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EXPEDIENTE 
 
Caderno elaborado pelxs1 participantes do Curso de Verão online 2021, a partir de suas 
anotações individuais e exercício de sistematização das aprendizagens em relação ao 
tema Migração sul-sul: desafios para a acolhida, a inclusão social e afirmação da 
dignidade humana. 
 
Organização do Curso 
Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular – CESEEP 
Parceria  
Missão Paz: instituição mantida pelos padres scalabrinianos, em São Paulo-SP, sob a 
coordenação do Pe. Paolo Parise 
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José Oscar Beozzo 
Coordenador Administrativo 
Marco Aurélio de Sousa 
Coordenadora Pedagógica 
Lourdes de Fátima Paschoaletto Possani 
Coordenador deste curso 
Cremildo José Volanin 
Apoio técnico ao curso (CESEEP) 
Juan Maria Lopez 
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Assessorxs do Curso 2021 
Alfredo G. Gonçalves 
José Carlos Pereira 
Miguel Angel Ahumada 
Odja Barros 
Paolo Parise 
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1 Como nossos dicionários ainda não contemplam a diversidade de gênero na língua escrita, buscamos uma forma de 

incluir todas as pessoas no diálogo com este caderno. Portanto, neste texto, quando o artigo se referir ao gênero 

masculino ou feminino, estes serão substituídos pela letra “x”, exceto quando se referir apenas às mulheres ou apenas 

aos homens e quando utilizados os artigos definidos no início ou dentro das frases e parágrafos. Com esta escolha, 

pedimos desculpas aos deficientes visuais que, por esta razão, poderão ter problemas ao fazer a leitura digital do 

texto. Esta decisão foi tomada pela coordenação do curso a partir de sugestões do grupo se ter uma linguagem 

inclusiva em relação à gênero.   
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INTRODUÇÃO 
 

Sem o idioma, a gente não faz parte de um grupo.  
Marcelo Grondin2 

 

Desde o início da Pandemia pelo COVID-19, que afetou o modo de vida de toda a 
população mundial, obrigando-a a cumprir as normas de isolamento social, impostas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os cursos do CESEEP foram realizados 
no formato virtual.  

O Curso de Verão online, com o tema das migrações é realizado pela primeira vez no 
formato online, com base no Curso de Verão presencial / 2019.  

Outros cursos de verão online3 já foram realizados no formato EAD, com a plataforma 
antiga (PUC-RJ), mas com os recursos utilizados nos demais cursos, este foi realizado 
com a plataforma ZOOM.  

A decisão de se mudar a plataforma foi tomada a partir da necessidade de se ter mais 
interação entre coordenação, assessoria e participantes e entre os próprios 
participantes do curso, favorecendo a troca de saberes e de experiência e a 
sistematização das aprendizagens e experiências de cada participante.  

Sistematizar as aprendizagens após um período de estudos e de reflexão sobre a 
realidade, à luz da teoria / estudos desenvolvidos no curso, nos permite apreender o 
que nos é mais importante para o retorno às práticas em cada região / país de origem 
das/os participantes. 

Consideramos importante a sistematização das aprendizagens após um período de 
estudos e de reflexão sobre a realidade, à luz da teoria, pois “representa um ato 
simbólico que marca um encerramento e determina um início, outra etapa da 
experiência: a nascida de nossas avaliações na caminhada” (FUNDACIÓN INFOCENTRO, 
2010, p. 6).  

O registro tem grande importância nos processos formativos e estes podem ocorrer de 
várias formas, de acordo com os objetivos a serem alcançados.  Neste ano, optamos por 
elaborar um texto coletivo com o mesmo tema do curso.  

Nesta construção coletiva, consideramos os registros feitos individualmente pelxs 
participantes e os organizamos de modo que todxs tivessem sua marca no texto. Esse 
registro individual foi disponibilizado a todxs, para que pudessem fazer a síntese a partir 
das impressões dxs cursistas em relação aos temas trabalhados. Portanto o texto não é 
resumo e nem resenha dos textos apresentados pela assessoria, mas uma síntese a 
partir das anotações individuais feitas após cada conferência.  

 
2 Marcelo Grondin, em videoconferência promovida pelo CONIC, com Moema Libera Viezzer, em 21/05/21.  
3 Os Cursos de Verão Online já eram oferecidos pelo CESEEP no formato EAD. No entanto, com o advento da 
pandemia pelo coronavírus (COVID-19) este curso passou a ser oferecido num formato mais interativo. 
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Um grupo foi formado para escrever o primeiro esboço, que passou pelo crivo dxs 
participantes, via whatsap. No último dia do curso o texto foi apresentado a todxs na 
videoconferência, para aprovação do grupo. Como estava incompleto nesta data, a 
finalização do texto foi feita com contribuições, via whatsap. 

O texto está organizado em quatro partes: as três primeiras com as reflexões acerca dos 
conteúdos trabalhados e a quarta com depoimentos de migrantes no período de 
isolamento social imposto pela pandemia.  

Os depoimentos incluídos neste texto foram registrados pelxs participantes do curso em 
diferentes contextos e possibilidades. Nem todxs conseguiram obter depoimentos em 
virtude do isolamento social no qual estão cursistas e também migrantes com as/os 
quais trabalham. 

Tão importante quanto o texto final que aqui apresentamos é o processo de 
sistematização, que incluiu o registro individual e o esforço de síntese e análise dos 
conteúdos e dos depoimentos e agradecemos a todxs pela parceria nesse processo 
formativo, em especial as/os articuladoras/os dos grupos de sistematização. 

 

Lurdinha e Cremildo 

São Paulo, maio de 2021 
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I. MIGRAÇÕES NO MUNDO DESDE O OLHAR DAS PESSOAS MIGRANTES  
 

As migrações contemporâneas são fenômenos mais complexos e trágicos do que as 
migrações históricas: se dão sobretudo entre fronteiras do sul global. Os migrantes não 
conseguem fixar raízes nem fazer a "América", mas continuam numa travessia 
infindável, sujeitando-se ao risco constante de violações de direitos humanos e morte - 
uma vez que os Estados, sobretudo os ricos, fecham suas fronteiras e lavam as mãos 
ante essa tragédia global. 

A era da comunicação e da conectividade no século XXI teve dois marcos que exprimem 
à crise migratória: a) 11 de setembro de 2001, que fechou as fronteiras para os países 
pobres; b) a crise financeira internacional de 2008 - que agravou absurdamente a 
mobilidade espacial da população, dado o aumento da produção das desigualdades em 
escala global. O espaço Sul-Sul tornou-se a única alternativa para atrair os migrantes.  

Nesse contexto, o Brasil está numa posição de semi-periferia, recebendo migrantes 
pobres latino-americanos e migrantes africanos refugiados. Importante não esquecer 
da diversidade do migrante e do povo brasileiro - também composto por migrantes. 

A pessoa migrante é multicultural e tem múltiplas trajetórias – logo, tem raízes híbridas.  
Nelas, visualizamos que a América Latina, se apresenta como pluriétnica, 
desconstruindo o discurso do colonizador branco europeu.  

As/os migrantes são, antes de tudo, seres humanos com rosto, raiz e nome. Chegam 
com feridas e marcas de sofrimento trazidas de seus países, portanto, é necessário 
empenho em acolhê-lxs, inseri-lxs e afirmá-lxs em sua dignidade humana. Geralmente, 
a pessoa migrante não é bem recebida nos países em que chega. É importante que toda 
a sociedade, em seus variados setores, possa participar desse esforço para a integração 
de quem chega pedindo ajuda para viver. Viver é melhor que sobreviver. 

As pessoas migrantes são apresentadas como vítimas e protagonistas. O contato com 
elas proporciona um enriquecimento recíproco de povos, culturas, promovendo um 
rejuvenescimento constante. 

São principalmente mulheres e jovens (15 a 30 anos), que saem de seus locais de origem 
em busca de trabalho e melhores condições de vida. São indígenas, mestiços, asiáticos, 
africanos - somente em 2015 foram 244 milhões. Chegam a um destino sofridos, com 
muitas feridas e cicatrizes.  

As feridas carregadas pela migração não cicatrizam; na maioria das vezes eles têm que 
lidar com o preconceito, falta de sensibilidade, empatia, falta de acolhida - coisas que 
afetam a vida e dignidade deles. A pessoa migrante vive dois espaços-tempo: o lá e o cá 
e, pela vulnerabilidade, está em uma situação de transitoriedade. 

A pessoa que entra no processo de migração deixa seu país e sua cidade. Vem com a 
esperança de encontrar uma vida que possa ajudá-lo a seguir adiante, muitas vezes com 
o pensamento de poder ajudar a família que deixou. Mas os caminhos que encontra são 
muito difíceis, com diversas barreiras: cultura, política, sociedade, idioma. E nessa 
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tentativa de uma nova vida, a esperança, muitas vezes, é a sua única força. Os caminhos 
têm pedras, buracos e encruzilhadas que dificultam em sua tomada de decisão sobre o 
que fazer. Muitas vezes está sozinha e, quem poderia ajudar, muitas vezes também 
provoca feridas e deixa marcas. 

O Brasil desde de 2017, tem a nova Lei do Migrante, que garante acesso aos serviços de 
assistência social-jurídica e dignidade humana. Está atrelado ao Pacto Global Sul-Sul da 
ONU/ANCUR. Nessa nossa sociedade atual, marcada fortemente pela “direita” (política), 
é preciso lutar para se colocar em prática, pro exemplo, a lei contra a xenofobia.  

Mesmo com a Lei da Migração (Brasil), o serviço público ainda não está preparado para 
acolher as necessidades dos migrantes. O poder público só se organiza quando é 
provocado e cobrado pelas organizações internacionais.  

Fica evidente a necessidade da acolhida/empatia, da formação educacional-cultural 
para o acolhimento/recepção do migrante e da utilização da comunicação das redes 
sociais para receber melhor o trabalhador pobre e refugiado. Deveriam existir ações 
realizadas na migração com todas as pessoas envolvidos na sociedade, em ações que se 
dão em diversos âmbitos. O último R=Respostas4 abre espaço para engajamento dentro 
do que já está sendo feito e no que ainda está por fazer.  

Um campo importante é o da Educação pública. Seria bom que houvesse a criação de 
projetos ou programas de acolhimento bilingues aos estudantes estrangeiros no Brasil 
(crianças, adolescentes, jovens e adultos), o que também propiciaria aos professores e 
estudantes universitários oportunidades de participação e enriquecimento recíproco. 
No Brasil, isto é necessário para gerar o pertencimento do brasileiro/a à ideia da PÁTRIA 
GRANDE, incluindo-se no continente como filhxs da terra, sem cercas ou fronteiras. 

É necessário que tenhamos respeito ao ser humano migrante e também respeito às 
normatizações para defender os mais pobres sem cidadania no lugar de chegada.  

 

II. MIGRAÇÕES INTERNAS: CAMINHOS EM BUSCA DE PÃO 

A pandemia aguçou ainda mais as vulnerabilidades e as desigualdades sociais dos 
migrantes, em especial as mulheres, os negros, os indígenas, os trabalhadores informais 
e os solicitantes de refúgio e refugiados.  

A rápida escalada da Covid-19 fez aumentar o desemprego ou a suspensão de postos de 
trabalho em todo o mundo, e o Brasil não ficou de fora. Sobretudo as vulnerabilidades 
sociais e a pobreza foram desmascaradas.  

Toda esta situação coloca-se de maneira mais marcante no caso das pessoas migrantes, 
que já estão em um processo de extrema fragilidade e se deparam com a situação do 
Brasil de desordem no campo da saúde, da educação e do trabalho.  

 
4 Este primeiro item do texto teve como base principal, a conferencia de Alfredo J. Gonçalves que, em seu texto 
base oferecido para o curso, trata sobre os 4Rs das Migrações (Rostos, Rotas, Raízes e Respostas).  
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Mesmo com a diminuição do fluxo migratório, é necessário todo o esforço e empenho 
por organizar espaços como o da Missão Paz, no atendimento às pessoas migrantes, 
oferecendo integração e inserção social, além do acompanhamento para se conseguir 
alcançar alguns de seus direitos , especialmente documental, que interferem em suas  
vidas. 

A pessoa migrante que vem em busca de pão, procura rotas preferenciais, lugares de 
passagem, onde a ocorrência dos fluxos no interior dessas rotas carrega milhares de 
migrantes, de diferentes origens, que terminam por se encontrar, se cruzarem nos 
caminhos, conviverem e trocarem informações entre si.  Muitas decisões se orientam 
por meio dessa rede de informações, seja digital ou social, coletadas durante a travessia. 

Apesar de muitos países terem suas similaridades, o desemprego e a paralização no 
setor produtivo, mostra a baixa oferta de trabalho formal. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2020), a taxa de desemprego subiu de 11,2% 
em janeiro para 12,6% em abril, deixando cerca de 12,8 milhões de pessoas 
desempregadas. A pandemia do coronavírus contribuiu para que 4,9 milhões de 
pessoas perdessem seus empregos entre janeiro e abril/2020. Desse contingente, 3,7 
milhões de pessoas trabalhavam informalmente em setores como construção civil, 
agronegócio, comércio e prestação serviços diversos. 

Milhares de trabalhadores tiveram que adequar suas despesas com aluguel, 
alimentação, saúde, transporte etc. ao valor de um auxílio governamental emergencial 
de R$600,00, para homens e de R$1.200,00 para mulheres chefes de família. No Brasil, 
essa política emergencial implementada, apresentou sérios obstáculos burocráticos 
que, se não negam, bloqueiam o acesso de imigrantes a direitos humanos elementares, 
como a uma renda mínima, e descaracterizam a política emergencial como uma ação 
humanitária.  

Com esse cenário do negativismo de direitos estimulados ou promovidos pelo Estado, 
muitxs imigrantes repetem e intensificam ações que já faziam antes. Isto é, contam 
com as instituições e organizações sociais que lhes prestam serviços e assistência. Estas 
instituições e organizações representam um porto seguro, onde os náufragos das 
políticas públicas, que são negados como gente, correm em busca de auxílio que lhes 
permita comprar remédios, um botijão de gás, pagar aluguel, comer e manter a chama 
da esperança. 

As ações de fechamento da fronteira articuladas aos riscos de multas e deportações 
sumárias; as crises sanitária e econômica fazem do Brasil um país não desejável para 
os solicitantes de refúgio ou imigrantes. Durante a pandemia o governo brasileiro foi 
publicando inúmeras Portarias interministeriais, reafirmando a restrição de entrada em 
território brasileiro. 

Houve alteração na agenda política e planos governamentais, que deixou as/os mais 
vulneráveis ainda mais abandonados. A assessoria do curso5 cita também como a 

 
5 Ver lista de assessorxs no expediente deste caderno. 
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população migrante e refugiada foi atingida no seu emprego, no acesso à 
documentação, ao auxílio emergencial, a cestas básicas e ao direito de ir e vir - sempre 
uma questão. Enfatiza a necessidade de setores da sociedade civil atuarem em áreas 
onde o Estado deveria dar assistência. Imigrantes e refugiados recorreram mais uma 
vez a instituições e organizações sociais que lhes dão segurança e o auxílio que 
necessitam. 

A Missão Paz, na incidência política durante no contexto da pandemia do Covid-19, foi 
impactada, a princípio, com a restrição de viagens e imposição de quarentena. Com 
isso, o trabalho que era realizado essencialmente de maneira presencial, teve que ser 
adaptado e passou a ser realizado de maneira virtual. Essas condições só fizeram 
multiplicar as emergências políticas e sanitárias dxs migrantes. 

Mesmo com o isolamento social e a diminuição da rede de voluntariado, os parceiros 
das instituições se permitiram a novas formas de campanhas para arrecadação de 
alimentos e busca de ajuda humanitária, com o objetivo de suprir as demandas e as 
necessidades dxs migrantes.  

Uma das urgências par atendimento às pessoas migrantes foi e é a de fornecer os itens 
mais básicos de sobrevivência, como alimentos e kits de higiene pessoal. A pandemia 
tornou mais visível a desigualdade social, desvelando as mazelas que afetaram em 
especial, as pessoas migrantes. 

Perante a nova realidade, as incertezas que a sociedade em geral vivia nesse momento, 
só aumentou. Mas houve também, nesse período, muitas expressões de solidariedade 
e aprendizados quanto à prática da escuta, da paciência e o desprendimento por parte 
daquelxs que colaboram com as instituições. 

Na pandemia, os reflexos nos grupos migratórios alarma a vulnerabilidade psicológica, 
a carência de alimentos e recursos elementares, impossibilidade de viver o 
distanciamento social e, como consequência, a impossibilidade de prevenir-se do 
Covid-19. 

As organizações e as instituições civis, posicionam-se para mediar estruturas de apoio 
e atenção à pessoa migrante, com ações de atendimento, mas também aquelas que 
contribuam para a articulação com o poder público, junto às ONGs nacionais e 
internacionais.  

A missão scalabriniana pela mesma razão, se apresenta como identidade pastoral, 
carisma congregacional, institucional e de sua fidelidade às pessoas migrantes.  

 

III. A LUTA DOS MIGRANTES NA BÍBLIA: REFLEXÕES A PARTIR DE RUTE, A MOABITA 

Na Bíblia há várias passagens a respeito das migrações dos povos, sempre forçadas para 
fugir da escravidão, por falta de alimentos e de terra para moradia. Aconteceu na saída 
do Egito, com Abraão e os hebreus, tornando este povo migrante e peregrino em um 
processo iniciado por opressão, escravidão e fome com o destino à liberdade.  
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Neste ambiente, os estrangeiros, unidos aos hebreus, teriam os mesmos direitos às 
“coisas boas”. Contudo, a realidade se mostrou diferente devido à busca por uma 
estrutura social e política que reviveu o período anterior à migração, de uma estrutura 
monárquica e de projetos que não respeitavam os direitos das pessoas, dos mais pobres, 
das mulheres e dos estrangeiros. 

Outro processo migratório de extrema importância encontrado na Bíblia é de José e 
Maria (já grávida), que partiram para Belém, na Judeia, para escapar das ameaças da 
política do rei, à época. O percurso era longo e, no meio do caminho, nasce Jesus. E eles 
não foram os únicos a empreender esta jornada de migração; muitos já migravam 
naquela época, sendo por deportação ou por questões de limpeza étnica. 

Em quais outros momentos podemos encontrar a migração na Bíblia, demonstrando 
que pode ser um livro de migrantes, para migrantes, por migrantes e com todos os 
percalços que são impressos a este processo na vida do ser humano? 

Vejamos algumas citações, que fora, objeto de reflexão no curso sobre Migrações: 

No Antigo Testamento, em Gênesis (12), a migração aparece no início do percurso de 
Abraão: Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e 
da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. (...) Partiu Abrão, como lhe 
ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de 
Harã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e 
os seus servos, comprados em Harã; partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. 
Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, 
os cananeus habitavam essa terra. (...) Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de 
Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Hai a leste. Construiu ali um 
altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu 
em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali 
viver algum tempo, pois a fome era rigorosa.” 

No livro de Levítico (19ss) vemos a preocupação em dar atenção ao estrangeiro no ato 
da respiga, onde encontrará o seu sustento. Além de considerar o estrangeiro um 
semelhante. (...) Quando fizerdes a ceifa em vossa terra, não cortareis as espigas até os 
limites de vosso campo, e não recolhereis o que resta a respigar de vossas colheitas. Não 
respigareis tampouco a vossa vinha, nem colhereis os grãos caídos no campo. Deverá 
deixar isso para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. (...) Se um 
estrangeiro vier habitar convosco na vossa terra, não o oprimireis, mas esteja ele entre 
vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, porque fostes já estrangeiros 
no Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus.6"  

Em Deuteronômio (27; 17) o estrangeiro, juntamente com o órfão e a viúva devem ter 
seus direitos preservados: “Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do 
órfão e da viúva. E todo o povo dirá: Amém.” 

 
6 Este trecho é encontrado também em Deuteronômio 10-19. 

 



 

10 

No Novo Testamento também há algumas passagens que fazem alusão ao migrante, ao 
estrangeiro: 

Em Mateus (2; 1, 11, 13-14, 19-23), o nascimento de Jesus, onde tanto seus pais 
migraram para seu nascimento como os Reis Magos, em seguida realizaram uma viagem 
do Oriente para Belém/Jerusalém para encontrarem o Rei dos judeus recém-nascido: 
"Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos 
vieram do Oriente a Jerusalém. (...) Entrando na casa, acharam o menino com Maria, 
sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, 
ofereceram-lhe como presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não 
tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Depois de sua partida, 
um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua 
mãe e foge para o Egito; fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o 
menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e 
partiu para o Egito. (...) Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos 
a José, no Egito, e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, 
porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou 
o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava 
na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em 
sonhos, retirou-se para a província da Galileia e foi habitar na cidade de Nazaré, para 
que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: Será chamado Nazareno." 

Mateus (25; 31-46) apresenta também, na Parábola dos talentos, a importância de se 
perceber as necessidades do outro e realizar a acolhida sem esperar qualquer 
recompensa, pois sem se dar conta, estará fazendo bem a si mesmo e Deus reconhece 
as ações de cada um: "Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos 
com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele 
separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as 
ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o Rei dirá aos que estão à 
direita: ‘Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do Reino que vos está preparado desde 
a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de 
beber; era peregrino e me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; estava 
na prisão e viestes a mim’. Então os justos lhe perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te 
vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que 
te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo 
ou na prisão e te fomos visitar?’. Responderá o Rei: ‘Em verdade eu vos declaro: todas 
as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo 
que o fizestes.’ Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: 1Retirai-
vos de mim, malditos! Ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. 
Porque tive fome e não me destes de comer; tive sede e não me destes de beber; era 
peregrino e não me acolhestes; nu e não me vestistes; enfermo e na prisão e não me 
visitastes’. Também estes lhe perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te vimos com fome, 
com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão e não te socorremos?’. E ele responderá: 
‘Em verdade eu vos declaro: todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes 
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pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer’. E estes irão para o castigo eterno, e os 
justos, para a vida eterna.” 

Além destas e outras passagem bíblicas que tratam do estrangeiro, migrante, pobre há 
um outro grupo de extrema relevância dentro desta condição, as mulheres e viúvas que 
são consideradas principalmente no livro de Rute, a moabita. 

Uma novela que retrata as seguintes questões: a migração, a condição da mulher na 
sociedade patriarcal. Enquanto há um homem na família a mulher está amparada, caso 
contrário, passam a estar desprotegidas socialmente. Mesmo a mulher sendo o alicerce 
dentro de casa, junto à família. 

A novela de Rute permite várias interpretações de acordo com o contexto dos grupos 
sociais ou pessoas que realizam a leitura desta história. De modo geral, é a história de 
um povo que é atual quando se compara às crises migratórias no mundo hoje. No Brasil 
pode-se fazer um paralelo com a crise na Venezuela e de outros países latino-
americanos e levar à uma profunda reflexão referente à feminização das migrações.  

As personagens principais são Rute e Noemi, ambas migrantes; Noemi inicialmente 
migra com toda a família, marido e filhos, de Belém para Moabe em busca de uma vida 
melhor. Rute é de Moabe e se casa com um dos filhos de Noemi. Aqui há dois pontos a 
serem considerados: a migração e a integração cultural-religiosa. 

Em determinado momento Noemi passa por três grandes perdas. Primeiro morre o 
marido e, logo em seguida, perde os dois filhos. Rute e Noemi passam a condição de 
viúvas e desamparadas socialmente, pois não há um homem na família que lhes garanta 
acesso aos direitos sociais básicos. 

Rute poderia retornar à sua família, mas seu caráter solidário fez com que se mantivesse 
ao lado de Noemi e, em um primeiro momento se tornou responsável em manter a 
sobrevivência de ambas, quando decide realizar a respiga, ou seja, buscar as sobras de 
colheitas que eram propositalmente destinadas aos mais necessitados. É um direito a 
partir do ato de pedir esmola. 

Logo mais adiante, as leis da época (Levirato e do Resgate), faz com que ambas se 
unissem para planejar uma forma de permitir que Noemi tivesse as terras da família de 
volta, portanto, recuperasse sua dignidade diante da sociedade. Rute era a pessoa que, 
novamente, dignamente e em respeito a Noemi, assumiria para si esta responsabilidade. 

Mais uma vez há um processo de migração. Para realizar este feito agora é Rute que 
passa à condição de migrante e vai com Noemi para Belém. Mesmo em condição 
extremamente desfavorável para ambas, assumem um protagonismo para que possam 
seguir adiante, sobreviver e reconquistar seu espaço social, mesmo sendo numa 
sociedade patriarcal. 

Rute leva seu corpo à subversão para que encontre, e consegue, um homem, parente 
distante de Noemi, disposto a casar-se com ela e desta forma resgatar as terras e o nome 
da família de Noemi, fazendo uso da Lei do Resgate. Assim ela poderia manter a 
memória de sua história. 
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Após a apresentação e análise do livro de Rute por Odja Barros7, algumas reflexões 
foram apresentadas: 

1. É importante ressaltar que, mesmo sendo uma novela com mais de 2.000 anos, é atual 
porque permite fazer paralelos, realizar reflexões e ser caminho para planejar e agir 
sobre a condição do migrante, do pobre, da mulher na sociedade e da mulher migrante, 
que possui as condições vulneráveis de gênero e de estar no processo de migração. 

2. Rute e Noemi não realizaram uma grande ação, mas houve a necessidade de unirem-
se, reconhecerem a condição de cada uma enquanto mulheres, planejarem, 
entenderem e respeitarem-se quanto à hierarquia entre ambas, ou seja, Noemi era 
quem orientava os passos de Rute, esta, por sua vez, em respeito à senioridade de 
Noemi e ciente de sua decisão de manter-se ao lado dela após a morte de seu sogro e 
depois de seu esposo, soube respeitar as decisões dela e acatar suas orientações. 

3. Atualmente há a necessidade de se criar ou ampliar mais espaços de subversão onde 
possam ser fortalecidas as discussões de gênero, encontrar caminhos para a 
desconstrução dos pensamentos patriarcais que ainda marcam fortemente a vida das 
mulheres. 

4. O protagonismo de Rute e Noemi faz com que se reflita hoje que, no atendimento aos 
irmãos ou irmãs migrantes, deve-se ir além da assistência de abrigo e comida. É 
necessário criar um processo de escuta sobre as mulheres e questão de gênero.  

Odja incita-nos a sair dos casulos da ignorância, do medo e do egocentrismo, colocarmo-
nos no lugar da/o outra/o, da/o diferente, da/o carente e nos sensibilizarmos com sua 
condição no mundo que discrimina e segrega pelas diferenças. 

Outro ponto para se pensar na atualidade é o papel da Igreja como um local, um espaço 
social onde as mulheres possam desenvolver capacidades de poder e de gestão. Dentro 
de seus papeis sociais são também quem sustentam a dinâmica das pastorais em 
parceria com os grupos de religiosos, mas muitas vezes não são vistas ou ouvidas pelos 
padres ou bispos e pastoras/es, ao ultrapassarem essa “linha imaginária” do direito à 
opinião, são retiradas do convívio no espaço da igreja.  

A mulher sempre foi protagonista de si mesma, ponto perfeitamente demonstrado na 
novela de Rute. Independentemente de sua condição social, escolaridade e espaço, seja 
no campo ou na cidade, a mulher sempre encontrou o caminho para sua inserção na 
comunidade em que vive. 

O livro de Rute nos mostra que, mesmo sendo uma sociedade patriarcal retratada no 
Antigo Testamento e mesmo tendo um papel oculto aos olhos da história, a mulher era 
responsável pela luta e sobrevivência do grupo familiar.  

Esta é uma das muitas histórias bíblicas onde a mulher foi relegada a um segundo plano 
ou desapareceu na história. Este poderia ser um fio condutor para o resgate do 
protagonismo feminino, tão necessário no momento histórico em que vivemos. 

 
7 Odja Barros é Pastora da Igreja Batista de Maceió-AL e foi assessora no curso do CESEEP, sobre Migrações.  
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IV. AS VOZES (POSSÍVEIS) DE PESSOAS MIGRANTES EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Neste item, recolhemos alguns depoimentos de migrantes para retratar a situação 
apresentada pela assessoria neste curso.  

Em virtude da pandemia, onde migrantes e quem com elxs trabalham estão em medida 
de isolamento social, apenas alguns foram depoimentos puderam ser registrados. 

1. Histórias de vida de congoleses e de outras nacionalidades de Angola8  

Esse texto retrata Histórias de vida de angolanxs que fugiram da RDC9 desde 1961. 
Devido à emergência dos movimentos de libertação de Angola e aliada à opressão das 
autoridades coloniais portuguesas de então, o país mais próximo que, à época, já era 
independente, era Zaire atual DRC, por isso, local predilecto para refugiar-se. Vivências 
e integração na sociedade Congolesa são os elementos referenciados.  

Do mesmo modo, retratamos as vivências e sentimentos de integração dos congolesxs 
da RDC e de outras nacionalidades que fazem de Angola o espaço para criarem 
estabilidade social em virtude dos seus países vivenciarem pobreza enorme e falta de 
oportunidades de empregos.  

Devido à legislação angolana em termos de proteção de dados não vamos identificar os 
nomes, nem sequer colocar retratos das pessoas ouvidas. 

1.1 Angolanos na RDC 

 As/os angolanxs, ao chegarem na RDC nos anos 60, eram bem-vindxs porque todos os 
países africanos, à época, solidarizavam-se com os demais em termos de movimento de 
libertação. Entretanto, quando o número foi aumentando, começou a se criar mais 
esforços do país para acolhimento, expresso em termos de habitação, alimentação e 
saúde, embora tivesse também apoio da ACNUR10. 

A verdade é que elxs, em sua maioria, eram bem integradxs na sociedade Congolesa 
como funcionárixs públicos, professorxs, médicxs comerciantes e muitos delxs já não 
aceitam regressar para Angola. Do ponto de vista da política governamental havia um 
sentido de Estado para procteção dessas populações, mas a/o cidadã/ão “normal” não 
compreendia esse papel, por isso as/os imigrantes eram chamadxs por vários nomes 
depreciativos e nem sempre eram bem vistxs a nível de pequenos grupos, com maior 
incidência para a zona urbana. 

Nos meados de 2012, houve um incidente diplomático que resultou na expulsão de 
angolanxs da RDC. Foram obrigadxs a regressar para Angola a pé. Abandonaram suas 
casas, sendo que algumas/alguns delxs saíram somente com a roupa que tinha no corpo 
porque temiam represálias; algumas/alguns perderam a vida, especialmente aquelxs 

 
8 Texto elaborado por Antonio Mabecca Maiante, presidente da Diaconisa cristã, participante do curso sobre 
Migrações, organizado pelo Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular - CESESEP, 
Brasil, de 7 a 30 de abril de 2021. 
9 República Democrática do Congo, ex Zaire, país limítrofe como Angola ao norte.  
10 Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
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que se encontravam hospitalizadxs e não puderam andar até a fronteira com Angola.  
Famílias foram separadas por que houve miscigenação, ou seja, angolanxs se casaram 
com congolesxs.   

“Nós saímos da casa, não levamos nada porque os invasores disseram-nos que se não 
abandonássemos, o pior nos aconteceria”, disse um migrante. Para ele, o pior significava 
perder a vida ou sofrer ofensas corporais.  

1.2 Congoleses em Angola 

As/os congolesxs e de outras nacionalidades, especialmente malianxs, guineenses e 
outrxs chegam diariamente à Angola todos à procura de melhores condições de vida. 
Questionando alguns - especialmente homens: “Por que escolhem Angola?”, a resposta 
é simples e rápida: “Não temos condições de emprego e de fazer negócios em nosso 
país”. “No meu país não é fácil comprar terreno, para comprar uma casa, mas desde que 
me encontro em Angola já comprei terreno e casa para os meus pais, o que no meu país 
não seria fácil”. 

Questionando-os sobre quanto tempo está em Angola, respondeu que está há três anos. 
“Desde que cheguei aqui já mandei vir mais sete primos meus que estão a trabalhar 
comigo. Você consegue chegar aqui em Angola, às vezes através de familiares que 
mandam dinheiro”. Perguntei “como te sentes em Angola, as pessoas vos recebem 
bem?”. Me respondeu que “Até agora somos bem recebidos, mas tem muita gente que 
nos dão nomes estereotipados como langas e mamadus11 e como não estamos 
legalizados às vezes não temos possibilidades de crescimento em termos de negócios por 
aqui. Em nossa opinião o vosso governo devia nos permitir pagar uma taxa mensal ou 
anual para nos legalizar, ao invés de vivermos assim sem documentos. Mas podemos 
dizer que às vezes vivemos melhor aqui em Angola do que no nosso próprio país, por que 
muitos de nós estamos aqui há mais de 10 anos e, comparando a nossa vida no nosso 
país, tivemos grande melhorias e não sei se um dia vamos voltar porque também já 
temos famílias aqui com angolanas e falo a língua”. 

Para mim, a chegada dessas populações aumentou o multiculturalismo porque 
trouxeram culturas enriquecedoras para nosso país, tais como dança, música, religião e 
gastronomia, que não se conhecia e que acabou por fazer parte do cardápio ou menu 
dos angolanos, como por exemplo, faita, micati12 e outras. 

2. Do Haiti para o Brasil13 

“No Brasil, a situação dxs migrantes ficou muito difícil durante o período da pandemia 
pelo COVID-19. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Missão Paz por todo o apoio 
que me deu quando cheguei ao Brasil. Minha senhora, a Christina, também sempre me 

 
11 LANGAS são os nomes que dão a todos os cidadãos congoleses em Angola ou de angolanos que viveram 

muitos anos muitos anos na RDC e MAMADUS é o nome que dão aos cidadãos malianos em Angola. 

12 FAITA é o pão com farinha sem fermento, embutido com carne ou frango. O MICATI é pastel feito de farinha 
de trigo, ovo e açúcar, mas não é assado, é frito com óleo. 
13 Depoimento feito a Maria Christina de Magalhaes Silvestre (Brasil). 
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ajudou, realmente entendo que se você for desempregado você nunca vai conseguir 
nada na sua vida, se você está desempregado não vai poder ajudar sua família você não 
vai poder ajudar seus amigos. Se eu não vou trabalhar, isso vai me estressar porque todo 
dia eu acordo, fico só sentado, comendo e isso não adianta nada. 

É muito estressante principalmente porque não falo a língua, sua cultura é diferente da 
do meu país, o motivo de eu estar mais estressado é porque meus amigos que foram 
mortos no Haiti e as imagens que recebi não me sai da cabeça. Fiquei traumatizado, mas 
agora estou começando a me adaptar à cultura brasileira, estou começando a falar a 
língua e a conseguir um emprego e a ajudar a mim e minha família e amigos. Se eu nunca 
procurar um trabalho para realizar meus sonhos, não posso realizar nada, porque sem 
trabalho, você não pode realizar nada”. (Haitiano sem identificação de nome por 
segurança do depoente).  

3. Da Venezuela para o Chile14 

Oscar e Roselys formam uma família migrante que saiu da Venezuela em 2018 pela 
conhecida crise que vem enfrentando esse país; empreende viajem com seus três filhos; 
Sahid, Antônio e David, de 16, 5 e 3 anos respectivamente, tendo o primer filho comn 
síndrome de asperger. 

Desde sua saída, sabiam que tinham que se manter unidos como família e foi assim que 
residiram na Colômbia por quase um ano, trabalhando com as pequenas oportunidades 
que encontraram. Oscar é motorista de trailer muito experiente e Roselys prepara 
deliciosas empanadas.  

Trabalham arduamente para subsistir nesse país, porém ao encontrar grandes 
dificuldades decidem seguir viajem até Lima-Peru. Vinculam-se a diferentes 
organizações internacionais que lhes dão apoio com o financiamento das passagens e 
alguns recursos para chegar a seu destino, tais como OIM, ACNUR e Jesuítas entre 
outras. 

Em Lima tentam trabalhar e regularizar sua documentação. Os adultos chegam a obter 
sua carteira de estrangeiro peruano e, por pactos internacionais poderiam revalidar sua 
licença para conduzir venezuelanos, dando-lhe, com isto, a oportunidade de trabalhar 
regularmente no Peru, porém os episódios de exploração no trabalho, a xenofobia, as 
restrições ao serviço de saúde e educação para seus filhos, pela falta de atendimento do 
Estado, motiva esta família a continuar viajem ao Chile, tentando inicialmente solicitar 
o visto correspondente.  

No entanto, ao encontrar rejeição do consulado chileno no Peru e com a falta de 
documentação dos filhos, por não terem passaporte, e apesar de terem sido acolhidos  
na Casa de Acolhida da Missão Scalabriniana, em sua viajem a Tacna-Perú, decidem 
ingressar por caminho não legalizados. Depois de tentativas frustradas decidem seguir 
adiante e caminham por oito horas ao longo da costa do durante a noite. Os adultos 

 
14 Depoimento feito a Milagros Calizaya Balta (Chile). 
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com as crianças nos braços, desfazendo-se das poucas coisas que haviam trazido 
consigo, pelo peso que isto significava para eles.  
 

Em Arica se vinculam à Missão Scalabriniana no Chile, onde também são acolhidos e 
onde se dão conta da crua realidade das muitas falsas promessas que tiveram por 
comentários diversos de outros compatriotas. Certamente viam possibilidades de 
melhores prestações de serviços sociais para seus filhos, mas devido à incerteza da 
imigração, tinham medo de serem deportados a qualquer momento e serem 
deportados para a Venezuela e encerrar suas melhores expectativas de progredir.  

Sabem que incorrem em falta por sua entrada clandestina num país, porém conhecer 
de perto o que é passar fome, frio e necessidades, e não somente para eles, mas 
também para seus filhos que, segundo suas palavras são sua principal motivação, mas 
sabem que não estão sozinhos nessa travessia, mas que viajam acompanhados das 
bênçãos de Deus. 

4. Do Paraguai para o Brasil15 

Todxs as/os depoentes são integrantes do grupo de dança paraguaia. Não é colocado o 
nome do grupo porque, mesmo sendo um grupo voluntário, sem caráter jurídico, possui 
uma coordenação para a qual não foi solicitada autorização para mencionar seus nomes. 

Como conheço e acompanho um pouco sobre cada um por meio da convivência no 
grupo de dança, acredito que possa colaborar, complementando as informações com o 
consentimento deles. 

De modo geral, a comunidade paraguaia trabalha majoritariamente em confecção, 
alguns em oficinas de terceiros e outros possuem máquinas e equipamentos de costura 
em suas casas. Os que trabalham em oficinas de terceiros atendem às lojas do Brás, Bom 
Retiro e lojas próprias. Algumas lojas também atuam em vendas online. 

AS/os que possuem máquinas nas residências, geralmente atendem também lojas da 
região do Brás, Bom Retiro e “feirinha” do Brás. As/os que possuem máquinas em casa 
muitas vezes não tem um horário de trabalho fixo, as encomendas chegam para o final 
de semana, chegam para uma semana corrida de trabalho e buscam atender 
rapidamente para que entre um dinheiro no mês, que ajudará muito. 

Na América do Sul os dois principais destinos para as/os paraguaias/os são a Argentina 
e o Brasil/São Paulo. O grupo de pessoas a seguir, que fizeram este breve relato, 
chegaram em São Paulo jovens, sozinhxs e solteirxs. Alguns tinham parentes aqui, ou 
amigxs que indicaram que viessem porque havia oportunidades. 

Referente ao momento de pandemia, logo no início, em março de 2020, o comércio, 
feira da madrugada da região do Brás e outros pontos do centro de São Paulo, fecharam 

 
15 Levantamento realizado por Patrícia Rivarola (Brasil), em maio de 2021, a partir de questões enviadas por 
whatsapp aos integrantes do grupo de danças paraguaias. Paraguaias/os residentes em São Paulo. 
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as portas colocando muitxs migrantes nas ruas, alguns sem qualquer explicação. Da 
comunidade paraguaia, muitxs perderam os empregos do dia para a noite e se 
desesperaram principalmente em relação ao aluguel.  

Um grupo considerável resolveu voltar ao Paraguai. As empresas oficiais de viagens 
cancelaram os serviços, surgiram muitos ônibus clandestinos para realizar este 
transporte e foi uma correria para conseguir passagens, que praticavam preços bem 
abaixo do “oficial”.  

Contudo, ao chegarem na fronteira, esta estava fechada porque o Paraguai adotou o 
isolamento total no início. Por algum tempo, muitos ficaram dias dormindo na Ponte da 
Amizade até que o Governo paraguaio adotou a medida de quarentena para os que 
chegavam do Brasil. Foi um período muito conturbado. 

As/os que ficaram aqui começaram a passar necessidades com a falta de dinheiro, falta 
de alimentos, falta de conhecimento para negociar pagamento de aluguéis. Dentro da 
própria comunidade paraguaia, as/os que podiam ajudavam aos outros com doação de 
alimentos. Igrejas, instituições sociais nos bairros, passaram a ajudar tanto as/os 
migrantes como a comunidade local. 

Um espaço de festas, no Brás, cedeu lugar para abrigar paraguaias/os e bolivianas/os 
que perderam a moradia e, ao mesmo tempo, arrecadavam alimentos e servir refeições. 

A Missão Paz foi uma das instituições que ajudou muito sendo um ponto de doação de 
cestas básicas; chegavam paraguaias/os, além de outros grupos, de muitos bairros 
próximos e distantes para levar uma cesta. 

No espaço da Missão Paz, há alguns anos, as comunidades migrantes possuem seus 
grupos organizados voluntariamente que trabalham para realização de atividades 
sociais, culturais e religiosas durante o ano com a anuência do Pároco.  

No caso da comunidade paraguaia, este grupo, para o qual foi dado o nome de 
“Colectividad Paraguaya” é formado por pessoas oriundas de alguns bairros onde vivem 
muitos paraguaios e que são os “referentes” nestas regiões. Quando há algum 
problema, procuram por estas pessoas nos bairros.  

Então é um grupo, na Missão Paz – Pastoral Migrante, com representantes do Bom 
Retiro, do Brás, Jardim Brasil, Guarulhos e que também possuem contato com pessoas 
de outras localidades. Este grupo trabalha junto há aproximadamente 3 anos, e estão 
membros dos anos anteriores de trabalho na Pastoral Migrante. 

Em cada bairro há igrejas que realizam missas em espanhol, com o apoio da Missão Paz, 
mas quando há as celebrações especiais, como Independência do Paraguai, Dia das 
Mães Paraguaias (maio), Assunção de Nossa Senhora (agosto), Patrona del Paraguay – 
Virgen de Caacupe (dezembro) geralmente se faz uma pequena missa nos bairros, mas 
a celebração maior acontece na Igreja da Paz. 

No “ponto alto” da pandemia, entre abril e maio de 2020, as pessoas começaram a 
procurar estes referentes porque já estavam passando necessidades e a “Colectividad 
Paraguaya” realizou uma reunião na Igreja da Paz, com Padre Irmani para organizar-se 
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e iniciar a doação de cestas básicas, com o apoio também do Consulado Geral do 
Paraguai em São Paulo.  

E assim tem sido neste 2021, porque há uma instabilidade nas ações do governo para 
controlar a pandemia, então em alguns momentos há uma liberação, depois fecha-se 
tudo novamente e para os que estão trabalhando na costura, esta instabilidade provoca 
prejuízos e inseguranças no trabalho do dia a dia. 

No início da pandemia, também, houve uma grande produção de máscaras de tecido e 
alguns costureiros passaram a trabalhar confeccionando as máscaras. Porém, com a 
demanda em alta, os preços por produção caíram drasticamente já que foi criada uma 
“concorrência pelo melhor preço de produção” para o cliente, o que foi muito 
desvantajoso para o costureiro, reduzindo bruscamente o preço de produção. 

É importante salientar o apoio e canal aberto da Missão Paz na cessão do espaço para 
ensaios do grupo, antes da pandemia e posteriormente na ajuda aos integrantes do 
grupo de dança, igualmente a todas as comunidades, quando havia alguma necessidade 
de cesta básica, informações sobre pagamento de aluguel e alguma outra orientação em 
decorrência da situação atual.  

Logo abaixo do relato de algumas pessoas e, logo em seguida, será escrito um 
complemento a partir da minha relação e percepção sobre a vivência e experiências 
deles. 

Mónica Yoana Sanchez Jara (29 anos)  

Da Cidade de Caazapa - Paraguai, vive há 10 anos em São Paulo. 

Mora no bairro do Bom Retiro com o companheiro e a filha de 5 anos. Trabalha em 
confecção de roupas. Tem máquinas em casa. 

“Quando começou a pandemia tivemos um pouco de dificuldades porque os serviços 
ficaram todos parados, tudo fechado. Ficamos 2 meses sem trabalhar, mas depois 
melhorou um pouco, porque os negócios abriam e logo depois fechavam novamente. 

As contas se acumularam, principalmente o aluguel da casa, mas tivemos muita ajuda 
com cestas básicas e assim seguimos passando por essa pandemia até agora”. 

Monica é uma das “referentes” no Bom Retiro. No início da pandemia, por fazer parte 
do grupo de dança, muitos procuraram por ela para pedir ajuda. 

Consideraram que como integrante de um grupo que representava a cultura paraguaia, 
ela poderia ajudar a conseguir cestas básicas. Juntou-se à “Colectividad Paraguaya” e 
até hoje atua junto ao Consulado, junto a outros “referentes” para realizar as doações 
de cestas básicas aos moradores no bairro em que vive. 

No início da pandemia, por ocasião de uma reportagem em um jornal de grande 
circulação sobre a Missão Paz e o trabalho junto aos migrantes neste período, ela conseguiu 
um trabalho de confecção de máscaras por 2 meses, mas atualmente tem conseguido 
trabalhos, não com a mesma frequência de antes, mas tem conseguido se manter.  
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Adolfo Baez 

Da Cidade de Caaguazu - Paraguai, está há 11 anos em São Paulo. 

Vive sozinho em casa alugada. Seu trabalho principal é na confecção, como costureiro. 
Fez um curso de cabelereiro e nos horários livres, geralmente aos sábados, tem esta 
função também. Não teve dificuldades, seguiu trabalhando todo o tempo. Teve muita 
ajuda para seguir trabalhando e agradece muito porque tem amigos que o apoiam muito 
para seguir trabalhando.  

Sara Elizabeth Espínola Miranda (28 anos) 

De Asunção - Paraguai, há 15 anos vivendo em São Paulo, no Bairro do Brás. 

Mora com o namorado em casa alugada. Tem um filho brasileiro que vive com o pai, em 
São Paulo. Trabalha como vendedora online. 

No início da pandemia foi muito difícil porque ficou sem trabalho e sem dinheiro para o 
aluguel e para comprar comida. Por sorte saiu o auxílio emergencial para o noivo, o que 
ajudou muito a pagar as contas. Recebeu ajuda de cestas básicas e um pouco de dinheiro 
para pagar algumas contas, despesas. 

Para ter alguma renda, em um determinado momento, fez comida para vender.  

A Sara teve muitas dificuldades, não sei bem onde ela trabalha e não é registrada, 
perdeu o emprego por um tempo e a patroa disse que ela voltaria a trabalhar quando a 
situação melhorasse, assim fez, mas com a situação instável sempre está na expectativa 
se continua com o trabalho, ou não. 

O filho, no ano passado, foi ao Paraguai com o pai por uma questão de proteção, já que 
lá houve o isolamento total, algumas pessoas conseguiram cruzar a fronteira, sem 
problemas. Eles ficaram lá alguns meses e retornaram. 

A Sara precisou muito de cestas básicas, ajuda para comprar gás uma vez e para 
pagamento do aluguel. Igual aos demais, muitas despesas, contas ficaram atrasadas e 
está conseguindo resolver aos poucos. 

Elia Velazquez (30 anos) 

Da cidade de Caaguazu – Paraguai, vive há 8 anos em São Paulo, no bairro do Belenzinho.  

É costureiro. Tem uma oficina em casa. Mora com a namorada e não tem filhos. 

No começo da pandemia ficou cinco meses sem trabalho. Todas as contas se atrasaram, 
inclusive o aluguel. Passou muitas necessidades porque trabalha de casa e fornece para 
a feirinha da madrugada, que fechou logo no início da pandemia. Conseguiu o auxílio 
emergencial somente em agosto. 

O Elia está no grupo de dança há 4 anos, se não me engano, ele mora em uma vila onde 
há outros paraguaios. No início da pandemia, foi uma pessoa que fez contato para 
solicitar ajuda para negociar o aluguel e com isso entendemos os problemas relativos a 
assinatura de um contrato de moradia e como negociar a prorrogação do pagamento 
para se manter na casa considerando a situação do momento. Existe uma questão aqui 



 

20 

que é inicialmente o idioma e em seguida o entendimento da legislação básica referente 
à locação de imóvel para os migrantes, muitos foram ameaçados pelos proprietários 
com ação de despejo. 

Houve a possibilidade de auxiliá-lo com a doação de cesta básica, contudo ele faz parte 
de um grupo de amigos que se reúnem pra ajudarem-se entre si. Aos poucos o trabalho 
está voltando, mas também já passou mais de uma vez por alguma necessidade neste 
um ano. 

Rossana Silva (37 anos) 

Da cidade de Yaguaron - Paraguai, está há 8 anos em São Paulo, no Bairro Alto do Parí. 

Vive com mais duas pessoas e paga o aluguel. Não tem filhos. Trabalha com confecção. 

A pandemia foi uma situação que pegou a todos de surpresa, um novo desafio, porque 
trabalha com vendedores da feirinha e das lojas de roupas do centro. 

De repente os comércios fecharam e de um dia para o outro praticamente ficaram 
desempregados. Teve que pensar como sobreviver a cada mês. Os primeiros meses não 
foram tão difíceis.  

A partir do 5º mês foi a maior dificuldade porque as contas continuavam chegando e já 
estava usando as economias, porque não havia trabalho e nem vendas. Começou a 
pensar em salvar o que podia, ter prioridades. 

Até hoje está pagando algumas contas que ficaram pendentes e está voltando a 
trabalhar normalmente. Ainda não é muito, mas já é alguma coisa e segue lutando. 

 

 



 

21 

V. CONCLUSÃO 

O Curso de Verão Online, que teve como tema Migrações Sul-sul: desafios para o 
acolhimento, inserção social e afirmação da dignidade humana, trouxe-nos a alegria de 
contar com 25 participantes, representando 7 países diferentes da América Latina e 
África: Angola, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia e Equador. Destacamos aqui a 
importância da participação dos africanos, por nos trazerem uma nova visão das 
migrações na Africa, distinta da migração vivenciada nos países latino-americanos. 

A maioria das pessoas que participaram estão envolvidas diretamente com o trabalho e 
convivência com migrantes. Esta experiência do grupo, bem como a sede de 
conhecimento sobre o tema das demais pessoas não ligadas diretamente ao 
atendimento de migrantes, contribuiu para que o curso alcançasse êxito. 

A sistematização de conteúdos e de experiências propostas pelo curso fez parte do 
processo metodológico de aprendizagens, onde cada um e cada uma ensina enquanto 
aprende e aprende enquanto ensina, ao modo freiriano de ser e de viver a educação 
popular nos processos formativos.  

Mesmo com todas as dificuldades em colher depoimentos de migrantes, em virtude 
da pandemia pelo COVID-19, os que chegaram pelas mãos do Antônio (África), 
Milagros (Chile), Christina e Patrícia (Brasil), trazem histórias que poderiam ser a de 
muitxs outrxs, reafirmando a realidade apresentada pela assessoria do curso, em seus 
textos e exposição nas videoconferências.   

Seus relatos trazem dores e alegrias, resistência e esperança.   

Dores que deixam cicatrizes pela partida de sua terra natal, pelo não acolhimento em 
muitos lugares por onde passam ou chegam, pela saudade dos entes queridos que 
ficaram para trás, pela dificuldade de conseguir documentação de refugiado e de 
outros que lhes permitam ter os mesmos direitos das pessoas do país onde chegam. 
Poucos são os espaços de escuta e de acolhimento, especialmente no serviço público. 
Na saúde, muitas vezes já precária para quem é daquele país onde chegam, torna-se 
ainda mais escassa para as/os chegantes.  

Alegria quando são bem acolhidos onde chegam, quando conseguem trabalho para 
seu sustento, moradia digna para acomodar a si e seus familiares, quando encontram 
outras pessoas e com elas compartilham conhecimento e cultura. Alegria também 
quando podem professar sua fé e celebrar, em sua língua e tradição, a tradição 
religiosa e cultural e seus país de origem. O encontro com instituições que lhes 
permitem viver essa experiência é sempre lembrado como algo bom em suas vidas. 
Também se alegram quando podem enviar recursos para a família que deixaram para 
trás ou trazer mais alguém para percorrer a mesma caminhada onde encontraram 
emprego e moradia.   

Resistência quanto perseveram com dignidade, buscando realizar seus sonhos de uma 
vida melhor, quando se integram a grupos em lutas pela a garantia de seus direitos. 
Esta forma de resistência é mais difícil por ser complexa a situação de trabalho dos 
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migrantes, na maioria das vezes exercido na informalidade, o que dificulta reunir-se a 
outras pessoas e grupos para reinvindicações trabalhistas (jornada de trabalho, salário 
com ao qual consiga sobreviver sem esmolas, condições de higiene e saúde etc.).  

Esperança de poder voltar à sua terra, rever sua família e com condições de lá 
permanecer. Muitas vezes dizem que se lá estivessem não teriam o que tem hoje onde 
chegaram. Também a esperança para muitos, é de ficarem bem no país onde 
chegaram; de construírem uma vida, sozinhxs ou com a família, amigxs e onde possam 
expressar sua cultura.  

Com elxs aprendemos a ser mais humildes, mais resilientes e mais esperançosxs. 
Aprendemos também que há dois âmbitos de preocupação em relação às pessoas 
migrantes: num primeiro, o acolhimento de cada pessoa estrangeira, como nos 
instigam e cobram os textos bíblicos; num segundo e, muitas vezes simultaneamente, 
a ajuda na inserção de cada migrante em suas lutas por garantias de direitos.  

Uma vez mais agradecemos a participação de cada pessoa nesse curso e à equipe da 
Missão Paz pela parceria na assessoria dos conteúdos e experiências de trabalho com 
migrantes.   

De modo especial agradecemos às pessoas que elaboraram o texto inicial que deu 
origem a este caderno: Antonio (Angola), Adriano, Christina, Lirio, Patrícia e Reis 
(Brasil); Milagros (Chile) e Angel (Equador). 

 

 

Somos 
Saintes e chegantes 

Migrantes, caminhantes. 

Queremos 
Um mundo sem fronteiras 

Que acolha indistintamente 
E a qualquer instante. 

Somos 
Todos, todas e todes 

MIGRANTES! 

 

(Lurdinha/LiCV-2018) 
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VI. CURSOS DO CESEEP EM 2021 

1. Curso de Verão (presencial) 
Data: 07 a 13 de janeiro  
Tema: Cuidar da Casa Comum: sustentabilidade na cidade  
 
2.  Curso Latino Americano de Pastoral e Relações de Gênero 
Data: 24/01 a 06/02 
Tema: Feminismo urbano: vozes da periferia 
 
3. Curso de Verão online 
Data: 07 a 30 de abril  
Tema: Migrações: desafios para o acolhimento, inserção social e afirmação da 
dignidade humana 
 
4. Curso Latino Americano para Militantes Cristãos (online) 
Data: 03 a 22 de maio  
Tema: Democracia Ameaçada: reinventar as práticas de atuação social e política  
(mantem o tema previsto para 2020 e que não foi realizado) 
 
5. Curso Latino Americano de Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso (online) 
Data: 07 a 23 de julho 
Tema: Diálogo Inter-religioso: resistir à violência e promover a paz  
(mantem o tema previsto para 2020 e que não foi realizado) 
 
6. Curso Latino Americano de Formação Pastoral (online) 
Data: 01 de agosto a 04 de setembro 
Tema: Desemprego e uberização do trabalho: a face moderna da escravidão um 
desafio para as pastorais urbanas 
 
6. Curso de Verão online 
Data: 12/09 a 10/10 
Tema: Arte e Educação Popular 
 
8. Curso de Verão online 
Data: 17/10 a 14/11  
Tema: Ética e participação popular na política em favor do bem comum 
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