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Caros leitores
“Se bem orientados e protegidos, esses menores 

podem fazer a diferença no futuro de nossa sociedade. 
Acolhê-los, dar-lhes vez e voz, não é somente uma 

questão de caridade evangélica, mas um enriquecimento 
para ambas as partes”. 

(Papa Francisco)

Caros(as) leitores(as).
O tema central da Revista Esperança deste semes-
tre é a realidade dos migrantes de menor idade, 

vulneráveis e sem voz. Por meio dos diferentes conteú-
dos e das matérias aqui apresentados queremos chamar a 
atenção para a realidade desses pequenos que, órfãos da 
violência e da guerra, bem como da miséria e da fome, 
se colocam nas rotas migratórias, aventurando-se em bus-
ca de trabalho e de melhores perspectivas de vida, sendo 
os primeiros a pagar o preço oneroso da emigração, tor-
nando-se vítimas da violência, da busca desenfreada pelo 
lucro, do tráfico de pessoas, da exploração laboral e do 
abuso de menores.

Os diferentes conteúdos nos oferecem alternativas de 
como podemos responder a essa realidade. Em primeiro 
lugar, tornando-nos conscientes de que o fenômeno mi-
gratório não é alheio à historia da salvação, mas constitui 
um sinal dos tempos. Um sinal que fala da obra providen-
cial de Deus na história e na comunidade humana, tendo 
em vista a comunhão universal, encorajando-nos a 
reconhecer o desígnio dEle também nesse fenô-
meno, com a certeza de que ninguém é estran-
geiro na comunidade cristã, que “abraça todas 
as nações, tribos, povos e língua” (Ap 7,9).

A leitura dos conteúdos nos deixa claro que 
é preciso apostar na proteção, na integração 
e em soluções duradouras para superar essa 
desafiante realidade. Trata-se de adotar todas 
as medidas possíveis para garantir a prote-
ção e defesa dos menores migrantes, para 
que não caiam na indigência e na 
falta de meios de sobrevivência, 
tornando-se, assim, vítimas fá-
ceis da exploração laboral e do 
abuso sexual. Neste sentido, 
encontramos aqui refle-
xões relacionadas com 
as iniciativas das Irmãs 
Missionárias Scala-
brinianas ou de 
instituições ecle-

siais e civis que, com grande esforço, oferecem tempo e 
recursos para proteger os menores das mais variadas for-
mas de abuso, para que possam se tornar construtores de 
uma sociedade mais justa, humana e fraterna.

Sendo assim, é preciso trabalhar pela integração das 
crianças e dos adolescentes migrantes, favorecendo-lhes 
a inserção social, para que, em sua condição de migrantes, 
não caiam no serviço da criminalidade organizada, mas te-
nham seus direitos salvaguardados e sejam respeitados em 
sua dignidade de filhos de Deus. Com essas reflexões, con-
vocamos a todos para que busquemos e adotemos soluções 
duradouras para esse complexo fenômeno da migração 

dos menores de idade. Fenômeno que deve ser en-
frentado pela raiz, para salvaguardar a dignidade 

e o respeito devido a cada ser humano, filho(a) 
de Deus, pois, como nos diz o papa Francisco, 
estamos seguras de que “se bem orientados e 
protegidos, esses menores podem fazer a dife-
rença no futuro de nossa sociedade”.

Unindo-nos, ainda, ao papa Francisco, 
convidamos a todos que caminham pelas vias 

da emigração a ter um olhar de misericór-
dia e de bondade para com esses peque-

nos peregrinos, pois “eles precisam da 
vossa ajuda preciosa! [...] Não vos 

canseis de viver, com coragem, o 
bom testemunho do Evangelho, 
que vos chama a reconhecer e aco-
lher o Senhor Jesus presente nos 
mais pequenos e vulneráveis!”.

Boa leitura a todos(as).

Ir. Sandra Maria Pinheiro, mscs
superiora provincial
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“Migrantes de menor idade, 
vulneráveis e sem voz”

Queridos irmãos e irmãs!
“Quem receber um destes 
meninos em meu nome é a 

Mim que recebe; e quem Me receber, 
não Me recebe a Mim mas Àquele 
que Me enviou” (Mc 9, 37; cf. Mt 
18, 5; Lc 9, 48; Jo 13, 20). Com estas 
palavras, os evangelistas recordam à 
comunidade cristã um ensinamento 
de Jesus que é entusiasmador mas, 
ao mesmo tempo, muito empenhati-
vo. De fato, estas palavras traçam o 
caminho seguro que na dinâmica do 
acolhimento, partindo dos mais pe-
queninos e passando pelo Salvador, 
conduz até Deus. Assim o acolhimen-
to é, precisamente, condição necessá-
ria para se concretizar este itinerário: 
Deus fez-Se um de nós, em Jesus fez-
-Se menino e a abertura a Deus na fé, 
que alimenta a esperança, manifesta-
-se na proximidade amorosa aos mais 
pequeninos e mais frágeis. Caridade, 
fé e esperança: estão todas presentes 
nas obras de misericórdia, tanto es-
pirituais como corporais, que redes-
cobrimos durante o recente Jubileu 
Extraordinário.

Mas os evangelistas detêm-se 
também sobre a responsabilidade 
de quem vai contra a misericórdia: 
“Se alguém escandalizar um destes 
pequeninos que creem em Mim, se-
ria preferível que lhe suspendessem 
do pescoço a mó de um moinho e o 
lançassem nas profundezas do mar”  
(Mt 18, 6; cf. Mc 9, 42; Lc 17, 2). 
Como não pensar a esta severa ad-
vertência quando consideramos a 
exploração feita por pessoas sem es-
crúpulos a dano de tantas meninas e 
tantos meninos encaminhados para 
a prostituição ou sorvido no giro da 
pornografia, feitos escravos do traba-
lho infantil ou alistados como solda-
dos, envolvidos em tráfico de drogas 
e outras formas de delinquência, for-
çados por conflitos e perseguições a 
fugir, com o risco de se encontrarem 
sozinhos e abandonados?

Assim, por ocasião da ocorrência 
anual do Dia Mundial do Migrante e 
do Refugiado, sinto o dever de cha-
mar a atenção para a realidade dos 
migrantes de menor idade, especial-
mente os deixados sozinhos, pedindo 

a todos para cuidarem das crianças 
que são três vezes mais vulneráveis 
– porque de menor idade, porque es-
trangeiras e porque indefesas – quan-
do, por vários motivos, são forçadas a 
viver longe da sua terra natal e sepa-
radas do carinho familiar.

Hoje, as migrações deixaram de 
ser um fenômeno limitado a algumas 
áreas do planeta, para tocar todos os 
continentes, assumindo cada vez mais 
as dimensões de um problema mun-
dial dramático. Não se trata apenas de 
pessoas à procura de um trabalho dig-
no ou de melhores condições de vida, 
mas também de homens e mulheres, 
idosos e crianças, que são forçados a 
abandonar as suas casas com a espe-
rança de se salvar e encontrar paz e 
segurança em outro lugar. E os me-
nores são os primeiros a pagar o pre-
ço oneroso da emigração, provocada 
quase sempre pela violência, a misé-
ria e as condições ambientais, fatores 
estes a que se associa também a glo-
balização nos seus aspetos negativos. 
A corrida desenfreada ao lucro rápido 
e fácil traz consigo também a propa-

Mensagem do papa Francisco para o  
Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2017
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gação de chagas aberrantes como o 
tráfico de crianças, a exploração e o 
abuso de menores e, em geral, a pri-
vação dos direitos inerentes à infância 
garantidos pela Convenção Interna-
cional sobre os Direitos da Infância.

Pela sua delicadeza particular, a 
idade infantil tem necessidades úni-
cas e irrenunciáveis. Em primeiro lu-
gar, o direito a um ambiente familiar 
saudável e protegido, onde possam 
crescer sob a guia e o exemplo de um 
pai e de uma mãe; em seguida, o di-
reito-dever de receber uma educação 
adequada, principalmente na família 
e também na escola, onde as crianças 
possam crescer como pessoas e pro-
tagonistas do seu futuro próprio e da 
respectiva nação. De fato, em muitas 
partes do mundo, ler, escrever e fazer 
os cálculos mais elementares ainda é 
um privilégio de poucos. Além disso 
todos os menores têm direito de brin-
car e fazer atividades recreativas; em 
suma, têm direito a ser criança.

Ora, dentre os migrantes, as crian-
ças constituem o grupo mais vulne-
rável, porque, enquanto assomam 
à vida, são invisíveis e sem voz: a 

precariedade priva-as de documen-
tos, escondendo-as aos olhos do 
mundo; a ausência de adultos, que as 
acompanhem, impede que a sua voz 
se erga e faça ouvir. Assim, os me-
nores migrantes acabam facilmente 
nos níveis mais baixos da degradação 
humana, onde a ilegalidade e a vio-
lência queimam numa única chama o 
futuro de demasiados inocentes, en-
quanto a rede do abuso de menores é 
difícil de romper.

Como responder a esta realidade?
Em primeiro lugar, tornando-se 

consciente de que o fenômeno mi-
gratório não é alheio à história da sal-
vação; pelo contrário, faz parte dela. 
Relacionado com ele está um manda-
mento de Deus: “Não usarás de vio-
lência contra o estrangeiro residente 
nem o oprimirás, porque foste estran-
geiro residente na terra do Egito”  
(Ex 22, 20); “amarás o estrangeiro, 
porque foste estrangeiro na terra do 
Egito” (Dt 10, 19). Este fenômeno 
constitui um sinal dos tempos, um 
sinal que fala da obra providencial 
de Deus na história e na comunidade 
humana tendo em vista a comunhão 

universal. Embora sem ignorar as 
problemáticas e, frequentemente, os 
dramas e as tragédias das migrações, 
bem como as dificuldades ligadas 
com o acolhimento digno destas pes-
soas, a Igreja encoraja a reconhecer o 
desígnio de Deus também neste fenô-
meno, com a certeza de que ninguém 
é estrangeiro na comunidade cristã, 
que abraça “todas as nações, tribos, 
povos e língua” (Ap 7, 9). Cada um 
é precioso – as pessoas são mais im-
portantes do que as coisas – e o va-
lor de cada instituição mede-se pelo 
modo como trata a vida e a dignidade 
do ser humano, sobretudo em con-
dições de vulnerabilidade, como no 
caso dos migrantes de menor idade.

Além disso, é preciso apostar na 
proteção, na integração e em solu-
ções duradouras.

Em primeiro lugar, trata-se de 
adotar todas as medidas possíveis 
para garantir proteção e defesa aos 
menores migrantes, porque estes, 
“com frequência, acabam na estrada 
deixados a si mesmos e à mercê de 
exploradores sem escrúpulos que, 
muitas vezes, os transformam em 
objeto de violência física, moral e 
sexual” (Bento XVI, Mensagem para 
o Dia Mundial do Migrante e do Re-
fugiado de 2008).

Aliás a linha divisória entre mi-
gração e tráfico pode tornar-

-se às vezes muito sutil. 
Há muitos fatores que 
contribuem para criar 

um estado de vulnerabi-
lidade nos migrantes, es-

pecialmente nos menores: 
a indigência e a falta 
de meios de sobrevi-
vência – a que se vêm 
juntar expectativas 

irreais inculcadas pelos 
meios de comunicação; o baixo 

nível de alfabetização; o desco-
nhecimento das leis, da cultura 
e, frequentemente, da língua dos 

países que os acolhem. Tudo 
isto torna-os, física e psicolo-
gicamente, dependentes. Mas 
o incentivo mais forte para a 
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exploração e o abuso das crianças é 
a demanda. Se não se encontra um 
modo de intervir com maior rigor e 
eficácia contra os exploradores, não 
será possível acabar com as inúmeras 
formas de escravidão de que são víti-
mas os menores.

Por isso, é preciso que os imi-
grantes, precisamente para o bem 
dos seus filhos, colaborem sempre 
mais estreitamente com as comuni-
dades que os recebem. Olhamos, com 
muita gratidão, para os organismos 
e instituições, eclesiais e civis, que, 
com grande esforço, oferecem tempo 
e recursos para proteger os menores 
das mais variadas formas de abuso. 
É importante que se implementem 
colaborações cada vez mais eficazes 
e incisivas, fundadas não só na tro-
ca de informações, mas também no 
fortalecimento de redes capazes de 
assegurar intervenções tempestivas e 
capilares. Isto sem subestimar que a 
força extraordinária das comunidades 
eclesiais se revela sobretudo quando 
há unidade de oração e comunhão na 
fraternidade.

Em segundo lugar, é preciso tra-
balhar pela integração das crianças e 
adolescentes migrantes. Eles depen-
dem em tudo da comunidade dos adul-
tos e, com muita frequência, a escas-
sez de recursos financeiros torna-se 
impedimento à adoção de adequadas 
políticas de acolhimento, assistência 
e inclusão. Consequentemente, em 
vez de favorecer a inserção social dos 

Em terceiro lugar, dirijo a todos 
um sentido apelo para que se bus-
quem e adotem soluções duradouras. 
Tratando-se de um fenômeno com-
plexo, a questão dos migrantes de 
menor idade deve ser enfrentada na 
raiz. Guerras, violações dos direitos 
humanos, corrupção, pobreza, dese-
quilíbrios e desastres ambientais fa-
zem parte das causas do problema. As 
crianças são as primeiras a sofrer com 
isso, suportando às vezes torturas e 
violências corporais, juntamente com 
as morais e psíquicas, deixando nelas 
marcas quase sempre indeléveis.

Por isso, é absolutamente necessá-
rio enfrentar, nos países de origem, as 
causas que provocam as migrações. 
Isto requer, como primeiro passo, o 
esforço de toda a Comunidade Inter-
nacional para extinguir os conflitos 
e as violências que constringem as 
pessoas a fugir. Além disso, impõe-
-se uma visão clarividente, capaz de 
prever programas adequados para as 
áreas atingidas pelas mais graves in-
justiças e instabilidades, para que se 
garanta a todos o acesso ao autêntico 
desenvolvimento que promova o bem 
de meninos e meninas, esperanças da 
humanidade.

Por fim, desejo dirigir-vos uma 
palavra, a vós que caminhais ao lado 
de crianças e adolescentes pelas vias 
da emigração: eles precisam da vos-
sa ajuda preciosa; e também a Igreja 
tem necessidade de vós e apoia-vos 
no serviço generoso que prestais. Não 
vos canseis de viver, com coragem, o 
bom testemunho do Evangelho, que 
vos chama a reconhecer e acolher o 
Senhor Jesus presente nos mais pe-
quenos e vulneráveis.

Confio todos os menores migran-
tes, as suas famílias, as suas comuni-
dades e vós que os seguis de perto à 
proteção da Sagrada Família de Naza-
ré, para que vele por cada um e a to-
dos acompanhe no caminho; e, à mi-
nha oração, uno a Bênção Apostólica.

Cidade do Vaticano,  
8 de setembro de 2016.

menores migrantes, ou programas de 
repatriamento seguro e assistido, pro-
cura-se apenas impedir a sua entrada, 
favorecendo assim o recurso a redes 
ilegais; ou então, são reenviados 
para o seu país de origem, sem antes 
se assegurar de que tal corresponda 
a seu “interesse superior” efetivo.

A condição dos migrantes de me-
nor idade é ainda mais grave quando 
se encontram em situação irregular 
ou quando estão ao serviço da crimi-
nalidade organizada. Nestes casos, 
veem-se muitas vezes destinados a 
centros de detenção. De fato, não é 
raro acabarem presos e, por não te-
rem dinheiro para pagar a fiança ou 
a viagem de regresso, podem ficar re-
clusos por longos períodos, expostos 
a abusos e violências de vários gêne-
ros. Em tais casos, o direito de os Es-
tados gerirem os fluxos migratórios e 
salvaguardarem o bem comum nacio-
nal deve conjugar-se com o dever de 
resolver e regularizar a posição dos 
migrantes de menor idade, no pleno 
respeito da sua dignidade e procuran-
do ir ao encontro das suas exigências, 
quando estão sozinhos, mas também 
das exigências de seus pais, para bem 
de todo o núcleo familiar.

Fundamental é ainda a adoção de 
procedimentos nacionais adequados e 
de planos de cooperação concordados 
entre os países de origem e de acolhi-
mento, tendo em vista a eliminação 
das causas da emigração forçada dos 
menores.
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Fostes imigrantes...
Irmã Elizângela Chaves Dias, mscs

“Pois, o Senhor vosso Deus, que é o Deus dos deuses e o Senhor  
dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção 

de pessoas e não aceita suborno, faz justiça ao órfão e à viúva,  
ama o imigrante dando-lhe pão e veste, portanto, amareis o imigrante, 

pois fostes imigrantes na terra do Egito.” (Dt 10,17-19).
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esse é um dos textos mais impactantes referentes à 
revelação de Deus, devido à força dos atributos que 
ressaltam seu poder, sua soberania, onipotência e 

fraqueza. A fraqueza de Deus, por assim dizer, é o amor 
pelo imigrante. Deus dobra-se diante do órfão, da viúva e 
do imigrante (Sl 68,5-6). De fato, a justiça de Deus para 
com essa tríade de pessoas vulnerá-
veis é expressa, em forma de lei, no 
código legislativo do antigo Israel, 
chamado Código Deuteronômico. 
Esse código (Dt 5;12-26) reúne di-
versas coleções de leis de diferentes 
origens, algumas das quais devem 
provir do reino do Norte, onde te-
riam sido introduzidas em Judá de-
pois da queda da Samaria (722 a.C.). 

No Código Deuteronômico, o 
órfão, a viúva e o imigrante são os 
beneficiários de catorze leis de as-
sistência e promoção social referen-
tes ao repouso semanal (Dt 5,14); 
sacrifícios (Dt 12,7.12); dízimo 

anual e primogênitos (Dt 12,18;14,26-27); dízimo trienal 
(Dt 14,29); oferenda dos primogênitos (Dt 15,20); festa 
de Pentecostes (Dt 16,11); festa das Tendas (Dt 16,14); 
feixe esquecido durante a colheita (Dt 24,19); respiga 
(Dt 24,20.21); primícias (Dt 26,11) e ao dízimo trienal 
(Dt 26,12-13). O Código Deuteronômico é um conjunto de 

leis orgânico, lógico e completo, que 
indica o caminho para uma socieda-
de sem empobrecidos e excluídos, 
alternativa e solidária, projetando, 
assim, a possibilidade de um mundo 
novo e diferente.

Desse modo, portanto, “Deus 
faz justiça ao órfão e à viúva, ama 
o imigrante dando-lhe pão e veste” 
(Dt 10,18). A palavra justiça 
(mishpat no hebraico) descreve 
aquilo que é a ideia mais importante 
para uma compreensão do governo, 
seja humano ou divino, e está rela-
cionada aos três poderes: legislativo, 
executivo e judiciário. O bom direi-

Para os que abusam 
da vulnerabilidade do 
imigrante, o legislador 
deuteronomista 
promulga: “Maldito 
seja aquele que 
perverte o direito 
do imigrante, do 
órfão e da viúva! 
E todo o povo dirá 
amém!” (Dt 27,19).

Refugiados após resgate 
no Mediterrâneo  

egito – África/2016
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to coincide em sua substância com o justo veredicto. Neste 
sentido, justiça assume o significado do que é justo e équo, 
a reta conduta em qualquer situação. 

Contudo, não é suficiente ser justo com o imigran-
te, dando-lhe a possibilidade de sobreviver, oferecendo-
-lhe casa, veste e alimento. Além disso, é preciso amá-lo 
(Dt 10,19), em memória à própria condição vivida por Is-
rael, quando também viveu como imigrante. O amor ga-
rante a identidade de Israel e também a identidade do imi-
grante como pessoa.

Mais que benefícios 
sociais, qualquer imigran-
te, independente de raça, 
cor ou religião, necessita 
de respeito, acolhida, soli-
dariedade, reconhecimen-
to, empatia e oportuni-
dade, pois somente essas 
expressões de amor o aju-
dam realmente a superar 
os traumas da migração.

O contato com o le-
gislador deuteronomista 
permite constatar o quan-
to a sociedade atual está 
distante de um projeto 
social justo e humani-
zado. Mais que nunca, a 
sociedade fecha os olhos 
para a dramática realidade 
dos menores refugiados 
desacompanhados. Esses 
menores são triplamente 
vulneráveis, pois, além de 
serem menores de idade, 
são imigrantes e em gran-
de parte órfãos. 

Na tríade deuterono-
mista – órfão, viúva e 
imigrante –, os menores refugiados mereceriam atenção 
dobrada, pois ocupam o lugar do órfão e do imigrante. 
Contudo, o que se presencia na sociedade atual – não obs-
tante todos os avanços técnicos e científicos – é um retro-
cesso em relação aos valores humanos, morais e éticos. 
Uma sociedade sem escrúpulos, que busca o lucro a qual-
quer custo, implicando o dano da vida de tanto menores 
encaminhados para a prostituição, feitos escravos, alista-
dos como soldados, envolvidos com tráfico de drogas e 
outras formas de delinquência, forçados a fugir devido a 
conflitos e perseguições, com o risco de se encontrarem 
abandonados. 

A migração é um fenômeno global, que tende a crescer 
de modo dramático. Quanto aos refugiados, não se trata 
apenas de pessoas que buscam melhores condições de 
vida, mas de uma maioria de menores forçados a abando-
nar suas casas, muitas vezes expostos a usurpadores que 
buscam obter lucro rápido e fácil por meio da exploração 
e do abuso inerentes à fragilidade dessas pessoas. Para os 
que abusam da vulnerabilidade do imigrante, o legislador 
deuteronomista promulga: “Maldito seja aquele que per-

verte o direito do imigran-
te, do órfão e da viúva! E 
todo o povo dirá amém!” 
(Dt 27,19). 

Uma sociedade cor-
rupta extorque o imigran-
te, faz mal ao órfão e à vi-
úva e demonstra desprezo 
pelo pai e pela mãe (Ez 
22,7; Is 10,2). Nas sagra-
das escrituras, esse tipo de 
pessoa é colocada no mes-
mo patamar de igualdade 
dos adúlteros, feiticei-
ros e perjuros (Mlq 3,5). 
Portanto, se para a socie-
dade civil a acolhida aos 
imigrantes e aos refugia-
dos é um dever humani-
tário ético, para o cristão 
é uma máxima moral, um 
mandamento: “Amareis o 
imigrante, pois fostes imi-
grantes na terra do Egito” 
(Dt 10,19).

Neste sentido, o papa 
Francisco, na mensagem 
pelo Dia Mundial do Mi-
grante e Refugiado do dia 
17 de janeiro, exorta os  

fiéis dizendo: “É preciso trabalhar pela integração das 
crianças e adolescentes migrantes. Eles dependem de tudo 
da comunidade dos adultos... não vos canseis de viver, 
com coragem, o bom testemunho do Evangelho, que vos 
chama a reconhecer e acolher o senhor Jesus presente nos 
mais pequeninos e vulneráveis”.

Enfim, a hospitalidade é um princípio cristão. Por meio 
desta, “alguns sem saber acolheram anjos” (Hb 13,12). E, 
de fato, como ensina a carta de São Tiago: “Religião pura 
e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar 
os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo 
guardar-se das corrupções deste mundo” (Tg 1,27).

Refugiados no egito/2016
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Quem acolhe o Menor 
a Mim acolhe (Lc 9,48)

Irmã Sônia Delforno, mscs

Moisete Bana Can Joaquim, Luanda – angola. 
Casa Madre assunta - vila prudente são paulo

Em outra ocasião (cfr Mt 18,1-5), Jesus coloca as 
crianças como exemplo para seus discípulos, possivel-
mente, por causa da inocência, pureza e simplicidade que 
as tornam espontâneas, despretensiosas e humildes.

Que poder e força tem uma criança?
Era o início do ano de 1895, quando um navio trans-

portava uma quantidade considerável de imigrantes da Itá-
lia para o Brasil. Uma jovem mãe morre, deixando uma 
criança com o pai desesperado. Este, ao ver o corpo da 

esposa ser atirado ao mar, tenta atirar-se com a crian-
ça também. Neste momento, intervém o padre José 

Marchetti, que, como capelão de bordo, acom-
panhava essa viagem. Impedindo tal ato, toma 
a criança aos seus cuidados e orienta o pai a as-
sumir a própria vida, prometendo, ele mesmo, 

que cuidaria da criança. Desta forma, são salvas 
duas vidas.

Essa foi a primeira de tantas outras crianças que 
padre Marchetti encontraria abandonadas à própria 

sorte, perambulando pelas ruas de São Paulo. E o coração 
desse apóstolo de Jesus Cristo não fica insensível a essa 
situação. Imediatamente, ele inicia a construção de uma 
casa para receber e restituir a dignidade a essa infância 
abandonada, principalmente ade filhos e filhas de imigran-
tes que ficavam na orfandade pela morte dos pais.

Mas, quem assumiria o cuidado 
dessas crianças?

Padre Marchetti não se preocupa, porque sabe 
que Deus é um pai carinhoso que não abandona 
seus filhos e que pode propiciar corações aber-

tos e acolhedores, capazes de investir o melhor 
de suas vidas nessa missão, recebida das mãos 
do mesmo Deus, que “alimenta os pássaros do 

céu” e “veste os lírios do campo” (cfr Mt 6,26-
28). Ele contou, nesse primeiro momento, com a 
ajuda de sua mãe, de sua irmã e de duas jovens que 
ele orientara para a vida religiosa consagrada.

Essa é a origem das “servas dos órfãos e aban-
donados no exterior”, hoje, Congregação das Ir-

“Quem receber em meu nome esta criança,
estará recebendo a mim mesmo.” (Lc 9,48)

Jesus profere essas palavras quando está completando 
sua missão na Galileia, de onde parte para sua grande 
viagem missionária, passando pela Samaria para che-

gar a Jerusalém. Lá em queiria completar sua obra, ofere-
cendo a própria vida por amor à humanidade.

Ro
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Coral de crianças da  
Casa Madre assunta 

projeto Conviver 
vila prudente – são paulo 

mãs Missionárias de São Carlos Bor-
romeo, scalabrinianas, que, há mais 
de cento e vinte anos, acolhe os mi-
grantes mais vulneráveis, ajudando-
-os a se transformarem em pessoas de 
bem e contribuindo com seu saber e 
sua inteligência na construção da fra-
ternidade querida por Jesus para toda 
a humanidade. 

Na sua história, essas Irmãs têm 
muito a partilhar de sua experiência. 
Com a acolhida dessas crianças, iden-
tificou-se também a necessidade da 
educação, da saúde e de tantas outras 
necessidades para as quais a Congre-
gação foi se abrindo, ampliando sua 
atividade e alargando sempre mais o 
espaço de sua tenda, para que, assim, 
a vida pudesse desabrochar, crescer e 
se inserir no ambiente, “florescendo 
onde fosse plantada”.

É bonito voltar o olhar para as ori-
gens e ver como tudo começou, toda-
via, o mais importante foi a evolução 
que se deu com o passar do tempo, ao 
abrir-se às novas situações e formas 
que a imigração foi assumindo, em 
que crianças e suas famílias, vinham 
sendo colocadas. 

Observando o fenômeno migrató-
rio do seu tempo, o bem-aventurado 
Scalabrini, observando,intuiu a imi-
gração como “um fenômeno que tem 

todas as características de um fato 
permanente” (1ª Conferência sobre 
Migração, Roma, 8/2/1891). Essa 
intuição se concretizou plenamente 
porque perdura até os nossos dias e 
hoje assume proporções desafiadoras 
com crianças não acompanhadas, que 
fogem da pobreza extrema e das zo-
nas de conflito, nas quais suas vidas 
estão ameaçadas, e com menores re-
crutados e enviados como refugiados 
a outros países.

Na atualidade

Além de continuar sua missão no 
campo da educação e da saúde, bem 
como em centros sociais, a Congre-
gação vem priorizando alguns cam-
pos de presença e atuação, nos quais 
as Irmãs continuam sua missão, bus-
cando salvaguardar a dignidade e o 
respeito devido a cada ser humano, 
filho(a) de Deus. 

Merecem destaque os CES-
PROMS (Centros de Promoção do 
Migrante), onde são acolhidas pes-
soas de diferentes nacionalidades. Lá 
elas são capacitadas por meio de cur-
sos e treinamentos para que possam 
conseguir um trabalho digno, garan-
tindo, desta forma, a própria sobrevi-
vência e a da família, e motivando-as 

a cultivar os valores da justiça, da fra-
ternidade e da paz.

A Missão Scalabriniana ,acolhe 
refugiados de diferentes nacionali-
dades, mães com crianças pequenas, 
adolescentes e jovens, que encontram 
solidariedade e encaminhamento para 
sua inserção na nova realidade que os 
espera.

A Casa Madre Assunta, também 
em São Paulo, que fora por muito 
tempo um orfanato feminino, hoje 
acolhe crianças que, com o carinho, a 
orientação e a ajuda das Irmãs MSCS, 
crescem em conhecimento e dignida-
de e se formam nos valores cristãos. 
Valores que as fazem ser pessoas 
de bem.

Embora, atualmente, em núme-
ro reduzido, as Irmãs continuam se 
desdobrando em cuidado e atenção 
para com essas pessoas considera-
das vulneráveis, mas que, sendo bem 
orientadas, se tornam construtoras de 
uma sociedade mais justa, humana e 
fraterna.

E tudo isso é possível porque os 
membros da Congregação buscam 
força, inspiração e sustento em uma 
vida de intimidade com Deus, que é 
a fonte que as impele a uma doação 
sem reserva para que o mundo seja 
mais conforme o Projeto de Deus.
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Para falar da migração de 
“menores não acompanha-
dos”, podemos começar com 

o exemplo emblemático da Itália. No 
decorrer de 2016, através da travessia 
do mar Mediterrâneo, desembarcam 
nas costas desse país 181 mil pesso-
as, um número superior em 18% em 
relação a 2015. Os lugares de origem 
são Nigéria, Eritreia, Guiné, Costa do 
Marfim, Gâmbia, entre outros países 
da África. Acrescentam-se alguns 
originários do Oriente Médio, com 
destaque para a Síria, embora esses 
entrem na Europa preferentemente 
pela chamada rota balcânica, via Tur-
quia, Grécia, Bulgária, Macedônia 

etc. Violência e guerra, pobreza e fal-
ta de trabalho, além das calamidades 
naturais, são as causas predominantes 
desse êxodo em massa.

No mesmo período, faziam par-
te desse contingente nada menos do 
que 25 mil menores, o que, compa-
rados com o ano anterior, representa 
mais do dobro. Grande parte dessas 
crianças, ao desembarcar, encontra-
-se desacompanhada, ou porque lhes 
morreram os pais na guerra, ou por-
que resolveram migrar sozinhas. O 
dado mais trágico refere-se aos 5.022 
imigrantes mortos ou desaparecidos 
em meio às águas, um terço a mais do 
que no ano precedente. Com razão o 

Migração 
de menores

Padre Alfredo J. Gonçalves, cs

Mediterrâneo ganhou o nome maca-
bro de “cemitério de migrantes”.

Menores migrantes: 
saída e chegada

Resulta evidente, de ano para ano, 
o crescimento exponencial do fenô-
meno migratório. Igualmente evi-
dente nesse movimento de massa é 
o aumento de mulheres, adolescentes 
e crianças. Os migrantes em geral, e 
os menores de idade em particular, 
como vimos acima, deixam sua terra 
natal devido aos conflitos armados e 
às condições infra-humanas em que 
vivem. Aventuram-se em busca de 
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trabalho e melhores perspectivas de vida nos países da 
Europa. O mesmo fazem os latino-americanos e asiáticos 
que, apesar de muros e outras adversidades, rumam em 
direção aos Estados Unidos e à Europa.

Do ponto de vista dos países de origem, uma parte des-
ses menores migra sem o consentimento da família. Mui-
tas crianças provenientes da Eritreia, por exemplo, saem 
furtivamente, às escondidas, sem falar com os pais nem 
com os amigos. Sabem que se o fizerem, podem ser desco-
bertos, perseguidos e presos. Fogem em geral para escapar 
ao serviço militar obrigatório e por tempo indeterminado. 
Somente depois de cruzar a fronteira é que se comunicam 
com a família, pedindo ajuda para continuar a viagem até 
a Líbia. Ali, em geral, serão aliciados pelos “traficantes de 
carne humana” (Scalabrini) e enviados em precárias em-
barcações para os portos da Itália. 

Os migrantes menores e desacompanhados em sua 
maioria, porém, não possuem nem casa, nem família, nem 
qualquer referência. São órfãos da violência e da guerra, 
bem como da miséria e da fome. Para trás deixaram os 
pais mortos ou a família destruída. Trazem na memória 
um mundo de de cinzas, escombros e ruínas. Por moti-
vos óbvios, tanto as crianças e adolescentes que fogem em 
busca de um futuro mais promissor quanto os que o fazem 
devido a fatores bélicos constituem o elo mais frágil de 
toda a corrente migratória. Por isso, não é exagero afir-
mar que eles são, ao mesmo tempo migrantes, refugiados 
e prófugos.

Do ponto de vista dos países de destino, tornam-se vul-
neráveis a toda espécie de exploração. Não poucos, meni-
nos ou meninas, acabam sendo aliciados para a prostitui-
ção. Outros se veem obrigados a aceitar os serviços mais 
pesados, sujos, periogosos e mal remunerados. Isso sem fa-
lar do preconceito, da discriminação e da xenofobia, onde 
aparecem sempre como vítimas impotentes e incapazes de 
reação. Tanto a saída quanto a chegada quase sempre são 
marcadas pela indiferença, quando não pela agressividade 
pura e simples. Daí a necessidade de instituições de aco-
lhida e proteção que os possam acompanhar e inseri-los na 
nova sociedade. “Em lugar de muros” – como tem repetido 
o Papa Francisco – “torna-se necessário construir pontes” 
que possam unir povos, culturas e valores distintos.

Migrantes de menor idade, 
vulneráveis e sem voz
este é justamente o título da mensagem anual do papa 
para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado de 2017, 
que foi celebrado no dia 15 de janeiro. Órfãos, solitários 
e perdidos em terra estranha – eis o cenário por onde 
circulam atualmente milhares e milhões de crianças, 
adolescentes e jovens. abandonados, desamparados e à 
margem da sociedade e da vida. privados de carinho e de 
uma verdadeira cidadania, seja na origem e no trânsito, 
como também na chegada.

em razão de tais condições, diz extualmente a mensagem 
do papa Francisco: “por isso, desejo chamar a atenção 
sobre a realidade dos emigrantes menores de idade, 
especialmente os que estão sós, insistindo com todos 
para que tomem conta dos meninos, que se encontram 
desprotegidos por três motivos: porque são menores, 
estrangeiros e indefesos; por diversas razões, são forçados a 
viver longe de sua terra natal e separados do afeto  
de sua família”.

além de denunciar as causas da expulsão e do tráfico dos 
menores, o texto do santo padre apela à solidariedade 
dos países que recebem esses “fugitivos”. Famílias, 
comunidades, igrejas e nações devem olhar para os 
migrantes não como “problema” ou “ameaça”, mas como 
“oportunidade” de encontro e de intercâmbio. se bem 
orientadas e protegidas, esses menores podem fazer 
a diferença no futuro de nossa sociedade ocidental. 
Constituem sangue novo em organismos que avançam 
rapidamente para a decrepitude; ou ar primaveril em 
ambientes onde predomina o outono ou o inverno. 
acolhê-los, dar-lhes vez e voz, não é somente uma questão 
de caridade evangélica, digamos, mas também um 
enriquecimento para ambas as partes. isso requer abertura 
para o diálogo, a empatia e a compreensão recíprocas.
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Crianças Migrantes 
na América Latina

O déficit de proteção
Irmã Rosita Milesi, mscs e Paula Coury

a migração de crianças e adolescentes é um fenômeno de grande relevância na América 
Latina e no Caribe, onde 24% dos migrantes internacionais têm entre 0 e 19 anos de 
idade. Essa situação é ainda mais dramática quando se considera separadamente a 

América Central, onde esse índice chega a 46,4% do total de migrantes internacionais. Des-
taca-se, neste contexto, o grande número de crianças e adolescentes forçadamente deslocados 
em razão da violência de gangues na região do Triângulo Norte da América Central (TNAC 
– El Salvador, Guatemala e Honduras). 

De modo geral, os países latino-americanos ratificaram a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança (CDC) e seus protocolos, ou seja, assumiram o compromisso 
de garantir às crianças em seu território uma vida digna e condições adequadas ao pleno 
desenvolvimento de suas capacidades. Não obstante, na prática, os direitos das crianças são 
frequentemente violados na região, situação ainda mais dramática para aquelas que estão em 
contexto de migração.
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Essas crianças migrantes vivem ou ficam expostas 
às violações de seus direitos fundamentais nos diversos 
momentos do processo migratório. Já no país de origem, 
os motivos que as levam a empreender o caminho da mi-
gração estão frequentemente relacionados à pobreza, vio-
lência e à falta de um ambiente adequado para seu pleno 
desenvolvimento. Nos países de trânsito, crianças e ado-
lescentes são as principais vítimas de abusos por parte 
de traficantes de pessoas, considerando que, geralmente, 
esses menores têm familiares que podem ser extorquidos 
para obtenção de pagamentos. E, por não estarem em si-
tuação regular, a chance de denunciarem esses crimes às 
autoridades é menor.

Além disso, como migram de forma irregular, também 
estão sujeitos a terem seus direitos violados por autorida-
des migratórias. Mesmo aqueles que conseguem chegar ao 
destino final, ou os que são filhos 
de pais migrantes, estão sujeitos a 
serem discriminados oficial ou so-
cialmente, podendo ser privados 
de direitos e serviços básicos como 
saúde, educação e documentação, 
em razão de sua nacionalidade ou 
de seu status migratório. Esses ris-
cos são potencializados no caso de 
menores separados ou desacompa-
nhados, que constituem as catego-
rias mais expostas às violações e 
aos riscos implícitos pela migração 
irregular. 

Entre os países da região, o 
México é um caso emblemático do 
déficit de proteção à infância mi-
grante, sendo uma das principais 
rotas para aqueles que tentam che-
gar aos Estados Unidos. Apenas no 
ano de 2015, quase 35 mil crianças 
– principalmente provenientes do 
TNAC – foram detidas na fronteira 
sul do México, sendo que cerca da 
metade era de menores desacom-
panhados. Em meio a fluxos tão numerosos de crianças 
migrantes, o Estado mexicano adota políticas migratórias 
que priorizam objetivos securitários, mesmo que em detri-
mento da proteção integral à criança. Na prática, há uma 
criminalização dos menores migrantes, sendo que o pro-
cedimento mais comum após a detenção é sua repatriação 
quase automática, sem respeitar o princípio do interesse 
superior da criança previsto no Artigo 3º da CDC.

São raros os países que respeitam a proibição de de-
portação de menores, salvo em caso de interesse superior 
da criança. Entre aqueles que o fazem, muitas vezes fal-
tam ainda mecanismos para garantir a proteção integral 
do menor migrante que se encontra em seu território. No 

Brasil, por exemplo, o Estado garante a não deportação de 
menores de idade, contudo, não existe nenhum mecanis-
mo específico para a concessão de residência a crianças e 
adolescentes nem tampouco documentos provisórios, que 
regularizem sua estada no País até completarem 18 anos 
de idade. Assim, crianças migrantes geralmente pedem re-
fúgio quando chegam ao país, apenas para obter alguma 
documentação, mesmo que tenham migrado por outras 
motivações. 

A situação agrava-se no caso de menores de 18 anos 
de idade desacompanhados ou separados de suas famílias, 
principalmente aqueles que têm direito à proteção integral 
como crianças, mas que também requerem proteção inter-
nacional como refugiados. Nestes casos, o Brasil, assim 
como a maioria dos Estados da região, ainda não desen-
volveu mecanismos eficientes para lidar com a questão. 

Sendo assim, o menor de idade 
precisa aguardar a designação de 
um responsável legal para poder 
realizar seu pedido de refúgio. En-
tão, até que se identifique um res-
ponsável legal e enquanto tramita 
o processo judicial de guarda, a 
criança corre o risco de ficar indo-
cumentada, podendo permanecer à 
margem do acesso a direitos ele-
mentares, como educação e saúde. 

Duas exceções notáveis a esses 
padrões são o Uruguai e a Argen-
tina. No primeiro caso, destaca-se 
o fato de a Lei de Refúgio (Lei nº 
18.076/2006) determinar, no Ar-
tigo 36, que menores desacompa-
nhados ou separados têm garanti-
do o direito de solicitar refúgio de 
forma independente das pessoas 
que exercem sua representação 
legal. Garante-se, assim, o acesso 
imediato ao procedimento de re-
fúgio para crianças e adolescentes 
que necessitem de proteção inter-

nacional, mesmo que estejam desacompanhadas ou sepa-
radas de seus responsáveis legais.

Já a Argentina se destaca por ter aprovado, em 2011, 
um “Protocolo para a proteção, assistência e busca de so-
luções duradouras para as crianças desacompanhadas ou 
separadas de suas famílias em busca de refúgio”, o único 
dessa natureza na América Latina e exemplo a ser segui-
do pelos demais países da região. O documento estabelece 
um protocolo de atendimento a ser adotado pelas diver-
sas entidades que lidam com crianças desacompanhadas 
ou separadas em busca de refúgio, prevendo mecanismos 
para determinar o interesse superior do menor e tê-lo como 
base para as medidas subsequentes. 

Menor centro-americana na fronteira 
dos eUa sendo revistada
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Assim, busca-se garantir à criança 
o acesso seguro ao território, assesso-
ria jurídica, intérprete (se necessário), 
apoio psicológico e assistência mate-
rial, até que se consiga a designação 
oficial de um tutor e a tramitação do 
pedido de refúgio. O protocolo prevê, 
ainda, esforços para orientar e apoiar 
crianças que tenham sido vítimas de 
tráfico de pessoas, oferecendo-lhes 
oportunidades de desenvolver seu 
pleno potencial e buscando evitar a 
revitimização. 

Reflexão final
A dramática situação de crianças e 

adolescentes que migram ou que são 
forçados a migrar, sozinhos ou em 
companhia de quem já fez deles ví-
timas de violência, provoca cada ser 
humano e, mais ainda, o discípulo de 
Cristo a imergir nessa realidade gri-
tante e agir, em tempo e fora de tem-
po, para enfrentar tantas violações 
realizadas contra essa população.

Retomando os documentos ema-
nados pelas várias Conferências Ge-

rais do Episcopado da América Lati-
na e Caribe, emergem elementos de 
reflexão e apelos. Os bispos reunidos 
em tais conferências incorporaram, 
na sequência do tempo e das sem-
pre mais tristes formas de violação 
de direitos e da dignidade humana, 
os novos rostos sofridos de Cristo, 
incluindo os migrantes e os refugia-
dos. Hoje, a partir da realidade bre-
vemente relatada neste texto, somos 
provocados a ver nos milhares de 
adolescentes e nas milhares de crian-
ças migrantes, refugiadas, desacom-
panhadas, abandonadas, vítimas de 
tráfico humano, um novo rosto de 
Cristo sofredor. E não se trata sim-
plesmente de um acréscimo literário, 
mas de uma provocação concreta à 
ação. Uma resposta que deve ser dada 
como discípulos e discípulas, como 
comunidade cristã e com legislação 
e políticas efetivas em defesa dessas 
“Crianças Migrantes – vulneráveis e 
sem voz”, como as identificou o papa 
Francisco em sua Mensagem para o 
Dia Mundial do Migrante e do Refu-
giado para o ano de 2017.

Somos chamados a reconhecer os 
traços do Cristo sofredor nos rostos 
das crianças e dos adolescentes que 
estão sendo “expulsos” de seus países 
por causa da violência, dos conflitos 
que os desmandos humanos provo-
cam, da falta de perspectivas, dos 
maus-tratos, da fome e da miséria. 
Essas criaturas indefesas e inocentes 
buscam apenas exercitar o impulso 
natural de viver, ou de sobreviver, 
de encontrar suas famílias, de rever 
seus pais, de poder abraçar novamen-
te a mãe que partiu para buscar sus-
tento... Por outro lado, muitas vezes, 
esses menores são levados, aliciados, 
enganados e tornam-se vítimas de 
redes criminosas que as iludem com 
a expectativa de reunirem-se com os 
parentes que já migraram para algum 
país do mundo em busca de proteção 
e de condições de sobrevivência, dig-
nidade e segurança. Nessa jornada do 
longo e obscuro caminho migratório, 
crianças e adolescentes são vítimas 
de abusos, violência, exploração e 
abandono... Cristo identifica-se nes-
ses filhos e filhas de Deus, provocan-
do e exigindo uma resposta.

Crianças centro-americanas 
durante protestos nos eUa.
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Em aspas

Meu pai não 
queria que eu fosse. Dis-

se que era perigoso, mas até 
agora não aconteceu nada. Nos 

Estados Unidos há mais trabalho, 
contudo, quero voltar para Honduras 
depois de juntar dinheiro.”Juan, 16 anos, trabalhava 

com o pai na agricultura 
em Honduras

Cheguei aqui 
em Lucca, há um ano e 

três meses e tenho 17 anos. Na 
Albânia, tem pouco trabalho, pouco 

dinheiro, diferente daqui que tem traba-
lho e um pouco mais de dinheiro. Continuo 

com o mesmo sonho do início: encontrar um 
trabalho e ajudar minha família. Tenho um 

irmão e uma irmã na Albânia.” 
Bekin, 15 – Albânia,  

menor não acompanhado da Casa 
GVAI – Lucca

Fonte: Rosinha Martins

Qui ho trovato le suore che 
mi hanno aiutato troppo. Due sorelle mi 

taggati molto, in modo particolare: la sorel-
la Barbara, una splendida sorella, un grande 
cuore, grande spirito e Ana sorella, in cui ho 
trovato una sorella, una madre e una nonna, 
che è, mi hanno sostenuto un sacco di punto 
vista emotivo, sapendo capire, era una perso-
na molto disponibile. Le poche cose che ho 
fatto mi ha fatto molto felice, disposti i miei 
pantaloni, parlando con me, curati per me, mi 
ha dato l’attenzione, l’affetto, l’amore, è un po 

‘la base di tutto.”Manuchar, 18 – Georgia, menor não 
acompanhado da Casa GVAI – Lucca

Fonte: Rosinha Martins

Cheguei aqui em junho 
de 2016. Estou há seis meses 

na Itália. Ricardo é como um pai 
para mim. Ele me ajuda a ir à esco-

la, na comida, na saúde, tutti, grande 
cose. Eu ensinei Ricardo a fazer arroz, 

café di gengero (risadas), tante cose... dolce... 
Eu tenho 17 anos e vim sozinho para cá. Passei 

pelo deserto do Saara e vim de Guiné. Libia non va 
bene, sono male, brutti... La gente di Libia, non gentile. 
Viajei numa barca e havia tanta gente... Cheguei em 

Reggio Calabria com a ajuda da guarda italiana. 
Permaneci aqui para estudar, mas depois volta-

rei ao meu país, Guiné. Falo com meus pais 
todos os dias pela internet.”Mamadou Konate 
Casa de Acolhida Odisseia 

Lucca – Itália
Fonte: Rosinha Martins
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Por favor, 
pro tejam as crianças 

como eu e minha irmã mais 
nova. Nós não podemos voltar 

para nossos países, porque são 
muito perigosos e pobres. [...] Foi 
horroroso ver o sangue escorrendo 

no chão.”Mayeli Hernandez, 12, 
imigrante hondurenha 

nos EUA

Fiquei com 
medo, mas valeu a 

pena. Finalmente, nos-
sas filhas estão com a gen-

te. Contudo, agora com o pre-
sidente Donald Trump, não sei se 
vão deixar elas ficarem aqui.”Maria, brasileira, mineira,  

mandou as filhas de 21 e 
12 anos por meio de 
coiotes para encon-

trá-la em Chicago

Gosto de 
morar no Brasil por-

que aqui é muito legal. Tem 
escola, quadra, lugar para se di-

vertir. Na minha escola, em Luanda, 
não tinha quadra. Eu sinto saudades 
dos meus colegas e dos meus tios e  

amigos.”Mardoqueu, Luanda – África 
Missão Scalabriniana 

São Paulo
Fonte: Rosinha Martins

Ale-
gre, porque ia 

voltar para minha 
família; decepcio-
nada porque fui 

pega.”

Eles nos discriminam 
porque somos migrantes e nos 
tratam com indiferença, rejeição 

e humilhação.”Criança imigrante de 
Tegucigalpa – Honduras

Eu vim 
para os Estados Uni-

dos por medo da violência em 
El Salvador e não queria ter de vol-

tar para enfrentar isso. Tive, então, de 
caminhar até um centro de acolhida, onde 

fui acolhido com mais 200 pessoas. [...] O 
quarto era muito frio, e eu tremia o tempo 
todo. Não havia camas. Eles nos deram um 
tecido tipo nylon, que mal nos mantinha 

aquecidos.”Saul Martinez, 15 anos,
El Salvador

Fonte: shfwire.com
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Si ellos real-
mente quieren saber 

como es dura la vida allá, de-
berían ir allá y ver. Hay niños que 

no llegan a cinco años de edad porque 
mueren de hambre. Sus papás no pue-
den trabajar porque no hay trabajo. De-
nos apenas una oportunidad. Permíte-
nos que seamos algo mejor de lo que 

somos hoy.”Mauricio, 17 años
Honduras

Eu vim 
para os Estados Uni-

dos por medo da violência em 
El Salvador e não queria ter de vol-

tar para enfrentar isso. Tive, então, de 
caminhar até um centro de acolhida, onde 

fui acolhido com mais 200 pessoas. [...] O 
quarto era muito frio, e eu tremia o tempo 
todo. Não havia camas. Eles nos deram um 
tecido tipo nylon, que mal nos mantinha 

aquecidos.”Saul Martinez, 15 anos,
El Salvador

Fonte: shfwire.com

Este caminho é feito em silêncio 
à noite para não precisarmos pagar... 128 

pessoas fizeram este caminho... Crianças, 
mulheres, homens. Eu senti medo na barca, 
porque era o menor de todos. A barca teve 
um problema, e diziam que ela ia afundar e 
que morreríamos. Muitos choravam. Com o 
resgate da Guarda Costeira, levamos 12 ho-
ras de viagem. Na primeira barca, viajamos 

toda a noite. Cheguei em Lampedusa.”Menor não acompanhado da 
casa de Acolhida Luna Rossa 

Lamezia Termini – Itália
Fonte: Rosinha Martins

Cara mamma, sono par-
tita contro il tuo volere/ ti ho 

lasciata in lacrime, senza riuscire 
ad asciugare le tue lacrime questa vol-

ta ti lascio per sempre. Ho intrapreso un 
cammino difficile e tortuoso/ Ho incontrato 

molteplici difficoltà. Aimè sono stata depredata, 
violentata e torturata. Alle cui urla strazianti ti han-

no obbligata ad assistere e viverle con me via telefono/ 
affinché impotente/ desolata e distrutta vendessi tutti 

i tuoi averi ed elemosinassi anche per strada. Tut-
to per riscattare la mia vita perché possa essere 

liberata e successivamente rivenduta ad altri 
trafficanti della morte.”Bietelihem Berhane, 

Eritrea – Africa 
Fonte: vociglobali.it

Would 
you want to be sent 

back to a place where someone tried 
to harm you? Please do what is best for the kids they 

are in desperate need of help, I must ask my col-
leagues to have a heart when it comes to peo-

ple coming into our country.” 
Dulce Medina – Guatemala, 

em Conferencia nos EUA
Fonte: shfwire.com
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O drama dos 
menores
estrangeiros não 
acompanhados

Giovanni Giulio Valtolina

Tradução: Rosinha Martins 

O fenômeno da imigração de 
menores estrangeiros não 
acompanhados (MENA) 

representa um modelo de trajetó-
ria migratória muito particular e em 
constante aumento em todo o territó-
rio europeu. Tratam-se dos menores 
que chegam à Europa e à Itália por 
diversas razões: fugindo de conflitos, 
pobreza, catástrofes naturais e dis-
criminação ou perseguições. Muito 
frequentemente, as próprias famí-
lias mandam os filhos migrarem, na 
esperança de uma vida melhor e na 
tentativa de enviar-lhes aos parentes 
que já estão em algum país da União 
Europeia. Esses menores aparecem 
em cena na Itália a partir do fim dos 
anos 1980, mas um aumento signifi-
cativo se dá a partir dos anos 1990, 
concomitantemente com os fluxos 
migratórios provenientes dos países 
do Leste Europeu e, sobretudo, no 
último quinquênio, seguido das con-
sideradas primaveras árabes e dos 
vários conflitos que explodiram no 
Oriente. 

A característica que contradistin-
gue esses menores é o fato de viven-
ciarem a experiência migratória sem 
família ou um adulto como referên-
cia. Por chegarem ao território euro-
peu sem uma referência parental de 
assistência e cuidado, os menores não 
acompanhados tornam-se mais vul-
neráveis e expostos ao risco de trá-
fico e marginalidade social. Por essa 
razão, à tal tipologia dos menores foi 
dedicada uma particular atenção na 
disciplina da União Europeia e na 
Itália. Entre as diversas prioridades 
que emergem hoje, duas merecem ser 
referenciadas.

A primeira refere-se à definição 
de um programa nacional comparti-
lhado em âmbito europeu para a in-
tegração desses menores, assim que 
eles completam 18 anos de idade. 

Criança refugiada da República  
Centro-africana no campo de refugiados 

Gara Boulai, Leste de Camarões
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Atualmente, de fato, cada país age 
segundo as próprias orientações, mui-
to frequentemente em condições de 
emergência e sem alguma coordena-
ção internacional. Tal prioridade re-
sulta de particular relevância enquan-
to cerca de dois terços do total das 
presenças de menores não acompa-
nhados na União Europeia se concen-
tra na faixa etária de 16–17 anos. No 
caso dos menores não acompanha-
dos, esses podem permanecer legal-
mente no país de acolhida. Isso se dá 
no término do processo de avaliação 
do pedido, por um tempo ilimitado. 
E, com o reconhecimento de proteção 
internacional, eles recebem uma car-
ta de permanência, que lhes garante 
todos os direitos fundamentais. No 
caso dos menores não acompanhados 
não requerentes de asilo, o cenário 
muda drasticamente ao completarem 
18 anos.

Em alguns países como Itália, 
Reino Unido, Alemanha, França, 
Bélgica, Polônia e Noruega, esses 
menores tornam-se imigrantes ilegais 

tadas necessariamente de modo mul-
tidisciplinar.

De uma pesquisa conduzida pela 
Fundação ISMU (Initiatives and Stu-
dies on Multi-ethnicity), em 2014, 
emergiram alguns elementos impor-
tantes que devem ser levados em con-
sideração como parâmetros de refe-
rência. São esses: 

A dimensão ativa do 
processo de aculturação

Esses menores podem manipu-
lar os códigos culturais da sociedade 
que os hospeda; podem classificar e 
hierarquizar suas pertenças de acor-
do com os próprios interesses; po-
dem emprestar ou recusar modelos 
mais ou menos funcionais ao seu ser 
estrangeiro; a aceitação deles não é 
passiva, mas a reelaboração (seja em 
termos talvez simplificadores – de 
propostas indenitárias e códigos de 
comportamento: os comportamentos 
ilegais também graves – como rou-
bo, agressão, tráfico – são vistos, por 
exemplo, como estúpidos) ajuda a en-
tender estratégias superficiais adap-
tativas a uma condição que não lhes 
deixava alternativas.

A necessidade de 
controle emocional

O sentimento de solidão, de não 
ter ninguém em quem confiar real-
mente e com quem diminuir esse 
muro da dura consciência de sua pró-
pria vulnerabilidade que cotidiana-
mente o acompanha, caracteriza mui-
tos desses menores. Alguns deles até 
descrevem como melhor a condição 
na qual eram explorados e na qual cri-
minosos os constrangiam, obrigando-
-os a traficar droga ou a prostituir-se. 
A presença e a atenção dos próprios 

e podem ser mandados de volta, de 
forma coercitiva, aos países de ori-
gem. Porém, se têm uma razão válida 
para permanecer no país que os rece-
be, como, por exemplo, um curso de 
formação ou uma atividade regular, 
então, eles podem obter a permissão 
de permanência por tempo limitado, 
de modo a se tornarem regularizados.

Uma segunda prioridade, que 
lembra de modo particular a Itália, 
refere-se à função das comunidades 
para os menores, nas quais, atual-
mente, é hospedada a maior parte dos 
menores não acompanhados presen-
tes em território nacional. A carac-
terização do percurso educativo ‘vi-
cário’ investe, sobretudo, nas figuras 
dos educadores de tais comunidades. 
A tarefa que lhes cabe é estabelecer 
uma relação de confiança. Considera-
da a complexidade da situação deles, 
os métodos de intervenção educativa 
a serem utilizados com esses menores 
devem incorporar muitas dimensões 
e ter em conta uma multiplicidade de 
problemáticas, que precisam ser tra-
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A interdependência das 
necessidades afetivas 
e das necessidades 
materiais

As necessidades materiais des-
ses menores estão intrinsecamente 
ligadas às afetivas. Esses dois tipos 
de necessidades sobrepõem-se a tal 
ponto que é difícil encaixá-las nas ca-
tegorias definidas tradicionalmente. 
No apoio psicológico que se deseja 
oferecer a esses menores, não se pode 
nunca, portanto, esquecer também as 
formas concretas de ajuda material. 
Diante dessas características, o tra-
balho educativo a ser desenvolvido 
é caracterizado pelas condições de 
extrema incerteza, de compreensão 
temporal e de turbulência derivadas 
do contínuo desenvolver das pergun-
tas e necessidades. 

exploradores tornam-se receptáculo 
que permite a esses menores senti-
rem menos fortes o medo e o terror 
de perderem-se em um caos que não 
se sentem capazes de controlar. Ter 
alguém que os controla lhes dá, em 
contrapartida, a convicção ao menos 
de existir, de não ser totalmente invi-
sível e de haver objetivos a alcançar.

O estado de  
precariedade e a 
incerteza sobre o futuro

A situação de indeterminação na 
qual vivem esses menores, o fato de 
estarem na Itália, de não terem uma 
perspectiva em relação ao próprio 
futuro, de não poderem ter alguém 
da família ou amigos em quem con-
fiar, colocam-nos numa situação que, 
como documenta a literatura interna-
cional, pode levá-los a constatar sé-
rios problemas de saúde mental. 

Por chegarem ao 
território europeu 
sem uma referência 
parental de assistência 
e cuidado, os menores 
não acompanhados 
tornam-se mais 
vulneráveis e expostos 
ao risco de tráfico e 
marginalidade social

Criança refugiada no 
campo de polorynia 
Uganda
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Potete aiutarmi a dimenticare? È questa la richie-
sta che spesso ci si sente rivolgere dagli odierni 
migranti. Richiesta sorprendente per chi ricordi, 

invece, come la dedizione alle proprie memorie abbia 
costituito per secoli il principale ‘antidoto’ alla lace-
razione dei legami che inevitabilmente accompagnano 
l’esperienza migratoria. Ma le migrazioni nell’epoca 
della globalizzazione sono caratterizzate da una par-
ticolare violenza identitaria che stravolge il senso del-
le memorie individuali e collettive imponendone una 
massiccia ‘mutilazione’. E’ una elementare necessità di 
‘sopravvivenza’ psichica che rende necessaria questa 
sorta di volontaria cancellazione del proprio passato, 
passato che evoca un dolore psichico talmente lanci-
nante da risultare spesso insopportabile psichicamente.

L’esperienza migratoria è caratterizzata da una 
costante traumaticità, legata soprattutto al continuo 
lavoro di lutto che richiede, alla necessità di fronteg-
giare costantemente angosce depressive e persecutorie 

e di affrontare e sciogliere quotidianamente situazioni 
dolorose e conflittuali nel contesto di adozione, conte-
sto in cui è costante il timore angoscioso di poter essere 
nuovamente espulsi. Nelle situazioni in cui il distacco 
dalla propria terra, e dunque anche dalla propria sto-
ria e dalle proprie memorie, avviene sotto il segno del 
terrore, si tratta di una condizione irrevocabile in cui 
letteralmente non c’è più nessuna terra a cui si possa 
fare ritorno. Con le parole del noto studioso di migra-
zioni Abdelmalek Sayad si tratta di quelle condizioni 
in cui “un popolo rinuncia alla propria discendenza”: 
quando cominciano ad emigrare le donne e i bambini, 
e non i giovani maschi adulti come nei classici profili 
migratori da lavoro, è il segno che qualcosa è cambiato 
in maniera irreversibile. Quando l’esperienza migra-
toria appare caratterizzata, come nella più stringente 
attualità, da sentimenti di terrore e da visioni di orrore 
ci troviamo dal alto dei genocidi piuttosto che da quello 
degli spostamenti di popolazioni.

*psicoanalista della società psicoanalitica italiana, di formazione medico-psichiatra  
ed antropologa, si è occupata di tematiche migratorie.

Virginia de Micco*

Col terrore negli occhi e  
con l’orrore nella mente...

Dal trauma alla memoria nei transiti migratori

Menores 
desacompanhados 
da indonésia
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Menina refugiada – Belleir

Così provate a immaginare di essere aggrappati con 
una mano a uno spuntone di roccia proteso su un abis-
so: per un tempo incalcolabile non sarete altro che quella 
mano aggrappata a quella roccia, quella mano-roccia che 
concentrerà tutta la vostra possibilità di esistenza in un 
punto dello spazio così come in un punto del tempo. E’ 
un’immagine del genere che la psicoanalista Piera Aula-
gnier sceglie per far intendere l’essenza della ‘condizione’ 
psicotica, condizione in cui si è primariamente impegnati 
con tutte le proprie forze in una necessità di sopravvivenza. 

La psiche stessa diventa una psiche-roccia, incorpora 
cioè un elemento inanimato che le consente di sopravvi-
vere: deve cioè farsi roccia come unica possibilità di resi-
stere. 

L’immagine che si disegna nelle parole della Aulagnier 
si traduce in tragica realtà per centinaia di migranti am-
massati attorno alle coste dell’Europa. Emergono dall’ac-
qua mani che si aggrappano a funi, funi a cui dovranno 
stringersi per un tempo indeterminato prima di essere tratti 
in salvo. Per un lungo tempo si diventa solo questo: una 
mano aggrappata a una fune, una mano-fune che più di-
mentica di essere o di essere stato qualcos’altro oltre que-
sta mano-fune più ha possibilità di salvezza. Tutto il pro-
prio essere si rattrappisce e si incapsula in quel segmento 
di ‘membra’ indistinguibile da quel pezzo di corda. Ed è 
proprio in questo ridursi a zero, in questa sorta di grado 
zero dell’umanità, che si coagulano tutte le energie e le 
possibilità di ‘sopravvivenza’, appunto. 

Ma cosa resta nella psiche di chi ha fatto l’esperienza 
di diventare una mano-cosa, una cosa dal punto di vista 
psichico? Si ricorderà che per Primo Levi l’esperienza 

della disumanità consiste 
proprio nell’es-

sere diventati una ‘cosa’ agli occhi di un altro essere uma-
no. Quest’esperienza resterà incancellabile sia in chi l’ha 
provata sia in chi l’ha fatta provare, alterandone per sem-
pre la ‘sostanza’ umana.

In molti dei migranti che ho incontrato l’esperienza del-
la traversata in mare resta come un momento di puro terro-
re, con un vissuto di vero e proprio ‘capovolgimento’ del 
mondo. Mondo che ha perso i suoi connotati conosciuti e 
le sue coordinate rassicuranti, che resta ‘sospeso’ nel buio 
liquido della notte in mare aperto e che potrebbe cambiare 
e trasformarsi in maniera del tutto imprevedibile e sembra 
sospeso sull’orlo di un abisso. Abisso che si è aperto anche 
nella struttura della psiche che sperimenta fino in fondo 
tutta la sua dipendenza da quei referenti culturali e sociali 
che ne garantiscono la coesione e la stabilità.

In questa esperienza estrema si presenta una violenta 
angoscia di frammentazione dovuta alla perdita, almeno 
temporanea, di quei vitali processi di identificazione e di 
rispecchiamento assicurati dal buon funzionamento dei le-
gami sociali. Così il terrore sembra restare a lungo negli 
occhi, per così dire, e non poter procedere verso la mente: 
molti migranti restano così bloccati in un’esperienza di 
‘congelamento’ psichico.

Gli avvenimenti in questo caso posseggono un poten-
ziale traumatico catastrofico, dal momento che coinvol-
gono non solo il singolo ma l’intero suo gruppo di ap-
partenenza: ci troviamo di fronte a quella che Ernesto de 
Martino, il famoso antropologo italiano, avrebbe indicato 
come una vera e propria apocalissi culturale, in cui ven-
gono a mancare gli stessi strumenti simbolici per dare un 
senso alla propria esperienza. Ecco perché si produce una 
sorta di sospensione psichica che blocca ogni possibilità 
di trasformazione, si verifica un vero e proprio stato di 
anestesia psichica: ancor più che restare bloccati in un lut-

to impossibile spesso i migranti restano ‘sospesi’ in un 
trauma congelato.

Sotto quale forma ‘resta’ allora questa espe-
rienza di terrore che la mente non può ricorda-

re e che deve restare confinata e congelata al 
di fuori della psiche? Sembra letteralmente 
‘imprimersi’ nella carne, attraverso vere 
e proprie ‘deformazioni’ segnate nel cor-
po, che restano come memoria indelebile, 
sebbene inattingibile, del momento in cui 
appunto quello che era un essere ‘umano’ 
è invece diventato un corpo-cosa. Si tratta 
dunque della sopravvivenza della mano-fu-
ne, che diventa anche segno del buco nero 
in cui la mente è diventata come un pezzo 
di corda inanimato.

Così Anitha viveva perennemente sul-
la soglia, era arrivata con una delle tante 
carrette del mare in cui si sono già disper-
se e confuse identità, origine, provenien-
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Ecco perché sopravvivere 
significa poi essere abitati 
dalle ‘sopravvivenze’, 
ospitare dentro di sé 
una parte morta, muta 
e sommersa, accanto 
alla parte ‘salvata’ ma 
inevitabilmente mutilata.

Refugiados ugandeses

za, tutta una fetta della 
propria umanità che 
molto a lungo sembra 
indispensabile e di cui 
poi si scopre che si può 
fare a meno, che si può 
vivere (o meglio so-
pravvivere) anche sen-
za. Allo stesso modo in 
cui ancora Primo Levi 
descrive come i depor-
tati di Auschwitz appe-
na arrivavano nel campo 
perdevano istantaneamen-
te tutta una porzione della 
loro identità e diventavano 
‘altro’, un’umanità in regime di 
sopravvivenza. 

Si diceva che avesse perso un 
bambino ma non si sapeva bene né 
dove né come, restava tutto il giorno in 
un angolo affianco al portone del centro di 
accoglienza guardando fuori, come se aspettasse 
qualcuno; di sera restava sulla soglia della camera da 
letto non poteva distendersi e riposare, restava semivigi-
le, in attesa…sembrava entrata in 
una ‘sospensione’ del tempo. 

Stringeva il pugno fino a de-
formarsi e torcersi i tendini come 
a serrare qualcosa che non vo-
leva farsi sfuggire, ma la mano 
era vuota eppure immediatamen-
te veniva serrata di nuovo. Lo 
sguardo sembrava liquido come 
se continuasse a fissare la distesa 
del mare in attesa che le riportasse 
qualcosa…

Molte donne hanno perso in 
mare i loro bambini, non sono riuscite a trattenerli a sé, li 
hanno visti ‘scomparire’, non morire, e sembrano aspetta-
re che il mare glieli riporti. Spesso il lavoro dei terapeuti 
si traduce nel restare accanto a loro ad aspettare, sapendo, 
ma senza mai poter parlare di quanto è accaduto: poiché 
quello che è accaduto semplicemente non può essere acca-
duto. Anche per Anitha tutto ciò non poteva in alcun modo 
essere ricordato, ‘sopravviveva’ in lei, come lei sopravvi-
veva a sè stessa. Tutto il suo corpo e le sue giornate erano 
diventati un ‘monumento’ a questa ‘perdita’ impensabile e 
incontornabile psichicamente, espulsa dalla rappresenta-
zione ma anche dalla percezione. 

Ecco perché sopravvivere significa poi essere abita-
ti dalle ‘sopravvivenze’, ospitare dentro di sé una parte 
morta, muta e sommersa, accanto alla parte ‘salvata’ ma 
inevitabilmente mutilata.

Quando finalmente il terrore potrà 
cominciare a mitigare la sua morsa allora 
saranno le visioni dell’orrore ad occupare 
la mente, si potrà finalmente cominciare 
a ‘vedere’ quello che fino ad allora era 
rimasto ‘intrappolato’ in quegli sguardi 
contemporaneamente atterriti e ciechi, 
sguardi con cui chi è sopravvissuto sem-
bra guardarci dai confini dell’inumano. 
Spesso l’inizio di tale processo si annun-
cia attraverso incubi spaventosi che i mi-
granti stessi riconoscono come un punto 
di non ritorno, in cui vengono ‘vissute’ 

forse per la prima volta le scene di orrore fino a quel mo-
mento solo ‘subite’. Precipitare nell’incubo equivale però 
anche a cominciare un lacerante e difficilissimo lavoro di 
lutto. Di fronte alla mostruosa violenza che queste visioni 
ci impongono i nostri strumenti terapeutici possono sem-
brare così inadeguati…eppure riuscire a sognare il proprio 
trauma diventa essenziale, è proprio questo di cui ci par-
lano coloro che cercano di destarsi dall’orrore, ma per il 
momento siamo solo all’inizio…
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A Diocese de Lucca, na Itália, tem se de-
dicado há mais de 60 anos aos menores 
carentes e aos mais necessitados. No en-

tanto, nos dias atuais, os desafios são outros, e o 
maior deles parece ser aquele o da imigração de 
estrangeiros vindos de várias partes do mundo 
em busca de refúgio. Junto a esses se somam os 
menores não acompanhados, que deixam seus 
países em busca de trabalho e de melhores con-
dições de vida.

Em diálogo com o arcebispo Dom Italo Luc-
ca, ele falou sobre os desafios da migração para 
a Itália e para a cidade de Lucca na atualidade. 

O fenômeno de imigração para Lucca ga-
nhou relevância há mais ou menos cinco anos. 
Os albaneses foram os protagonistas da chega-
da, o que tem uma razão de ser. Dominada pela 
Rússia até os anos 1990 e sendo a Albânia vi-
zinha da Itália, os albaneses tomavam conheci-
mento desse país por meio dos meios de comu-
nicação – principalmente por meio da TV – e 
aprenderam a vê-la como a nação dos sonhos. 

No que se refere à imigração de jovens vin-
dos da África – especificamente a subsaariana –, 
Dom Italo contou que os negros, assim chama-
dos de ‘pessoas de cor’, se tornaram um desafio 
para os italianos – acostumados a conviver com 
pessoas brancas –, o que causou um grande im-
pacto na população. Durante nossa conversa, ele 
fez uma observação interessante. “Quando esti-
ve no Brasil há dois anos, pude perceber que o 
país é multicolorido, multirracial, multirreligio-
so. Na Europa e na Itália de maneira particular, 
nunca tivemos essa experiência forte de diversi-
dade religiosa, racial e, sobretudo, cultural”.

Esse novo panorama apresenta também no-
vos desafios para a Igreja e para a sociedade 
Lucchese: a diversidade religiosa, a questão do 
trabalho e da habitação. Quanto à religião, o que 
ocorre é que a maioria dos que chegam – sejam 
albaneses, sejam africanos – é em grande parte 
composta por muçulmanos, que são taxados de 
terroristas e que, por outro lado, querem impor 
sua fé. O trabalho, então, torna-se um desafio 

Os desafios da imigração 
na Diocese de Lucca

e a acolhida aos menores estrangeiros não acompanhados

Rosinha Martins

Menores não acompanhados da Casa de acolhida da cidade de 
porcari, município da província e diocese de Lucca – itália
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Menores não acompanhados albaneses da Casa de acolhida Gvai 

(Grupo voluntários acolhida imigrantes), diocese de Lucca – itália
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Nova missão Scalabriniana:  
servir aos menores em Lucca
Duas casas merecem destaque nesse trabalho com 
menores na diocese de Lucca: Villaggio del Fanciullo, 
que conta desde sua fundação com a administração dos 
padres diocesanos, e a Casa da Caridade, coordenada pelo 
Grupo Voluntários Acolhida aos Imigrantes (GVAI). Essas 
duas casas passaram a contar com a presença das Irmãs 
Scalabrinianas, que, a pedido do arcebispo Dom Italo 
Castellani, se somaram ao grupo de trabalho.
A Casa da Caridade, onde atua a Irmã Rosa Rossi e onde 
se fixou a nova comunidade religiosa das Irmãs, acolhe, 
para momentos de refeição e de escuta, os jovens, que 
aproveitam os momentos livres para conviver: jogar, bater 
papo, curtir a Via del Fosso, a rua da casa, que traz no seu 
centro um rio que perpassa toda a cidade de Lucca. 

desde que o desemprego passou a fazer parte 
da vida dos italianos. 

A Itália tem sofrido com a dificuldade de 
oferecer empregos para seu povo e é também 
fato que os imigrantes acabam assumindo 
trabalhos humildes que os italianos não que-
rem fazer, mas que, por força da necessida-
de de sobrevivência, muitos diplomados têm 
assumido trabalhos humildes como limpe-
za, pizzaria etc. Os italianos, então, acabam 
não entendendo como o governo ajuda os 
imigrantes se eles próprios estão carentes. 

Outro desafio é a questão da habitação. A 
maioria dos italianos em Lucca vive de alu-
guel e questiona a ajuda oferecida pelo go-
verno aos imigrantes, que contam com esse 
auxílio por mais ou menos dois anos. Se al-
guém da comunidade tem um quarto dispo-
nível para alugar para os imigrantes, o Esta-
do assume o aluguel dessas pessoas, embora 
não se saiba por quanto tempo durará esse 
benefício. E é nesse contexto que a diocese 
se esforça para acolher, proteger, promover 
e integrar os menores não acompanhados. 

A Diocese tem algumas casas em Lucca e 
nos arredores e tem a missão de acompanhar 
e educar esses menores até os 18 anos. Porém, 
chegada essa idade-limite, se o adolescente 
não tiver condições de se defender, perma-
necerá por tempo indeterminado na casa de 
acolhida.

A ida das Irmãs para Lucca parece marcar um novo 
advento na história das Scalabrinianas. Dava gosto 
ver, ouvir e sentir a alegria com a notícia da chegada 
das missionárias scalabrinianas. “Estamos sonhando 
com esse dia”; “As Irmãs serão muito bem-vindas”; 
“Estamos muito felizes com a presença das Irmãs”. 
Esse bom humor vem confirmar que trabalhar com 
menores nas terras da Bem-aventurada Assunta 
Marchetti e do Venerável padre José Marchetti, que 
de lá saíram para trabalhar com menores no Brasil, é 
um serviço que está no coração de Deus. 

irmãs scalabrinianas Rosa e adriana e o 
sr. Cláudio, diretor da Casa de acolhida (Gvai)  

em Lucca – itália

Local de missão de irmã adriana, mscs, 

junto aos menores não acompanhados

Casa de acolhida Gvai e comunidade das irmãs scalabrinianas
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Minori stranieri non 
accompagnati in viaggio 

verso il futuro

La mia esperienza con i Minori Stranieri Non 
Accompagnati (MSNA) inizia nel 2014 quan-
do ho cominciato a collaborare con Coopera-

zione Sud per l’Europa, un ente che lavora attivamente 
nell’ambito delle politiche di accoglienza per i migranti 
e per i richiedenti asilo con progetti mirati a garantire 
misure di assistenza e protezione ed a favorire percorsi 
di autonomia e integrazione. 

In questa Cooperativa, ho iniziato a lavorare come 
mediatrice linguistica interculturale mettendo in atto 
ogni mia competenza professionale, acquisita con i cor-
si di formazione che ho frequentato e con la pregressa 
esperienza presso diversi enti territoriali in Calabria 
(azienda sanitaria, tribunale, questura, ecc…), ed an-

Najia Benmsika
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che personale vista la mia origine marocchina e consi-
derata la mia storia di vita che mi ha portata in Italia 
nell’ormai lontano 1998. 

In seguito all’emergenza con gli sbarchi dell’e-
state 2016, quando Cooperazione Sud per l’Europa è 
stata chiamata a dare un supporto nella gestione dei 
servizi per MSNA che arrivavano sul porto di Reggio 
Calabria, ho cominciato a sperimentarmi oltre che come 
mediatrice interculturale anche come coordinatrice 
di un centro di Accoglienza Straordinaria. È in que-
sta occasione che ho vissuto le esperienze più intense. 
Inizialmente ero molto disorientata, mi rendevo conto 
dei numerosi ostacoli che dovevo affrontare nella mia 
quotidianità lavorativa con il fine di aiutare davvero i 
minori che arrivavano in struttura. Mi rendevo però 
anche conto di quanto contasse un sorriso, di quan-
to contasse un gesto amorevole e di disponibilità. Ho 
cercato di dare il meglio di me, senza accorgermi delle 
fatiche e del tempo che passava. Non è stato facile ma 
ho messo il cuore, il tempo e la mia esperienza in un 
gruppo di lavoro con il quale collaboro sinergicamente 
per dare aiuto concreto e speranza ai tanti minori che 
ci vengono inviati.

Tutti loro arrivano affamati, sporchi, spaventati a 
seguito delle enormi difficoltà vissute in Libia e lungo 
il viaggio, preoccupati sul futuro. Tra le loro domande 
ricorrenti: dove andrò a stare? Chi si prenderà cura di 
me? La mia famiglia?...

Tante domande, poche risposte. Ognuno reagisce in 
modi diversi, che non sempre sono positivi. Spesso ho 
visto reazioni di forte rabbia in risposta ad eventi di 
nessuna oggettiva rilevanza. Reazioni che possono cer-
tamente essere spiegati solo sulla base dei drammi che 
questi ragazzi hanno vissuto nel paese d’origine e lungo 

il viaggio, dei maltrattamenti di cui sono stati vittime 
o a cui hanno assistito. Reazioni che io e la mia equipe 
abbiamo imparato a leggere come esplicite richieste di 
aiuto, alle quali abbiamo sempre cercato di dare atten-
zione ed ascolto per poter di conseguenza offrire rispo-
ste adeguate. 

La vera emozione di questo lavoro si vive già agli 
sbarchi… senza troppe ed inutili parole ma solo con gli 
sguardi! Ogni volta, ritorni in struttura con un certo 
numero di minori che ti vengono affidati e dietro quel 
numero ritrovi storie, dolore, tradizioni, speranze, de-
sideri… che scopri giorno dopo giorno, quando comin-
ciano a fidarsi di noi operatori ed a raccontarsi piano 
piano, fino all’arrivo della lettera di trasferimento ver-
so altri centri.

Non è sempre facile il distacco. Capita, ed è capita-
to, di trovarsi davanti a saluti “complicati” ed a dover 
sussurrare “Non aver paura, il tuo viaggio verso il fu-
turo non finisce qui… buona fortuna!”

Lavorare nel campo dell’assistenza ai Minori Stra-
nieri Non Accompagnati è un’occasione che ha arric-
chito la mia vita in una misura davvero eccezionale. È 
un’esperienza che mi ha cambiato il modo di vedere e 
apprezzare la vita, a partire dalle più piccole cose fino 
a considerare come ciascuno di noi è importante e può 
fare tanto per contribuire a migliorare il futuro di chi 
arriva da situazioni drammatiche. 

Oggi sono davvero grata a Cooperazione Sud per 
l’Europa per la gioia che questo lavoro mi da ogni 
qualvolta intravedo negli occhi di una ragazza o di un 
ragazzo appena sbarcato in Italia la speranza di una 
vita in libertà, di una vita lontana da maltrattamenti 
e dolore, di una vita in cui i sogni forse possono essere 
realizzati.

najia com crianças 
imigrantes recém- chegadas 

em Reggio Calabria
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segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (ACNUR), o Brasil recebeu 28.670 
solicitações de refúgio somente em 2015, sendo 

um dos principais destinos de refugiados da América. O 
Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), um 
órgão interministerial presidi-
do pelo Ministério da Justiça 
e que lida principalmente com 
a formulação de políticas para 
refugiados no país, contabiliza 
até o momento, quase 9 mil re-
fugiados de 79 nacionalidades. 

Dentre os 9 mil, aproxima-
damente 600 são crianças en-
tre 0 e 13 anos de idade. 600 
crianças que deixaram suas ca-
sas, seus amigos, escola, fami-
liares, animais de estimação... 
tendo que começar uma vida 
nova num país completamente 
diferente: cultura, idioma, cos-
tumes, clima... e somado a toda 
essa diversidade, tão pequenos 
e já com tantas experiências 
dolorosas, traumas e separa-
ções ocasionadas por um mun-
do em conflito. Um mundo que 
já não respeita a infância e suas 

necessidades de amor, proteção, experiências positivas de 
interação, alimentação e tudo o mais que conhecemos para 
que uma criança tenha um desenvolvimento saudável e se 
torne um adulto transformador. 

Agora, imagine o seguinte cenário: você está num país 
desconhecido, não compreende 
o que falam e também não con-
segue se comunicar, não co-
nhece os protocolos de intera-
ção social (costumes, valores, 
etc.) e ainda precisa dividir o 
espaço onde reside com outras 
48 pessoas totalmente desco-
nhecidas e de várias partes do 
mundo. Como se sentiria de-
pois da longa jornada que per-
correu: fugindo, passando frio, 
fome e sofrendo todo o tipo de 
violência? Agora imagine tudo 
isso tendo apenas poucos anos 
de vida, quando o mundo ain-
da é um grande universo a ser 
desvendado. 

Estudos mostram que re-
fugiados apresentam altas 
taxas de doenças mentais, o 
que compromete a adaptação 
e impede que se tornem cida-

O papel do cão co-terapeuta na 
inserção do menor em 

terra estrangeira
Cristiane Blanco

Cães adestrados que atuam no trabalho de cão-terapia com o grupo 
de voluntários no inatta (instituto nacional de ações e terapias 
assistidas por animais), na Casa de passagem, em são paulo
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mente com as crianças”. Além disso, observaram outros 
benefícios advindos da interação com os animais durante 
o estudo: 

• proporciona o relaxamento facilitando a conexão 
entre os participantes; 

• desperta emoções e memórias positivas; 
• maior demonstração de carinho (afeto físico); 
• forneceu uma maneira de aprender a ter responsabi-

lidade e cuidados com os animais. 

Mas, por que cães? 
A relação do homem com o cão vem de longa data e 

são diversos os exemplos de como foram se tornando um 
dos melhores companheiros de vida. Não são raras as his-
tórias de pessoas que encaram o frio, a fome e uma longa 
jornada acompanhados de seus animais de estimação. 

É claro que nem sempre as experiências com animais 
são positivas. Em alguns países, os cães grandes são utili-
zados pelas autoridades para intimidar a população. Exis-
tem também questões religiosas ou culturais que impedem 
a interação com determinados animais. Por isso, é funda-
mental que a interação só aconteça com o consentimento 
da criança e dos pais. Respeitar o indivíduo, é o primeiro 
passo para a construção de uma relação de confiança. 

Vivemos em uma sociedade que ama cães! Ensinar as 
crianças a interagir adequadamente com os cães, facilitará 

dãos produtivos. Uma das maiores barreiras é o fato de 
não conseguirem confiar nas pessoas. O que é totalmente 
compreensível, já que as “pessoas” foram as causadoras 
de seu sofrimento. Além disso, existem barreiras culturais, 
religiosas e linguísticas, o que dificulta qualquer tipo de 
intervenção. 

Numa situação de extremo sofrimento como este, o 
que podemos fazer para ajudar estas crianças a superarem 
o sofrimento e encontrarem o caminho que buscaram no 
refúgio: ter a oportunidade de uma vida feliz e saudável? 

Pensando nisso, decidimos então conectar a razão de 
existir do INATAA a essa triste realidade global, lançan-
do um atendimento pioneiro no mundo, 100% dedicado às 
necessidades emocionais dos refugiados. 

Mas o que é INATAA? O INATAA – Instituto Nacional 
de Ações e Terapias Assistidas por Animais, é uma institui-
ção sem fins lucrativos que tem como missão, proporcio-
nar os benefícios da interação homem-animal por meio da 
Intervenção Assistida por Cães. 

Fizemos uma ampla pesquisa para estruturar o proje-
to e descobrimos que não existem muitos artigos falando 
sobre técnicas terapêuticas eficazes no tratamento de imi-
grantes e refugiados vítimas de traumas de guerras (Buhu-
mann CB, 2014). 

Every et all, 2015, sugerem que a interação com cães 
pode “aumentar a interação social, a construção de con-
fiança, e redução de comportamentos difíceis, especial-

Grupo de voluntários do inatta em frente à Casa de passagem – sp, 
onde atuam com cão-terapia com crianças refugiadas
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cachorro trouxe sua família para casa! O pai da menina 
compra mais 3 tigelas para dar leite para os cachorros e 
um sofá maior para que todos caibam. Este com certeza, é 
nosso desejo para estas crianças: que encontrem no Brasil, 
mais do que uma moradia... que encontrem um lar, um lo-
cal de reencontros e de grandes realizações! 

Fontes:  Catraca Livre, Buhmann CB1.traumatized refugees e 
every, D. et all. How can a donkey on the plane? the benefits and 

limits of animal therapy with refugee.

a inserção social e as ajudará a compreender o significado 
que estes animais têm em nossa sociedade. 

Um dos principais objetivos da Intervenção Assistida 
por Cães, é oferecer um espaço sem preconceitos onde 
possam se sentir acolhidos e, através da relação de con-
fiança que se estabelece com o animal, criar uma nova 
rede de confiança incluindo o ser humano. 

Outro benefício percebido durante as Intervenções, é a 
alegria e o carinho que envolve a interação. Muitas crian-
ças ficam felizes por poder brincar, acariciar ou até mesmo 
passear com os cães. E a felicidade contagia todo o grupo, 
principalmente seus pais. Segundo o depoimento dos téc-
nicos, o clima de alegria persiste por um longo período 
após a Intervenção e as crianças ficam ansiosas esperando 
a próxima visita. 

Existem infinitas possibilidades de transformar a dor e 
o sofrimento e, cada criança expressa de uma forma o que 
está vivenciando. Cada um tem seu tempo. Durante uma 
contação de histórias com os cães, uma criança pediu para 
contar uma história: “... quando a menina chega em casa, 
ela não encontra seu cachorro. Procura em todos os cantos 
da casa, mas nada do cachorro. Vai dormir chorando, mui-
to triste por ter perdido seu cachorro. 

Ao amanhecer, ouve um barulho na porta de casa. Vai 
correndo até a porta e quando abre, a grande surpresa: o 

atividade Cão-terapia na 
Casa de passagem – são paulo
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prática pastoral com crianças, adolescentes, filhos de 
migrantes internos e de migrantes deportados. Aqui 
é muito comum as famílias terem a experiência de 

migrar para outros países. São centenas de famílias que 
tive a graça de conhecer, que me enriqueceram com a ex-
periência de bondade e de partilha em meio à pobreza, pois 
sempre elas têm algo a oferecer: um café, uma banana etc. 
As crianças crescem nesse ambiente de acolhida e de par-
tilha. Às vezes, me impressiona tanta delicadeza das pes-
soas pobres. Como diz o canto, “dar do pouco que se tem 
a quem tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma 
ainda mais linda”*. 

Em uma das colônias que visito todos os sábados, o 
ponto de chegada é a casa de dona Blanca, que tem nove 
filhos e quatro netos. Todas são tortilleras, ou seja, vivem 
de produzir tortillas e vendê-las no mercado informal. 
Essa residência é o centro onde se realizam as atividades 
de reforço escolar e dança folclórica. Na humilde sala de 
uma pequena casa, desabrocham talentos e constrói-se 
uma cultura de paz. Falo isso porque nessa zona periféri-
ca de Tegucigalpa há muitas pandilhas e grupos de crime 
organizado, drogas etc., e essas crianças são signo de es-
perança para um futuro de paz e de prosperidade em meio 
à tanta violência.

Jesus disse: “Deixai vir a mim as crianças, porque de-
las é o Reino dos Céus” (Mt 19:14). Essa é verdadeiramen-
te uma prática que todos deveriam seguir, pois deixar uma 
criança ser feliz vivendo uma realidade não promissora é 

ser profeta da esperança em meio dos menores. A simpli-
cidade das crianças é o que mais se aproxima do amor de 
Deus. Fico a imaginar o quanto a Madre Assunta e seu 
irmão, o padre José Marchetti, foram presença de Deus 
para as crianças. 

Eram 250 crianças esperando por Madre Assunta no 
Brasil, e hoje eu também sou responsável por 250 crianças 
nesta zona do Pantanal da periferia de Tegucigalpa. Sou 
responsável por ser a presença amorosa que as ajudam a 
crescer e a prosperar. As crianças contentam-se com pou-
cas coisas, mas o essencial para elas é o amor, a ternura, o 
abraço e um beijo. Eu me encanto e sou apaixonada pelas 
crianças, pois a cada fim de semana aprendo a amar as 
pessoas do jeito que elas são. 

Posso dizer que nesses dois anos fui mais feliz, pois 
pensava estar apenas levando algo bom para as crianças, 
quando verdadeiramente Deus me presenteava com o que 
é mais caro e precioso: o carinho e a ternura de uma crian-
ça pobre e migrante. Desconcerto-me todas as vezes em 
que me encontro com elas, pois essas crianças são as joias 
mais belas que Deus depositou em minha vida. Vejo no 
sorriso delas a pureza do amor de Deus, que se manifesta 
na periferia.

Que Deus abençoe as crianças, pois é delas o Reino 
de Deus. Onde há crianças há perspectiva de um mundo 
alegre e feliz. Elas são o futuro da humanidade.

tegucigalpa, 24 de junho de 2017.

Crianças imigrantes 
e deportadas

“As joias mais belas com que Deus me presenteou”

*Fica sempre, canção de autoria de Alberto Costa. 

Irmã Maria Izabel Arantes, mscs 

irmã Maria izabel arantes, mscs  
com grupo de meninos imigrantes 
de tegucigalpa – Honduras
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Menores estrangeiros 
em São Paulo

A Missão Scalabriniana como porto de chegada
Rosinha Martins

a Revista Esperança foi até a 
casa de acolhida Missão Sca-
labriniana, em São Paulo, para 

saber como é o dia a dia das crianças 
imigrantes. São, ao todo, 29 crianças 
junto com 200 adultos de mais de 14 
países. A esses se somam, também, 
os seus pais. 

Solidariedade, educação, alegria, 
ajuda mútua são valores acentuados 
pela coordenadora da Missão, a sca-
labriniana Irmã Eva Souza, e da psi-
cóloga Luana Souza.

Origem
As crianças que vivem junto de 

seus pais na casa de acolhida vão de 
recém-nascidos a jovens de 16 anos e 
são na maioria angolanas, bolivianas 
e equatorianas. As línguas 
faladas entre elas 
são o português, 
o Ngala e o es-
panhol.

A educação 
As crianças estudam nas escolas 

Infante e Unibis e no contraturno fa-
zem atividades na própria casa com 
a psicóloga Luana. Os trabalhos edu-
cativos são realizados em grupos di-
versos, respeitando a faixa etária. As 
crianças não têm dificuldades para 
participar das atividades e estão sem-
pre abertas. 

A casa dá aulas de reforço com o 
acompanhamento da psicóloga. As 

educadoras realizam atividades como 
exibição de filmes, desenhos, dese-
nhos que trabalham a educação am-
biental e boas maneiras, e isso reper-
cute no dia a dia. As crianças sempre 
dizem obrigada com um gesto de se 
curvar, próprio da cultura. 

O convívio
“Eles adoram estar juntos”, ex-

plica Irmã Eva. “Nos momentos de 
brincar, eles se misturam, dançam. 
As crianças bolivianas ensinam as 
angolanas e vice-versa. Se ajudam na 
hora das refeições. Para crianças não 
existem fronteiras”. Elas são mais fá-
ceis de se adaptar e de aprender. São 
muito carinhosas, sinceras. Não têm 
medo de dizer o que pensam. Não são 
diferentes de nossas crianças nesse 
sentido. 

Meninas angolanas que vivem na casa de acolhida 
Missão scalabriniana, em são paulo
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O vínculo familiar
O que chama muito a nossa atenção é a relação entre a 

criança e seus pais, que é muito estreita. No que se refere ao 
pai, é algo bastante cultural. Sempre que pode, ele está com 
a criança no colo. A presença paterna é muito forte. 

O senso de responsabilidade
“É muito interessante perceber a responsabilidade que 

esses menores trazem consigo. São eles quem ajudam 
a mãe nos cuidados dos irmãozinhos. Se a mãe sai, pode 
deixar tranquilamente os menores aos cuidados deles. Elas 
ficam com os bebês, irmãos, ou filhos de outros para que a 
mãe faça outra atividades”, conta a psicóloga Luana Souza

De acordo com Irmã Eva, a casa já acolheu crianças 
cujas mães lhes atribuíam a responsabilidade de cuidar dos 
irmãozinhos, enquanto elas trabalhavam. E essas crianças 
executavam muito bem a tarefa, sob o cuidado atento da 
coordenação. “Tivemos crianças que cuidavam a tarde toda 
dos irmãos, porque a mãe trabalhava fora. Nós somos res-
ponsáveis por eles, em primeiro lugar, mas as mães lhes 
confiam também essa tarefa. Essas crianças têm uma res-
ponsabilidade muito aguçada”, relata. 

psicológa Luana souza (à esquerda). Coordenadora da 
Missão scalabriniana, irmã eva souza (à direita)

Lembranças da  
bem-aventurada 
Assunta e do padre 
José Marchetti

“Trabalhando com essas crianças 
e percebendo o convívio, os gestos de 
solidariedade, fico a imaginar que não 
era diferente com os nossos cofunda-
dores, que tinham tantas crianças para 
cuidar e que, com certeza, tantas ve-
zes precisaram do apoio e da ajuda de 
muitos voluntários e de pessoas sensí-
veis e de boa vontade”, conclui Irmã 
Eva. 

Solidariedade
A coordenação contou ainda que 

os gestos de solidariedade entre as 
mulheres mães brasileiras com as es-
trangeiras enchem os olhos. “Uma 
mãe teve que sair para dar à luz. Uma 
funcionária da casa, mãe, se dispôs a 
cuidar da criança dela. E a criança se-
gurava a mão da educadora com con-
fiança. A levou para casa consigo”. 

A hora da partida
A hora da partida é sempre difícil, 

porque tanto eles se acostumaram à 
casa, como também se apegaram a es-
sas crianças. “Eles ficam muito tristes 
quando vão embora. Para nós, também 
é difícil a partida deles, mas, por ou-
tro lado, ficamos felizes porque terão 
sua própria casa. Ter o próprio espaço 
também é importante”, diz Irmã Eva.

imigrante boliviano, 
Jesus, 1 ano

“… é difícil a partida 
deles, mas, por outro 
lado, ficamos felizes 
porque terão sua 
própria casa”. 
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Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo – Scalabrinianas

Centro Vocacional São Carlos
Rua Vereador Osvaldo Elache, 71
12570-000 Aparecida – SP
Tel (12) 3105-1008
E-mail: vocacoesmscs@uol.com.br

“Eu quero crescer como gente. 
Eu quero um mundo diferente.

Posso contar com você?”

Menores não acompanhados sírios em 
campos de refugiados na Grécia


