos incapacitados, e no atendimento de necessidades 
básicas universais, principalmente aos mais pobres. Os verbos que no início da 
Mensagem de Assis prenunciam suas prioridades – fazer viver, humanizar, incluir e 
cuidar da criação; e os contrapontos verbais utilizados – matar, excluir, desumanizar 
e depredar a criação (natureza), fazem antever diálogos e confrontos inescapáveis da 
Mensagem de Assis, que aqui aparecerão mais explicitamente em cada seção.

Mas a mensagem de Assis não é algo isolado do pensamento social da Igreja, 
como de forma um tanto retrógrada argumentam certos ultraconservadores 
do campo eclesial. E neste sentido, se percorrermos com atenção a última 
seção, veremos os  argumentos fundadores das críticas à economia capitalista 
já no Populorum Progressio de Paulo VI, e de certa forma as ideias-força do 
desenvolvimento econômico sob enfoques éticos completamente distintos, já na 
Caritas in Veritate (2007), de Bento VI,  Encíclica estruturada para homenagear os 
40 anos da Populorum Progressio.

Diálogos e Confrontos com Distintas Éticas Econômicas

Vou recorrer novamente ao preâmbulo da Mensagem de Assis (2020) 
dirigida …”aos jovens economistas, empresários e empresárias de todo o mundo, 
convidando-os a uma iniciativa de estudo e prática de uma economia que faz viver 
e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação 
e não depreda”; para de certa forma contextualizar o objetivo maior da própria 
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Economia de Francisco. O estudo e a prática de algo que se define por contrapontos 
verbais, pressupõe que precisamos desde logo realizar discernimentos e escolhas, 
perante uma realidade temática povoada por luzes e sombras. Há, por sua 
vez, lugar pragmático às experiências vividas, que precisam cada vez mais se 
multiplicar, com o cuidado de não reproduzirem semeaduras daninhas. E de 
maneira insuperável, transparece evidente a necessidade do estudo e do diálogo 
com as economias alternativas àquela que mata, desumaniza, exclui e depreda  a 
criação (natureza). E para discernir com relação aos sujeitos com quem se dialoga 
– as  chamadas economias alternativas, distinguindo-as do sujeito oculto com 
quem se confronta, é preciso uma incursão preliminar ao legado da Economia 
Clássica; com que metodologicamente iniciamos a abordagem do estudo.

O legado da ética da economia clássica e suas consequências atuais 

A fundação da Economia como ciência moderna se dá nos marcos das 
transformações culturais, sociais e econômicas, que da Europa se desencadearam 
para o mundo a partir da segunda metade do Sec. XVIII – o Iluminismo, a 
Revolução Industrial, a Filosofia Empirista e suas interconexões, que condensam 
o campo de rupturas econômicas e ideológicas com o antigo sistema feudal, por 
um lado, e por outro, com a Ética clássica da filosofia grega. Isto tudo se dá no 
contexto da modernidade, em que nascem a Economia Política e várias outras 
ciências particulares, com pretensão de objetividade experimental e autonomia 
em relação ao conhecimento filosófico, tendência manifestada  já no Século XX à 
chamada Economia Positiva.

A filosofia empirista de David Hume (1711-1756), precedida pelas formulações 
econômicas de caráter utilitário do Conde Bernard de Mandeville (1670-1733), 
realizam uma ruptura radical com a ética clássica. Ao contrário da Ética filosófica, 
para seguir o poema síntese de Bernard de Mandeville (Fabula das Abelhas – 
op. cit.) – são os vícios privados que promovem os benefícios públicos; e não as 
virtudes humanas.

Para David Hume, a descoberta da verdade filosófica e o agir humano se 
distinguem por  suas motivações. Enquanto a primeira “descobre verdades, mas 
na medida em que as verdades descobertas pela razão não provocam desejos, 
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nem aversão, é óbvio que não podem influenciar o comportamento humano” 
(COMPARATO, 2006, p. 78).

A ética empirista-utilitária será formulada como princípio unificador dos 
espaços público-privado por Bernard de Mandeville, sendo o núcleo dessa 
unificação a combinação do auto interesse individual, maximizando o ganho 
econômico e impelindo a ação dos agentes econômicos, com que arrastariam 
mercados múltiplos a se mobilizarem, conduzidos por uma “mão invisível”. Todas 
as considerações sobre o agir ético - no sentido da virtude e do bem comum, 
ficam dispensadas deste contexto; mas o contrário, como de forma explícita 
afirma a Fábula das Abelhas – são os vícios – a desonestidade, a avareza, a inveja 
e a vaidade e tudo mais quanto seja vicioso no comportamento humano as fontes 
da riqueza geral e móvel da ação econômica (MANDEVILLE, 2017, p.4).

Essa formulação original de Mandeville, excluídas as derivações morais 
escandalosas, mas não seu núcleo teórico, ficará explícita na teoria utilitária da 
“...Riqueza das Nações”, de Adam Smith, com a ideia do auto interesse individual 
impulsionando a troca de bens e serviços, sendo esta “propensão natural à troca”, 
conduzida por uma mão invisível do mercado, realizadora do bem comum e da 
riqueza das nações:

Não é por generosidade que o homem do tacho, quem faz a cerveja, ou 
o padeiro nos fornecem os alimentos: fazem-no no seu próprio interesse. 
Não nos dirigimos ao seu espírito altruísta, mas sim ao seu amor próprio. 
Nunca lhe falamos das nossas necessidades, mas dos seus próprios interesses 
(SMITH, 2009, p. 14).

O princípio utilitário liga toda uma corrente de precursores da Filosofia 
Empirista com os fundadores da economia moderna – Bernard de Mandeville, 
David Hume, Adam Smith, David Ricardo, dentre outros. Essa associação de 
empiristas e economistas se expressa pela combinação da ética do interesse 
próprio, impelida por paixões, preferências e desejos de renda e riqueza, por um 
lado; associados, por outro, ao progresso técnico – espécie de aliança ajustada 
para promover a riqueza nacional, posteriormente estilizada na linguagem do 
desenvolvimento econômico. 
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A ideia do progresso técnico como uma espécie de pedra angular da 
Revolução Industrial já está em Adam Smith, que destaca o princípio da divisão 
do trabalho, quando se transita da produção artesanal à produção manufatureira2. 
Irá influenciar decisivamente todas as correntes do pensamento econômico 
dos séculos XIX e XX – Clássicos, Marxistas, Neoclássicos, Schumpeterianos, 
Keynesianos etc.

Sobre esta base do utilitarismo individual e do progresso técnico, sob a direção 
de uma classe de empreendedores capitalistas, erige-se um sistema econômico 
planetário, simultaneamente muito eficiente e eficaz à produção de mercadorias 
e serviços mercantis, sem paralelo na história; mas desigual na repartição dos 
frutos desse progresso material e também crescentemente predatório do ponto de 
vista da relação com a natureza.

Coube à geração dos anos 30-40 do século passado, colocar na agenda política 
dos países capitalistas a problemática da desigualdade, de permeio com as pressões 
contestatórios do socialismo. Mas o sistema, no pós-II Guerra Mundial absorveu 
a crítica keynesiana sobre o desemprego cíclico e sobre a necessidade de intervir 
na distribuição de renda, dada a endógena tendência do sistema por desigualdade 
na distribuição de renda e riqueza.

À geração do século XXI cabe enfrentar problemas mais complexos: o 
aprofundamento da desigualdade econômica, com os sucessivos ataques ao Estado 
do Bem-estar; e a manifestação explícita de um problema ecológico planetário, 
desafiando o paradigma do  progresso técnico como finalidade do sistema.

Problemas Estruturais Repõem Dilemas Éticos no Século XXI

O legado da “ética econômica” dos fundadores da economia moderna esteve 
sempre presente, mas frequentemente em xeque por ocasião das crises econômicas 
cíclicas de caráter geral, como também nas situações de catástrofe global, como 
foram as duas Guerras Mundiais do Século XX. Em tais situações, forjam-se as 

2 Cf. Adam Smith in - ...as causas da Riqueza das Nações”, op. cit., quando trata 
especificamente – ‘Da Divisão do Trabalho’ -, contribuição seminal na abordagem do progresso 
técnico como mola propulsora à elevação sistemática da produtividade do trabalho, considerada 
então na transição de uma economia de base artesanal para uma economia manufatureira.
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bases da proteção social do Estado do Bem-Estar e das Convenções de proteção 
ao trabalho da Organização Internacional do Trabalho, tendo em vista introduzir 
instituições de direito econômico e social nas áreas do trabalho, da educação, 
saúde, assistência social e previdência social, independentemente das regras 
mercantis da economia.

Essas instituições (do Estado de Bem-Estar) contudo, não se caracterizam como 
modelos tendentes a mudar estruturalmente o sistema econômico, até porque se 
situam na estrutura do Estado; e do ponto de vista econômico implicam apenas 
um pacto redistributivo, de grau variável em cada país; que uma vez rompido 
acarretaria desigualdades crescentes e formas de privação social insanáveis 
endogenamente pelo sistema econômico.

Sob o enfoque do pensamento teórico em Economia, a justificativa do Estado 
do Bem-Estar é encontrável na Teoria Geral... de John M. Keynes (op. cit. – cap. 
20), ao enfrentar os problemas do desemprego cíclico e da má distribuição de 
renda, assumidamente como questões endógenas do sistema. Essa corrente 
teórica, conquanto hegemônica no Pós II Guerra, faz a crítica ao pensamento 
liberal clássico e neoclássico, que desde anos 30 do Século XX já se opunha ao 
Estado do Bem-Estar e que a partir do final do século XX irá ser recuperada no 
chamado neoliberalismo.3

Mas voltando ao Estado do Bem-estar e ao keynesianismo no contexto do 
enfoque deste  artigo, há uma variação de enfoque ético da economia mercantil, 
no sentido de que  a  esta se acopla um subsistema de proteção social ou seguridade 
social de caráter universal, mas com variantes nacionais importantes em termos 
de cobertura e atendimento da população, com o ponto em comum de que todos 
esses sistemas são suportados por apreciável aporte de meios tributários.

3  A ideologia neoliberal esteve muito em voga a partir dos anos 80 do Séc. XX, desde 
a queda do socialismo real e a ascensão dos conservadores ao estilo Ronald Reagan (EUA) e 
Margareth Thatcher (Reino Unido). Recuperam-se à época autores neoclássicos dos anos 30/40 do 
Sec. XX, batidos no debate teórico contra o pensamento Keynesiano, a exemplo de L. W. Hayek e 
suas teses contidas no livro – O Caminho da Servidão, op. cit.
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Tal arranjo institucional pressupõe um certo pacto ético-político interno 
a cada país, que é hegemônico, principalmente na Europa Ocidental do Pós II 
Guerra; mas que começa a se fragilizar com o advento do neoliberalismo, cuja 
principal bandeira é converter direitos sociais em contratos de seguro privado nas 
áreas chave da proteção social.

Por sua vez, do ponto de vista antropológico e ético econômico - o Estado 
do Bem-estar não afeta o comportamento do hommo-economicus, mas realiza no 
plano da distribuição certa “desmercadorização” do consumo de determinados 
bens e serviços, mantendo intacto o sistema produtivo nos moldes da economia 
mercantil. Tudo dependerá do pacto político que realiza a redistribuição da renda 
tributária, para o sistema de seguridade social funcionar.

A mudança ética é de caráter macro político, com a criação dos sistemas de 
proteção social provedores dos direitos sociais na forma de benefícios monetários e 
serviços sociais (saúde, educação básica, previdência pública universal, assistência 
social, habitação popular etc.) .

Por outro lado, mudanças estruturais e ideológicas profundas do capitalismo 
mundial - do final do Século XX às duas décadas do Século XXI-, afetam 
sensivelmente os pactos políticos nacionais do Estado do Bem-estar; a um tempo 
em que os corifeus do neoliberalismo recuperam o pensamento conservador do 
Estado mínimo e da  autossuficiência dos mercados. Pensadores ultraconservadores 
negam os direitos sociais  e a legitimidade da taxação progressiva da renda e da 
riqueza como forma de atender pessoas socialmente debilitadas, a exemplo de 
L. Von Hayek.4 Esse pensamento é reintroduzido na agenda neoliberal, mesmo 
depois das derrotas sofridas com o debate keynesiano desde os anos 30.

Obviamente o neoliberalismo ou mesmo o liberalismo econômico clássico 
sempre foram objeto de crítica do pensamento social da Igreja Católica.

Por sua vez, as formulações da proteção social do Estado do Bem-estar contém 
pontes de diálogo, sem, contudo, formular um modelo antropológico alternativo 
ao homo-economicus da economia liberal.

4  Ver L. W Hayek in – O Caminho da Servidão, op. cit.
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Há Pontes de Diálogo com as Economias Humana e Ecológica

Há na literatura econômica crítica à economia mercantil e principalmente na 
“práxis” social da sociedade civil, iniciativas econômicas geridas por princípios 
de solidariedade, cooperação mútua e proteção social que dialogam diretamente 
com a Mensagem da Economia de Francisco. Ainda que não constituam 
um subsistema econômico estruturado, a exemplo do Estado do Bem-estar, 
apresentam-se na literatura internacional e principalmente na prática social com 
as propostas ao estilo de A Economia Social e Solidária.5 Outra Economia é 
Possível6 e Ensaios de Economia Solidária7. Já nas experiências internas da 
Igreja católica, o Movimento dos Focolares e suas iniciativas de Economia de 
Comunhão8 se inscrevem neste mesmo campo da economia humana, com a 
espiritualidade da caridade e solidariedade, de inspiração da sua fundadora 
Chiara Lubich.

Essa literatura referida revela acervo significativo de experiências de 
cooperação e solidariedade econômica, principalmente junto aos setores mais 
afetados pelas crises econômicas, que por razões e motivações sociais relevantes 
se colocam na contracorrente da economia dominante. Com toda razão, esse 
campo se coloca na esfera da economia humana, dialoga diretamente com as 
preocupações da Mensagem da Economia de Francisco, mas assim como esta, 
também apresenta seus enigmas, ainda não plenamente decifrados.

Por outro lado, a afirmativa que encabeça esta seção, supõe a possibilidade 
desse diálogo pragmático e fecundo no campo das experiências vividas; mas tem 
também a pretensão à abordagem teórica das economias humana e ecológica 
críticas ao mainstream, capazes de dialogar com a Economia de Francisco.

5 Ver de Jean-Louis Laville – A Economia Social e Solidária.., op. cit.
6 Ver de Manuel Castells (Org. – 2019) – Outra Economia é Possível..., op. cit.
7 Ver de Paul Singer – Ensaio de Economia Solidária, op. cit.
8 A ‘Economia de Comunhão’ é experiência comunitária do Movimento Focolares 
(Focolares), inspirado em sua fundadora, Chiara Lubich, cujas reminiscências vêm do período 
imediatamente posterior à II Guerra Mundial.
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Com o risco inevitável da simplificação que os limites deste texto impõem, 
vou tentar fazer uma síntese muito breve daquilo que na literatura de 
circulação acadêmica se costuma apresentar como referência, respectivamente 
de economia humana e crítica ao desenvolvimento econômico convencional; 
e de economia ecológica crítica ao  main-stream, sempre na perspectiva do 
diálogo, ora sob conjectura.

No primeiro caso – de crítica ao desenvolvimento econômico, a meu juízo, o 
economista e filósofo Amartya Sen, consegue fazer uma espécie de síntese teórica 
no livro Desenvolvimento como Liberdade9 - sobre os fundamentos éticos de 
uma teoria  alternativa do desenvolvimento, ancorada em valores muito próximos 
à Mensagem da Economia de Francisco. O autor apresenta as capacidades 
inerentes aos seres humanos como fonte principal do desenvolvimento, ao mesmo 
tempo em que identifica os fatores de privação ou obstrução ao desenvolvimento 
como obstáculos que constrangem essas capacidades. Daí que, o objetivo do 
desenvolvimento na sua obra consiste em remover/desobstruir os fatores de 
privação humana, condição de possibilidade à liberdade das capacidades humanas 
a fazer escolhas de valores que lhes são caros.

Traduzindo para uma linguagem teológica, a obra de A. Sen está nos dizendo 
precisamente que são os dons e carismas da graça de Deus, de que são dotadas as 
pessoas em geral e cada uma em particular, que se caracterizam como as fontes 
do desenvolvimento humano. Mas o resgate destes dons requer o desbloqueio das 
privações, que impedem as pessoas de exercitar suas liberdades – as privações da 
saúde,   educação, trabalho, direitos políticos e sociais etc. O progresso técnico, 
que na teoria convencional é finalístico, aqui vira um meio necessário a serviço 
de um fim, quando se  realizam ações de desbloqueio das privações humanas e de 
apoio às capacitações.

Não por acaso, Amartya Sen foi convidado de honra para o encontro de Assis, 
que deveria se realizar no final de março de 2020 e que se realizou de forma virtual 
no mês de novembro, devido às restrições da Pandemia COVID 19.

9 Ver de Sen, Amartya (2000) – Desenvolvimento como Liberdade, op. cit.
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No segundo caso, da economia ecológica, há muitas evidências do seu avanço 
experiencial, senão por convicção, por estado de necessidade. Mas uma síntese 
teórica é  ainda arriscada fazer. O que vou tentar sintetizar é uma espécie de 
manifesto fundador, na área econômica, com a contribuição do físico e filósofo e 
economista romeno-norte-americano Nicholas Georgescu Roegen.10

O que atualmente é consenso empírico mundial sobre o aquecimento global 
e suas causas de origem econômica, é motivo de um interessante trabalho de 
Georgesku, ainda nos anos 70 do século passado – “Energia e Mitos Econômicos” 
(Gerogesku, 2005, op. cit.), no qual o autor apresenta tese crítica à moderna 
economia pela sua característica intrínseca de “alta entropia” e “alta depleção” dos 
recursos naturais não renováveis. Esses conceitos significam respectivamente – 
perda de energia útil por dissipação, na forma de gases; e consumo crescente de 
fontes naturais de matérias primas não renováveis e que, portanto, tendem ao 
esgotamento, tese já visitada e respaldada pelo Relatório do Clube de Roma no 
início dos anos 70 do século passado.11

Georgesku Roegen é considerado um dos fundadores da Economia Ecológica, 
malgrado suas teses tenham provocado sua marginalização da vida acadêmica 
norte-americana. Mas o evoluir do tempo corroborou crescentemente suas teses, 
que têm também uma significação filosófica peculiar, qual seja - uma tendência 
endógena do sistema econômico, pelo efeito da alta entropia, a produzir caos 
planetário ao invés de organizar o cosmo com sua promessa de desenvolvimento.

Muito embora o autor (Nicholas Georgescu) não dialogasse a essa época (anos 
70 do século passado) com o pensamento eclesial, até porque a questão ecológica 
ainda não era tema relevante da doutrina social da Igreja, as questões levantadas 
por Georgescu têm implicações reais – econômicas e extra econômicas, e serão 
considerados com toda relevância no pensamento social da Igreja do Século 21, 
como já referismo nesta segunda seção deste trabalho.

 

10 Ver artigo citado de Georgescu, Nicholas R. (2005) – ‘Energia e Mitos Econômicos’. Op. cit.
11 Ver Relatório Meadows ou do Clube de Roma, de 1972, intitulado ‘Os Limites do 
Crescimento’ – (disponível na internet)
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A Ecologia Integral como nova Cosmologia e suas Implicações

A ideia-força de um novo homo-ecologicus visceralmente distinto do homo 
economicus da modernidade, é uma proposta bem fundamentada na Encíclica 
Laudato Si, metodologicamente pelas antinomias que levanta, embora sem 
explicitar a afirmação  como aqui levanto.

Do ponto de vista antropológico é possível fazer uma espécie de confronto 
conceitual da  ética econômica do homo economicus, estilizada anteriormente, 
confrontada ao modelo da ecologia integral da Encíclica Laudato Si (capítulo IV). 
Essa comparação  permite um confronto radical de ética econômica, que nem 
mesmo o socialismo real visitou.

São duas culturas ou duas perspectivas civilizatórias que descrevem antinomia 
profunda do homo economicus X homo ecologicus nos termos das suas relações 
básicas, como segue; e que merecem destaque:

1. O homo economicus é movido exclusivamente pela pulsão egoísta e 
utilitária no comportamento microeconômico, seja como consumidor, seja 
como como empreendedor, seja como trabalhador; suas relações econômicas 
com outros indivíduos se dão nos marcos estritos do utilitarismo (troca 
mercantil); o mesmo se aplicando às relações com a natureza, à sociedade e a si 
próprio. O princípio, de origem hedonista, de obtenção do máximo benefício 
individual (prazer) ao menor custo (sacrifício privado) é compulsório, 
pelo suposto de uma ética utilitária estrita da concorrência mercantil. E 
em assim agindo, alavancado, pelo progresso técnico, essa conduta geraria 
crescimento econômico geral, balizado por um sistema de preços mercantis 
de oferta e de procura, conducentes mecanicamente ao equilíbrio de preços 
entre compradores e vendedores. Todas as relações econômicas seguem os 
princípios da racionalidade instrumental, ignoram os efeitos externos de 
suas ações para com terceiros (externalidades) e principalmente para com 
a natureza.

2. O homo ecologicus da economia ecológica, segundo os princípios da 
ecologia integral, mantém relações completamente distintas – consigo 
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próprio, com os outros seres humanos e com a natureza, porque mantém 
uma relação com Deus (dentro do approach teológico).

Sendo como são seres da natureza (ou da criação no enfoque teológico), o con-
sumidor, o empreendedor e o trabalhador na economia ecológica perseguem a 
harmonia e o cuidado para com a natureza como norma de conduta humana. 
À produção e ao consumo ecológico estão diretamente associados, respectiva-
mente: os padrões de minimização da entropia da terra (no sentido território 
e planeta); e geração de um valor de uso final saudável para consumo humano. 
A relação com a terra orienta-se por dois pressupostos, centrados numa ética 
da vida, assim definidos por Leonardo Boff:

O primeiro consiste em considerar como valor supremo a salvaguarda de Gaia. 
Se ela não subsistir e persistir, desaparecem as bases para quaisquer outros valo-
res. Frustra-se o projeto cultural, o projeto político mundial, o projeto humano. 
O segundo consiste em conservarmos as condições planetárias, bioatmosféri-
cas, biossociológicas e espirituais para realização pessoal e coletiva da espécie 
humana...Estes dois princípios se desdobram em outros dois: a solidariedade 
planetária e o contrato geracional (Boff, 1999, 119).

Dentro desses pressupostos de uma ética da vida penetrando em todas as 
esferas do agir humano, na perspectiva de reorganizar e reconstruir as bases de 
uma nova aliança do ser humano com a realidade circundante, social, terrena 
e cósmica, é que se situa a economia ecológica ao estilo da ecologia integral, 
configurando em verdade uma nova cosmologia. Esta, teria o sentido de reversão 
das tendências caóticas da economia moderna, para gerar em  perspectiva um 
novo pacto relacional humano e ecológico.

A perspectiva de uma nova civilização ecológica passa necessariamente pela 
superação do homo economicus da modernidade, causa provável dos muitos 
riscos ambientais, sociais, sanitários e econômicos, que se acumulam de forma 
estressante na desordem cósmica.
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Fundamentos Éticos das Economias Humana e Ecológica e 
Confronto com a Economia Regulada12

No mundo real a necessidade de recorrência às economias alternativas 
é ela própria decorrente da insuficiência teórica e pragmática da economia 
capitalista a resolver  problemas econômicos fundamentais, que não cabem 
nos fundamentos éticos utilitários individuais configurantes dos mercados 
auto regulados pelo seu próprio sistema de preços expressos em dinheiro. Esta 
formulação fica mais clara quando partimos do desenho do sistema econômico 
do mercado autorregulado. Este é construído para atender desejos e preferências 
dos consumidores dotados de renda e riqueza para adquirir bens e serviços cujos 
preços expressos monetariamente seriam a única referência ética admitida pelo 
sistema: o valor utilidade.

Por sua vez a Economia Humana, seja na acepção antropológica preexistente 
à Economia do Mercado, seja na configuração histórica contemporânea contém 
finalidades, que resumidamente poderíamos assim descrever: 1) atender 
necessidades econômicas básicas de subsistência; 2) Prover proteção social, 
contém riscos incapacitantes ao trabalho humano; 3) realizar o desenvolvimento 
das capacidades humanas.

Notoriamente já existe aqui uma diferenciação profunda de caráter conceitual 
e pragmático: não são desejos e preferências expressos em demandas monetárias, 
o objeto primordial dessa economia, mas necessidades humanas básicas; para o 
que fica imprescindível incluir várias categorias de direitos sociais de acesso aos 
bens econômicos produzidos, sob quaisquer condições técnicas.

Por outro lado, no terceiro enfoque – o da Economia Ecológica – as relações 
econômicas da produção, consumo, distribuição de renda etc, pelas suas 
inexoráveis relações com o espaço da natureza -lembrar que todos os seres vivos 
compõem o espaço de natureza, contêm eles próprios um valor intrínseco: a 
intencionalidade do viver de todas as espécies e não apenas na espécie humana, 
como valor maior dessa economia. Considere-se, ademais, que há uma única 

12 A Seção 3 está baseada nos capítulos 4 e 5 do livro de Delgado, Guilherme C. - Rumo ao 
Mundo de Francisco… op. cit.
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espécie em condições de refletir e agir conscientemente para cultivar e cuidar os 
bens da criação com respeito à dinâmica ecológica.

A Economia Ecológica, filha adotiva do Movimento Ecológico irá formular-
se também na contracorrente da economia auto regulada pelo capital, pelo fato 
de propor inovações ecológicas normativamente reguladas, que se contrapõem às 
inovações econômicas  mercantis estritas, tendo em vista mitigar e reverter os riscos 
de destruição do espaço de natureza, tão bem descritos na Encíclica Laudato Si.

Por seu turno, as inspirações da Economia de Francisco sobre o não matar, não 
excluir, não desumanizar e depredar a criação fazem conexão com os princípios 
éticos ora enunciados da Economia Humana e da Economia Ecológica. Mas as 
instituições concretas da Economia Humana operantes na história contemporânea, 
do ponto de vista sistêmico dependem da natureza e profundidade do chamado 
Estado Social em cada país; enquanto que os estatutos da Economia Ecológica 
dependem dos espaços contemporâneos para pôr em marcha as várias formas de 
transição ecológica, potencialmente recomendados pelas sucessivas Conferências 
do Clima, desde 1992.

O que parece evidenciado do ponto de vista da evolução ética cultural mais 
ampla, muito embora contraditada por interesses econômicos constituídos, é a 
inadequação do legado da economia clássica, recalibrada pelo neoliberalismo 
econômico, como guia orientador do sistema econômico planetário.

As questões cruciais do desemprego, das migrações e das condições de vida 
dos mais pobres face às crises recorrentes do sistema econômico, não encontram 
resposta nesse legado clássico; como também não encontram respostas adequadas 
às necessárias inovações ecológicas, que à falta de apoios institucionais ficam 
inviabilizadas. Finalmente, iniciativas populares na linha de solidariedade e de 
cultura da ecologia integral tornam-se cada vez mais necessárias à subsistência 
humana, mas infelizmente em sua maioria no Brasil atual se dão à margem dos 
mercados organizados, como das políticas públicas.

Os Enfoques dos Documentos Eclesiais Recentes

Vou tomar como ponto de partida desta seção a Encíclica Caritas in Veritate. 
Seu conteúdo, muito focado nas questões da economia e do desenvolvimento 
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e seu diálogo e inovações com relação à Encíclica Populorum Progressio, que 
então (2007) fazia 40 anos, antecipa uma linha  de reflexão do pensamento 
eclesial doutrinário para o Século XXI, em dois eixos principais – decrítica ética 
à economia real e de prospecção a uma nova cultura econômica na história do 
tempo presente.

Por sua vez, o Papa Francisco retomará com uma ênfase particular várias 
das questões levantadas na Encíclica Caritas in Veritate. Da crítica à economia 
mercantil à prospecção para novos rumos de uma economia humana e ecológica, 
observa-se peculiar destaque às mudanças pastorais internas à Igreja, que se 
expressam em vários documentos eclesiais principais –Evangelii Gaudium - 2013, 
Laudato Si – 2015, Querida Amazônia – 2020, como também em inúmeras outras 
iniciativas – visitas, Sínodos, falas aos Movimentos Populares, atos de gestão 
interna etc., que têm por tônica - direitos econômicos e sociais em contraposição 
aos determinantes econômicos de caráter idolátrico, que denúncia.

Nesses documentos citados, como nas outras iniciativas, vamos nos concentrar 
nas abordagens sobre sentido da economia, destacando em especial a crítica direta 
ou implícita ao homo economicus de uma economia mercantil (autorregulada), em 
contraposição aos valores de uma ética econômica responsável para com a vida.

Sobre a Encíclica Caritas in Veritate

A Encíclica Caritas in Veritate – 2007, do Papa emérito Bento XVI, é 
provavelmente o documento da doutrina social da Igreja Católica Romana, 
que de forma conceitual faz a crítica mais contundente à economia mercantil 
autorregulada, quando explicita a questão dos fins dela própria e afirma 
claramente que a economia moderna não tem sentido a partir de si própria 
e tampouco o chamado desenvolvimento econômico.13 Esta formulação, na 
verdade, já está presente na Encíclica Populorum Progressio - 1967, de Paulo 
VI, que completara 40 anos nessa ocasião, à qual Bento XVI quis homenagear e 
retomar temas comuns.

13 Ver em especial na Encíclica Caritas in Veritate os capítulos III - “Fraternidade, 
Desenvolvimento Econômico e Sociedade Civil” e VI - “O Desenvolvimento dos Povos e a Técnica”.
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O desenvolvimento econômico é um desses temas comuns, a que Bento 
XVI chamou atenção para novas questões, a exemplo do meio ambiente e das 
finanças globais, ainda pouco relevantes à época da Populorum Progressio, mas 
muito importantes na atualidade, precisamente para discernir sobre rumos do 
desenvolvimento, que a própria economia não é capaz de fazê-lo; ou quando o 
faz pelos seus valores internos, conduz a humanidade aos impasses das crises 
econômicas e ecológicas, sem controle.

Por outro lado, antecipando no nível teórico, questões que o Papa Francisco 
trataria tempos depois, com toda ênfase no nível pastoral, Caritas in Veritate 
realiza um diagnóstico ético-antropológico radical do homo economicus da 
economia mercantil em várias questões que lhes são fundamentais, contrapondo 
argumentos de uma ética econômica externa à disciplina convencional. Os valores 
que destaca estão subliminarmente em oposição às omissões e anti-valores do 
sujeito oculto com quem conversa, a economia mercantil autorregulada: 

a) Enfatiza valores externos à economia mercantil – confiança, 
credibilidade e coesão social, que não podem ser produzidos pela 
economia, mas que lhes são essenciais ao próprio funcionamento (cf. 
n. 32), sem o que a incerteza corrói os comportamentos produtivos e o 
aproveitamento dos recursos humanos. Idêntica ponderação aparece no 
Documento Oeconomicae et Pecuniariae Questiones, de 2018 (op. cit.), 
da Congregação para Doutrina da Fé (ver n. 13).

b) Faz a crítica ao egoísmo utilitário do homo economicus da economia 
mercantil, associado ao progresso técnico, de cujo casamento clássico 
e neoclássico emerge a Ciência da Economia; e mais tarde (Sec. XX) 
a teoria do desenvolvimento econômico. Destaca valores essenciais 
abandonados nesse casamento: i) - o caráter relacional da conduta 
humana (n. 53); ii) - a categoria fundamental da graça e do dom gratuito 
como motora do desenvolvimento humano (n. 34), sendo o progresso 
técnico subsidiário e nunca finalístico.

c) Caritas in Veritate dedica um capítulo (Capítulo IV) à relação do 
“Desenvolvimento dos Povos ... e Ambiente”; e outro (Cap. VI) ao 
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“Desenvolvimento dos Povos e a Técnica”, antecipando questões ético 
teológicas que a Encíclica Laudato Si, do seu sucessor, abordará de 
maneira enfática, tanto no aspecto crítico ao homo economicus moderno, 
quanto ao anúncio de um prospectivo homo ecologicus.

As Várias Contribuições do Papa Francisco

Todos os temas de economia e desenvolvimento realçados na Encíclica Caritas 
in Veritate são retomados nas muitas falas públicas do Papa Francisco, desde 
2013: Exortações Pós-Sinodais, Encíclicas, Cartas-Mensagem, Pronunciamentos 
a Movimentos Populares, “Moto-Próprio”, Homilias etc.

Para efeito dos objetivos deste texto, vou selecionar para o período 2013-
2020 um conjunto dessas falas, muito significativas ao esclarecimento do enigma 
proposto pela Mensagem da Economia de Francisco: 1- Exortação Apostólica 
Evangelii Gaudium – 2013; 2- Encíclica Laudato  Si 2015; 3-Oeconomicae et 
Pecuniariae Questiones- 2018 (Documento da Congregação para Doutrina da Fé 
e Dicastério para O Desenvolvimento Humano Integral); 4- Carta do Papa ao 
Presidente da Pontifícia Academia para a Vida (2019); 5 –Exortação Apostólica 
Pós-Sinodal - Querida Amazônia- 2020.

Cada um destes documentos mencionados aborda questões eclesiais, 
teológicas e pastorais em diversos níveis, de maneira que a leitura que aqui faço 
deles é específica às questões sobre  economia e desenvolvimento, com objetivo 
direcionado ao esclarecimento do enigma ora em discussão (Mensagem sobre a 
Economia de Francisco).

O que há de comum em todos esses textos, pretendo didaticamente sintetizar 
em quatro pontos para análise, a saber:

1. Sobre o caráter destacadamente pastoral das múltiplas falas doutrinais 
de Francisco, característica distintiva e frequente de suas manifestações 
públicas;

2. Sobre as críticas profundas à associação do individualismo econômico 
em aliança ao progresso técnico como finalidade da economia;
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3. Sobre a crítica à idolatria do dinheiro;

4. Sobre a emergência de uma nova antropologia econômica – o homo 
ecologicus, de uma nova economia humana e ecológica em construção.

A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium de 2013, no início do seu mandato 
eclesial, demarca um conjunto de características que pretende imprimir ao que se 
poderia chamar de programa do pontificado. Conquanto as questões não sejam 
inéditas aos papados precedentes, distinguem-no, sobretudo pela orientação 
pastoral da Igreja Católica aos problemas típicos do Séc. XXI.

Em primeiro lugar, emerge evidente desde a Evangelli Gaudium (EG), passando 
perla, (LS) de 2015, corroborada em 2020 pela Exortação Apostólica Querida 
Amazônia (QA) de 2020, como também em inúmeras falas e gestos intercalares 
deste período, o destaque ao caráter pastoral pragmático destes documentos, 
centrados nas dimensões social e ecológica como demarcadores para uma nova 
‘praxis’ eclesial, com vistas à construção de uma nova cultura econômica.

Os documentos EG, LS e QA nesses nove anos do pontificado de Francisco 
(2013/2022) apresentam um conjunto coerente de exortações e proposições 
pastorais explícitas, a exemplo  do Sínodo sobre a Amazônia, comunicando 
várias linhas de orientação à Igreja e à sociedade, na perspectiva de uma nova 
evangelização, com vistas a uma nova antropologia econômica, onde se destacam: 

i)  O cerne da evangelização é uma ortopraxia pastoral da chamada ‘Igreja 
em saída’, muito bem definida no capítulo 1º da EG, especialmente nos 
números 19 a 27, nos quais recupera e atualiza as inspirações do Concílio 
Vaticano II aos sinais dos tempos. Ademais, há um destaque muito forte na 
catequese – a “...uma evangelização para aprofundamento do querigma “ 
-(o anúncio da pessoa de Jesus), ficando a ortodoxia doutrinal da Igreja no 
plano acessório que lhe concerne (ver especialmente os nºs 39 e 161 da EG.

ii) Do ponto de vista específico da “Dimensão Social da Evangelização” (EG 
– Cap. 4) e “Do que está acontecendo com a Casa Comum” (LS - Cap. 
1º), ficam muito claras as opções pastorais pelos pobres e pela relação 
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saudável com a natureza, como temas de  uma nova economia humana a 
ser perseguida.

iii) O enfoque a uma nova antropologia econômica é também muito 
enfático nesses vários documentos citados, especialmente na LS. Aqui 
se assume, principalmente no Capítulo III – “A Raiz Econômica da Crise 
Ecológica”, a crítica profunda ao individualismo utilitário em associação 
ao estilo peculiar do progresso técnico, como espécie de matriz de um 
peculiar hommo-economicus dilacerador do caráter relacional da criatura 
humana, em três dimensões – relações com Deus, relações com a terra e 
relações com o próximo (ver LS n. 66).

iv) Por sua vez, o enfoque explicitamente econômico das abordagens 
do Papa Francisco aparece já na EG, quando trata do “Não a uma 
Economia da Exclusão” (nºs 53 e 54), abordando sinteticamente as 
muitas formas de exclusão do mundo do trabalho; e mais adiante 
( nºs 55 a 60), quando trata explicitamente do “Não à idolatria 
do dinheiro” e do “Não à desigualdade social que gera violência”. 
Esses tópicos referidos tratam com precisão teológica o significado de 
uma economia que mata, referida na Mensagem de Assis, associada à 
chamada autossuficiência dos mercados, sob a égide moderna do capital 
financeiro. O tema da idolatria do dinheiro, muito caro à teologia latino-
americana da libertação dos anos 80 do século passado14, é recuperado 
com toda pertinência à atualidade.

A abordagem de uma nova economia com referência ao atendimento de 
necessidades humana básicas, por um lado, e por outro – relação amigável com 
a natureza; é preocupação que vem se reiterando nas falas e gestos concretos 
do Papa Francisco. Ao mesmo tempo essas manifestações têm muita clareza da 

14  Para uma abordagem na linha da Teologia da Libertação latino-americana (anos 80 do 
Século XX, ver de Pablo Richard (Org.) - La Lucha de los dioses… op. cit.
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necessidade de reconstrução de certa antropologia econômica da modernidade, 
completamente centrada no hommo-economicus individualista e utilitário, 
associado a um estilo de progresso técnico predatório da natureza e que cada vez 
mais prescinde de trabalho humano.

Um novo humanismo econômico parece fluir neste século XXI, explicitamente 
na Encíclica Laudato Si de 2015, reiterada na Carta ao Presidente da Pontifícia 
Academia para a Vida Carta- PPAV) ( 1º-02-2019), no sentido de erigir a ecologia 
integral (LS – Cap. IV) e o princípio do cuidado com a vida, suscetível a uma “...
abordagem em relação à vida, ao seu sentido e ao seu valor” (Carta-PPAV n. 1)- 
penetrar no cerne da valorização econômica.

Esse enfoque, pressupõe uma espécie de mudança de paradigma, não apenas 
da economia, como da própria cultura moderna, no sentido de eleição da ecologia 
integral como uma espécie de nova cosmologia, substitutiva do antropocentrismo 
da modernidade. A inspiração do Papa Francisco tem fundamentação bíblica, 
para o que faz uma devida intepretação do Gênesis a partir do mandato ao homem 
para “dominar a terra” (Gn 1,28), com o sentido de “cultivar e guardar” a terra (Gn 
2,15), sem o que se rompe pelo pecado (Gn. 3,17-19) a relação harmônica do 
homem com Deus, com a terra e com o próximo.

Essas quatro caracterizações ficam expressas não apenas pelos documentos 
citados, como pelo período contínuo do pontificado. Podem ser sintetizadas 
didaticamente em quatro pontos: 1- numa ênfase da ortopraxia pastoral da 
“Igreja em saída”, retomando as inspirações do Vaticano II, de leitura dos 
sinais dos tempos; 2-o enfoque de uma nova antropologia econômica, que por 
simplificação denominaria de um novo homo-ecologicus, substancialmente 
distinto do homo-economicus da modernidade; 3-uma crítica radical às 
idolatrias econômicas do tempo presente, principalmente à idolatria do 
dinheiro e 4) o anúncio da ecologia integral como uma espécie de nova 
cosmovisão do devir histórico, capaz de repor a relações do homem com 
Deus, com a terra e com o próximo em linha de plenitude da vida, à imagem 
e semelhança do Pai da criação.
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Considerações Finais

Este texto, como seu próprio título designa, é de diálogo e confronto sobre 
éticas econômicas, com que pretende desvendar certo conteúdo enigmático 
da Mensagem de Assis sobre a Economia de Francisco: fazer viver, humanizar, 
incluir e cuidar da criação em contraposição a matar, desumanizar, excluir e 
depredar a criação.

O caminho crítico percorrido enfatiza em primeiro movimento os critérios 
constitutivos das éticas econômicas, começando pelo legado da economia 
clássica, seus princípios sobre o agir econômico e principalmente os problemas 
advindos ao século XXI com a plena hegemonia dessa economia, restaurada na 
versão neoliberal.

Por sua vez, a abordagem das economias alternativas, seja na linha experiencial 
concreta, seja na vertente dos chamados paradigmas alternativos da Economia 
Humana e da Ecologia, dialogam claramente com a prospectiva Mensagem de 
Assis, até porque se fundamentam em legados éticos inspirados em última instância 
nos valores do “cultivar e cuidar” os bens da criação (Economia Ecológica), e da 
proteção social e atendimento de necessidades humanas (Economia Humana); 
plenamente coerentes com as fontes bíblicas. Nesse primeiro movimento das 
seções 2 e 3 fica claro, mesmo antes de qualquer exposição doutrinária, que há 
sim campos de diálogo, como de confronto, quando se percorre a trilha mundana 
das éticas econômicas em circulação na história.

Por outro lado, a última seção deste trabalho percorre o enfoque das “doutrinas 
eclesiais” sobre o tema da Mensagem de Assis, perquirindo também os critérios 
de diálogo e confronto supramencionados.

Aqui, há uma linha de coerência e continuidade com a Mensagem de Assis, 
explicitamente sobre questões econômicas, desde a Encíclica Populorum Progressio 
do   Papa Paulo VI (1967) e principalmente 40 anos depois com a Encíclica Caritas 
in Veritate (2007) de Bento XVI.

Do ponto de vista conceitual Caritas in Veritate é até mais enfática na 
crítica à economia capitalista, ao proclamar a falta de sentido da economia do 
mercado autorregulada e seu desenvolvimento econômico idem, principalmente 
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pela insuficiência e/ou oposição aos valores daquilo que aqui sintetizamos 
relativamente às Economias Humana e Ecológica.

Por sua vez, os documentos eclesiais dos últimos nove anos (Papa Francisco), 
com especial ênfase à Laudato Si e Evangelii Gaudium antecipam e corroboram 
com maior detalhe e clareza os critérios da Economia de Francisco.

Finalmente, é preciso chamar a atenção para o fato significativo de que a 
Economia de Francisco se liga com desafios éticos universais que claramente 
o pensamento social da Igreja Católica os acolhe; enquanto que deslegitima o 
sistema de mercado autorregulado, reestruturado pelo neoliberalismo.
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Introducción 

De acuerdo con datos publicados por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), uno a cada 97 personas2 en el mundo 
es afectada por el desplazamiento forzado. Esto representa uno por ciento de la 
humanidad. Las consecuencias de las emergencias humanitarias de nuestra era 
son aún más graves por el hecho de que coexisten con una emergencia sanitaria. 
Cuando el mundo necesita que nos quedemos en nuestras casas para controlar la 
propagación del nuevo coronavirus, millones de familias enfrentan situación de 
extrema vulnerabilidad y han sido obligadas a dejar su hogar.

En el último tramo del año 2019, casi 80 millones de personas fueron desplazadas 
debido a conflictos, persecución, violencia o violaciones de los derechos humanos, 
entre ellas 11 millones de personas fueron desplazadas recientemente debido a 
conflictos o persecución. Esta cifra engloba 8,6 millones desplazados internos y 
2,4 millones nuevos refugiados o solicitantes de asilo. A esta realidad se suman 4.2 
millones de personas apátridas identificadas en 76 países3 del mundo. 

Durante la última década, el desplazamiento forzado se mantuvo en un nivel 
récord, mientras que las soluciones a largo plazo fueron más limitadas y difíciles 
de encontrar. Si bien al menos 100 millones de personas se han visto obligadas a 
huir entre 2010-2019, solo un tercio ha tenido la suerte de encontrar una solución 
duradera, sea la repatriación voluntaria, la integración local en el país de acogida 
o el reasentamiento en un tercer país4.

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional5. El 11 de febrero, la 
OMS nombró a la enfermedad COVID-19, y el Comité Internacional sobre la 
Taxonomía de los Virus anunció “coronavirus 2 como síndrome respiratorio 

2 Informe anual Tendencias Globales del Desplazamiento Forzado, de la Agencia de la 
ONU para los Refugiados, ACNUR, p. 8: https://www.acnur.org/5eeaf5664.pdf 
3 Informe anual Tendencias Globales del Desplazamiento Forzado, de la Agencia de la 
ONU para los Refugiados, ACNUR, p. 8: https://www.acnur.org/5eeaf5664.pdf
4  Informe anual Tendencias Globales del Desplazamiento Forzado, de la Agencia de la 
ONU para los Refugiados, ACNUR, p. 4: https://www.acnur.org/5eeaf5664.pdf
5  Organización Mundial de la Salud. COVID-19: cronología de la actuación de la OMS 
https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19



65

Caderno de Debates – Ano 2022

agudo severo (SARS - CoV-2)” como el nombre del nuevo virus que causa COVID-19. 
El 11 de marzo de 2020, el COVID-19 fue declarado una pandemia por la OMS.

Desde la confirmación de los primeros casos de COVID-19 hasta el 8 de 
febrero de 2021, fueron notificados 105.658.476 casos acumulados confirmados, 
incluidas 2.309.370 defunciones en todo el mundo. Y para ese mismo momento, 
las regiones de las Américas y de Europa presentaban el 79% del total de casos 
y 81% del total de defunciones causadas por el COVID-196, por lo tanto, la 
pandemia resultante de la propagación del coronavirus es la crisis de salud global 
más importante del siglo y uno de los grandes desafíos que la humanidad ha 
enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. 

Al escenario global expuesto se suma que en América Latina y el Caribe se ha 
visto en los últimos años una situación de desplazamiento humano sin precedentes, 
donde millones de personas son afectadas por la superposición de las crisis 
humanitaria y sanitaria. La región andina y el norte de Centroamérica son ejemplos 
palmarios. Más de 5 millones de venezolanos han abandonado su país utilizando el 
Caribe como uno de sus destinos, en especial la República Dominicana.7

El impacto diferenciado de la pandemia en grupos vulnerables incluyendo 
niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas 
LGBTIQ+, personas mayores, y personas en riesgo de apatridia ha sido 
significativo. La combinación de factores como medidas de contención del virus, 
la disrupción de cadenas de alimentos, incremento de precios y tensión social, el 
cierre de fronteras, la disminución de la migración, sumados a conflictos bélicos 
y políticos exacerbaron el impacto en esta población, altamente expuesta a la 
inseguridad alimentaria debido a sus vulnerabilidades particulares.8

6 Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización 
Epidemiológica Enfermedad por coronavirus (COVID-19), 9 de febrero de 2021, p. 2: https://www.
paho.org/es/file/81967/download?token=qSRcrTuD 
7 Una Plataforma Regional de Coordinación Interagencial se estableció de conformidad 
con la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas al ACNUR y la Organización 
Internacional para las Migraciones el 12 de abril de 2018, para dirigir la respuesta a los refugiados y 
migrantes de Venezuela: https://r4v.info/es/situations/platform 
8  FAO. (2020). Addressing the Impacts of COVID-19 in Food Crises. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. https://www.fao.org/3/ca8497en/CA8497EN.pdf
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Asegurar que las personas desplazadas, en especial los subgrupos vulnerables, 
tengan un acceso adecuado a alimentos ricos en nutrientes y agua potables es 
esencial en la protección de la seguridad, la salud y el bienestar de millones de 
personas que se han visto forzadas a huir. 

COVID-19 y Seguridad Alimentaria 

El 1 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en República 
Dominicana habiéndose registrado al 20 de febrero de 2021 235,462 casos y 
3,038 fallecidos.9 El país enfrenta un gran desafío para continuar protegiendo 
a su población más vulnerable y buscar alternativas para mitigar el impacto 
socioeconómico de la pandemia, que se ha transformado en un problema que 
traspasa el umbral de las políticas de salud pública.

La contracción de la economía, especialmente el área informal, también afecta 
a la República Dominicana. Según los datos de la Encuesta Nacional Continua de 
Fuerza de Trabajo publicada por el Banco Central, la informalidad representaba 
para 2019 el 54.8 % de la población ocupada en el país.10 

El informe de Naciones Unidas sobre el impacto del COVID-19 en 
América Latina y el Caribe remarca que “La pandemia está teniendo diferentes 
repercusiones en la salud y las condiciones socioeconómicas en función de la 
edad, el género, la orientación sexual, el origen étnico y la situación migratoria 
o la condición de refugiado, entre otros factores. En toda la región, existe un 
estigma, una discriminación y un discurso de odio crecientes dirigidos a las 
minorías, al personal sanitario y a los sospechosos de ser portadores del virus”.11 
Es por esto que el ACNUR está participando firmemente con los Estados, 
las comunidades de acogida, la sociedad civil y los proveedores de servicios 
nacionales claves para promover la inclusión de personas bajo su mandato en 

9 Boletín #339 del Ministerio de Salud Pública: https://www.msp.gob.do/web/?page_
id=6948 
10 República Dominicana, Banco Central, Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, 
17 de mayo de 2019, https://www.ilo.org/surveyLib/index.php/catalog/2044/pdf-documentation 
11 ONU, Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, julio 2020, p. 15: 
https://elsalvador.un.org/sites/default/files/2020-07/sg_policy_brief_covid_lac_spanish_1.pdf 
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los sistemas nacionales de protección, con el objetivo de garantizar acceso a 
la salud y establecer alianzas para prevenir situaciones como la inseguridad 
alimentaria y riesgo de hambruna.12

El derecho a estar protegido del hambre y la malnutrición está respaldado por 
convenciones internacionales, al igual que los más altos estándares de salud y 
atención médica. Según la Declaración de Roma Sobre la Seguridad Alimentaria 
Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación13 
adelantada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura14 en 1996, la inseguridad alimentaria al ser un concepto 
multivariable que interconecta temas tales como el acceso (capacidad de compra), 
la disponibilidad (acceso a los mercados), el uso de los alimentos, la estabilidad 
de las cadenas de producción y distribución, entre otros temas, hace altamente 
probable que la reciente crisis sanitaria afecte cada uno de estos componentes, 
alcanzando con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables. 

La pandemia del COVID-19 podría casi duplicar el número de personas que 
padecen hambre aguda en el mundo, alcanzando alrededor de 250 millones de 
individuos, según ha advertido el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas en su informe sobre crisis alimentarias en todo el mundo.15

Las políticas generadas para afrontar la propagación de la pandemia deben de 
partir del precepto de que esta contingencia no es de carácter temporal, sino de 
efectos que se desarrollarán a mediano y largo plazo. Adicionalmente, las políticas 

12 De acuerdo con el Informe mundial sobre Crisis Alimentarias, 10 países padecen las peores 
crisis alimentarias en 2019: Yemen, la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, 
Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Sudán, Nigeria y Haití: https://www.wfp.org/publications/2020-global-
report-food-crises
13 Food and Agriculture Organization. Rome declaration on world food security and World 
Food Summit plan of action, World Food Summit. Rome: Food and Agriculture Organization; 1996: 
http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm 
14 La Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, ONUAA, o 
más conocida como FAO.
15 Técnicamente, el término “inseguridad alimentaria aguda” se produce cuando “la 
incapacidad de una persona para consumir alimentos adecuados pone en peligro inmediato su 
vida o sus medios de subsistencia. Se basa en medidas internacionalmente aceptadas de hambre 
extrema, como la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases. https://www.wfp.
org/publications/2020-global-report-food-crises 
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generadas deben ser diseñadas con un lente de edad, género y diversidad, para que 
éstas sean verdaderamente inclusivas, y cumplan el objetivo de no dejar a nadie atrás.

A pesar de que la mortalidad del COVID-19 impactó más a los hombres, las 
mujeres y otros grupos vulnerables son más propensos a sufrir los efectos a mediano 
y largo plazo. El aumento de la crisis económica, sin duda conllevará al aumento 
de la brecha entre mujeres y hombres que viven bajo la línea de la pobreza, siendo 
las mujeres las que tendrán un mayor impacto. Además, el estrés económico en 
el hogar, incremento de tensiones en la familia, el aislamiento, y la desesperación 
incrementan el riesgo de violencia, en especial la violencia por motivos de género. 
Finalmente, las mujeres, así como otros subgrupos marginalizados incluyendo 
envejecientes y personas LGBTIQ+, tienden a experimentar mayor letargo de 
los shocks económicos, y tienen mayor dificultad que los hombres en el acceso a 
comida y la seguridad alimentaria. 16

Según el Banco Mundial, “La pandemia de COVID-19 empujó a la Republica 
Dominicana a su primera recesión en casi 25 años. Desde marzo, se perdieron 
unos 40.000 puestos de trabajo, con repercusiones muy negativas sobre los 
hogares pobres y los trabajadores informales. Para fines de mayo, la tasa de 
empleo había caído de 76 a 67 por ciento en términos interanuales. La respuesta 
macro financiera del gobierno beneficiará especialmente al sector formal, pese a 
que la mayor parte del empleo sigue siendo informal”17. Se puede decir entonces 
que la interacción entre el COVID-19 y la contracción abrupta de la actividad 
económica ha llevado a un creciente riesgo de inseguridad alimentaria, obligando 
a amplios grupos sociales a romper con las medidas de seguridad establecidas 
por los gobiernos para la contención del virus en los esfuerzos ciudadanos por 
recuperar sus medios de vida.

El viceministro de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y 
Productos Sanitarios de la Republica Dominicana, Claudio Brito, refirió datos 
del Banco Central que indican que el cierre del turismo y la construcción, así 

16 Ringler, C. Agriculture, Gender and COVID-19: Impact and Recovery.
17 Banco Mundial, República Dominicana: panorama general, 29 de octubre de 2020, https://
www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview 
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como la caída de otros sectores productivos como transporte, manufactura local, 
zonas francas y minería, tuvieron efectos significativos en marzo y abril de 2020 
perfilándose como tendencia el detrimento del poder adquisitivo de la gente y sus 
posibilidades de acceder a una buena alimentación: “La inseguridad alimentaria 
puede empeorar la calidad de vida, las dietas y, en consecuencia, incrementar 
diversas enfermedades como sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes. Por 
eso los esfuerzos deben ir a orientar a la población y ofrecer las herramientas 
necesarias para garantizar una alimentación adecuada”.18

Contexto de la Respuesta de Protección Social en la República 
Dominicana 

El contexto actual enmarcado en el brote del COVID-19, ha afectado por 
lo tanto el área de la seguridad alimentaria tanto a escala internacional como 
nacional, desde las interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos, la 
producción de alimentos, la pérdida de empleos e ingresos y la capacidad de envío 
y recepción de remesas, escenario al que se suman las limitaciones de movilidad 
humana adoptadas tanto a lo interno de los territorios nacionales como a través de 
las fronteras internacionales, las cuáles si bien pueden ser necesarias, han limitado 
tanto el retorno cómo el acceso a las solicitudes de asilo. Los refugiados, solicitantes 
de asilo y las personas apátridas son muchas veces los miembros más vulnerables de 
su comunidad, estando particularmente en riesgo, ya que a menudo tienen acceso 
limitado al agua, a los sistemas de saneamiento, las instalaciones de salud y sobre 
todo a los planes de respuesta y apoyo por parte de los gobiernos anfitriones19.

Uno de los principales riesgos en el corto plazo es el que las poblaciones 
más vulnerables no puedan garantizar el acceso a los alimentos tanto durante la 
pandemia como después de esta. De acuerdo con los datos de la última Encuesta 
Nacional de Inmigrantes, la población inmigrante en República Dominicana fue 

18 Nota de Prensa del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, “MSP: 
COVID-19 ha incrementado inseguridad alimentaria y calidad de vida”, 16 de octubre de 2020: 
https://www.msp.gob.do/web/?p=8946 
19 Párrafo 23 de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 70/1, del 21 de 
octubre de 2015, p. 8: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S 
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estimada en 570,933 personas en 2017. Al desagregarla según país de nacimiento, 
la población nacida en Haití es la mayoritaria, alcanzando 497,825 o el 87.2%20. Es 
importante mencionar como nueva tendencia la llegada de alrededor de 114,500 
migrantes y refugiados de Venezuela21.

Dentro de este contexto, es de destacar que estas poblaciones tienen derecho a 
la atención primaria gratuita, la atención médica de emergencia y a la realización 
de pruebas del COVID-19, enfrentando problemas para alcanzar la atención 
médica de segundo nivel y especializada.

A causa de la crisis laboral que ha generado el COVID-19, el gobierno 
dominicano desarrolló a principios de 2020 dos programas de ayuda para atenuar 
la falta de capacidad económica en la población, seguidos de un tercer programa 
implementado a mediados del mismo año. El primero de los programas sociales 
se llamó “Quédate en Casa”, reservado a los trabajadores informales. El segundo 
programa por su parte fue nombrado Fondo de Asistencia Social al Empleado 
(FASE), dirigidos a los trabajadores formales que cotizan en la Tesorería de la 
Seguridad Social, cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos, y estuvo 
segmentado a su vez en tres partes. La primera parte fue dirigida a subvencionar 
a los empleados cuyas actividades fueran suspendidas a causa de las políticas 
de confinamiento tomadas por el Estado y que como consecuencia sufrieran 
de suspensión parcial o total de sus salarios, recibiendo a través de esta medida 
entre RD$5,000 y RD$8,500 pesos mensuales (alrededor de 100 y 150 dólares 
respectivamente). La segunda parte del programa estaba dirigida a las pequeñas 
y medianas empresas que mantuvieran las actividades de sus operaciones, 
aportando el gobierno la suma de RD$5,000 pesos por cada empleado. La tercera 

20 Oficina Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017, 4 de junio de 2018, 
p. 25: https://dominicanrepublic.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Resumen%20Ejecutivo%20
ENI-2017_FINAL.pdf 
21 Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos 
reportados por los gobiernos anfitriones. Esto no necesariamente implica identificación individual, 
ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de 
procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno. Como muchas de las fuentes de los 
gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, es probable que el 
número total sea más alto. Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 
31 de octubre de 2020: https://r4v.info/es/situations/platform/location/7496
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parte, sin éxito en su implementación, otorgaría fondos a las empresas que aún 
cerradas, continuaban pagando a sus empleados. 

Por su parte, el tercer programa, llamado Programa de Asistencia al Trabajador 
Independiente (Pa’ Ti), establece una subvención a los trabajadores informales 
que hayan tenido algún préstamo en el Sistema Bancario Nacional. 

En cuanto a la respuesta de protección social dirigida a la población extranjera, 
esta tendría diferencias sustanciales dependiendo de la condición migratoria. Por 
una parte, si los solicitantes de la ayuda estatal tenían un estatus migratorio regular 
y a su vez estaban debidamente asentados en la Tesorería de la Seguridad Social, 
estos podían aplicar al programa del Fondo de Asistencia Social al Empleado, 
para subsidiar sus salarios formales afectados por la crisis sanitaria generada 
por el COVID-19. Sin embargo, si no poseían dicho estatus migratorio o eran 
solicitantes de asilo, ninguno de esos programas llevado a cabo por el Estado les 
atendía, generando una situación de vacío en cuanto a las medidas de protección 
social, dándose espacio al riesgo incrementado de sufrir en el corto plazo desalojos, 
falta de atención médica y no acceso a los alimentos a causa de haber perdido su 
principal fuente de ingresos.

Aporte del ACNUR a la Respuesta de la Republica Dominicana a la 
Pandemia

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrece metas específicas para 
lidiar con los principales retos sociales y económicos, para “no dejar a nadie atrás” 
en ningún país y 17 Objetivos para promover la inclusión de las personas que han 
quedado más atrás en los marcos nacionales de desarrollo. Para colaborar con la 
implementación del  Objetivo 2, hambre cero, es fundamental empoderar a las 
comunidades vulnerables mediante el apoyo a los sistemas de protección social, 
el acceso a servicios básicos de nutrición, y el apoyo a los sistemas alimentarios.

A fines de brindar apoyo técnico a la respuesta del Ministerio de Salud Pública en 
la República Dominicana, el ACNUR apoyó, en colaboración con la Organización 
Panamericana de la Salud y la Escuela Nacional de Migración, la realización 
de una serie de capacitaciones virtuales para diferentes públicos relacionados 
con la emergencia sanitaria. Estas capacitaciones incluyeron orientaciones 



72

Caderno de Debates – Ano 2022

de prevención del contagio del COVID-19 en el hogar y en centros de salud; 
atenciones para grupos específicos que se vean afectados por la enfermedad como 
mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con dificultades respiratorias; 
el uso correcto del equipo de protección personal; protocolos de diagnóstico y 
tratamiento del coronavirus, entre otros. Estas actividades de aprendizaje iniciaron 
el 20 de abril de 2020, con un total de 1.170 personas beneficiadas. 

El ACNUR también ha donado 25 unidades de alojamiento temporal (Better 
Shelter Refugee Housing Units) al Gobierno de la República Dominicana para 
utilización en la respuesta a la emergencia sanitaria. Cada unidad pesa 161 Kg y 
tiene un volumen de 1.13 m³. Esas unidades tienen múltiples utilidades, incluso 
como anexos de hospitales o áreas de vacunación para población vulnerable.   

El ACNUR coordina, conjuntamente con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), la ayuda humanitaria a la población venezolana en 
República Dominicana. Considerando que el 90% de esta población se encuentra 
en situación de irregularidad migratoria en el país y, por ello, no son elegibles 
para el programa de protección social “Quédate En Casa”, el ACNUR ha trabajado 
para proveer apoyo financiero a las personas más vulnerables entre esta población 
para cubrir costos de necesidades básicas, tales como alimentación, alojamiento, 
artículos de higiene y apoyo en medicamentos. La distribución de dicho apoyo 
tomó en cuenta particularidades de subgrupos altamente vulnerables dentro de 
la población refugiada, solicitante de asilo, y en riesgo de apatridia; priorizando la 
entrega de apoyo financiero y donaciones en especie dirigido hacia madres y padres 
solteras/os, personas viviendo con condiciones médicas graves o enfermedades 
crónicas, personas viviendo con discapacidad, personas envejecientes, mujeres 
embarazadas y/o lactantes, niñas, niños y adolescentes en riesgo, sobrevivientes 
de violencia de género, personas LGBTIQ+ en riesgo.

El proyecto “Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias”22, ha colaborado 
para estructurar soluciones al impacto del desplazamiento de la población 

22  Sobre el Proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias en República 
Dominicana: https://dominicanrepublic.un.org/es/83401-ciudades-incluyentes-comunidades-
solidarias-en-republica-dominicana 
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venezolana hacia la República Dominicana, especialmente en Boca Chica y San 
Cristóbal. Financiado por la Unión Europea, este proyecto es implementado por el 
ACNUR, la OIM y ONU Habitat, y también se enmarca en la Plataforma Regional 
de Coordinación Inter-agencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela 
(Plataforma R4V), coordinada por ACNUR y OIM. 

ACNUR, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, y 
con apoyo del Instituto Nacional de Migración, organizó el lanzamiento virtual 
del Estudio de Mercado para Promoción de Medios de Vida para la Población 
Venezolana en República Dominicana.23 

Más especialmente, el ACNUR ha trabajado con el objetivo de mejorar las 
condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de los grupos de población más 
vulnerables, que al carecer de documentación de nacionalidad o al no encontrarse 
sus datos reflejados aún en el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) no se 
han visto incluidos en los programas gubernamentales de protección social. En 
este sentido, el ACNUR ha firmado un acuerdo con el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), enfocado en cubrir las necesidades alimentarias más urgentes 
de 1,250 familias a través de asistencia alimentaria en especie en 38 bateyes que 
han sido identificados como especialmente susceptibles de sufrir un mayor 
impacto debido a la emergencia relacionada con el COVID-19. 

En una primera fase el proyecto se ha implementado en las provincias de San 
Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, Barahona e Independencia. 
Dicho apoyo fue diseñado para ocuparse a la par de las necesidades específicas de 
528 niños menores de 5 años y 190 mujeres embarazadas. Posteriormente fueron 
distribuidas 826 raciones adicionales en el marco de implementación con socios, 
700 de las cuales se entregaron en colaboración con la Cruz Roja Dominicana.

Estas raciones se entregaron con la colaboración de los socios locales ASCALA 
en el este y CEDESO en el sur del país, impactando a 6.003 personas, con el 
propósito de mejorar su seguridad alimentaria y nutricional, siguiendo las líneas 

23  El estudio subraya las contribuciones que la población venezolana puede aportar al 
desarrollo socioeconómico del país, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.8 relacionado 
con el trabajo decente y el crecimiento económico: https://www.ilo.org/empent/Projects/refugee-
livelihoods/publications/WCMS_760085/lang--es/index.htm
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de acción del PMA, donde los kits preparados cubrían 87% de los requerimientos 
diarios de energía (establecido en 2,100 kcal por día por persona) para una 
familia de 4 personas. Dichas ayudas fueron dirigidas a los más afectados por 
el coronavirus, e incluían no solo a las mujeres embarazadas y niños y niñas 
mejores de 5 años, sino también a los lactantes, migrantes, trabajadores del 
sector informal, personas con enfermedades crónicas (VHI y Tuberculosis) y 
la población nacional, conteniendo arroz, habichuela, espagueti, aceite, azúcar, 
sardina en lata, avena fortificada y sal para 15 días, acompañados por un 
instructivo con recomendaciones nutricional, prácticas para la combinación y 
cocción de los alimentos, así como su efectiva conservación

Siempre con el espíritu de apoyar a las instituciones gubernamentales de la 
República Dominicana y siendo conscientes de la necesidad de un abordaje conjunto 
e integral para garantizar el acceso a la asistencia y a la alimentación para la población 
que se está viendo más afectada por la pandemia, el ACNUR, también en colaboración 
con el PMA, está analizando la posibilidad de apoyar técnica y financieramente al 
SIUBEN y a ADESS en la inclusión de 948 personas beneficiarias de la Ley 169-
14, del Grupo B, documentadas con cédula de identidad para extranjeros, y que 
cumplen con los criterios de vulnerabilidad establecidos, para que sean incluidas 
inicialmente en el programa temporal de “QuedateEnCasa”, y según sea considerado, 
la pertinencia a otros programas de protección social en el futuro. 

De igual modo, se han distribuido más de 5.200 kits de higiene a familias 
vulnerables, especialmente aquellas en búsqueda de una solución de nacionalidad, 
en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, Barahona, 
Independencia, Bahoruco Santo Domingo, Puerto Plata y Monte Plata. Y alrededor 
de 13.361 kits de higiene a migrantes y sus descendientes, solicitantes de asilo y 
personas refugiadas. Los kits incluían productos básicos para la prevención del 
COVID-19 como, gel antibacteriano, mascarillas desechables, guantes de látex, 
alcohol, jabones y cloro. 

Se otorgó una ayuda en efectivo en las provincias de el Gran Santo Domingo, 
San Cristóbal, Santiago y otras a nivel nacional, con el objetivo de reducir los 
riesgos que enfrenta parte de la población de interés del ACNUR, ayudando 
a mantener su capacidad de gasto, otorgado a 1.274 familias e impactando 
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alrededor de 4.149 personas, las cuales tuvieron la capacidad de priorizar y elegir 
sus necesidades más inmediatas.   

Igualmente, 1.871 personas fueron apoyadas para acceder a asistencia sanitaria 
(de las cuales 87 viven con VIH). También se ha dotado de insumos y materiales a 10 
Centros de Primer Nivel de atención en bateyes identificados como especialmente 
susceptibles de sufrir un mayor impacto debido a la emergencia sanitaria. 

En el marco de la comunicación con comunidades, el ACNUR, en colaboración 
con otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas, como la OIM, e instituciones 
gubernamentales como el Instituto Nacional de Migración, ha producido una 
variedad de materiales informativos para sensibilizar a la población en general 
sobre mensajes de prevención del COVID-19 y la no-discriminación24. 

Además, en colaboración con radios locales, especialmente en provincias con 
zonas bateyanas como Barahona, Independencia, Pedernales, Monte Cristi, Azua, 
Puerto Plata, y las provincias del este del país, se emiten cuñas de radio en español y 
creole sobre prevención del Covid-19 y la importancia de la cuarentena. Igualmente, 
se están llevando a cabo actividades de perifoneo en aquellas comunidades donde 
el acceso a la información relativa al COVID-19 y los servicios disponibles en este 
contexto no está llegando vía televisión o telefonía móvil.

Como se puede notar, en el contexto del COVID-19 la oficina del ACNUR en la 
República Dominicana, con el apoyo de diversos socios pertenecientes al sistema 
de las Naciones Unidas y la sociedad civil, pudiendo mencionar a la Asociación 
Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA), Centro de Desarrollo 
Sostenible (CEDESO), Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos 
(MOSCTHA), Heartland Alliance International (HAI), Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral (IDDI), Diáspora Venezolana en RD (DIASOVER), Fundación 
Venezolana en RD (Funcoverd), Churun Meru, entre otros, han brindado a la 
población migrante y refugiada asistencia desde distintos ámbitos para contrarrestar 
los efectos negativos que la crisis sanitaria ha traído consigo.

24  En este sentido, con apoyo de la Unión Europea y del Instituto Nacional de Migración 
se ha producido la canción en español y el video “Sácale los Pies al Coronavirus”, con la cantautora 
Xiomara Fortuna.
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Conclusiones 

El problema del desplazamiento forzado no muestra signos de disminuir, ya 
que los conflictos, el cambio climático y el hambre convierte la crisis actual en una 
cada vez más compleja. Mientras el mundo se enfrenta a las secuelas económicas y 
sociales de la pandemia, vemos crecer la xenofobia y discriminación en contra de 
las victimas más vulnerables del cruce de las emergencias humanitaria y sanitaria.

La gran mayoría de las personas con mayor índice de vulnerabilidad se 
encuentran desplazadas, indocumentadas o con status irregular y, por lo tanto, 
encaran importantes desafíos para acceder a los servicios de salud y a las medidas 
de protección establecidas por sus gobiernos, incluida la asistencia alimentaria. En 
este sentido, el ACNUR está abogando y apoyando a los Estados para la inclusión 
de estas poblaciones, incluyendo los subgrupos más marginalizados, bajo su 
mandato en los planes nacionales de respuesta frente al COVID-19. 

Desde principios de 2020, la República Dominicana ha confirmado un número 
en constante crecimiento de casos de COVID-19. De hecho, el 19 de marzo, el 
Gobierno de la República Dominicana declaró el estado de emergencia y adoptó 
varias medidas restrictivas para prevenir la propagación del virus en el país y 
asegurar la protección social de los ciudadanos más vulnerables. Sin embargo, las 
personas de interés del ACNUR (refugiados, solicitantes de asilo, beneficiarios de 
la Ley 169-14 y personas en búsqueda de una solución de nacionalidad), quienes 
ya se encontraban expuestas a condiciones de vida muy difíciles, no se han visto 
plenamente incluidas en la respuesta de protección social. 

La mayoría de la población descrita anteriormente reside en áreas remotas, 
en condiciones de vivienda precarias, sin servicios de luz o agua corriente, y 
con mecanismos de prevención de contagio casi inexistentes, lo que conlleva a 
un elevado riesgo de propagación del virus. Una gran parte de esta población 
se gana la vida con trabajos informales, lo cual implica un acceso limitado a los 
derechos laborales. Bajo las medidas de distanciamiento social, aislamiento y 
otras recomendaciones preventivas para evitar la propagación del virus y futuros 
contagios masivos, las formas de trabajo descritas anteriormente, que afectan 
directamente a la población vulnerable identificada por el ACNUR y sus socios 
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implementadores, ponen en riesgo sus ingresos económicos diarios y su poder 
adquisitivo, conmoviendo principalmente sus medios de vida, así como su 
bienestar social y psicológico.  

En un proyecto piloto con el PMA se ha trabajado en estrecha colaboración 
con organizaciones de base para garantizar una cohesión e involucramiento 
comunitario con un enfoque de protección y mejora en las condiciones y niveles 
alimenticios de la población beneficiada.  

Brindar asistencia humanitaria para salvar vidas en la primera línea del hambre 
es importante, pero insuficiente. El ACNUR y otros organismos internacionales 
han colaborado con socios y gobierno para mitigar el riesgo de inseguridad 
alimentaria entre poblaciones desplazadas y extremadamente vulnerables con 
asistencia, donaciones y distribución de alimentos. Sin embargo, una respuesta 
adecuada demanda alianzas para responder a las causas del desplazamiento 
e indocumentación, así como reforzar las políticas estructurales de equidad, 
protección social integral y ciudadanía de estas poblaciones en el país de acogida, 
sin discriminación.
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“Às vulnerabilidades sobrepostas relativas ao deslocamento forçado no contexto do refúgio, da idade e por vezes 
de outros fatores como gênero, soma-se o movimento migratório realizado por crianças e adolescentes refugiados/
as não acompanhados/as de seus pais ou responsáveis.”
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Refl exões Sobre a Proteção de Crianças e 
Adolescentes Refugiados/as Separados/as e 
Desacompanhados/as no Contexto Brasileiro

Angelica Furquim1

Melissa Martins Casagrande2

Introdução 

A dimensão humana da experiência migratória é uma das suas características 
inerentes e indissociáveis. As narrativas e as políticas relacionadas à migração, 

1 Mestra em pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Assessora Nacional e Coordenadora de Projeto na Cáritas Brasileira (de janeiro de 2021 a 
junho de 2022). Consultora junto à Organização Internacional para as Migrações (OIM).
2 Pós-Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Doutora em Direito pela McGillUniversity (Canadá). Advogada, consultora e pesquisadora. 
Membro da Global InterdisciplinaryAcademic Network (GAIN) do Pacto Global para Refugiados. 
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entretanto, desenham a experiência migratória com características humanas 
unidimensionais e previsíveis pautadas por padrões históricos e indisponibilidade 
de dados desagregados que espelhem a interseccionalidade da experiência humana.

A infância e a adolescência migrante, por exemplo, descortinam paradoxos por 
vezes desconsiderados em políticas migratórias. A pessoa migrante é usualmente 
reconhecida somente pela figura paradigmática do homem adulto (MARTUSCELLI, 
2015) e ainda que a idade seja considerada, uma única solução jurídica dedicada ao 
migrante que não é adulto nem idoso, ou seja, uma solução jurídica que compreende 
a infância e a adolescência, pode não ser a solução mais adequada. 

Tal inadequação se deve, dentre outros fatores, às raízes multidimensionais da 
experiência migratória, fruto de uma combinação complexa de causas e fatores 
de expulsão (BHABHA, 2014), vivências na jornada entre país de origem e de 
destino e a integração no país de destino e devido às complexidades, sobretudo 
jurídicas, inerentes à pessoa criança e à pessoa adolescente.

As reflexões propostas nesse artigo, se concentram, particularmente, em analisar 
alguns elementos relacionados ao arcabouço jurídico de proteção relacionado ao 
deslocamento forçado de crianças e adolescentes refugiados/as separados/as e 
crianças e adolescentes refugiados/as desacompanhados/as no contexto brasileiro. 

A proposta é em um primeiro momento, contextualizar as solicitações de 
declaração de status de pessoa refugiada por parte de crianças e adolescentes, 
seguido de um breve relato da operacionalização da solicitação de refúgio 
por parte de crianças e adolescentes separados/as ou desacompanhados/as 
até meados de 2017, no Brasil. Em seguida, apresentar a inovação trazida pela 
Resolução Conjunta n. 1/2017 e propor algumas reflexões não exaustivas sobre 
sua implementação, considerando-se, sobretudo, o aumento de solicitações de 
refúgio por crianças e adolescentes no Brasil associada aos fluxos de migração 
forçada de pessoas de nacionalidade venezuelana. 

A criança e o/a adolescente refugiado/a e o Brasil como país de destino

A gama de situações intrinsecamente relacionadas ao recorte etário que podem 
levar à perseguição é extensa e tem se tornado cada vez mais manifesta. A idade, 
contudo, não é expressamente mencionada na Convenção Relativa ao Status dos 
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Refugiados, de 1951 (Convenção de 1951), ou no Protocolo Adicional, de 1967, 
ou, em âmbito nacional, na Lei nº 9.474/97, a lei brasileira sobre refúgio, como 
um fundamento específico para a determinação do status de pessoa refugiada. 
Enquadra-se, quando necessário, no critério “pertencimento a um grupo social 
específico” (ACNUR, 2018), em um diálogo com os direitos humanos, entendendo-
se que direitos específicos são reconhecidos ante necessidades particulares de 
proteção (JUBILUT; CASAGRANDE, 2021).

Crianças e adolescentes se tornam vítimas de perseguições singulares, 
perseguições por associação a seus pais e/ou comunidades, e percebem 
perseguições invisíveis aos olhos dos adultos, por exemplo, podendo ser 
submetidas à violência perpetrada por atores não estatais, incluindo seus próprios 
pais ou outros membros de suas famílias, grupos guerrilheiros e paramilitares 
ou demais integrantes de suas comunidades, hipóteses estas nas quais o Estado 
usualmente ou se mantém inerte ou se abstém de sua proteção (ACNUR, 2009).

Para além da própria idade, outros elementos tais como características 
socioeconômicas podem elevar o risco dos danos à vida da criança ou adolescente 
e influenciar no tipo de perseguição por ele/a sofrida (ACNUR, 2009). Do mesmo 
modo, crianças e adolescentes com deficiência, privados/as de tratamento médico 
especializado, podem ser banidos/as por seus familiares e/ou estigmatizados/
as em suas comunidades. Aqueles/as reputados/as como reflexo de situações 
familiares não convencionais, incluindo, por exemplo, aqueles/as nascidos/as 
fora do casamento, em violação de políticas familiares coercitivas, ou por estupro, 
podem enfrentar abuso e discriminação severa (ACNUR, 2009).

O posicionamento de crianças e adolescentes contra práticas tradicionalmente 
arraigadas em determinada sociedade é ato muito mais complexo do que para 
uma pessoa adulta (MARTUSCELLI, 2018). Assim, casos de casamento forçado 
e procedimentos de mutilação genital feminina são alguns exemplos de outras 
hipóteses que ensejam a determinação do status de pessoa refugiada e que, 
frequentemente, dizem respeito à aspectos interseccionais da vítima, ou seja, 
tanto a idade quanto o gênero.

Às vulnerabilidades sobrepostas relativas ao deslocamento forçado no 
contexto do refúgio, da idade e por vezes de outros fatores como gênero, soma-
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se o movimento migratório realizado por crianças e adolescentes refugiados/
as não acompanhados/as de seus pais ou responsáveis. Consigna-se “criança ou 
adolescente desacompanhado/a” crianças e adolescentes que foram separados/as 
de ambos os seus genitores ou demais responsáveis e não estão sendo amparados/
as por qualquer outro adulto que, por lei ou costume, seria responsável por fazê-
lo (CDC, 2005). Por “criança ou adolescente separado/a”, entende-se aquele/a 
que se encontra separado/a de seus pais ou de demais responsáveis legais, mas 
não necessariamente de outros parentes ou adultos (CDC, 2005). Trata-se, por 
exemplo, da hipótese em que uma criança está acompanhada por adultos membros 
de outra família que não a sua (CDC, 2005). Nessas condições, esses indivíduos 
tornam-se ainda mais propensos a serem vítimas de redes de tráfico internacional 
de pessoas, ou a sofrer violações de direitos de diferentes ordens — tais como o 
refoulement, ou seja, a devolução a local onde sua vida e segurança estejam em 
risco, e o consequente óbice ao acesso à proteção internacional.

Dados globais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), indicam que no ano de 2020 cerca de 21.000 crianças e adolescentes 
separados/as ou desacompanhados/as solicitaram reconhecimento do status de 
pessoa refugiada, o que correspondia, nesse período, a cerca de 2% da população 
refugiada do mundo. Considerando, adicionalmente, que as novas solicitações 
de refúgio em 2020 caíram em um milhão devido à pandemia de COVID-19, o 
número é desproporcionalmente elevado (ACNUR, 2021).

É importante destacar também que a solicitação de determinação de status de 
refugiado/a por parte de crianças e adolescentes separados/as e desacompanhados/
as, não é necessariamente motivada por perseguição associada à idade. A 
motivação da solicitação pode ser a perseguição por raça, nacionalidade, religião, 
opiniões políticas (nesse caso usualmente por associação às opiniões políticas 
de seus familiares) ou ainda por grave e generalizada violação de direitos 
humanos em seu local de origem. A idade, no entanto, é fator fundamental a ser 
considerado, especialmente nos casos de crianças e adolescentes separados/as e 
desacompanhados/as independentemente da motivação da solicitação de refúgio. 

No contexto brasileiro, ganha destaque o movimento migratório realizado por 
crianças e adolescentes separados/as ou desacompanhados/as de nacionalidade 
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venezuelana, particularmente pela fronteira terrestre entre as cidades de Santa 
Elena de Uairén, na Venezuela, e de Pacaraima, no Brasil (DPU, 2022). A Defensoria 
Pública da União aponta que entre agosto e dezembro de 2018 (dados mais 
recentes divulgados até a publicação desse artigo), a Missão Pacaraima prestou 
assistência jurídica à aproximadamente 1027 crianças e adolescentes, dos/as quais 
47,7% encontravam-se ou separado/as (39,4%) ou desacompanhados/as (8,3%) 
(DPU, 2018).

Em informe de atuação, a DPU indica uma ocorrência significativa de casos 
em que crianças e adolescentes estão acompanhados/as por suas avós (13,3%), 
tias (6,8%) e irmãs (4,6%) (DPU, 2018). Destaca-se também a identificação de 
adolescentes com 17 anos acompanhadas de seus companheiros maiores de 18 
anos. Segundo a DPU, 82% da população infantil e juvenil atendida recorreu à 
solicitação de determinação do status de pessoa refugiada no período indicado 
considerando-se as dificuldades documentais para crianças e adolescentes e o nível 
de compreensão do/a adolescente a respeito da opção migratória no momento de 
atendimento para escolha pela alternativa de proteção adequada ao seu especial 
interesse (DPU, 2018).

A (des)proteção causada por iniciativas protetivas 

O tratamento jurídico dirigido às crianças e adolescentes refugiados/as 
separados/as ou desacompanhados/as geralmente se articula ao redor de três 
momentos chave: a identificação inicial, a proteção/suporte e a determinação de 
uma solução duradoura (HERNANDEZ, 2014). No momento da identificação 
inicial, particularmente relevante para a discussão aqui proposta, quando de sua 
chegada aos países de destino, crianças e adolescentes costumam ser submetidos/
as a práticas que podem impedir o reconhecimento de seu status migratório e, por 
conseguinte, sua proteção. Esta era uma realidade experienciada por crianças e 
adolescentes em território brasileiro até meados do ano de 2017.

Uma das dificuldades burocráticas verificadas no processo de solicitação 
de refúgio no Brasil, à revés das normas de proteção internacional, era a 
impossibilidade de formalização da solicitação de reconhecimento do status de 
refugiado/a por crianças e adolescentes desacompanhados/as ou separados/as. 
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Em que pese a premente necessidade proteção, não era autorizado a eles/as o 
acesso ao procedimento de determinação do status de pessoa refugiada por si 
mesmos/as, sob a alegação de que tal ato não poderia ser exercido por aqueles/as 
que não possuíssem capacidade plena, à luz das disposições do Código Civil (art. 
4, I) (SEVERO, 2015). 

Assim, até 2017, para que crianças e adolescentes pudessem ser solicitantes 
de refúgio, e desse modo obter documentação apta, por exemplo, ao acesso 
à educação e ao exercício de trabalho formal com todas as garantias inerentes 
a sua idade era necessária decisão em ação de guarda ou suprimento judicial 
perante o Sistema Estadual de Justiça. O que, entretanto, configura-se como um 
procedimento moroso e vulnerabilizante, uma vez que a extensão temporal desses 
atos, por serem complexos e envolverem diversos atores, podem deixar a criança e 
adolescente em situação de indocumentado/a, e consequentemente, em um “limbo 
migratório” (ALVIM, 2022), multiplicando a sua vulnerabilidade e expondo-a ao 
risco de (des)proteção por fatores endógenos e exógenos à experiência migratória.

A exigência da prévia regularização da guarda ou do suprimento judicial 
como requisito para a formalização da solicitação de refúgio traduzia-se em 
uma mitigação do instituto do refúgio sob o seu viés protetivo ainda que esta 
pudesse ser a abordagem mais adequada quando analisada exclusivamente sob a 
perspectiva do Direito Civil e dos direitos da criança, pois permite uma análise 
mais aprofundada de cada situação e tem como intuito evitar, por exemplo, 
situações de tráfico internacional de pessoas.

A impossibilidade de solicitação de refúgio imposta por barreira burocrática 
dependente de acesso à justiça e de procedimento judicial complexo e extenso, 
motivava o potencial desencadeamento de circunstâncias de desproteção desde 
a indocumentação até o risco de refoulement. O princípio do non-refoulement 
determina a impossibilidade de devolução do solicitante à país onde sua vida 
e segurança estejam em risco, e impõe como contrapartida, o reconhecimento 
da validade da permanência temporária da pessoa que solicita a determinação 
do status de refugiado no país em que a solicitação ocorre (SEVERO, 2015). 
A exigência brasileira até meados de 2017 implicava, por conseguinte, na 
obstaculização indevida ao acesso imediato ao procedimento de solicitação de 
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refúgio, ignorando a complexidade de uma realidade social presente, embora 
pouco frequente no Brasil, pelo menos até então. 

É importante ressaltar que não se trata de negligenciar a necessidade e a 
importância que traz a designação da guarda ou suprimento judicial à criança 
ou adolescente refugiado/a que se encontra desacompanhado/a ou separado/a. A 
crítica diz respeito ao cabimento dessas medidas como fator condicionante para o 
acesso ao procedimento de determinação do status de pessoa refugiada, e, portanto, 
à proteção internacional do refúgio, garantida por meio da implementação local 
de direitos relativos ao status migratório, mas também relativos ao/a refugiado/a 
como toda e qualquer pessoa, titular de direitos fundamentais. Deve-se ter 
atenção, afinal, para que a proteção à criança e ao adolescente não seja tão somente 
aplicada aprioristicamente: através de uma proteção às avessas, permitindo-se 
que a incapacidade civil tornasse a criança ou o/a adolescente um não sujeito de 
direitos (FURQUIM, 2016).

A inovação protetiva trazida pela Resolução Conjunta n. 1/2017

Ante tal contexto e frente à premente necessidade de um protocolo de 
procedimentos a ser seguido por distintas autoridades no momento da 
identificação de crianças e adolescentes separados/as e desacompanhados/as 
quando de seu ingresso no Brasil, instituiu-se um primeiro ato normativo apto 
a estabelecer procedimentos de identificação preliminar, atenção e proteção. 
A Resolução Conjunta nº 01, de 09 de agosto de 2017 (Resolução Conjunta), 
foi resultado de ações de advocacy de entidades da sociedade civil atuantes 
da temática, do ACNUR e dos esforços conjuntos do Comitê Nacional para 
Refugiados (CONARE), do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e da 
Defensoria Pública da União (DPU). Note-se ainda que a Resolução Conjunta 
foi editada no contexto de incremento do fluxo migratório venezuelano, o qual, 
no contexto brasileiro, apresenta a especificidade de envolver, em larga medida, 
crianças e adolescentes separados/as e desacompanhados/as, ingressando em 
território nacional particularmente via Pacaraima/RR (UnB; DPU, 2021).

A Resolução Conjunta conceitua criança ou adolescente desacompanhado/a, 
como aquele/a que não possui nenhuma pessoa adulta acompanhando-lhe no 
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seu ingresso em território nacional. Como criança ou adolescente separado/a, a 
resolução considera aquele/a que está acompanhado/a de uma pessoa adulta no 
seu ingresso em território brasileiro que não é o/a responsável legal que detenha 
poder familiar.

A normativa norteia-se pela diretriz de que os processos administrativos 
devem tramitar com prioridade e agilidade, considerando-se o melhor interesse 
da criança na tomada de decisões e considerando-se que a criança ou o adolescente 
deve ser ouvido/a, consultado/a e informado/a ao longo do processo, de acordo 
com seu grau de maturidade (art. 3). Nessa perspectiva, são também observados 
os princípios da não discriminação (art. 2); do non-refoulement (art. 4); da não 
criminalização em razão da condição migratória (art. 5); da informação e do 
devido processo legal (art. 6 e 7).

A Resolução define a forma do processo de identificação no controle migratório 
e no ingresso ao território brasileiro, dispondo acerca da sequência de atos a serem 
executados no momento do controle migratório pela autoridade correspondente. 
O procedimento, deve ser imediato e em uma linguagem compreensível à 
criança e adequada a sua idade e identidade cultural (art. 8), e compreende: i) o 
registro da ocorrência, ou seja, da entrada da criança ou adolescente separado/a 
ou desacompanhado/a em território nacional; ii) a realização de identificação 
biográfica compreendendo nome, gênero, data de nascimento, filiação, 
nacionalidade; iii) a identificação biométrica; iv) o processamento do registro 
de entrada no controle migratório; v) a notificação da DPU; vi) a notificação e 
representação do Conselho Tutelar para adoção das medidas protetivas cabíveis; 
e vii) a notificação do Juízo e da Promotoria de Infância e Juventude. O processo 
deve ser conduzido de maneira sensível a aspectos como a idade, a deficiência, a 
identidade de gênero, a orientação sexual e a religião (art. 9 §1).

Realizado o processo de identificação, a norma estabelece que o/a membro 
da DPU deve proceder à realização de uma entrevista individual de proteção 
com a criança ou o/a adolescente separado/a ou desacompanhado/a, de modo 
compreensível ao/à entrevistado/a, registrando-se sua história e, quando possível, 
eventuais dados acerca de seus familiares. Sobre a prática da entrevista, na atuação 
da DPU na fronteira em Pacaraima/RR, por exemplo, as crianças são convidadas 
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a desenhar em uma folha em branco como forma de se sentirem mais à vontade 
e acolhidas enquanto são atendidas por defensor/a público. Isso porque muitas 
das crianças são vítimas de exposição a jornadas exaustivas e chegam cansadas 
e com fome, de modo que foi percebida a relevância de transformar a sala de 
atendimento em um espaço que deve ser percebido como acolhedor, buscando 
romper com o estigma de autoridade dos/as defensores/as públicos/as atuantes, 
ou de ser mais um ponto de controle de segurança no fluxo migratório (GRAJZER; 
CHAVES, 2019). 

A Resolução Conjunta define os moldes da entrevista de proteção, indicando a 
necessidade de consideração dos seguintes pontos: i) razões pelas quais a criança ou o 
adolescente está desacompanhado/a ou separado/a; ii) avaliação de vulnerabilidade, 
análise sobre a saúde física, psicossocial, material e outras necessidades de proteção; 
iii) informações sobre finalidades relacionadas à exploração sexual, adoção ilegal, 
tráfico de pessoas, submissão a qualquer tipo de servidão ou situação análoga à 
escravidão, ou remoção de órgãos; iv) informações disponíveis para determinar 
potencial necessidade proteção internacional, tais como o fundado temor de 
perseguição por motivos de raça, etnia, religião, nacionalidade, grupo social, em 
especial a questão de gênero ou opiniões políticas no país de nacionalidade da 
criança e do/a adolescente separado/a ou desacompanhado/a, ou ainda a situação 
de agressão ou ocupação externa, dominação estrangeira, acontecimentos que 
perturbem gravemente a ordem pública e/ou violência generalizada, com especial 
atenção à questão de identidade de gênero e orientação sexual, que podem ou não 
estar relacionados à perseguição (art. 11).

Assim, a partir da entrevista de proteção cabe à DPU a responsabilidade 
pela representação legal para fins de regularização migratória (FURQUIM; 
JUAN, 2022), incluído o acompanhamento da criança ou do/a adolescente nos 
procedimentos subsequentes à sua identificação preliminar. Observe-se ainda que 
a própria Resolução Conjunta prevê a possibilidade de realização de acordo de 
cooperação entre a Defensoria Pública Federal e a Defensoria Pública Estadual 
para atuação no escopo da Resolução (art. 12). 

Desse modo, observando-se o direito ao protagonismo da criança e do 
adolescente, especialmente nos processos e decisões relativos à sua vida e 
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dignidade, a criança e o/a adolescente devem ser consultados/as sobre as 
possibilidades de residência e acolhimento, após a entrevista de proteção, o/a 
defensor/a público/a responsável pelos pedidos de regularização migratória 
deve ainda indicar, de acordo com o artigo 13, a possibilidade de: a)  retorno 
à convivência familiar, conforme parâmetros de proteção integral e atenção ao 
melhor interesse da criança e do adolescente; b) medida de proteção por reunião 
familiar; c) proteção como vítima de tráfico de pessoas; ou d) outra medida de 
regularização migratória, ou proteção como refugiado e/ou apátrida; conforme a 
legislação em vigor.

Ao estabelecer um protocolo de recepção, à criança ou adolescente 
desacompanhado/a ou separado/a, a Resolução Conjunta, se aplicada corretamente, 
supre a lacuna normativa de proteção — ao menos no que diz respeito ao momento 
inicial do processo de solicitação de refúgio — e supera a noção da designação da 
guarda ou suprimento judicial como fator condicionante ao acesso à solicitação de 
refúgio, sem prejuízo de posteriores procedimentos de proteção integral a serem 
realizados perante as autoridades judiciárias, se necessário (ALVIM, 2022). 

O diálogo necessário com parâmetros internacionais de proteção

No plano internacional, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança (CNUDC) de 20 de novembro de 1989, incorporada no ordenamento 
jurídico brasileiro pelo Decreto n. 99.170 de 21 de novembro de 1990, inaugura 
na cultura jurídica contemporânea um novo paradigma inspirado pela 
concepção da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, em condição de 
desenvolvimento, consagrando-se a lógica e principiologia voltadas a assegurar a 
prevalência e primazia do princípio do melhor interesse da criança (PIOVESAN; 
PIROTTA, 2014). A Convenção define o princípio do melhor interesse da criança 
em seu artigo 3º, ao determinar que:

“todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas 
e privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou 
órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o melhor interesse 
da criança” (CNUDC, 1989). 
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O princípio do melhor interesse da criança configura um padrão que considera, 
sobretudo, as necessidades de uma criança em detrimento dos interesses de seus 
pais ou responsáveis.  Objetivamente, de acordo com a CNUDC, o melhor interesse 
deve ser levado em consideração em todas as ações relativas às crianças, seja por 
parte de autoridades administrativas ou órgãos legislativos. O melhor interesse da 
criança, analisado à luz das particularidades de cada caso, exige uma avaliação clara 
e profunda sobre elementos tais quais a identidade, a nacionalidade, assim como 
fatores étnicos, culturais, linguísticos e a idade e desenvolvimento psicossocial 
de cada indivíduo. Exige, ainda, considerar se a criança ou o adolescente 
apresenta vulnerabilidades sobrepostas ou se outros fatores adicionais à proteção 
internacional garantida pelo refúgio devem ser levados em consideração como, 
por exemplo, crianças e adolescentes que se encontram em risco de apatridia, e se 
estão, ou não, acompanhadas por seus/suas progenitores/as ou outros familiares 
(FURQUIM; JUAN, 2022).

A CNUDC, que em 2022 conta com 196 Estados ratificantes, incluído o Brasil, 
determina a adoção de medidas pertinentes para assegurar que a criança ou o/a 
adolescente que busque a determinação do status de refugiado/a, ou que seja 
considerado/a como refugiado/a de acordo com o direito e os procedimentos 
internacionais e/ou internos aplicáveis, receba, tanto no caso de estar sozinho/a 
como acompanhado/a por seus pais ou por qualquer outra pessoa, a proteção 
e a assistência humanitária adequadas, para que possa usufruir de direitos (art. 
22). O texto da Resolução Conjunta, nesse sentido, atende a este parâmetro. 
Ainda, o texto apresenta-se em consonância com parâmetros globais e regionais 
estabelecidos na íntegra do Comentário Geral nº 6/2005, do Comitê dos Direitos 
da Criança e da Opinião Consultiva nº 21/2014 da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, que, respectivamente, fazem considerações sobre o acesso ao 
procedimento para a determinação do status de pessoa refugiada por crianças 
e adolescentes separados/as ou desacompanhados/as e sobre a proibição de 
impedimento de crianças e adolescentes ao território nacional conjugada à 
necessidade de se proceder à uma avaliação que examine as necessidades de 
proteção de cada indivíduo.
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Reflexões sobre a proteção no contexto brasileiro

Em que pese seu mérito e sua relevância inquestionável, devem-se lançar 
olhares atentos à temática, de modo a trazer à luz desafios e avenidas de avanços. 
Desse modo, dois pontos de reflexão são aqui levantados. Para que uma eficaz 
identificação de crianças e adolescentes desacompanhados/as ou separados/
as aconteça, é necessário, além do estabelecimento da definição de protocolos e 
normas de proteção e atuação — tal qual a Resolução Conjunta —, que todas 
as autoridades integrantes do processo, a contar do momento da identificação 
imediata da criança e do/a adolescente, tanto estejam capacitadas para a aplicação 
de seus ditames, quanto adequem sua postura à sensibilidade de idade e gênero e 
outros fatores intrínsecos à proteção da criança e do/a adolescente. 

O primeiro ponto, portanto, remete-se à capacitação da autoridade migratória, 
no caso brasileiro, do/a agente de Polícia Federal, responsável pelo primeiro 
contato com a criança ou o/a adolescente, sobre elementos de proteção à pessoa 
refugiada — notadamente o princípio do non-refoulement — e sobre a Resolução 
Conjunta em si. A autoridade migratória no Brasil, por vezes em razão de sua 
extensão e capilaridade, apresenta o que se pode identificar como um despreparo 
técnico quanto a questões migratórias (ESMPU, 2019). Na mesma toada, práticas 
institucionais sistêmicas de (des)proteção devido ao poder discricionário da 
autoridade migratória ainda podem ser identificadas e são motivadas por uma 
cultura institucional embasada em parâmetros defasados estabelecidos por 
legislação migratória já revogada (CASAGRANDE; GEDIEL, 2017).

Nesse sentido, em se tratando de um tema sensível e de pessoas que apresentam 
uma maior dimensão de vulnerabilidade, uma das preocupações em matéria de 
política migratória e de refúgio deve ser a garantia da constante capacitação das 
autoridades migratórias para o atendimento, assim como o estabelecimento, 
monitoramento e constante avaliação de parâmetros para a aplicação de normas, 
especialmente daquelas que atribuem considerável poder discricionário à 
autoridade migratória. Evita-se, assim, a ocorrência de hipóteses errôneas de 
práticas de pushback, repatriação, privações de liberdade e negativas de acesso à 
solicitação de refúgio. 
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A necessidade de capacitação para a aplicação adequada da Resolução 
Conjunta estende-se também aos/às próprios/as defensores/as públicos/
as, tal qual estabelecida pelo artigo 14: “o defensor público federal que atuar 
no acompanhamento de criança e adolescente deverá ser preferencialmente 
especializado na área de migração e refúgio, bem como na área de direitos 
humanos e da criança e adolescente”. Uma reflexão neste sentido é importante 
considerando o usual volume de trabalho dos/as defensores/as públicos/as e a 
escassez de tempo para capacitação adequada. Módulos de capacitação têm sido 
desenvolvidos e implementados pela DPU e pelo ACNUR, no entanto, ressalta-se 
a constante necessidade de atualização e compartilhamento de boas práticas. 

Assim, o segundo ponto, de certa forma associado ao primeiro, diz respeito 
a preocupações referentes aos contornos da entrevista individual de proteção, a 
despeito de sua importância e do papel da DPU neste processo. A entrevista tem 
caráter complementar uma vez que não é ato necessário à admissão excepcional 
da criança em pontos de fronteira. No caso de crianças e adolescentes separados/
as ou desacompanhados/as, a admissão é um dever do Estado brasileiro com 
fundamento no artigo 40, V da Lei de Migração (Lei. 13.445/2017) e do decreto 
que a regulamenta (Decreto n. 9.199/2018) (FURQUIM; JUAN, 2020). A eventual 
atuação da DPU, neste modo, será sempre posterior à identificação da criança 
ou adolescente, e não exclui as outras medidas previstas na Resolução Conjunta 
(FURQUIM; JUAN, 2022). A DPU exerce, portanto, uma espécie de curadoria 
administrativa apenas para fins migratórios, não assumindo a guarda provisória 
da criança ou do adolescente (SILVA, 2019), o que não seria factível. É necessário, 
no entanto, que a entrevista individual de proteção parta de uma perspectiva 
de escuta qualificada, abrangendo conhecimentos e habilidades necessárias 
para conduzir escutas efetivas que levem em consideração o desenvolvimento 
psicossocial infantil, diferenças culturais e linguísticas, evitando-se a revitimização 
(ALVIM, 2022). Vislumbra-se, contudo, um desafio. É necessário nesse momento 
um atendimento interdisciplinar, contemplando não apenas o/a defensor/a 
público/a como também psicólogos/as e/ou assistentes sociais, por exemplo, mais 
habilitados a identificar situações de desproteção e vulnerabilidades inerentes 
à trajetória da criança ou do/adolescente (DPU; ACNUR, 2013). É necessário 
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questionar, contudo, se o atendimento multidisciplinar é uma realidade da 
prática brasileira, e se não haveria necessidade de incorporar tal premissa às 
determinações da própria Resolução Conjunta. 

Os pontos de reflexão aqui apresentados buscam contribuir para o debate 
acerca da proteção de crianças e adolescentes separados/as e desacompanhados/
as que buscam a concretização da proteção internacional a pessoas refugiadas 
no Brasil. No entanto, certamente não exaurem o debate, mas buscam motivar a 
discussão sobre os desafios e a necessidade de avaliação e melhoria constante dos 
mecanismos de proteção existentes. 
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“Para o migrante, a pátria é terra que lhe dá o pão” - João Batista Scalabrini
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Scalabrini e sua Dedicação aos Migrantes

Marileda Baggio1

Introdução

Giovanni Battista Scalabrini nasceu em Como no ano de 1839 e faleceu em 
Piacenza em 1905. Ordenou-se sacerdote em 1873 e bispo de Piacenza de 1876 a 
1905. Imortalizou-se por ter dedicado sua vida desde sacerdote (1873) até o fi m 
de sua jornada na terra à causa das migrações. Scalabrini, homem de pensamento 
e de ações concretas. 

O presente texto faz uma alusão ao conceito de sinodalidade, apenas para 
situá-lo dentro da realidade eclesial, política e social de seu tempo. É base também 
para mostrar ao leitor o intenso compromisso de Scalabrini em favor da abertura 

1  Missionária Scalabriniana. Doutora em Teologia pela Universidade Gregoriana, de 
Roma. É assessora do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e da Rede ESI de Educação. 
Pesquisadora na área de migração e teologia. 
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da Igreja católica para com as migrações. Muito mais do que ações e operações 
práticas com os migrantes ele foi um bispo sinodal, isto é, alguém que conectava 
a Igreja institucional à Igreja Povo de Deus, ou Comunhão, ou Igreja de um povo 
abandonado por todas as entidades públicas, o que se pode denominar: Igreja 
dos pobres e miseráveis, os anawim ou, dos párias da sociedade, os que não são 
contados, porque pobres e analfabetos.  Incansável nos diálogos e nas complexas 
relações com a sociedade, com a política e com políticos, nas visitas pastorais, 
na leitura e resposta às cartas de italianos emigrados, ele liderava uma porção de 
pensadores leigos e de bispos em defesa dos direitos humanos e civis da população 
expulsa da Itália na segunda metade do século XIX até a metade do século XX, 
embora viesse a falecer ainda no início do século passado (1905). 

Com este pano de fundo ou fio condutor de pensamento, não se pode deixar de 
aferir à realidade da época em que viveu Scalabrini, aludindo a grandes mudanças 
de expulsão, discriminação e segregação dos pobres obrigados a migrar. Esse fio 
que conduz a reflexão do texto leva o leitor à realidade complexa dos anos que se 
sucederam à modernidade, ou agora chamada pós modernidade.

O segundo ponto evidência o pensamento dele quanto à sua missão de pai dos 
migrantes, pastor e, consequentemente, educador e influenciador, na linguagem 
hodierna. Os pontos em sequência trazem elementos de uma teologia das migrações, 
vista como o amor de Deus para com a humanidade. Scalabrini, mesmo não 
sendo teólogo, deixa claro que consumiu sua vida por amor a uma causa humana: 
apoiar os migrantes em tudo o que estivesse a seu alcance, mas sobretudo, deseja 
ardentemente que toda a pátria onde se encontrem, seja uma terra onde possam 
colher o pão que os sustente, conservando a fé e os valores pátrios.    

A teologia das migrações se fundamenta na história e na experiência humana, 
desde o Antigo Testamento. Os diversos contextos geográficos e culturais, são 
fontes essenciais da reflexão sobre a fé cristã junto com as Escrituras e a Tradição, 
que desde sempre foram consideradas os locais teológicos por excelência. A 
redescoberta do valor teológico da história e a experiência humana em contexto 
ocorrem simultaneamente. Nos países do chamado Terceiro Mundo afligidos por 
uma situação de enorme privação social, política e econômica, há sempre novos 
modos de pensar teologia de forma transdisciplinar e interdisciplinar. 
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 Papa Francisco demonstra grande apreço por Scalabrini e sua obra refere 
uma Igreja em saída, inovadora e comprometida com os povos em movimento. 
Por isso anunciou sua canonização a ocorrer em breve. É mais um discípulo que 
seguiu o caminho de Jesus Cristo na história e realidade humanas. 

Sinodalidade da Igreja Católica

Na sua raiz a palavra sinodalidade evoca métodos para encontrar caminhos 
convergentes que, por sua vez, dependem de entendimentos em conjunto, 
convergências; por isso é interessante observar desde a raiz como isso foi sendo 
vivido e concretamente realizado na história. Sin é olhar para a mesma direção e 
Odós se refere ao caminho. Assim sínodo, o sujeito, tem este significado: o mesmo 
olhar para caminhos convergentes. 

Portanto, uma Igreja sinodal, favorece o encontro de todas as pessoas batizadas, 
incluindo padres e bispos e, encontrando-se, dialoga, ouve, pergunta e responde, 
prepara-se em todo o mundo para um sínodo sobre a  sinodalidade em 20232. 
Caminhar juntos é princípio espiritual e educativo para a formação dos cristãos, 
das famílias e das comunidades. O Espírito Santo é o ator principal do Sínodo que 
“é caminhar juntos, atrás do Senhor e em direção às pessoas, sob a orientação do 
Espírito Santo (discurso à ação Católica Italiana (30.04.2021). O sínodo é a Igreja 
que caminha unida para ler a realidade com os olhos da fé e com o coração de 
Deus (Jo 17:21). 

Um primeiro testemunho de sinodalidade encontra-se em Atos dos 
Apóstolos, capítulo quinze. É o início do cristianismo e os apóstolos querem 
sair pelo mundo anunciando a boa notícia e encontram algumas dificuldades. 
Diante desta primeira grande crise resolvem voltar à sede, partilhar, conversar 
com os chefes para encontrarem juntos na comunidade uma solução para o 
impasse. Respeito e escuta são a tônica do encontro. Os que se pronunciaram 
chegam a um consenso bom para todos. Os dois missionários enviados foi o 
resultado de consenso. Ninguém resolve o problema a seu modo, mas chegam 

2 ROCHA, Cardeal Sergio. Percorrendo o caminho sinodal. Disponível em https://www.
cnbb.org.br/percorrendo-o-caminho-sinodal. Acesso em 25 de julho de 2022.
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a resultados que os favoreça e que a missão tenha frutos. Este representa o 
primeiro concílio dos apóstolos e acontece por volta do ano cinquenta depois 
da morte e ressurreição de Jesus. Ele nos revela a primeira crise da presença dos 
cristãos dentro do mundo pagão. Os cristãos devem tomar cuidado para não 
fazerem os helenistas (gregos) passarem para o judaísmo e se submeterem a 
ritos já abolidos com o cristianismo nascente como, por exemplo, a circuncisão 
(cf. 15:5-11). 

Todos os concílios da Igreja católica aconteceram em momentos de crise, 
visto que deles emergem determinações importantes para a vida da Igreja 
Católica. Depois de Jerusalém aconteceu o Concílio de Niceia (325 d.C.). Como 
havia heresias e confusas intervenções do poder estatal na vida da Igreja, essa se 
reúne para ver, ouvir, partilhar a realidade e tomar decisões relativas à própria 
fé e unidade da Igreja. Assim, formulou-se o Credo no sentido de unir a Igreja e 
acabar com as heresias, que comprometiam a unidade da Igreja católica.   

O Sínodo dos Bispos foi criado por Paulo VI em setembro de 1965 pelo 
Motu Proprio Apostolica Sollicitudo, no contexto das reformas introduzidas pelo 
Concílio Vaticano II.  Os sínodos são Assembleias periódicas dos bispos da Igreja 
Católica que acontecem em Roma, sob a coordenação do papa, cuja dinâmica é: 
partilharem experiências e renovarem a orientação do Papa sobre os problemas 
relativos à unidade e às atividades da Igreja no mundo. Os sínodos, diferentemente 
dos concílios, aconselham. Normalmente são temáticos. No papado de Francisco 
foram quatro: dois sobre a família, um sobre os jovens, um sobre a Amazônia e o 
próximo será sobre a sinodalidade da Igreja, em 2023.

Para católicos ou não, cristão ou não, já não é novidade que o Papa Francisco, 
favorece e convoca à participação todas as pessoas de boa vontade na Igreja e, não 
só, mas para que sejam atuantes e incidentes na vida social, política em pensar e agir 
na sociedade. Para isso promoveu vários sínodos temáticos, além da publicação 
de várias encíclicas de cunho social, animando as pessoas para uma promoção 
integral do humano-divino e de toda a obra da Criação. E, seu último chamamento 
importante foi a convocação do sínodo dos sínodos, ou seja: um sínodo para 
avaliar a própria sinodalidade da Igreja Católica. O evento está sendo antecedido 
por sínodos nas dioceses do mundo inteiro, sendo que todos os católicos poderão 
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contribuir para uma maior unidade, apostolicidade e santidade da Igreja católica, e 
respeito à vida humana e à Casa Comum, Louvado Sejas, nº 240.  

Scalabrini: um Bispo Sinodal

Depois de cento e cinquenta e seis anos que não se realizavam mais sínodos 
na diocese de Piacenza, Scalabrini promoveu três, durante seus vinte e nove anos 
de episcopado frente à referida diocese. Começa com a primeira visita canônica 
pastoral (em 08 de dezembro de 1876). Havia cento e quarenta e três anos que a 
Diocese não recebia a visita pastoral de um bispo. O objetivo das visitas pastorais 
é prevalentemente ver, escutar, conhecer, animar o povo a viver as virtudes 
cristãs. Mas essas visitas não se limitam apenas a ver a parte religiosa. Visita 
às escolas de catecismo, conversa com o clero, confessa, fala com as pessoas e 
realiza o sacramento da crisma. Da mesma forma que o Papa Francisco hoje, ele 
prepara um questionário para Igrejas e oratórios: destinadas aos párocos, padres, 
às administrações dos cemitérios, aos patrões, aos trabalhadores das fábricas e à 
população em geral. 

Scalabrini Padre, Pastor e Educador

Para se entender a vida e as ações de uma pessoa, é necessário situá-la no tempo 
e na história. Quando falamos em João Batista Scalabrini, devemos situá-lo no 
contexto e efeitos da Revolução Francesa, que, aliás, não veio sozinha, mas trouxe 
consigo o fim da Idade Média e o advento da modernidade. Com ela, chegaram as 
indústrias, a imprensa, os navios a vapor, a mecanização na agricultura, a filosofia 
e as ideologias seculares, que, depois de dez séculos de Idade Média, deixavam 
Deus, o cristianismo e as religiões de lado, colocando o “homem” no centro. Esta 
“virada antropológica” trouxe algo que transformaria perpetuamente a história: 
a economia, as culturas e as religiões. O capital, fez com que crescessem as 
indústrias e, por conseguinte, os operários e o aumento das periferias nas grandes 
cidades. Havia a necessidade de produção dos bens de consumo, cresciam as 
fábricas, os manufaturados e também o consumo alimentar, consequentemente o 
desenvolvimento na agricultura através da mecanização, uma vez que ela mesma 
expulsou os trabalhadores da terra.  
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Com o crescimento das cidades e das indústrias, cresceu também a 
necessidade da instrução e do conhecimento. Surgiram as escolas técnicas e as 
universidades laicas, aliás, espaços propícios para debates, reflexões em torno 
do “desenvolvimento” econômico, mas também do diálogo crítico, uma vez que 
afluíam também várias correntes filosóficas, as quais Scalabrini conhecia. É o que 
fez a seu tempo o apóstolo Paulo, nas suas missões itinerantes de passagem por 
Éfeso: “aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além 
disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas que 
arrastarão discípulos atrás de si” (At 20: 29b-30). Esse cenário promoveu as 
migrações, sobretudo das pessoas que não se adaptaram ao trabalho nas indústrias, 
nem tinham condições de estudar, pois era privilégio da elite.

Scalabrini viveu nessa época, ou seja, na efervescência da cultura europeia, 
sobretudo da arte, da filosofia e da literatura. Isso o tornou uma pessoa de visão 
de futuro, de discernimento e de boas e assertivas reflexões. Na Igreja, iniciava-se 
uma transição de papas-reis para o envolvimento com as questões sociais, rumo 
aos novos tempos (Rerum novarum) é o que diz a encíclica de Leão XIII. Época 
também de novos métodos na educação e na economia, tempos em que já se fazia 
sentir o pensamento de John Locke, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Adam Smith, 
aliás, este, o pai das teorias capitalistas de todos os tempos. 

Enquanto o mundo, ó Senhores, se agita deslumbrando com seu progresso, 
enquanto o homem se exalta pelas suas conquistas sobre a matéria dominada 
e domina a natureza como senhor, desentranhando o solo, subjugando o 
raio, perturbando as águas do oceano cortando os istmos, encurtando as 
distâncias; enquanto os povos se desenvolvem e se renovam, as raças se 
misturam se engrandecem ou perecem; através do rumor e acima destas 
inumeráveis obras e não sem elas, cumpre-se uma obra mais vasta, mais 
importante, mais sublime: a união de todos os corações de boa vontade em 
Deus por seu Cristo (SCALABRINI, 1892, p.365).

Nas reflexões sobre suas ações, sempre estiveram presentes três dimensões: 
análise da realidade, projeção da finalidade e as formas de mediação. Scalabrini 
distinguia-se pela capacidade de saber relacionar os meios com os fins, elemento 
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importante para o processo de formação humana: fidelidade à humanidade de 
seu tempo, mentalidade universal, visão do todo e visão de futuro. Scalabrini 
se empenhou em descobrir uma metodologia que amadurecesse humana e 
cristãmente as pessoas. Via que a educação, a cultura, e o desenvolvimento já 
haviam se tornado processos globais e integrais, pois compreendem o corpo e o 
espírito, o coração, os afetos, a fantasia, a vontade juntamente com a inteligência 
(CONGREGAÇÕES SCALABRINIANAS, 1989, p. 256).

Ele “acompanhou a cultura, o progresso e a história dos homens para melhor 
compreendê-los e ajudá-los” (RIZZARDO, 1979, p. 25). Scalabrini buscou a 
formação integral dos cristãos, sobretudo as crianças e jovens e, com apoio 
no conhecimento científico, almejava desenvolver as habilidades e valores 
indispensáveis para a vida: a arte de pensar, o desejo de aprender, a autonomia 
e o amor. Seu objetivo era unir instrução (ciência) e educação (valores), pois a 
“instrução faz os homens sábios e a educação forma os homens virtuosos. A primeira 
se preocupa com a ciência, a segunda com a consciência” (CONGREGAÇÕES 
SCALABRINIANAS, 1989, p. 231).

Com apenas trinta e cinco anos, Scalabrini já era bispo de uma diocese 
complexa e, geograficamente, extensa. Na região da Emiglia Romagna, Lombardia, 
Veneto e outras do norte italiano, havia agricultores sem terras e sem teto, jovens, 
mulheres e adolescentes em situação de trabalho escravo, limpando as lavouras 
de arroz imersos nos paludes até os joelhos. Muitas doenças afetavam as pessoas, 
tais como a pelagra, tuberculose, epidemias, sarna e muquiranas de toda espécie. 
Em quase trinta anos de episcopado, Scalabrini viu a miséria humana e moral 
que havia na vida da diocese. Somavam-se ainda o analfabetismo e o alienamento 
político, além do abandono das Escolas Catequéticas. Isso foi relatado por ele na 
Carta Pastoral de 1877, segundo ano de seu episcopado. 

O florescimento das ideologias da Revolução Francesa fazia aumentar o 
materialismo, com o qual se contaminou também a Igreja Católica, tornando-a 
elitizada e distanciando-se da realidade dos pobres. Entre as recomendações de 
ordem moral e religiosa, Scalabrini exortava os fiéis para “o bem ao próximo 
com a assistência material aos enfermos e, especialmente, o socorro aos pobres 
de todos os gêneros” (SCALABRINI, 1877, p. 73). “E os surdos, mudos e os 
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migrantes?” (FERRARI, 1970, p. 266). Não teriam eles a possibilidade de 
assistência, acompanhamento e prioridades na escala social dos pobres e 
abandonados? Na terceira visita pastoral, ver trezentos operários trabalhando 
com lenha e carvão vegetal, em situação análoga à escravidão, fê-lo refletir. 
Aproximou-se deles e com eles permaneceu quatro dias (SCALABRINI, 1891). 
Por essas razões insistia com seu clero:

Saiamos das nossas tendas e diante destas circunstâncias lembremo-nos de 
que nossas armas são a fé e a caridade. Com essas armas, de acordo com 
aquilo que a lei civil e a consciência dos católicos consentem, entremos na 
vida pública, sem olhar as partes políticas. Entremos na vida pública não 
como inimigos do poder constituído, mas como instancáveis adversários do 
mal, seja onde for, entremos como homens ordenados, seguindo o exemplo 
de Jesus Cristo [...](SCALABRINI, 1888, pp. 437-438).

Assim como os sacerdotes, muitos leigos e leigas eram incentivados a serem 
protagonistas de uma nova sociedade, trabalhando com ideias abertas, com firmes 
propósitos, para que as potências intelectuais e físicas e os valores morais fossem 
despertados na sociedade. Os leigos, segundo ele, poderiam fazer um excelente 
apostolado pelas relações cotidianas com a sociedade, o que não é muito comum 
ao sacerdote. Conclamava a serem francos e corajosos cristãos de mente, coração 
e obras: “Falem como creem e operam” (SCALABRINI, 1893, p. 522).

A modernidade, centrada no crescimento industrial, nos bens materiais e 
na pessoa, enquanto capacidade de produção, poderia fazer esquecer o amor ao 
próximo. Por isso a importância das organizações civis e eclesiais...   

Organizar instituições benéficas, alargar a ajuda aos necessitados, favorecer 
a indústria, facilitar o comércio, fecundar as obras de caridade necessárias, 
enfim, os direitos de todos. Queremos a verdadeira grandeza da pátria, a 
liberdade do bem sobre o mal (SCALABRINI, 1896, pp. 583). Nós devemos 
estar bem conscientes que hoje não basta mais aquilo que bastava uma vez. 
Para novos tempos, novas indústrias, para novas doenças novos remédios, 
a novas artes de guerra, novos sistemas de defesa. Hoje é necessário que o 
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sacerdote e o pároco saiam do templo se querem exercitar uma ação salutar 
no templo (SCALABRINI, 1892, pp. 494-495). Se não faremos nós, farão 
outros sem nós e contra nós. Trabalhemos com prudência, estando acima 
de qualquer partido e sempre com lealdade, fortes de nossa consciência, 
de nosso direito, da bondade e da santidade da causa que sustentamos 
(SCALABRINI, 1896, pp. 583-587).

Comprometer todas as pessoas era a dinâmica da participação e a verdadeira 
metodologia sinodal e, assim, empenhava o cristão a crescer na fé e no compromisso 
social à Igreja, à sociedade. 

A ignorância religiosa, que se vê tanto nas pessoas, especialmente na classe 
operária, não é talvez mais espantosa que a miséria? Embora se façam 
esforços notáveis para instruir as massas populares, mas quantas vezes, 
embaixo da máscara da instrução se ensinam e se difundem ideias que são 
a ruína do povo? Um povo sem culto é um povo sem virtudes, sem moral, 
sem Deus (SCALABRINI, 1903, pp. 656-658).  

Scalabrini bispo-pastor, pai e educador de repercussão e abrangência. Por ser 
bispo, atingia sua Diocese, colaborava com outras através da conscientização vinda 
através de suas conferências, o que lhe outorga também a concepção de educador 
das consciências, na voz de Paulo Freire, ou na linguagem de hoje, um grande 
influenciador. Era incansável na defesa dos direitos dos agricultores, operários 
e migrantes através de sua participação política, embora não partidária. O 
mesmo recomendava ao clero sob sua jurisdição eclesial. Foi com sua capacidade 
de percepção e inserção na realidade que testemunhou ser um educador de 
consciências ou influenciador de povos:  

Quando leio as cartas dos amigos ou relatórios de viagens, noto que os 
emigrantes marginalizados são os italianos […] a chama do vermelidão 
me sobe ao rosto, sinto-me humilhado na minha qualidade de sacerdote 
e de italiano, e me pergunto de novo: como ajudá-los? (SCALABRINI, 
1997 , p. 7) [...] ao menos não se abandonassem os imigrantes à própria 
sorte sujeitos a inúmeros perigos, desde a partida até a chegada em terras 
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estranhas, sujeitos ao abandono, a todo tipo de necessidade, à escravidão, 
crianças perambulando pelas ruas com perigo de se tornarem delinquentes 
e mulheres jogadas no abismo da desonra (SCALABRINI,  1997 , p. 22).

Sinodalidade é então quando ideias do bem se transformam em convergência 
eclesial. Assim Scalabrini viveu seu chamado à solidariedade com os migrantes, 
resultado da capacidade de traduzir o amor a Deus e sua compaixão pela 
humanidade e pela Igreja. Seu empenho apostólico e pastoral expressou seu 
empenho em ações humanitárias e num engajamento sócio pastoral eclesial. 

A migração faz parte de um projeto divino, entendido como 
unificação dos povos

O Antigo Testamento e o Novo Testamento estão permeados de vasos 
capilares que nos dão conta do grande projeto divino de unificação dos povos. 
São experiências migratórias que perpassam vários livros, por exemplo: Livro 
do Êxodo, no Livro de Rute, ou o relato da torre de Babel, a história de Abraão, 
a experiência do exílio, a Primeira Epístola de Pedro, o início das primeiras 
comunidades cristãs não judaicas. Mas, também encontramos estudos em que 
os motivos inerentes à experiência do migrar foram explicitamente tematizados e 
postos no centro da pesquisa: por exemplo, a condição de estrangeiro, a convivência 
na diversidade, a hospitalidade/acolhida. É uma importante combinação. As duas 
se complementam e entram em diálogo continuamente. Percebe-se o desafio 
que os contextos vitais das culturas, épocas históricas, experiências vividas se 
aproximam de alguns textos bíblicos, e por ele podem ser interpretados. É o que a 
hermenêutica faz (FUMAGALLI, 2012, p.40). 

A teologia, depois que deixou de ser a “rainha das ciências”, consagrada na 
época da escolástica na Idade Média, é um meio para ler a vida da humanidade 
com o olhar de Deus ou, melhor dizendo, ela facilita a interpretação da ação de 
Deus na história humana. Feita por pessoas humanas, a “teologia não só pensa 
em Deus, mas empenha-se também para seguir o caminho de Deus e age sobre a 
Palavra de Deus. Integra conceitualização, empenho e práxis” (BURK et al. PHAN, 
HAYES, 2005, pg. 160).
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A partir dessa visão a teologia das migrações, antes desconhecida, ou irrelevante, 
surge com pesquisas inovadoras, estudos, produção de conhecimentos, livros, 
artigos, e teses de doutorado. Na vida concreta é difícil produzir uma teologia das 
migrações sem conhecer e estudar a teologia acadêmica, da mesma forma que se 
torna complicado produzir uma teologia das migrações sem conhecer e estudar 
as migrações e sem ter experiência de inserção em meio aos migrantes. Aí pode-
se dizer que é um dos locus theologicus, ou lugares onde se compreende ou se 
percebe a ação do Deus Bíblico na história humana, não mais somente o povo de 
Israel, mas universal, incluindo todo o povo migrante. 

Como se não bastassem os lugares de sentir, ver e ler as migrações aos olhos 
do Divino, a partir de comunidades de migrantes, o Concílio Vaticano II da 
Igreja Católica (1962-1965), usa o termo “sinais dos tempos” que, com o locus 
theologicus, são lugares de produzir conhecimento teológico:  

Do ponto de vista da revelação e da salvação divinas, esta opção preferencial 
pelos pobres evidencia o lugar teológico cristão mais amplo e mais próprio 
ao mesmo tempo. Como locus theologicus, o migrante nos ensina a pensar 
em Deus de forma cristã e não de forma religiosa em geral que poderia 
seduzir como um espetáculo pagão. Trata-se da identificação do nosso 
Revelador e Salvador com os “pequeninos”. A mobilidade dos pobres nos 
dá uma nova percepção de “lugar” teológico, um lugar “em movimento”, 
muito próximo do Povo de Deus no caminho para o futuro que ainda não 
tem paisagem. Trata-se de um lugar em “deslocamento” ou uma condição 
humana sem lugar ainda, com o risco de uma vida “nua” – sem nome e 
sem rosto, como a pura transcendência divina - tomando a expressão “vida 
nua”, institucionalmente e juridicamente desprotegida, do filósofo Agamben 

(BAGGIO; SUSIN, 2012, p. 211-228).

No decorrer da Idade Média (séculos V a XV), falando de forma genérica, 
até as vésperas do Concílio Vaticano II (1962-1964), a teologia era feita a partir 
das decisões da Igreja hierárquica, ficando restrita a manuais, com seu método 
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escolástico e opologético, embora surgisse Melchior Cano3, com a novidade do 
locus theologicus, novidade no fazer  teologia. O papa Leão XIII em 1902, institui 
uma comissão bíblica e abre uma parte dos Arquivos Vaticanos aos pesquisadores 
de todas as crenças. Essa abertura deu possibilidade para o estudo e interpretação 
da Bíblia na sua história de origem e nas experiências humanas de todos os tempos. 
A reflexão teológica atual, que não é uma nova teologia, vale-se da hermenêutica 
bíblica, ou seja, na compreensão das Escrituras, para entender o sentido das 
palavras de Deus, na narrativa dos povos que o seguiam. Essa novidade, desde 
então, possibilitou novos métodos de leituras em migrações, à luz da amorosa 
ação de Deus na história. As leituras teo-logicas4, em migrações veem Deus 
imanente, isto é, que permanece e que persiste envolvido com seu povo, porque 
esse depende Dele. Deus se sensibiliza na forma humana, porque é amor (1Jo 4:8; 
1Cor 13:4-7), e então vê, ouve, conhece seus sofrimentos e desce para libertá-los 
da escravidão (cf. Êx 3:7). 

Sendo amor uma energia, como diz Papa Francisco, as leituras migratórias, 
bem como de toda a mobilidade humana, podem se conectar com outras ciências, 
que farão leituras transversais, complementando-se e enriquecendo-se. Contudo 
a ênfase de nosso artigo é: a teologia não é um estudo sobre Deus, mas é a leitura 
das narrativas que as pessoas falaram sobre as manifestações e ações de Deus na 
história da humanidade. E desta, chega-se à teoria, mas, mais que isto, à certeza 
de que Deus sempre quis a unificação, a liberdade e a felicidade do seu povo: “o 
clamor dos filhos de Israel – (hoje os povos migrantes e refugiados) – chegou 
até mim, e eu estou vendo a opressão [...]”, (Êx 3:9). No AT, como na época de 
Scalabrini, o clamor e a opressão continuavam fortes e em ascendência, bem como 
a realidade de exclusão, escravidão, enganos, etc. Com os mesmos sentimentos ele 
vê, uma multidão de migrantes na Estação Férrea de Milão. Dali rumavam para 
o Porto de Genova em direção às américas. Com fé no Deus que caminha com 

3 Melchor Cano, nasceu em 1505 em Tarancón (Espanha). Teólogo inovador e eclético, 
escreveu um tratado De locis theologicis, afirmando que o teólogo católico é chamado a escutar 
as diversas tonalidades da verdade revelada e, no conjunto, fundir um todo harmônico: cf. G. 
Occhipinti, “La Scuola teologica di Salamanca”, in G. Occhipinti (ed.), Storia della Teologia, II, 463.
4 A palavra teo-logia é constituída de dois termos gregos: theos (deus) e logos (palavra, estudo).



109

Caderno de Debates – Ano 2022

seu povo migrante Scalabrini reage. Esta cena não lhe sai da memória. A fé exige 
obras, ou como diz Paul Tillich “fé é como estar possuído por aquilo que nos toca 
incondicionalmente” (TILLICH, 1957, p. 5) e isso é de imensurável importância. 

Esse pensamento dispensa comentários. Scalabrini põe-se a caminho sem 
impor nenhuma condição, despojado, livre e veloz: o que fazer por eles? Como 
remediar esta situação? São migrantes! (RIZZARDO, 1979, p. 25).

O projeto divino então, é a unificação de todos os povos, não tirando suas 
especificidades, culturas, culinárias e outras particularidades, mas unificar todos 
os povos no mesmo amor, na mesma casa comum, onde “tudo está integrado” 
Louvado Sejas, nº 240, com os mesmos direitos, com as mesmas responsabilidades, 
respeitando sua liberdade de ir e vir na terra, obra de Seu grande amor. É na 
Antiga Aliança, contida no Antigo Testamento, que se inicia o alento universal 
com relação ao povo que caminha com Deus. Incondicionalmente o projeto de 
Deus de unificação dos povos, coaduna-se com o de Scalabrini de ver a grande 
família humana. A iniciativa de Scalabrini surgiu em contexto de Igreja Local 
para se tornar missão da Igreja Católica espalhada por todo o mundo. Universal 
também é a filosofia de Scalabrini, defendendo o migrante como cidadão do 
mundo (BAGGIO, 2005, p. 60) ou parafraseando suas próprias palavras: “para o 
migrante a pátria é a terra que lhe dá o pão” (RIZZARDO. 1979, p. 44). 

O Estrangeiro que ama os estrangeiros!  

No centro do testemunho bíblico, encontra-se a categoria estrangeiro como 
uma das mais adequadas para apresentar a pessoa de Jesus (FUMAGALLI, 2012, 
p. 50). Deus, através de Seu Filho Jesus cristo, nascido em Nazaré, revela-se na 
história humana, em um determinado tempo e lugar. Parece estranho que Deus, 
para dar-se a conhecer à humanidade, escolha fazer-se estrangeiro. 

[...] o termo hebraico gêr significa ser estranho, o que podia significar 
também ser inimigo e agredir. O termo se refere ao estrangeiro que vive 
dentro do contexto de Israel, enquanto que existe um outro termo, menos 
usado, nekar, que se refere ao estrangeiro de passagem, a quem é reservada 
uma hospitalidade especial. Na bíblia não encontramos o termo migrante, é 
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usado o termo estrangeiro ou estranho. Ser estrangeiro significava ser visto 
como ameaça e viver ameaçado. Somente na fé e na confiança em seu Deus 
fez Israel superar, devagarzinho, esta visão e acreditar que era possível, à luz 
de sua fé, um comportamento diferente com quem, com o tempo, apresentou-
se em seu caminho como diverso ou estranho (CSEM, 2017).

As páginas do Evangelho que remetem ao motivo de Jesus ser estrangeiro é do 
evangelista Lucas, com a perícope dos “dois discípulos de Emaús” (Lc 24:13-35) ou 
como a genealogia no Evangelho de Mateus (1:1-17), ou na Sinagoga de Nazaré, 
Lc 4,16-30, ou aquele do mistério da identidade de Jesus no Evangelho de Marcos 
e João, bem como, o evento de sua paixão e morte na cruz e ressurreição. São 
muitas as passagens bíblicas em que Jesus se apresenta como estrangeiro em sua 
própria terra. Esse tipo de condenação e morte, era aquela dada aos criminosos, 
escravos, e aos que não eram cidadãos romanos. Jesus morre fora dos muros de 
Jerusalém, lugar periférico, aliás, bem como ficam os migrantes. Jerusalém era o 
lugar do culto ao Deus, na forma de os judeus praticarem sua religião pura, isto é 
o que relata a epístola de Hebreus (Hb 13:12-23). 

Jesus estrangeiro? Em que sentido? “De Nazaré pode vir coisa boa”, pergunta 
Natanael a Filipe (cf, Jo 1,46)? Jesus encontra um alto grau de rejeição em sua 
missão. Esse é o principal motivo pelo qual ele faz a opção de se identificar com 
estrangeiros homens e mulheres, mas também com os pobres e doentes, para os 
judeus gente impura, pecadora, portanto merecedores do castigo de Deus. Ele 
janta com pecadores! (Lc 5,29-32). Focar sobre o tema do estrangeiro, da acolhida 
e da itinerância, revela um lugar de conhecimento, reconhecimento e prova do 
amor de Deus para com as pessoas. 

A identidade de Jesus, por opção e por amor, traz um valor positivo para seu 
anúncio, isto é, uma outra possibilidade de viver a religião judaica, porque dá 
espaço para um autêntico encontro com Ele, em meio às gentes, diferente de uma 
religião que separava os puros e impuros, as hierarquias das bases e a lei baseada 
em regras que distanciava do amor que é proximidade. “Para dar-se a conhecer ao 
homem Jesus escolhe fazer-se estrangeiro [...]” (BENTOGLIO, 2007, p.50).  

Jesus desfaz os esquemas e revela Deus que, por amor à humanidade, fez-se 
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estrangeiro. A atitude solidária de Jesus para com todos, especialmente com os 
marginalizados, expressa quão grande seja a acolhida que a humanidade pode 
encontrar no Pai, naquele Deus fiel à Aliança. 

Para Jesus a condição de estrangeiro, portanto, rejeitado, reafirma sua própria 
identidade. Esta identidade contagia seus discípulos, justamente por ser a identidade 
do próprio Deus que caminha com seu povo e que, em Jesus, fez-se estrangeiro 
e migrante, assumindo a condição de humana. Deus caminha na história desde 
Abraão, num elo de proteção e promessa chamada Aliança, reafirmada com Jesus 
de Nazaré e os “seguidores do Caminho” (cf. At 9:2) como eram chamados os 
primeiros cristãos. O compromisso de unidade entre Deus, Jesus e a humanidade 
estará aberto a todos os povos: “Esta é a tenda de Deus com os homens, ele vai 
morar com eles. Eles serão o seu povo e ele, o Deus-com-eles, será o seu Deus” (Ap 
21:3b). O testemunho bíblico serve para falar da condição humana. Pode motivar 
e sustentar a quem hoje migra e sofre individualmente o peso das migrações 
forçadas, da injustiça e da exploração, quanto a despertar ações de sensibilização, 
acolhida, hospitalidade, respeito, na sociedade civil, no poder público e nas igrejas 
cristãs. Para além disso está o testemunho de esperança em situação vulnerável de 
exclusão, rejeição e xenofobia, porque Deus Amor está a seu lado. Além do mais, 
revela que a convivência sem exclusões é a utopia, a aspiração de grande parte da 
humanidade e, logicamente, do projeto divino de unificação dos povos!

No seguimento do Caminho, um cristão autêntico, bispo e pai dos migrantes 
também esteve Scalabrini (1839-1905). Ele sonhava com uma pátria sem 
fronteiras: “a emigração funde e aperfeiçoa as civilizações e amplia o conceito de 
pátria para além dos limites materiais, fazendo, do mundo a pátria do homem” 5 
quase que se aproximando do desejo de Deus6, de unificar os povos um só Deus, 
um só povo, um só Espírito (cf. Ef 4,4-7).  Desejo, sonho ou utopia de quem 
se dedicou e consumiu sua vida para o bem dos outros, a unificação dos povos 
é o testemunho de fidelidade ao Deus Único e a Seu projeto. A unificação de 
povos em torno do mesmo Deus, significa no mesmo amor, nos mesmos direitos, 

5  Suore Missionarie Scalabriniane. Per i grani del cielo, Piacenza 2001, pg. 116, nº 5.  
6  Idem, pg. 128, nº 13. 
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na mesma esperança, pois essa nunca decepciona (cf. Rm 5:5). É dentro desta 
história humana que o projeto de Deus continua se revelando. 

As escrituras não oferecem um modelo teológico sobre a mobilidade de povos, 
mas, é possível fazer uma leitura teológica das migrações a partir da história, 
pois os povos souberam interpretar Deus agindo nela, libertando-os de grandes 
escravidões, pois o Deus de Israel é um Deus Amor e Libertador. Isso se torna 
compreensível entendendo a migração como a passagem da escravidão para 
a libertação. Essa atitude de Deus lida a partir da teologia é longeva, vital e a 
esperança viva de que Deus não abandona seu povo. O Deus da esperança é o 
Deus dos vivos e não dos mortos (cf. Lc 20,38).

Pensar como verdadeiro cristão é pensar com a mente, mas sobretudo com o 
coração. “Um cristão não pensa somente com a cabeça, pensa também com o coração 
e com o Espírito que se move dentro de cada pessoa. Um convite particularmente atual 
em um contexto social onde se vai sempre insinuando um pensamento fraco, débil7, 
uniforme, provisório direcionando apenas para a rota a ser seguida. É niilismo, ou 
nada, comparado a uma realidade “caótica”, como uma visão pessimista da realidade, 
visto como “fundamento de ausência de fundamento”, ou de uma fundação do Ser 
que coincide com o seu “des-fundamento”, servindo como base do “pensamento 
fraco”, que valoriza as “aparências” (TEIXEIRA, 2005, p.17). 

É justamente na história que se entende, e se vê o acompanhamento de Deus na 
vida da humanidade. O mundo nos quer sem pensar, sem refletir, sem entender e 
sem criticar a história. Segundo Papa Francisco, o pensamento de hoje é débil, o 
mundo não quer gente que pensa, pois quem pensa é livre, cria consciência e rejeita 
a uniformidade. Pensamento uniforme é o pensamento débil, no pensar de Giovanni 
Vattimo, filósofo italiano. É o que está sendo amplamente difundido, formando 
gente pobre em humanidade, em fé, em espírito de inteligência e discernimento, com 

7  O italiano Gianni Vattimo é um filósofo contemporâneo. Reflete sobre o pensamento 
débil ou fraco. Vattimo, sobretudo, se aproxima da corrente filosófica de crítica da metafísica 
(Nietzsche e Heidegger), mas tende mais para a linha hermenêutica. Tem preocupações éticas e 
procura construir seu pensamento na linha do pós-modernismo. Importante essa impostação, 
quando se fala de ser cristãos, uma vez que esse fio de pensamento que diminua o sofrimento e 
caminhe na direção da alteridade (TEIXEIRA, 2005, pg. 17).
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dificuldade de escolher caminhos de futuro e felicidade.  Mas o Deus da libertação 
nos quer pensando com o coração, assim Ele nos criou (GIGLIANO, 2019). 

Considerações Finais

Sinodalidade um caminho possível? Sim, desde que, insiste Papa Francisco, o 
caminho seja a “identidade cristã: pensar, sentir e falar como Jesus, baseada sobre 
a força que vem do Espírito de Deus (Lc 4: 31-37) e não sobre o conhecimento 
humano. A força que vem da Sabedoria de Deus é a própria identidade cristã. O 
Espírito de Deus, a mesma força dada aos apóstolos para anunciar a boa notícia. O 
Espírito de Jesus Cristo que viveu a realidade terrena, em poucas palavras deve ser 
a nossa identidade cristã, embora sempre em processo. Identidade que se firma 
e cresce na fé em Jesus de Nazaré, por vezes incompreendida e longe do alcance, 
mas que oculta uma grande força, de imensurável importância. 

Comprometido com a realidade migratória, Scalabrini deixa-se consumir por 
esta causa. Para isso corre, viaja, fala, chora, pensa, vê, ouve, age. Amar os irmãos que 
se vê é o modo de amar Deus que não se vê. Amar Deus concretamente é estender 
esse amor para os migrantes e refugiados. Amor é harmonia junto aos irmãos, 
porque é simples, livre (LUDWIG, 2013). Caminhar no amor incondicional leva à 
convergência sinodal em sentido, bíblico, evangélico, pastoral e social-político. É 
uma experiência vital, que perpassa toda a vida dos cristãos.

Porque o projeto divino? O Espírito do Senhor está sobre mim e me envia para 
anunciar, proclamar, libertar... em efeito são verbos de ação (cf. Lc 4:18). O projeto 
divino de unificação dos povos encantou Scalabrini a dedicar sua vida para dar 
mais vida aos migrantes. 
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“[...] a religiosidade proporciona proteção, oferece um recurso simbólico para dar sentido ao sofrimento, contribui 
a recuperar autoestima e dignidade, ajuda no processo de inserção no novo contexto, recupera um sentimento de 
pertença a uma origem comum, organiza as pessoas a partir da dimensão da reciprocidade e solidariedade.”
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Os migrantes da América do Sul e suas 
expressões religiosas na cidade de São 
Paulo1

Paolo Parise2

Introdução

As migrações se con� guram como deslocamentos de pessoas provocados 
por várias causas, como guerras, perseguição, miséria, situação ambiental, ou 
atraídas pelo sonho de uma vida melhor ou uma nova oportunidade. Em muitos 

1  Artigo publicado na Revista Diferentes e iguais : religiões e dinâmicas migratórias na 
cidade de São Paulo / orgs. Suzana Ramos Coutinho, Wagner Lopes Sanchez. - São Paulo : EDUC, 
2021. 222 p.
2  Padre scalabrinianos. Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma. Professor no Instituto Teológico São Paulo (Itesp). Diretor do Centro de Estudos Migratórios 
(CEM), São Paulo. Coordenador da Missão Paz, São Paulo
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casos, fatores de expulsão e aqueles de atração interagem constantemente. Nesses 
movimentos, junto com as pessoas, deslocam-se as visões de mundo, as crenças, 
religiões e códigos de conduta de homens e mulheres que migram. 

Ao chegar, os migrantes encontram novas culturas e expressões religiosas. 
Inclusive quando se trata da mesma religião, as devoções, práticas e expressões 
religiosas têm traços bem diferentes. Acontece assim um estranhamento e uma 
aproximação, provocando uma nova interpretação das próprias práticas que são 
alicerçadas na experiência de origem e reformuladas na nova realidade.

Este artigo tem como foco as manifestações religiosas dos imigrantes da 
América do Sul na cidade de São Paulo. De início, desenharemos o quadro geral 
da realidade migratória no município para, em seguida, apresentar algumas 
manifestações religiosas desta população, sem ter a pretensão de esgotar sua 
imensa variedade e riqueza. Na última parte, serão esboçadas algumas reflexões a 
partir da análise dos elementos que afloraram anteriormente.

A temática a ser tratada é tão ampla e complexa que torna necessária 
algumas pontuações. Inicialmente, especificamos que o lugar de onde surge 
este texto é a realidade multifacetada da Missão Paz. Trata-se de uma entidade 
dos missionários scalabrinianos, localizada no centro da cidade de São Paulo, e 
que atua desde os anos trinta com migrantes e refugiados, oferecendo serviços 
integrados (PARISE, 2016, p. 409-412). Neste sentido, serão privilegiadas as 
manifestações religiosas conhecidas a partir deste contexto, mais precisamente 
no âmbito da paróquia pessoal latino-americana. Em segundo lugar, realizaremos 
algumas escolhas no que se refere às inúmeras expressões religiosas, evitando 
perigosas generalizações. Por último, trataremos obviamente de manifestações 
coletivas, não podendo alcançar a riqueza das que acontecem no âmbito 
individual ou familiar.

Migrantes atuais da América do Sul em São Paulo

A cidade de São Paulo tem sua história associada à chegada de migrantes, 
sejam internacionais sejam nacionais. Porém, não se trata de algo que pertence 
simplesmente ao passado, mas continua a ser história contemporânea. Em 2020 o 
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município contava com 367.043 imigrantes em situação regular, enquanto o Brasil 
com 1.504.7363. 

Uma parte considerável desta população de imigrantes era originária de países 
da América do Sul: 167.698 pessoas. Isso representava 45.68% dos imigrantes 
presentes no município. Considerados por país de origem, emergem os seguintes 
dados: 99.933 da Bolívia, 17.250 do Peru, 12.887 da Colômbia, 12.411 da Argentina, 
10.396 do Paraguai, 5.598 da Venezuela, 4.788 do Chile, 2.558 do Equador, 1.775 
do Uruguai, 56 da Guiana, 24 da Guiana Francesa e 22 do Suriname. Aqui estão 
contabilizados somente os imigrantes em situação regular. 

Diferentemente do início do século passado em que a maioria dos imigrantes 
vinham do hemisfério norte, em particular da Europa, hoje São Paulo tem um 
crescente fluxo de imigrantes originário da América do Sul. Revela-se o espelho da 
tendência mais geral no continente, isto é, o aumento da migração intrarregional4. 
Este fenômeno ocorre por um conjunto de fatores, que inclui o impulso do 
processo de integração do Mercosul, menos burocracia para se estabelecer em 
países vizinhos, maiores oportunidades na América do Sul em um momento em 
que ficou mais difícil conseguir trabalho, bem como a chance de imigrar para a 
Europa e para os Estados Unidos.

Do ponto de vista cronológico, observamos que se tratam de fluxos bem 
diferentes. No caso dos venezuelanos estamos diante de um grupo recente que, em 
sua maioria, chegou na cidade nos últimos três anos. Vieram de maneira espontânea 
ou através do programa de interiorização, Operação Acolhida5, do governo federal 
brasileiro. De outro lado, a imigração chilena é predominantemente de várias 
décadas anteriores, quando alguns deixaram o país por causa da perseguição, devido 

3  Estes dados do Sistema de Registro Nacional Migratório (Sismigra) se referem até março 
de 2020. Imigrantes internacionais registrados. In: https://www.nepo.unicamp.br/observatorio/
bancointerativo/numeros-imigracao-internacional/sincre-sismigra/.
4  Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Informe sobre las Migraciones 
en el mundo 2020, Ginebra, 2019, pp. 108-110. Na parte em que são expostas as principais 
características e novidades na América do Sul, logo após fazer referência à intensificação da migração 
venezuelana, se observa que a migração intrarregional é sempre mais importante na América do Sul.
5  Disponível em: https://www.gov.br/acolhida/historico/.
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à ditadura militar de Pinochet. Outros ainda, como os bolivianos, apresentam um 
fluxo inicial nos anos cinquenta, com intensidade crescente a partir da década 
dos anos oitenta (SILVA, 1997, p. 82-97). No caso dos colombianos, existe uma 
intensificação a partir da adesão da Colômbia ao Acordo sobre Residência para 
Nacionais dos Estados Partes do Mercosul e Países Associados, que se torna efetivo 
a partir de 2014 (PEÑA RUÍZ, 2019, p. 110). 

Anteriormente, a entrada em território brasileiro acontecia essencialmente 
através da solicitação de refúgio. Ao mecanismo de solicitação de refúgio, os 
colombianos preferem a autorização de residência no Brasil, dada a demora da 
tramitação antes de receber o deferimento ou indeferimento por parte do Comitê 
Nacional para os Refugiados (CONARE). Inclusive, esta mudança de possibilidade 
de regularização migratória, abriria a oportunidade de analisar as tipologias das 
regularizações migratórias escolhidas por cada grupo, mas isso exigiria uma 
análise aprofundada e extensa. 

Neste cenário imigratório para a cidade de São Paulo é importante destacar, 
embora de maneira bem geral, a presença feminina. As mulheres representam 
48% das pessoas que vêm da Venezuela, 46% da Bolívia e do Equador, 43% do Peru 
e Paraguai, 42% da Colômbia, 41% da Argentina, 39% do Chile e 38% Uruguai. 
Nos três países com a mais baixa quantidade de imigrantes no Brasil, a presença 
feminina representa 50%, no caso da Guiana Francesa e Suriname, enquanto 30% 
da Guiana. Observamos, assim, uma maior frequência de mulheres no caso da 
Venezuela, Bolívia e Equador, seguidos pelo Peru e Paraguai. 

Em muitas manifestações religiosas existem papéis reservados aos homens e 
outros às mulheres. Pensamos, por exemplo, nas sahumadoras, ou seja, mulheres 
peruanas que, durante procissão do Señor de los Milagros, carregam um recipiente 
espalhando uma fumaça aromática chamada sahumerio, semelhante ao incenso. 
Desta forma, abrem o caminho para a procissão, purificando o ambiente, para que 
em seguida passe o andor carregado pelos homens.

Suas expressões religiosas

Por razões esquemáticas dividimos esta parte em: (i) Festas Marianas; (ii) 
manifestações religiosas relacionadas à Jesus Cristo ou alguns santos; (iii) 
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manifestações pré-coloniais ou ancestrais; (iv) outras ligadas às etapas da vida; 
e, enfim, (v) expressões religiosas do Dia dos Mortos. Contudo, a divisão não é 
tão distinta, existem muitas nuances. Por exemplo, uma festa mariana assimilou 
elementos pré-cristãos presentes antes da chegada dos colonizadores. Por outro 
lado, uma celebração ligada a uma etapa da vida, como o nascimento ou morte, 
mistura elementos cristãos e ancestrais.

Podemos reunir em um primeiro grupo, as principais (i) Festas Marianas que 
os imigrantes da América do Sul, ao se deslocam para São Paulo, levam juntos, 
celebram e recriam na nova realidade urbana. Da Argentina Nuestra Señora de 
Luján (8 de maio), da Bolívia a Virgen de Copacabana (5 de agosto), a Virgen de 
Urkupiña (15 de agosto), a Virgen del Socavón (2 de fevereiro), a Virgen de Cotoca (8 
de dezembro), do Chile a Virgen del Carmen (15 de julho), da Colômbia a Virgem 
de Chiquinquirá (9 de julho), do Equador a Nuestra Señora de la Presentación del 
Quinche (21 de novembro), do Paraguai a Virgem de Caacupé (8 de dezembro), do 
Peru Virgen de Chapi (1 de maio),  Nuestra Señora de la Merced (24 de setembro) 
e a Virgen de la Nube (28 de outubro)6, cuja imagem é pintada no outro lado 
da pintura do Señor de los Milagros, da Venezuela a Virgem de Coromoto (11 de 
setembro), Divina Pastora, (14 de janeiro) e Virgen del Valle (8 de setembro). 

Cada uma destas celebrações tem suas particularidades e seus traços 
devocionais que são recriados no novo contexto, apresentando elementos de 
continuidade e descontinuidade com as festas no país de origem. Inclusive, na 
maioria dos casos, a data da festa tem que ser renegociada na nova realidade e 
deslocada para o final de semana mais próximo.

Não podendo retomar cada uma destas devoções, limitamo-nos a apresentar 
algumas Festas Marianas que os imigrantes da Bolívia, Colômbia e Peru celebram 
em São Paulo. Estas, na maioria dos casos, são o resultado da síntese de elementos 
religiosos ancestrais que se foram fundindo com elementos cristãos no processo de 
colonização. Pensamos ao culto ancestral andino à Pachamama (Mãe Terra) por 
parte dos indígenas, que, com a chegada da colonização hispânica e a imposição 

6 A Virgen de la Nube, que no Equador é celebrada no dia 30 de dezembro, no Peru foi 
associada à festa do Señor de los Milagros, cuja data é 28 de outubro.
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de um outro sistema de crenças, incorporou elementos do catolicismo, como a 
devoção à Virgem Maria (SILVA, 2003, p. 14). Surge assim a devoção à Virgen de 
Copacabana, presente entre os pacenhos. 

Ao mesmo tempo, a Virgen de Copacabana não esgota a diversidade de 
expressões religiosas. Entre os cochabambinos encontramos a Virgen de Urkupiña. 
Entre os mineiros, encontramos a Virgen del Socavón, que os protege enquanto 
trabalham debaixo da terra na extração de minérios. Na Bolívia oriental nos 
deparamos com a Virgem de Cotoca, padroeira de Santa Cruz. Importante observar 
que a Virgen de Urkupiña, apesar de seu caráter inicial regional, vem se afirmando 
em nível nacional por ter sido proclamada pela Igreja Católica da Bolívia a 
devoção Mariana de integração nacional. Esta progressiva relevância é devida à 
sua localização na região central da Bolívia, sendo de fácil acesso aos peregrinos, 
como também ao ritual do empréstimo da pedra presente nesta devoção7.

Todas estas devoções Marianas (SILVA, 2003, p. 121), em maior ou menor 
medida, podem ser encontradas entre os bolivianos que moram em São Paulo, 
reproduzindo as festas em continuidade e descontinuidade com as práticas da 
terra de origem.

Isso fica evidenciado nos elementos que as Festas Marianas põe em cena a 
cada ano, tornando estas festas cada vez mais próximas das realizadas na 
Bolívia e, ao mesmo tempo, cada vez mais distantes, em razão dos elementos 
que vão sendo incorporados como forma de dialogar com o contexto em que 
se reproduzem. Entretanto, vale lembrar que o elemento dinamizador deste 
ciclo de festas é o compromisso assumido com a Virgem e com o grupo de 
retribuir as dádivas/dividas recebidas ao longo do ano, permitindo, assim, 
o renascimento anual do ciclo de Festas Marianas em São Paulo (SILVA, 
2003, p. 167-168).

7  A tradição religiosa do empréstimo da pedra consiste no fato que os peregrinos sobem 
o morro, onde está localizada a gruta da Virgen de Urkupiña, e com marretas quebram pedaços 
de pedras que são levados aos pés da Virgem para serem abençoados. As pedras representam a 
quantidade de bens que serão adquiridos durante o ano na forma de empréstimo. O fiel se 
compromete a devolver no ano seguinte as mesmas pedras à montanha de onde foram retiradas.
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Sem dúvidas, entre todas as Festas Marianas celebradas em São Paulo, 
destacam-se as Virgens de Copacabana e Urkupiña. Por outro lado, os colombianos 
que migraram para São Paulo trouxeram uma tradição religiosa conhecida como 
a Noche de Velitas. Da mesma forma que no país de origem, no dia 7 de dezembro, 
na véspera da festa da Imaculada Conceição, colocam à noite velas acesas nas 
janelas ou portas das casas, nas calçadas, ou em espaços públicos. Em algumas 
ocasiões, um grupo de colombianos se organizou e colocou as velas na escadaria 
da igreja Nossa Senhora da Paz. 

Entre os paraguaios que migraram para São Paulo, a festa em dezembro da 
Virgen de Caacupé marca o momento de voltar para visitar os familiares na terra de 
origem. Há vários anos, após a celebração da festa na igreja Nossa Senhora da Paz, 
na primeira dezena de dezembro, a maioria volta de férias. A celebração se apresenta 
como um momento de festa devocional, com traços de espiritualidade típica, e de 
consolidação comunitária, além de reivindicação coletiva (BARELLI, 2014).

Podemos reunir num segundo grupo (ii) as manifestações religiosas relacionada 
a Jesus Cristo ou alguns santos. Destacamos, assim, entre os peruanos, o Señor de 
los Milagros (28 de outubro), San Lorenzo (10 de agosto) e San Martin de Porres (3 
de novembro). Este último tem sua devoção presente também entre os bolivianos. 
Já entre os chilenos, tem um destaque o Santo Alberto Hurtado (18 de agosto).

A manifestação religiosa do Señor de los Milagros congrega milhares de 
fiéis em Lima, Peru. Da mesma forma que em outras cidades do mundo onde 
estejam presentes imigrantes peruanos, ela é reproduzida em São Paulo. Aqui, 
a grande festa é precedida por uma novena que acontece nos meses anteriores. 
Esta caminhada de preparação desemboca na grande procissão, com o andor do 
Señor de los Milagros carregado por doze homens e a presença de sahumadora, 
que abrem o caminho. Com o passar do tempo e, por várias razões, na cidade 
foram se estruturando dois grupos: a Hermandad del Señor de los Milagros8, 
com sede na Igreja da Consolação e seguindo os estatutos do Peru, e um grupo 

8  Trata-se de uma associação religiosa responsável de difundir e organizar a festa e a 
procissão do Señor de los Milagros. Inicialmente presente só em Lima, com a emigração peruana 
começaram a surgir várias irmandades em cidades do mundo.
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de peruanos e peruana com base na Igreja Nossa Senhora da Paz. Enquanto os 
membros do primeiro grupo realizam a procissão na qual somente os homens 
carregam o andor, o segundo apresenta um traço interessante que mostra como a 
festa é recriada fora do contexto original: as mulheres também carregam o andor. 
No Peru esta função é exclusivamente dos homens. Provavelmente a organização 
menos formal e institucionalizada deixa espaço para esta modificação, enquanto a 
Hermandad del Señor de los Milagros possui os estatutos de acordo com a matriz 
de Lima, deixando menos espaço às mudanças.

As manifestações pré-coloniais ou ancestrais (iii) impregnam a maioria dos 
rituais e expressões religiosas como já foi observado anteriormente, mas em 
alguns casos se destacam com mais intensidade. A primeira e mais celebrada em 
São Paulo, está ligada à comunidade boliviana: a festa de Alasitas.

Nesta festa se cultua uma deidade andina denominada de Ekeko, ou “deus 
da abundância”, à qual se pede tudo o que se deseja alcançar. Segundo 
Paredes (1973), esta tradição remonta ao período anterior à conquista 
espanhola e estaria relacionada às festividades do solstício de verão. Sua 
representação era feita em ouro, prata, estanho, pedra e até mesmo em barro, 
com traços indígenas e não usava roupas, já que ostentava um proeminente 
falus, simbolizando a fertilidade e a virilidade. Na época colonial a Igreja 
Católica tentou erradicar está “idolatria”, porém, sem grande sucesso. Na 
verdade, a tradição foi “reinventada”, ganhando novos elementos, como, por 
exemplo, a estatueta recebeu uma vestimenta semelhante à de um cholo, 
assumindo, desta forma, os traços de um “mestiço”. A sua função simbólica 
fertilizadora também ficou ocultada, enfatizando-se os seus poderes de 
provedor dos bens necessários à sobrevivência da família e, num contexto de 
migração e de reprodução do capital sem limites, ele passou a ser o “patrão 
da fortuna”. O ritual consiste em comprar antes do meio-dia do dia 24 
miniaturas de casas, carros, máquinas de costura, passaportes, malas de 
viagem, diplomas e, é claro, muitos dólares, euros e reais, os quais devem 
ser apresentados à um sacerdote andino chamado Yatiri, que deve fazer 
o ritual da Ch’alla, uma libação à Pachamama (Mãe Terra), para que ela 
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transforme as representações em dádivas reais. Depois de ter feito o ritual 
andino, recomenda-se também receber a benção do sacerdote católico, que 
em geral se faz presente, pois para os devotos bolivianos “a benção nunca é 
demais” (SILVA, 2012, p. 22-23).

Outra festa importante é o Inti Raymi que, em quéchua, significa “Festa do Sol”, 
é uma das festividades mais importantes dos países andinos (em Bolívia, Peru 
e Equador) e marca o solstício de inverno do hemisfério sul, correspondendo à 
mudança de estações e início do ano novo Inca. Para entender esta festa, temos 
que voltar aos povos originários da América do Sul que viviam da agricultura e 
celebravam ritos em devoção à mãe Terra (Pachamama) e ao Pai Sol (Inti). De 
acordo com a tradição, os nobres do império Inca se consideravam filhos naturais 
do sol e, por isso, precisavam oferecer sacrifícios e oferendas à divindade. 

No Peru, o local mais importante de realização da cerimônia era, e segue sendo, 
a fortaleza de Sacsayhuamán (próxima de Cuzco), no dia 24 de junho de cada ano. 
Na Bolívia, a festa é realizada nas margens do lago Tiwanaku, em Copacabana, 
onde, segundo a lenda, teria surgido a cultura inca. Em São Paulo, um grupo 
de bolivianos foram os que, por primeiro, começaram a celebrar este momento 
com rituais próprios. As pessoas se reúnem bem cedo, com vestimentas, danças 
e muitos simbolismos que remontam a uma parte do que foi o império Inca, e 
aguardam o nascer do sol. Recentemente, porém, esta celebração começou a ser 
realizada por um grupo de equatorianos, em contexto mais familiar; e também por 
uma coletividade de peruanos recém-chegados à cidade de São Paulo, originários 
da cidade de Pisac, próxima de Cuzco.

Do ponto de vista antropológico e religioso, a maioria das culturas e tradições 
religiosas pontuam as (iv) etapas principais da vida do ser humano, como o 
nascimento, a entrada na vida adulta, o matrimónio e a morte com rituais 
religiosos. Isso acontece também entre os vários grupos de imigrantes da América 
do Sul presentes em São Paulo.

Fazemos referência, por exemplo, entre os bolivianos, à festa de batismo 
e ao primeiro corte de cabelo. Neste momento, se fortalecem as relações de 
reciprocidade entre os membros do grupo, através do compadrio. Na data do 
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batismo é realizado o ritual religioso católico dentro da igreja, enquanto na saída 
“inicia-se o outro, o de consolidação das relações de compadrio, simbolizadas 
nos cumprimentos e nas mixturas (papel picado) jogadas na cabeça dos novos 
compadres e comadres” (SILVA, 2003, p. 67). No pátio da igreja é costume cha´llar, 
oferecendo um gole de bebida alcoólica à Pachamama em agradecimento. Depois 
deste momento todos se dirigem ao salão, onde um conjunto musical anima a 
festa. Os convidados trazem aynis9 e os anfitriões acolhem oferecendo bebidas. 
Porém, antes de tomar a cerveja, ou outra bebida alcoólica, acontece a cha´lla. 
Mais tarde, ocorre o ritual da rutucha, ou seja, do primeiro corte de cabelo. 

O primeiro a cortar uma mecha de cabelo é o padrinho de rutucha, que 
deverá oferecer uma quantia significativa de dinheiro, a qual é colocada 
num prato ao lado, em meio a alguns cereais, como o arroz batata, milho etc. 
Em seguida, os compadres brindam e ch’allan a oferenda, desejando sorte à 
criança. O mesmo ritual é repetido por todos os que desejarem oferecer algo 
à criança e, assim, entrar na dinâmica da dádiva, que implica dar, receber e 
retribuir (Silva, 2005, p. 48).

Outra etapa a ser destacada, refere-se às (v) manifestações religiosas que 
envolvem a morte e o período de luto seguinte. Podemos tomar como exemplo, 
entre os bolivianos, o ritual funerário aymara. Além do enterro e um ritual 
realizado oito dias depois, existe a celebração do Cabo de Año, ou seja, do 
primeiro ano desde a morte (KESSEL, 2001). Depois de 12 meses acaba o período 
de luto. Realiza-se então uma celebração particular, preparando chicha de maíz, 
abundante comida e bebida. Normalmente, a família procura o padre para uma 
missa e benção, ao mesmo tempo que realiza uma visita coletiva ao túmulo. 
Enquanto na terra de origem se queima as roupas do luto no túmulo, em São 
Paulo isso acontece em outros locais. A partir deste momento a pessoa que tinha 
ficado viúva pode começar um novo relacionamento.

9  Não é fácil traduzir o termo quéchua ayni, que pode significar intercâmbio, oferta, 
presente, retribuição. Precisa ser compreendido dentro da cosmovisão na qual no mundo tudo está 
interligado. Este conceito de reciprocidade está presente nas comunidades andinas, nas quais um 
membro ajuda o outro e isto se transforma em recebimento de algo em troca. 
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Uma manifestação religiosa que queremos sublinhar refere-se ao Dia dos 
Mortos. Esta comemoração é mais um exemplo de como a religiosidade é recriada 
e ressignificada em diálogo com o novo contexto. Entre a coletividade boliviana o 
espaço sagrado começa a ser preparado no dia anterior, ou seja 1º de novembro, em 
que se organiza um altar com comidas e bebidas ligadas ao gosto da pessoa falecida. 
Acredita-se que as almas começam a chegar neste momento e por isso tudo deve estar 
organizado: “Além das comidas e da foto do(a) falecido(a), o que chama a atenção 
são os pães antropomórficos, imitando figuras humanas, e os zoomórficos, imitando 
animais, como a lhama e o condor, animais típicos da região andina. Eventualmente, 
é possível observar também a presença de folhas de coca e chicha, bebida fermentada 
do milho” (SILVA, 2005, p. 49). No dia de finados, ao meio dia, o altar é desfeito e 
a festa se desloca para o cemitério. Sobre o túmulo são colocadas as comidas e 
bebidas e depois de um momento de oração acontece a partilha dos alimentos. Entre 
os bolivianos, “a comensalidade é uma forma de unir vivos e mortos num desejo 
constante de afirmação da vida, neste mundo ou para além dele” (SILVA, 2005, p. 50).

Com traços semelhantes aos bolivianos da região andina, mas também com 
suas particularidades típicas, a pequena coletividade equatoriana em São Paulo 
celebra seus falecidos indo no túmulo de seus entes queridos. Ali executam 
orações, cantos e compartilham as comidas preferidas dos mortos, como uma 
maneira de homenageá-los e comunicar-se com eles, com a crença de que a morte 
é apenas um passo para outra vida, semelhante a esta. Entre as comidas típicas, 
destacam-se as guaguas de pan, que são feitas com farinha de trigo e em forma 
de figuras de massa, que lembram os mortos, em especial as crianças (por isso o 
nome guagua que em quéchua significa criança). No Equador a farinha de milho é 
processada com grãos obtidos na primeira colheita realizada nos Andes. A colada 
morada é uma bebida preparada à base de milho preto, mirtilo andino, amora, 
abacaxi, casca de abacaxi, laranja e outras frutas e ervas.

Algumas reflexões iniciais

Depois desta sintética apresentação, a partir de uma perspectiva 
predominantemente fenomenológica, através da observação direta de algumas 
manifestações religiosas dos imigrantes da América do Sul em São Paulo, voltamos 
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a ressaltar que não foi nossa intenção esgotar a amplitude, riqueza e diversidade das 
manifestações religiosas. Fizemos referência a algumas com as quais tivemos acesso. 

De maneira análoga, nesta parte mais reflexiva, não pretendemos exaurir as 
possibilidades interpretativas das manifestações descritas. No primeiro momento 
faremos referência às contribuições gerais, sobre o papel da religiosidade do 
migrante ao longo da jornada migratória. No segundo, focalizaremos o caso mais 
específico das manifestações religiosas dos imigrantes da América do Sul que se 
deslocam para São Paulo.

Marinucci (2014) sintetizou e analisou a relação entre migrações internacionais 
e religião a partir de estudos realizados junto aos migrantes de várias tradições 
religiosas e contextos geográficos diferentes, querendo: 

(...) abordar justamente o tema da dimensão religiosa na vida dos migrantes, 
ressaltando como a pessoa que possui uma cosmovisão religiosa possa utilizar 
sua religiosidade como um recurso simbólico para enfrentar os diferentes 
desafios inerentes à migração. De forma específica, no processo de integração 
na nova terra o migrante se depara com numerosas situações conflitivas e 
sofridas. É aqui que a dimensão religiosa pode dar um importante suporte 
psicossocial, oferecendo proteção diante das adversidades, ajudando o 
migrante a reinterpretar e dar sentido à sua biografia, resgatando sua 
dignidade e favorecendo o processo de diálogo e incorporação na sociedade 
de chegada (Marinucci, 2014).

O autor se limita a focar que “o fator religioso enquanto fonte de proteção, sentido, 
dignidade e diálogo com a cultura da terra de chegada” (MARINUCCI, 2014). 
Diante da situação de desenraizamento social e cultural, sensação de desamparo 
e insegurança, a religiosidade tem uma função de proporcionar proteção. Esta 
se concretiza inclusive no apoio oferecido pela própria comunidade religiosa 
de acolhida. Entretanto, o imigrante necessita compreender e ressignificar suas 
escolhas depois de ter deixado a terra de origem e familiares, experimentando 
às vezes um sentimento de culpa. A religiosidade oferece assim não só refúgio e 
proteção, mas também um recurso simbólico para dar sentido a tantos sofrimentos 
gerados no processo migratório. 
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Outra realidade comum experimentada pelos imigrantes é o contexto de 
marginalização, preconceito e xenofobia. Esta situação pode gerar uma experiência 
de rejeição. A religiosidade proporciona uma saída que permite ao imigrante 
recuperar sua autoestima. De tal modo, resgata aquela dignidade negada ou 
desprezada por uma parte da sociedade de acolhida. Outro grande desafio que o 
imigrante enfrenta, se refere ao processo complexo e dinâmico de integração. Nesta 
etapa entra em jogo a reconfiguração da identidade e cosmovisão, negociando 
as frustrações geradas depois de muitas expectativas e sonhos não realizados. A 
religiosidade é um importante recurso para ajudar neste processo de inserção, 
sem perder a bagagem construída na terra de origem. 

A comunidade religiosa de acolhida desenvolve um importante papel 
neste processo de encontro e diálogo: “Longe de ser uma fuga da realidade, a 
religiosidade muitas vezes representa um caminho de enfrentamento simbólico da 
mesma, um instrumento de resistência e de resiliência, uma fonte de humanização 
diante da xenofobia, da exploração trabalhista e da criminalização dos migrantes” 
(MARINUCCI, 2014). Neste sentido a dimensão religiosa é importante para 
entender o fenômeno migratório em todas as suas etapas, especialmente no 
momento de chegada e estabelecimento na nova realidade.

No contexto mais específico, em uma perspectiva etnográfica, Silva (2003) 
estudou os bolivianos em São Paulo, principalmente os trabalhadores no ramo 
da costura, analisando suas expressões religiosas, com destaque para as Marianas. 
O autor apresentou as transformações e ressignificações das festas celebradas na 
capital paulista. Retomamos algumas contribuições em relação aos significados e 
funções destas expressões religiosas e suas conexões com a festa, o ambiente rural 
de origem, as comidas, bebidas e as danças.

Inicialmente a festa religiosa se torna o momento de reverter a imagem 
negativa construída em São Paulo. A sociedade local foi edificando uma imagem 
estigmatizada e preconceituosa dos bolivianos, veiculada e alimentada pelos 
meios de comunicação social. Assim, eles são descritos como pessoas em situação 
irregular (utilizando o termo “clandestino” ou “ilegal”), vítimas de trabalho 
análogo ao escravo e pobres. Diante desta realidade, que acaba afetando a própria 
autoestima, os imigrantes procuram de várias formas afastar-se da imagem 
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negativa associada ao seu grupo. Uma maneira muito importante, é a realização 
das festas religiosas, que reforçam o sentimento de pertença e afirmam a riqueza e 
beleza cultural, às vezes beirando a ostentação (SILVA, 1997, p. 177-192).

As manifestações religiosas são também o lugar em que o sentimento de pertença 
a uma origem comum emerge com força e se explicita nas comidas, bebidas, 
vestimenta, danças, músicas, bandeiras, cores e outros elementos. Tudo lembra 
a pátria distante e presente em cada detalhe. Ao mesmo tempo, a experiência da 
origem comum não anula as diferenças étnicas, culturais, regionais, por exemplo 
entre aimará e quéchua. Nem anula as diferenças sociais, remarcando o status de 
cada um (SILVA, 2003, p. 161-162).

Neste sentido, a quantidade e a variedade de festas realizada pelos bolivianos 
em São Paulo representa, entre outras coisas, a permanência de um ethos 
camponês marcado pela lógica festiva de um catolicismo rústico dinamizado 
pelos ciclos da natureza e pela cooperação recíproca. Porém, num contexto 
urbano e organizado pela produção capitalista, esta concepção de tempo 
muda, bem como a de espaço, cuja unidade só é restabelecida no âmbito da 
festa recriada por eles periodicamente na cidade (SILVA, 2003, p. 166-167).

Outro elemento das sociedades andinas, especialmente as rurais, é o fato 
de se organizar a partir do valor da reciprocidade, fundamentando as relações 
econômicas, sociais e culturais. Esta dimensão continua presente e ao mesmo 
tempo é transformada na nova realidade urbana. Um exemplo é a persistência 
do ayni, que no contexto rural consiste na retribuição de um serviço de maneira 
semelhante quando necessário. No ambiente urbano de São Paulo essa retribuição 
se transforma na ajuda, especialmente com bebida, ao organizador da festa.

A comensalidade, sempre presente nas manifestações religiosas, fortalece 
e amplia as relações sociais. Entre a população andina comida e bebida sempre 
estão ligados a uma cosmologia que dá suporte e sentido (SILVA, 2003, p.191). O 
ritual da ch’alla representa bem isso, explicitando a gratidão à Pachamama pelos 
dons recebidos.

Junto com a comida, também as danças estão impregnadas de um profundo 
significado. “Entre as danças apresentadas nas Festas Marianas, destacam-se a 
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cueca, os caporales, a diablada, os tinkus, llamerada, tobas entre outras. Cada 
uma, expressa elementos de um passado sociocultural evocado de forma mítica 
e, uma vez reproduzidas num novo contexto, passam a veicular uma identidade 
cultural, étnica ou social” (SILVA, 2003, p. 183). Os grupos folclóricos que se 
apresentam nas Festas Marianas têm uma motivação subjacente ao ato de dançar 
que é a devoção à Virgem, em vista de algum favor que o dançarino almeja, ou 
para pagar uma promessa alcançada (SILVA, 2003, p. 185). Além disso, as danças 
nas festas devocionais e outros contextos exercem um papel de coesão e agregação 
social dos imigrantes que enfrentam desagregação, preconceitos e isolamento em 
São Paulo.

Considerações Finais

A partir do que foi levantado anteriormente, na descrição das manifestações 
religiosas observa-se a coexistência de práticas que manifestam uma cosmovisão 
ancestral com outras ligadas ao catolicismo oficial. A presença do padre na 
celebração dos sacramentos ou uma benção relacionada a algo específico, como 
um novo carro, sempre é acompanhada pela realização da “Ch’alla, que é uma 
oferenda à Pachamama, para que esta afaste os maus fluídos, ou seja a inveja” 
(SILVA, 1997, p. 220). Em geral utiliza-se cerveja ou champanhe. Antes do 
tomar a bebida o primeiro gole é sempre oferecido à Pachamama. Em alguns 
casos, no mesmo evento em que se faz presente o padre, está também o yatiris, 
o sacerdote andino.

Após ter apresentado algumas expressões religiosas dos imigrantes da América 
do Sul em São Paulo, aproveitamos para esclarecer que não foi nossa intenção 
dar um juízo de valor a respeito da fé subjacente, nem da experiência religiosa 
que é sempre pessoal. Nosso intento foi de refletir sobre algumas transformações 
das expressões religiosas no novo contexto e sobre as funções que exercem na 
vida destes imigrantes, apresentando-se como mecanismos de manutenção da 
identidade e de resistência frente aos desafios na nova realidade urbana. 

Por fim, a religiosidade proporciona proteção, oferece um recurso simbólico 
para dar sentido ao sofrimento, contribui a recuperar autoestima e dignidade, 
ajuda no processo de inserção no novo contexto, recupera um sentimento de 
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pertença a uma origem comum, organiza as pessoas a partir da dimensão da 
reciprocidade e solidariedade.  Afinal, é um importante recurso simbólico para 
enfrentar os diferentes desafios inerentes à migração.
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