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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório apresenta a pesquisa Reconstruir a vida nas fronteiras: Assistência e 

proteção a migrantes e a refugiados – Etapa Moçambique/África do Sul, que foi conduzida 

pelo Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM com apoio da Bischӧfliches 

Ordinariat Hauptapteilung Weltkiche, Diocese de Rottenburg/Stuttgart da Alemanha, 

durante os anos de 2017 e 2019. 

A investigação se situa em um projeto de pesquisa mais amplo desenvolvido entre 

os anos de 2015 e 2019, cujo objetivo é identificar estratégias de sobrevivência de 

migrantes e refugiados e entender as modalidades através das quais os sujeitos em situação 

de mobilidade lidam com as adversidades que enfrentam em suas trajetórias. Paralelamente, 

busca-se conhecer e analisar as estratégias adotadas nas intervenções humanitárias com 

esse tipo de população, com foco nos desafios enfrentados e nas respostas que vêm sendo 

dadas pelas Irmãs Missionárias Scalabrinianas em sua atuação junto a migrantes e 

refugiados nas respectivas regiões fronteiriças. 

As etapas precedentes foram realizadas nas fronteiras entre Angola e República 

Democrática do Congo e entre México e Estados Unidos, sempre com o objetivo de 

analisar como migrantes e refugiados vivem e enfrentam situações de riscos e incertezas 

nessas regiões de fronteira, e como as ações sociopastorais são desenvolvidas nessas 

localidades em respostas aos desafios migratórios. 

 

 

Tabela 1: Quadro resumo do programa de pesquisa Reconstruindo a vida na fronteira: 

assistência e proteção a migrantes e refugiados – CSEM 2015-2019 

Atividade Descrição Período 

Etapa 1 

Pesquisa com migrantes e refugiados retornados e análise sobre as 

formas de assistência sociopastoral desenvolvidas na fronteira entre 

Angola e a República Democrática do Congo. 

2015-2016  

Etapa 2 

Pesquisa sobre a realidade migratória e as formas de assistência  

sociopastoral desenvolvidas junto aos migrantes repatriados e 

crianças migrantes na fronteira entre Moçambique e África do Sul. 

2017-2019 

Etapa 3 

Pesquisa sobre a realidade migratória e as formas de assistência 

sociopastoral desenvolvidas junto às mulheres e crianças migrantes 

e refugiadas na fronteira entre México e Estados Unidos. 

2017-2019 

Etapa 4 

Conferência Internacional para divulgação dos resultados das 

pesquisas - situações migratórias e formas de assistência nas áreas 

fronteiriças de Angola/RDC, Moçambique/África do Sul e 

México/Estados Unidos. 

Dezembro/2018  

Fonte: CSEM (2016) 

 

 

Especificamente nesta etapa, que é a terceira e última fase, buscou-se compreender 

o contexto migratório na vila de Ressano Garcia, na fronteira entre Moçambique e África 

do Sul, bem como o tipo de serviço – apoio e proteção – que é prestado pelas Irmãs 

Scalabrinianas na região.   
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Mapa 1: Localização de Ressano Garcia no continente africano 

 
Fonte: https://www.joaoleitao.com/viagens/mapas-africa/ ; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira_%C3%81frica_do_Sul-Mo%C3%A7ambique 

 

 

No âmbito teórico e metodológico, o programa de pesquisa está embasado no 

chamado Núcleo Duro do Programa de Estudos e Pesquisas do CSEM. Com o foco no 

protagonismo dos(as) migrantes e refugiados(as), esse é adotado como o princípio condutor 

e articulador desta investigação, tomando como fundamento a promoção e defesa da vida e 

da dignidade humana dos sujeitos em situação de mobilidade, sua capacidade de resiliência, 

de resistência e incidência em seus próprios processos e nos eventos e significados dos 

processos históricos dos demais atores envolvidos, tanto no âmbito micro quanto no 

macroestrutural (CSEM, 2018).  

Dito isso, ainda que cada etapa tenha sua singularidade e tenha sido adaptada para 

responder aos contextos específicos de cada localidade, o programa de pesquisa adotou 

como base a perspectiva do protagonismo dos migrantes, sendo esse o elemento em comum 

que permitiu recolher diferentes experiências de trabalho com migrantes e refugiados em 

regiões de fronteira, a fim de levantar elementos tais como: boas práticas, desafios e 

estratégias de atuação, as quais são importantes para o aprendizado da própria congregação 

MSCS – fornecendo elementos para avaliação e reestruturação do trabalho – e outras 

instituições que lidam com a temática migratória, bem como a própria comunidade 

acadêmica.  

Como previsto na Etapa 4, os resultados das pesquisas foram apresentados pelos 

pesquisadores do CSEM na conferência Reconstruindo vidas nas fronteiras: desafios no 

atendimento junto a migrantes e refugiados, realizada em Johanesburgo/África do Sul, em 

dezembro de 2018. O evento teve por objetivo facilitar o intercâmbio de diferentes 

experiências locais, regionais e internacionais, metodologias de trabalho e estratégias para 

intervenções humanitárias com a população em mobilidade em diferentes contextos de 

atuação. Além de ser uma devolutiva dos resultados das pesquisas, os conteúdos 

https://www.joaoleitao.com/viagens/mapas-africa/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira_%C3%81frica_do_Sul-Mo%C3%A7ambique
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apresentados na Conferência contribuíram para reflexão e avaliação dos trabalhos 

realizados no âmbito da Missão e do Apostolado da Congregação das Irmãs Scalabrinianas 

contribuindo para o processo de redefinição de prioridades. Feita essa contextualização, a 

seguir será apresentado o conteúdo deste relatório de pesquisa.  

O presente documento é organizado em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro, Caminhos da pesquisa – metodologia e fundamentos 

teóricos, explicita os fundamentos teóricos e metodológicos da investigação, de forma a 

apresentar as bases epistemológicas dos processos de reflexão e análise, assim como o 

processo metódico e as decisões tomadas no decorrer da pesquisa. Destacam-se as ideias 

acerca da migração como um recurso para a reconstrução do cotidiano e a conexão entre o 

tema da mobilidade infantil e das estratégias de sobrevivência como forma de aplicação e 

contribuição para o aprofundamento da reflexão do Núcleo Duro do Programa de Pesquisa 

do CSEM. Busca-se problematizar a ideia de que a pobreza é a única causa para a migração 

no contexto moçambicano (e africano) e contribuir para a reflexão sobre a mobilidade 

infantil, de forma a reconhecer nas crianças e jovens migrantes sujeitos ativos e com 

capacidade de agência e de decisão sobre suas trajetórias, ressaltando, portanto, seu 

protagonismo. 

No capítulo Uma aproximação ao contexto de Ressano Garcia é feita a 

apresentação da realidade na qual a pesquisa foi desenvolvida e de onde foram explorados 

os elementos empíricos e teóricos. Dessa forma, enfoca-se a vila de Ressano Garcia, a 

partir de uma aproximação ao seu contexto histórico e geográfico, sendo essa uma das 

regiões fronteiriças mais movimentadas de Moçambique, destacando-se por seu grande 

fluxo de pessoas e mercadorias e figurando como região atrativa pelas oportunidades que 

oferece.  

Compreender as especificidades e características do contexto local, onde as Irmãs 

MSCS se fazem presentes desde 1994, por meio do Centro João Batista Scalabrini e da 

Casa de Acolhida, é relevante para a compreensão das atividades desempenhadas no âmbito 

desta missão e que serão apresentadas no capítulo 3, A missão MSCS em Ressano Garcia. 

Nesse consta a sistematização das ações desenvolvidas junto às pessoas em mobilidade: os 

jovens e crianças migrantes internos, que migram em destino à Ressano Garcia em busca de 

melhores condições de vida; os migrantes repatriados, deixados em Ressano Garcia pela 

polícia sul-africana, muitas vezes sem dinheiro ou condições para regressar a seus locais de 

origem; e as pessoas, especialmente as mulheres, que buscam cruzar a fronteira a fim de 

chegar à África do Sul, muitas vezes de forma irregular, o que as torna suscetíveis a serem 

vítimas de crimes, como o tráfico de pessoas.  

Tendo em vista a importância da instituição MSCS como a única da região a 

oferecer serviços de apoio às pessoas em mobilidade por meio de atividades de 

sensibilização/conscientização, doações e atividades de integração e capacitação 

profissional, por exemplo, nas considerações finais são apresentados também os desafios e 

as perspectivas acerca da missão em Ressano Garcia, com destaque para a recente 

implementação do Centro Dia, que visa atender um maior número de beneficiários com 

atividades diurnas de capacitação.  

A experiência da pesquisa, com sua riqueza de conteúdo, não teria sido possível sem 

a contribuição e apoio das Irmãs Scalabrinianas: Lisete Maria Taufe, Carla Luisa Frey e 
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Zoleide Scariot, assim como de toda a equipe de funcionários e voluntários do Centro João 

Batista Scalabrini e da Casa de Acolhida. Também expressamos nosso agradecimento 

especial ao Bischӧfliches Ordinariat Hauptapteilung Weltkiche, Diocese de 

Rottenburg/Stuttgart da Alemanha, por apoiar este projeto.  
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1. CAMINHOS DA PESQUISA – METODOLOGIA E FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS  

 

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos teóricos e metodológicos da 

pesquisa Reconstruir a vida nas fronteiras: Assistência e proteção a migrantes e a 

refugiados – Etapa Moçambique/África do Sul, realizada entre os anos de 2017 e 2019.  

No primeiro tópico consta o processo metódico de desenvolvimento da investigação 

e a pesquisa de campo e, em seguida, no segundo tópico, uma aproximação à base teórica 

da pesquisa e os principais conceitos e categorias que fundamentam teoricamente a 

investigação. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa tem por objetivo geral identificar estratégias de sobrevivência de 

migrantes e refugiados e entender as modalidades através das quais os sujeitos em situação 

de mobilidade lidam com as adversidades que enfrentam em suas trajetórias. Paralelamente, 

busca-se conhecer e analisar as estratégias adotadas nas intervenções humanitárias com 

esse tipo de população, com foco nos desafios enfrentados e nas respostas que vêm sendo 

dadas pelas Irmãs Missionárias Scalabrinianas em sua atuação junto a migrantes e 

refugiados nas respectivas regiões fronteiriças.  

Concretamente, nesta etapa, buscou-se compreender o contexto migratório na 

fronteira de Ressano Garcia, localizada entre o Moçambique e a África do Sul, bem como o 

tipo de serviço – apoio e proteção – que é prestado pelas Irmãs Scalabrinianas na região.   

 

Objetivos específicos: 

 

Tendo em vista o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Compreender o fenômeno da migração forçada, especialmente o repatriamento, bem 

como os riscos e as estratégias e experiências para lidar com tais circunstâncias;  

2. Analisar novas estratégias de intervenções humanitárias em geral e para as Irmãs 

MSCS, em particular, a partir de suas experiências in loco; 

3. Compreender a migração interna e transfronteiriça de crianças e jovens migrantes 

em Ressano Garcia;  

4. Sistematizar a ação sociopastoral desenvolvida pelas Irmãs MSCS na região, 

buscando identificar as estratégias de atuação por elas utilizadas e discuti-las no 

interior da própria Congregação MSCS e com outras organizações que 

compartilham o mesmo objetivo.  
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Caminhos da pesquisa 

 

Tendo em vista os objetivos apontados anteriormente, a pesquisa envolveu duas 

esferas complementares. A primeira diz respeito à investigação da realidade migratória em 

Ressano Garcia – repatriados, crianças e jovens migrantes (meninos e meninas) e supostas 

vítimas de tráfico de pessoas. A segunda teve como foco a compreensão do tipo de 

assistência prestada pelas Irmãs Scalabrinianas e em que medida respondia aos desafios 

migratórios na região.  

De forma mais ampla, se buscou compreender que tipo de trabalho as Irmãs MSCS 

desempenham junto aos migrantes; o tipo de recursos – materiais e humanos – empregados; 

as estratégias de atuação e o impacto de suas ações; o desenvolvimento e a sustentabilidade 

dos projetos; as redes de apoio utilizadas institucionalmente para o desenvolvimento do 

trabalho, bem como a colaboração com instituições governamentais, humanitárias e 

religiosas, regionais e internacionais; sua percepção da mobilidade humana; os perfis com 

quem trabalham prestando acolhida emergencial; e, especificamente, as características e os 

desafios no trabalho junto às crianças e jovens migrantes.   

Para desenvolver a investigação, a pesquisa, de caráter predominantemente 

qualitativo, adotou, então, diferentes técnicas buscando de forma conjunta responder aos 

objetivos do projeto.  

Primeiramente, contou com uma etapa de análise documental e leitura bibliográfica, 

buscando uma aproximação ao contexto de Ressano Garcia e os fluxos migratórios que 

marcam a realidade dessa fronteira entre o Moçambique e a África do Sul. Nessa etapa 

também foi feito o estudo sobre a atuação das Irmãs MSCS na região, a partir dos relatórios 

anuais e de projetos do Centro João Batista Scalabrini, do período de 2014 a março de 

2019.  

As informações sobre o contexto de Ressano Garcia e da missão MSCS ali 

desenvolvida, levantadas na etapa pré-campo, possibilitaram um conhecimento prévio da 

realidade que seria explorada com mais profundidade durante a pesquisa de campo em 

Ressano Garcia e região, que aconteceu durante os meses de setembro e outubro de 2017. 

Para além de uma imersão etnográfica em Ressano Garcia, foram visitadas Gaza, 

Inhambane, Xai-Xai e Maputo.  

Em Ressano Garcia foram feitas entrevistas semiestruturadas com migrantes 

repatriados, especificamente com crianças e jovens vendedores ambulantes. As Irmãs 

MSCS e alguns funcionários, voluntários e ativistas também participaram da pesquisa. 

Além dos migrantes e da equipe de trabalho das Irmãs MSCS, foram entrevistados atores 

institucionais importantes no contexto da pesquisa: representantes de ONGs, autoridades 

policiais - Polícia de fronteira, polícia de proteção de menores e polícia da imigração e os 

atravessadores. Por fim, foram feitas também visitas a locais estratégicos para os migrantes, 

como o Centro de Documentação de Moamba (que trata do bilhete de identidade e do 

registro civil) e ao Centro de Acolhimento a crianças e mulheres vítimas de tráfico do 

governo moçambicano.  
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Importante mencionar que antes de ir a campo estava prevista1 a realização de 

atividades de pesquisa – observação e entrevistas – nos dois lados da fronteira, tanto em 

Moçambique como na África do Sul. Isso porque, inicialmente, se pensava em fazer um 

estudo específico com os repatriados e possíveis vítimas de tráfico de pessoas. Entretanto, 

ao longo da pesquisa, foi-se percebendo que para abordar a questão do tráfico de pessoas 

outro processo metódico seria necessário (INGLÊS, 2019)2 para alcançar esse perfil e 

estabelecer relações de confiança para o desenvolvimento do trabalho. 

Nesse sentido, considerando questões de acessibilidade e viabilidade, o trabalho foi 

desenvolvido com um maior foco e atenção à situação das crianças e jovens migrantes – os 

meninos vendedores ambulantes e as meninas empregadas domésticas. Com essas pessoas 

foram realizadas entrevistas e ações de observação durante suas atividades e presença na 

Casa de Acolhida e Centro Scalabrini e, em paralelo, foi feita uma visita à Inhambane, Xai-

Xai e Gaza, locais de origem de algumas das crianças atendidas em Ressano Garcia pelas 

Irmãs MSCS. 

De forma geral, durante a pesquisa de campo foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com migrantes, ativistas, funcionários e as próprias Irmãs Scalabrinianas, 

bem como agentes de polícia de fronteira, atravessadores (Mareyanes), etc.  

As primeiras entrevistas foram com os ativistas, jovens que atuavam nos projetos do 

Centro, como uma forma de introdução à dinâmica e ao trabalho desenvolvido naquela 

fronteira. Em seguida, foram abordadas as crianças e jovens migrantes, momento no qual se 

conduziu um diálogo mais aberto a fim de recolher elementos sobre suas histórias de vida, 

de forma prévia às entrevistas semiestruturadas. O objetivo era levantar elementos sobre a 

trajetória deles desde o momento que saíram das suas terras, passando pelo percurso feito, 

até a chegada à fronteira de Ressano Garcia. Além disso, a eles foi perguntado o que faziam 

na fronteira, qual atividade desempenhavam, e se pretendiam ir à África do Sul, além do o 

motivo de fazerem tal trajeto. Por fim, havia uma pergunta que tentava compreender qual o 

significado para eles de emigrar para o país vizinho.  

 A fim de conhecer melhor a dinâmica da movimentação na fronteira, não só de 

pessoas, mas de bens e mercadorias, foram realizadas conversas informais com as 

autoridades na fronteira – chefe da alfândega, o chefe da polícia de migração e da polícia de 

fronteira.  

Em dezembro de 2018 foi feita uma nova visita à Ressano Garcia, buscando coletar 

mais informações sobre o atendimento das Irmãs MSCS na região de fronteira de Ressano 

Garcia, considerando o contexto de reestruturação interna que a missão estava passando, a 

partir da decisão de fechar o Orfanato e inaugurar as atividades do Centro Dia3. Nessa etapa 

foram entrevistadas pessoas do Centro Scalabrini ligadas diretamente ao trabalho com 

migrantes na fronteira: as Irmãs MSCS e os funcionários, voluntários e ativistas locais. 

Além disso, a visita possibilitou a observação da interação entre a equipe do Centro 

Scalabrini e os migrantes atendidos por meio da participação em atividades rotineiras do 

Centro Scalabrini e da Casa de Acolhida, e a observação do atendimento ao fluxo de 

repatriados que chegam à polícia de fronteira.  
 

1 Essa atividade não foi possível devido às dificuldades em se conseguir o visto sul-africano. 
2 No prelo. 
3 Este assunto será aprofundado no capítulo 3. 
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Houve, ainda, no começo de 2019, em Brasília, entrevistas com a atual diretora do 

Centro Scalabrini. Na oportunidade, foram feitas conversas guiadas com a intenção de 

explorar as atividades executadas no ambiente de fronteira por parte da missão das Irmãs 

MSCS. Muitas informações foram utilizadas para a melhor compreensão dos relatórios e 

das atividades, contribuindo para uma melhor análise do contexto e do trabalho ali 

desenvolvido.  

Em síntese, a pesquisa compilou diferentes técnicas, priorizando etapas presenciais, 

de campo, em Ressano Garcia e região, dada a importância dos fatores contextuais locais 

para análise e compreensão dos fenômenos estudados. A observação in loco permitiu uma 

aproximação ao contexto migratório e de mobilidade em uma das fronteiras mais 

movimentadas do continente africano, bem como aos migrantes usuários dos serviços 

oferecidos pelas Irmãs MSCS, de forma a privilegiar o acompanhamento das dinâmicas e 

interações nos diferentes serviços prestados.  

 

Fundamentos teóricos 

 

Esta investigação toma como base teórica e conceitual o Núcleo Duro do Programa 

de Estudos e Pesquisas do CSEM, intitulado Protagonismo dos(as) migrantes e 

refugiados(as), que será aprofundado a seguir.  

Trata-se do eixo norteador das pesquisas e dos estudos do CSEM, o arcabouço 

teórico que marca não apenas o contexto institucional desta investigação em seu ensejo de 

compreender as dinâmicas dos fluxos migratórios na região de fronteira de Ressano Garcia, 

especialmente dos jovens e crianças migrantes, e as ações ali desenvolvidas pelas Irmãs 

MSCS, mas a insere num processo de reflexão marcado pela ótica do protagonismo e 

autonomia dos migrantes.  

Para além da contextualização acerca do Núcleo Duro, neste capítulo serão 

apresentadas algumas ideias e conceitos sobre como a migração constitui um recurso para a 

reconstrução do cotidiano e as estratégias de sobrevivência desenvolvidas pelos migrantes.  

 

O Protagonismo dos migrantes e refugiados – o Núcleo Duro do Programa de 

Estudos e Pesquisas do CSEM 

 

O Programa de Estudos e Pesquisa do CSEM tem como base epistemológica o 

Núcleo Duro Protagonismo dos(as) migrantes e refugiados(as). Refere-se ao conjunto de 

conceitos e categorias que ancoram a produção de conhecimento do CSEM a uma 

abordagem de promoção e defesa da vida e da dignidade humana dos sujeitos em situação 

de mobilidade, destacando sua capacidade de agência, de resiliência e de incidência em 

seus próprios processos, enfim, seu protagonismo. 

 O Núcleo Duro reconhece a migração como um fenômeno essencialmente humano, 

positivo, e a diversidade como uma riqueza onde os(as) migrantes e os(as) refugiados(as) 

são sujeitos protagonistas, atores/atrizes imprescindíveis, pessoas concretas que interagem, 
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aportam significado e participam com poder de decisão dos seus próprios processos de vida 

e projetos migratórios (CSEM, 2018). 

O Núcleo Duro dá fundamento a opção institucional por uma base teórica que 

compreende a pessoa do migrante e do refugiado não apenas como alguém sujeitado e 

preso a determinações externas, mas, sim, como um sujeito/ator, resiliente, com capacidade 

de interferência no determinante social, de adaptação e de contribuição na produção de uma 

sociedade da qual ele também é produto (CSEM, 2018).  

Dito isso, a base teórica da pesquisa se desenvolve a partir da ideia de que o 

fenômeno migratório está imbricado em cenários de vulnerabilidade e protagonismo, 

condicionantes estruturais e capacidade de agência nas experiências migratórias, processos 

de sujeição e subjetivação (MEZZADRA, 2015), uma dialética inerente ao próprio 

fenômeno. Nas palavras de Sandro Mezzadra, “considera as tensões e os conflitos entre a 

pressão de uma multiplicidade de forças estruturais e o momento da agency, da capacidade 

subjetiva de ação, dentro da migração” (MEZZADRA, 2015, p. 13).  

Adotar uma abordagem de pesquisa baseada no protagonismo dos(as) migrantes e 

refugiados(as) implica considerar as pessoas em mobilidade como sujeitos e atores com 

capacidade de incidência sobre seus processos migratórios e de elaboração de estratégias de 

sobrevivência. Especificamente, no âmbito dessa pesquisa, é essa perspectiva que permite 

compreender as crianças e jovens migrantes atendidos pela missão MSCS em Ressano 

Garcia como atores e protagonistas com capacidade de agência e de decisão sobre suas 

histórias e trajetórias. 

O Núcleo Duro, portanto, fornece a base teórica para a compreensão do objeto de 

pesquisa e, reciprocamente, o aporte trazido pelas reflexões acerca da realidade local 

investigada e os elementos empíricos ajudam a aprofundar teoricamente o Núcleo Duro, 

como uma via de mão dupla. 

 

Migração como recurso para reconstrução do cotidiano 

 

Tendo em vista a base conceitual do Núcleo Duro do CSEM, uma ideia pertinente e 

que fundamenta esta pesquisa é a da migração como um recurso para a reconstrução do 

cotidiano (INGLÊS, 2019). 

Essa perspectiva propositiva do fenômeno migratório, que reconhece a capacidade 

de agência dos indivíduos diante dos cenários mais adversos, sublinha o deslocamento 

como um recurso flexível e estratégico que as pessoas acionam, ressaltando também a 

criatividade e a capacidade humana de adaptação ao usar a migração como uma forma de 

recriar o cotidiano e reconstruir suas vidas diante de novos desafios (INGLÊS, 2015, p. 

170). Essa abordagem se mostra bastante promissora para o estudo do fenômeno migratório 

em geral e, em particular, para a compreensão dos deslocamentos em África, uma vez que 

permite outras interpretações para além daquelas que veem na pobreza a única causa para 

os deslocamentos. 

É possível assumir uma visão sobre o migrante ou refugiado como uma emergência 

ou catástrofe, o que significa, na prática, uma compreensão enquanto um problema social, 

econômico e político (às vezes psicológico ou de saúde pública) que precisa ser controlado 
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e solucionado; ou, por outro lado, pode-se compreender os movimentos migratórios como 

uma forma criativa de indivíduos lidarem com situações adversas ou se adaptarem a 

mudanças súbitas em seu contexto (INGLÊS, 2015, p. 181). 

A primeira perspectiva insiste nos cenários de sofrimento ou vulnerabilidade que 

exigem uma “solução” para como os migrantes e refugiados se encontram, assumindo, 

assim, a condição de “vítimas” e de “passividade” diante dessas circunstâncias estruturais, 

por assim dizer. Já a segunda consiste em uma alternativa que compreende que a migração 

é uma forma de indivíduos ou grupos reafirmarem sua dignidade, ou lidarem com situações 

políticas e econômicas adversas de forma criativa. Em outras palavras, percebe a migração 

como um recurso de que um indivíduo, ou um grupo de pessoas, dispõe para lidar com 

circunstâncias desfavoráveis, pressupondo, mesmo no pior dos cenários, espaço para uma 

decisão. Aqui, destaca-se, portanto, a capacidade de agência dos indivíduos diante dos 

cenários mais adversos, sublinhando o deslocamento como um recurso flexível que as 

pessoas acionam e ressaltando a criatividade e capacidade humana de adaptação ao usar a 

migração como uma forma de recriar o cotidiano, ainda que em outro local (INGLÊS, 

2015, p. 182).  

Avançando no pensamento do autor, a migração pode ser vista como uma maneira 

para restabelecer a ordem, isto é, um esforço para reconstruir o cotidiano, sendo que, muitas 

vezes, essa reconstrução do cotidiano implica as pessoas saírem de seus lugares de origem. 

Pode ser devido a pobreza, por conflitos familiares, clima, guerra, etc. As pessoas 

consideram que seu cotidiano foi interrompido, então se movem com desejo de reconstruir, 

ainda que seja em outro espaço, em outro estado, em outros países ou continentes 

(INGLÊS, 2019). 

 No intuito de restabelecer a ordem em suas vidas cotidianas, as pessoas podem 

estabelecer diferentes alternativas, sendo a migração uma delas. Há aquelas, por exemplo, 

que sentem que no local onde trabalham sofrem violência, por isso deixam de trabalhar, 

porque é uma maneira de criar ordem em outro lugar. Há outras que, às vezes, saem de uma 

relação familiar, porque acham que aquela relação é de violência e de agressividade, etc. 

Ou seja, há muitos exemplos de como criar uma ordem diante das dificuldades e dos 

desafios que encontram na vida, e a migração é apenas uma delas (INGLÊS, 2019). 

Tendo em vista as implicações metodológicas e epistemológicas dessa perspectiva 

teórica que entende a migração como um recurso para a reconstrução do cotidiano, é 

preciso salientar a dimensão ativa, a capacidade que as pessoas têm de fazer escolhas 

apesar dos constrangimentos materiais e políticos, o que implica a compreensão do 

deslocamento para além da ideia de fracasso, violação, vulnerabilidade ou desintegração. 

Isso significa, nas palavras do autor, que “os refugiados, no fundo, são pessoas normais que 

vivem uma circunstância específica. Essa circunstância não lhes retira a dignidade nem os 

coloca numa situação de anomalia” (INGLÊS, 2015, p. 183). Além disso, sublinha a 

migração como processo social, como fenômeno humano, no qual os seus protagonistas, os 

migrantes, não respondem apenas passivamente, mas também têm as suas visões e incidem 

sobre suas próprias trajetórias de vida no âmbito dos deslocamentos.   

O autor alerta que a excessiva fixação em categorias, como “refugiados” ou 

“retornados”, não apenas invisibiliza outras formas de “regresso” ou de busca por melhores 

“condições de vida”, para além dos rótulos oficiais, mas também aumenta sobre os próprios 
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migrantes a tensão que já pressupõe lidar com obstáculos à mobilidade (INGLÊS, 2015, p. 

182). Como consequência, há um “esvaziamento”, no qual os indivíduos são extraídos dos 

contextos sociais e históricos nos quais as movimentações acontecem, estando restritos a 

essas categorias e suas definições.  

Em síntese, uma possível alternativa seria olhar para as migrações como um 

fenômeno humano no qual:  

 

 

Os períodos sedentários e migratórios se alternariam quanto ao período, aos 

sujeitos e aos locais, assinalariam os ritmos e o funcionamento dos sistemas 

políticos, da economia e do meio ambiente, tanto local como globalmente, e 

também os equilíbrios ou desequilíbrios dos poderes, no nível local e global. É 

nesse contexto que surgem as migrações não como efeito, mas como reação 

prospectiva, isto é, como forma de manter ou reconstruir o cotidiano (INGLÊS, 

2015, p.183). 

 

 

Estratégias de sobrevivência e a mobilidade infantil 

 

Na tentativa de compreender o que permeia a ação e os processos de tomada de 

decisão dos agentes sociais muitos enfoques se apresentam. March & Olsen (1984) 

elucidam as vertentes utilitarista, reducionista e instrumentalista. A primeira entende que a 

ação é produto do interesse pessoal calculado e enfatiza a escolha intencional, a qual é 

tomada com base em informações e nas preferências por resultados futuros. Já a segunda 

argumenta que os fenômenos devem ser entendidos como consequências de 

comportamentos no nível dos indivíduos ou dos grupos. Por último, o enfoque 

instrumentalista enfatiza a tomada de decisão e a alocação de recursos como preocupações 

centrais (MARCH & OLSEN, 1984, p. 735). 

As primeiras teorias sobre as migrações se inserem nessa discussão, tendo em vista 

que se basearam principalmente nos princípios da economia neoclássica (push and pull), 

adotando como parâmetro a escolha racional, a maximização da utilidade e dos 

rendimentos esperados, a mobilidade de fatores de produção e diferenças salariais 

(MASSEY, 1999; ARANGO, 2000).  

De maneira simplificada, essa teoria estabelece que a tomada de decisão para 

empreender a migração é oriunda de decisões individuais ou coletivas realizadas por 

agentes racionais que visam a alcançar condições sociais e econômicas melhores do que as 

já estabelecidas. Dessa forma, a migração seria um ato espontâneo e voluntário baseado na 

comparação entre a situação atual do ator e o resultado esperado com o deslocamento, por 

meio de um cálculo de custo-benefício, a partir da percepção de que os custos migratórios 

serão superados pelos benefícios (ARANGO, 2000). Uma vez que a escolha racional 

pressupõe uma intenção guiada por interesses de qualquer tipo pode também ser 

classificada como uma ação instrumental (DE LA ROSA, 2008). 

Para compreender as motivações que fundamentam o projeto migratório não se trata 

apenas de comparar de forma simplista as condições de expulsão do local de origem e de 

atração do local de destino como nos coloca a teoria neoclássica. A diversidade de 
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justificativas ou situações que explicam os deslocamentos implica considerar a 

complexidade que envolve a formulação de um projeto migratório e suas nuances, bem 

como a capacidade dos migrantes para fazerem suas próprias escolhas. 

Nesse sentido, adoção das estratégias como categoria de análise é um dos caminhos 

para uma compreensão qualitativa dos deslocamentos populacionais (SPRANDEL E 

MANSUR DIAS, 2009, p. 171), uma vez que permite questionar o enfoque na escolha 

racional e contribui para enriquecer a análise, dado que evidenciam o papel dos agentes 

sociais desde seus interesses materiais e simbólicos (RIBAS, 2001, p.72).  

A partir da categoria estratégia, delineia-se a existência de ações desencadeadas com 

o objetivo de concretizar metas que atendam a interesses, sejam eles individuais ou a nível 

familiar, e que são frutos de uma avaliação dos recursos disponíveis, dos constrangimentos 

existentes e dos possíveis resultados, sendo esse um processo dinâmico e que supõe 

negociações, conflitos e mobilização de recursos. A análise social pressupõe assumir que os 

indivíduos envolvidos passam por um processo, que não necessariamente será racional ou 

intencional, no qual os meios disponíveis são avaliados e redimensionados a partir dos 

objetivos determinados (COSTA e RODRIGUES, 2002, p. 116). 

As estratégias migratórias projetam as opções iniciais da emigração (decisão, 

formas de saída e de trânsito) e as opções finais de imigração (status migratório, tempo de 

permanência, etc.), ainda que possam ir se modificando ao longo do processo, a partir das 

facilidades ou limitações em seu contexto. Além disso, as redes de relações sociais entre 

amigos, parentes e conhecidos, configuradas a partir de relações de confiança, 

reciprocidade e solidariedade, também exercem uma grande influência sobre a 

configuração dessas estratégias (GARBEY BUREY, 2018, p. 96).  

A incorporação à análise sobre o papel do “senso prático” na efetivação dos 

deslocamentos, que se pressupõe uma ação estratégica, e a elaboração de discursos e 

identidades, pode evitar o risco de se considerar os migrantes como eternos sujeitos de 

circunstâncias externas em vez de agentes sociais, mas reconhece que são seres dotados de 

autonomia, cujas ações são capazes de gerar novas contingências, modificando, inclusive, 

estruturas tidas como “fixas” ou “irreversíveis” (SPRANDEL E MANSUR DIAS, 2009, p. 

172). 

Para Douglas Massey, o esforço de teorizar as migrações deve reunir os seguintes 

elementos: 1) as forças estruturais que promovem a migração nos locais de origem; 2) os 

fatores estruturais que possibilitam a imigração nos locais de destino; 3) as motivações, 

objetivos e aspirações das pessoas migrantes; e 4) as estruturas sociais e econômicas que se 

formam para conectar as áreas de origem e de destino. Tais elementos ressaltam a 

influência dos constrangimentos estruturais sob as decisões individuais, bem como 

apresentam a importância de se considerar, paralelamente, a agência dos indivíduos e 

famílias na migração (MASSEY et AL 1999).   

Ao ressaltar a existência de uma margem de ação frente às condições adversas às 

quais estão vinculadas a processos de ordem econômica, demográfica, política e social que 

condicionam as opções dos indivíduos (PRIETO, 1998, p. 70), as estratégias evidenciam 

também a capacidade de criatividade dos indivíduos ao exercerem sua agency nos 

processos migratórios. 
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A compreensão da migração como uma forma de reconstrução do cotidiano se 

mostra bastante pertinente para o entendimento dos fluxos que passam por Ressano Garcia, 

fronteira entre o Moçambique e a África do Sul, especialmente sobre a mobilidade infantil. 

Isso porque localiza a análise no nível das pessoas e suas trajetórias de vida, as quais, 

obviamente, são condicionadas por elementos estruturais, porém, considerando a existência 

de uma margem para desempenhar sua agency e fazer escolhas, bem como a capacidade de 

elaborar estratégias de sobrevivência. 

 

O movimento como valor 

 

Segundo Lobo (2012), no contexto africano, a mobilidade infantil pode surgir como 

possibilidade de estabelecimento de relações úteis, isto é, na perspectiva da criança ou de 

sua família ir para a casa de outro pode implicar a saída do mundo rural para o urbano, 

viabilizar melhores condições de estudo ou acesso a uma vida de qualidade superior. É 

interessante notar, nesse contexto, que se estabelece um conjunto de relações baseadas na 

troca, onde quem recebe a criança também se beneficia, uma vez que elas: 

 

 

(...) proveem assistência e ajuda nas casas das famílias receptoras que, em troca, 

disponibilizam cuidados e as fazem crescer. Da mesma forma, assim como ela é 

tida como possibilidade de companhia – por exemplo, para aliviar a solidão de 

uma pessoa mais velha – seu movimento é visto como oportunidade de ter 

educação e melhores condições de vida (LOBO, 2012, p. 73). 

 

 

O valor atribuído ao movimento confere também um juízo positivo à mobilidade e, 

em consequência à migração, ainda que não se restrinja a ela. Sob o termo mobilidade 

abarca-se um conjunto mais amplo de movimentos nos quais se avalia de forma positiva o 

“movimentado” em contraposição ao “parado” – um par de opostos que marca as trajetórias 

desde a infância, sendo associado à ideia de uma “vida interessante” ou não (LOBO, 2012, 

p. 73). Conforme explica a autora:  

 

 

(...) a mobilidade infantil acaba por construir, ciclicamente, trajetórias de vidas 

consideradas interessantes e que fundamentam a própria ideologia do movimento 

como via de acesso a um estilo de vida considerado melhor, voltado para maiores 

oportunidades de acesso a um mundo que é visto como desenvolvido. E, neste 

ponto, chegamos à conexão entre mobilidade infantil e migração, ambas 

estratégias que acionam o valor positivo do movimento (LOBO, 2012, p. 80). 

 

 

Para além da valorização da mobilidade, a ideia de superação está implícita nos 

discursos que constroem as trajetórias de vida. Estar em movimento significa oportunidade, 

mas também sacrifício e superação. A partir do movimento se tem acesso não apenas à 

instrução escolar e a outro estilo de vida e sistemas de valores, mas implica também passar 

por dificuldades e constrangimentos.  



20 
 

Da mobilidade infantil à emigração, é possível observar como o movimento cria 

valor – no sentido de uma boa trajetória de vida, de uma experiência conquistada, de um 

percurso interessante, de um status adquirido e compartilhado – e como ele mantém valor 

quando estabelece relações por meio da partilha e da circulação de coisas e pessoas, 

operando como ferramenta fundamental para a reprodução social. 

Essa reflexão nos permite perceber a mobilidade enquanto categoria constitutiva da 

trajetória de vida das pessoas e de seus horizontes de possibilidades, sendo essa cultivada 

como recurso para alcançar o capital social, cultural e econômico, contribuindo, assim, para 

a compreensão do processo de reconstrução de vidas na fronteira. 

 

Mobilidade infantil 

 

Segundo Martuscelli (2015, p. 151), as crianças4 migram por diferentes razões: com 

suas famílias, para fugir de conflitos e desastres ambientais ou como uma decisão racional 

para buscar melhores condições de vida e de futuro. Tendo em vista que são considerados 

internacionalmente como um grupo vulnerável que demanda proteção internacional, esses 

agentes migratórios, durante muito tempo, foram negligenciados na produção sobre o tema, 

se restringindo às questões vinculadas ao tráfico de pessoas. 

Além da atribuição como grupo vulnerável, a condição da infância contemporânea 

está relacionada à ideia de carência de agência, visto que as crianças e menores são vistos 

pelos tomadores de decisão como pessoas sem capacidade para se expressar 

(MARTUSCELLI, 2015, p. 157). A cultura ocidental interiorizou a ideia de que carece às 

crianças a habilidade de julgar quais passos são necessários para atingir determinada meta, 

inferindo, portanto, a falta de capacidade para decidir migrar por vontade própria, por 

exemplo. No entanto, as crianças podem empreender uma variedade de modos de agência 

em diferentes ambientes humanos e existe a possibilidade de que elas se localizem flexível 

e estrategicamente dentro de particulares conceitos sociais, dentre eles em migrações, 

conforme argumenta a autora.  

 Colonna (2009, p. 09) afirma que, apesar da maioria das crianças do mundo viver 

nas regiões economicamente mais pobres da África, Ásia e América Latina, elas tendem a 

ser consideradas “desviantes” ou “fora do lugar” quando examinadas a partir do modelo 

globalizado de infância, que se baseia nos ideais das classes médias europeias e 

norte‐americanas, nos quais as crianças se dedicam a estudar e a brincar, desenvolvendo as 

suas vidas principalmente no espaço doméstico e escolar. Como consequência, do ponto de 

vista de muitos dos profissionais que trabalham em prol dos direitos e do bem‐estar das 

crianças, todas aquelas que trabalham ou que vivem nas ruas, que são presentes nos espaços 

públicos e ausentes da escola e da casa, representam alguma forma de disfunção pessoal ou 

familiar. Essa visão ocidental sobre a infância reforça a ideia de uma população em 

situação de risco, suscetível à pobreza, fome e doenças, apontando como necessárias e 

concedendo legitimidade às intervenções dos Estados e/ou de Organismos Internacionais 

 
4 Ainda que os países e convenções internacionais tenham seus critérios sobre a classificação de crianças e 

menores, neste relatório considera-se sob a categoria de crianças migrantes as pessoas em mobilidade 

menores de 18 anos. 
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nos países que não conseguem garantir às suas crianças o padrão de vida definido a nível 

internacional. 

Estudar as crianças apenas sob o ponto de vista de vitimização e vulnerabilidade 

impede que se compreenda que estas não são meramente agentes sociais passivos, mas, 

sim, seres que têm capacidade de ação e de construção da realidade em que vivem, sendo, 

por isso, capazes de desenvolver, elas mesmas, estratégias que ajudam a sobrevivência e a 

reprodução social do grupo familiar até nas situações mais extremas (COLONNA, 2009, p. 

20). Sendo essa a perspectiva que buscamos desenvolver neste trabalho. 

Historicamente, o trabalho infantil no continente africano é tido como algo comum. 

No Ocidente, o desenvolvimento por meio de transformações econômicas proporcionou 

condições suficientes para que famílias deixassem de utilizar a mão de obra infantil e que 

fosse desenvolvida a categoria de “trabalho infantil” como algo inteiramente prejudicial às 

crianças, sendo desenvolvidas legislações e um conjunto de ações para sua erradicação. Por 

essa razão, quando contraposto à realidade africana, análises ocidentais tendem a 

demonizar o exercício de trabalho infantil sem considerar os aspectos históricos, 

econômicos e culturais que levam à sua prática (COLONNA, 2009, p. 19). 

Como consequência, a compreensão de que a infância não é uma experiência 

universal, mas socialmente construída, exprimindo as diferenças individuais relativas à 

inserção de gênero, classe, etnia e história, ajuda a compreender como em alguns contextos 

o trabalho infantil faz parte do processo de socialização das crianças. Em suma, é possível 

inferir que a criança africana tem uma infância distinta daquelas dos países ocidentais, 

tendo em vista os elementos socioculturais que diferem as sociedades. Dito isso, torna‐se 

particularmente relevante o papel que os estudos africanos podem desempenhar na 

afirmação da infância como uma categoria universal em termos de ocorrência, mas 

específica em suas manifestações concretas (COLONNA, 2009, p. 14).  

Entretanto, não se pode negar o impacto negativo que o “trabalho infantil” pode 

causar na trajetória de vida dessas crianças. De Oliveira (2013, p. 26) apresenta esse debate 

na literatura sobre o tema. Por um lado, estão os autores que defendem que o trabalho que 

as crianças desenvolvem confere a elas, em muitos casos, uma forma muito concreta de 

aprendizagem de um conjunto de saberes que permite o desenvolvimento de atividades que 

são importantes para a aquisição de recursos econômicos, concedendo a elas conhecimentos 

práticos que poderão ser úteis no futuro, tendo em vista os entraves que vigoram em 

Moçambique para o acesso ao mercado formal de trabalho.  

Por outro, estão aqueles que argumentam que essas atividades laborais retiram das 

crianças tempo para se dedicarem às atividades escolares e, por isso, também contribuem 

para diminuir o leque de oportunidades futuras (DE OLIVEIRA, 2013, p. 27). Nesse 

sentido, o trabalho infantil não só perpetuaria a pobreza como dificultaria a entrada destas 

crianças, no futuro, num mercado global altamente tecnológico. Isso porque essas crianças, 

não raro às vezes, acabam por desistir de estudar para trabalhar e com isso abrem mão de 

uma formação profissional necessária para uma competição justa e equilibrada a nível 

global. Em última instância, isso resultaria na perpetuação de baixos rendimentos e baixos 

padrões de vida nas sociedades africanas. 

Colonna (2012) defende que o “trabalho infantil” seja abordado considerando o dia-

a-dia das crianças e os valores da cultura africana. A autora argumenta que 
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tradicionalmente, na cultura moçambicana impera a crença de que a criança pertence não só 

aos pais, mas à família alargada. Esse pensamento deriva de uma cultura nacional, e até 

africana no geral, coletivista, que divide as responsabilidades e privilégio de criar as 

crianças por todos os membros da família. Indo além, afirma que, na cultura moçambicana, 

as crianças são vistas como bens preciosos, sendo essa uma das razões da maior parte dos 

casais terem tantos filhos.  

Tendo em vista fatores estruturais como a pobreza e a incapacidade do Estado 

Moçambicano em ajudar os mais pobres, ter muitos filhos consiste também em uma forma 

de as famílias terem mais força de trabalho, mais pessoas contribuindo para a sobrevivência 

do núcleo familiar. Os pais, apesar de perceberem a necessidade da escolarização das suas 

crianças, para que essas possam ter acesso a melhores oportunidades de emprego no seu 

futuro, se preocupam também em distribuir o tempo delas entre outras atividades para além 

das escolares, sejam elas domésticas ou comerciais. As crianças são, assim, reconhecidas 

pela família como ‘socialmente úteis’, pela ajuda vital que as atividades que elas 

desempenham proporcionam à economia familiar (COLONNA, 2012). 

Todos os fundamentos apresentados acima trazem elementos interessantes para 

pensar a mobilidade infantil em Ressano Garcia, bem como sua alta complexidade. Nesse 

sentido, aponta também para os desafios que estão postos no contexto de atuação das Irmãs 

Scalabrinianas, as possibilidades e os limitadores que enfrentam no trabalho destinado a 

essa população.  

Considerar as crianças para além de suas vulnerabilidades, como sujeitos portadores 

de agency, implica em uma abertura e flexibilidade para a adaptação de conceitos relativos 

ao “viver a infância”, ao “trabalho infantil”, especialmente no contexto africano, e em 

considerar que as crianças podem ser capazes de desenvolver estratégias que ajudam sua 

própria sobrevivência e a de suas famílias. 

Em síntese, a intervenção feita pelas Irmãs Scalabrinianas em seu serviço aos 

migrantes faz a opção por um modelo que compreende o movimento migratório como uma 

“solução” que os migrantes encontram para os seus problemas, em vez de uma 

compreensão do fenômeno como um “problema” que os migrantes criam para os Estados 

Nacionais (INGLÊS, 2017, p. 203). Nesse sentido, é possível perceber que a ação realizada 

tem como pano de fundo a intuição de que o seu trabalho é reforçar e potencializar a 

imaginação, a criatividade e todo potencial de resistência e as estratégias de sobrevivência 

dos próprios migrantes.  
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2. UMA APROXIMAÇÃO AO CONTEXTO DE RESSANO GARCIA 

 

Ressano Garcia é uma fronteira com fronteiras (INGLÊS, 2017). Além de sua 

função formal e burocrática (de marcar a divisão administrativa e geográfica entre 

Moçambique e África do Sul), outros elementos são importantes para compreensão dos 

fluxos de mobilidade que perpassam a região.  

Um olhar sobre o contexto histórico, social e migratório de Ressano Garcia é 

igualmente importante para compreender o cenário das ações desenvolvidas pelas Irmãs 

Scalabrinianas junto aos migrantes e repatriados na região. Isso porque o fato de ser uma 

região de fronteira diz muito sobre o perfil das pessoas atendidas, bem como caracteriza os 

desafios migratórios que as ações sociopastorais ali desenvolvidas pretendem responder, 

trazendo elementos que também possibilitam perceber a amplitude do alcance dessas 

intervenções.  

Esta é a proposta deste capítulo: apresentar uma breve aproximação à realidade 

moçambicana em geral, e em particular o contexto de Ressano Garcia, de forma a trabalhar 

as práticas, significados e interações que acontecem nesta fronteira. 

   

A fronteira geográfica: a vila de Ressano Garcia  

 

O Centro João Batista Scalabrini e a Casa de Acolhida Maria Mãe dos Migrantes 

estão localizados em Ressano Garcia, região de fronteira entre Moçambique e África do 

Sul. Do ponto de vista formal, Ressano Garcia é um Posto Administrativo – penúltima 

instância da autoridade do Estado a nível local – do Distrito de Moamba que, por sua vez, 

pertence à Província de Maputo.  

A região da África Austral é caracterizada historicamente por povos que foram 

divididos pelas fronteiras nacionais estabelecidas durante a Conferência de Berlim, nos 

finais do século XIX. Na prática, constituem fronteiras artificiais, tendo em vista que os 

povos, como a comunidade changana entre o Moçambique e a República da África do Sul, 

por exemplo, possuem laços familiares e culturais em comum (JAIROCE, 2016, p. 42).  

Moçambique é um país privilegiado por se localizar ao longo da costa do Oceano 

Índico e fazer fronteiras com vários países que dependem dos seus portos e estradas para 

movimentar mercadorias e pessoas, facilitando a realização de transações comerciais em 

nível da África.  

Os dados do IV Recenseamento Geral da População e Habitação de 20175 

(MOÇAMBIQUE, 2018), divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística de 

Moçambique6, desenham um cenário e um perfil da população moçambicana, o qual indica 

 
5 Disponível em: http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017/mocambique/apresentacao-resultados-do-censo-2017-

1/view 
6 Os dados do último Censo realizado em Moçambique, que data de 2017, não foram integralmente 

disponibilizados para consulta. Até o momento, de forma definitiva, somente foram divulgados os dados 

http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017/mocambique/apresentacao-resultados-do-censo-2017-1/view
http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017/mocambique/apresentacao-resultados-do-censo-2017-1/view
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elementos importantes da realidade nacional e tendências que podem, em alguma medida, 

caracterizar os distritos do país, salvo as especificidades locais.  

Em 2017, Moçambique registrou cerca de 27 milhões de habitantes, o que 

representa um aumento de aproximadamente 30% se comparado com os dados do Censo de 

2007. As mulheres são maioria dentre a população moçambicana, contabilizando 52%, 

contra 48% de homens.  

O levantamento demográfico dá conta de uma densidade populacional de 33,5 

habitantes por quilômetro quadrado. A idade média da população é de 16,6 anos e a 

expectativa de vida atinge os 53,7 anos.  

A população atual da Província de Maputo é de cerca de 2,5 milhões de pessoas, 

computando um aumento de cerca de 60% em relação ao Censo anterior. Ainda, essa 

Província ocupa a sexta posição no ranking das mais populosas. 

Especificamente no Distrito de Moamba7, onde está Ressano Garcia, estima-se uma 

população de aproximadamente 84 mil pessoas. Na região a tendência nacional do 

predomínio no número de mulheres (52%) sob o número de homens (48%) também é 

percebida.  

Em Moçambique, segundo os resultados do Censo 2017, registra-se uma 

porcentagem de 0,5% de estrangeiros. Desses, a maioria é proveniente do Malawi, África 

do Sul e Zimbábue. Os dados divulgados até o momento não dão conta da intensa 

mobilidade interna ao país.  

Os dados oficiais caracterizam uma população com altas taxas de analfabetismo 

(39%), sendo que esse índice é ainda maior entre as mulheres, alcançando 49%, enquanto 

que entre os homens é de 27%. Se analisarmos este índice em conjunto com as taxas de 

jovens e crianças que estão fora da escola o quadro se agrava: são 39% das crianças entre 6 

e 17 anos e 66% daquelas com faixa etária entre 6 e 7 anos as que não estavam estudando 

no momento do recenseamento.   

A força de trabalho está concentrada principalmente no setor primário (67%) – em 

atividades de agricultura, silvicultura, pesca e extração mineira, por exemplo – e no setor 

terciário (13%) – de serviços e comércio. 

 Em 2017, somente 22% da população afirmava ter a energia elétrica como principal 

fonte de energia, sendo as pilhas a forma mais utilizada (47%).  

O número médio de pessoas por agregado familiar é de 4,4. No que se refere aos 

tipos de habitação utilizadas na região, majoritariamente são aquelas feitas de “palhota” 

(47%), construídas com capim (51%) e zinco (44%) para cobertura; e adobe (31%), paus 

maticados (22%), cimento (19%), caniço (13%) e tijolos (12%) para as paredes. No que se 

refere à pavimentação, 42% das habitações do país são de adobe/terra batida; 34% de 

cimento e 17% não são pavimentadas. Esses índices apresentam uma melhora qualitativa se 

comparados com os dados de 2007, ano em que se registrava praticamente 70% de casas 

feitas com palhota. 

 
gerais da realidade do país. As informações desagregadas por Distrito estão sendo divulgadas, 

paulatinamente, como resultados preliminares. 
7 http://www.ine.gov.mz/estatisticas/publicacoes/folheto-distrital/provincia-de-

maputo/folheto_distrital_moamba.pdf/view 

http://www.ine.gov.mz/estatisticas/publicacoes/folheto-distrital/provincia-de-maputo/folheto_distrital_moamba.pdf/view
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/publicacoes/folheto-distrital/provincia-de-maputo/folheto_distrital_moamba.pdf/view
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De modo geral, em 2017, no Moçambique, 49% da água provinha de fonte segura, 

ou seja, água potável, contra 51% de fontes não seguras. A principal forma de acesso a 

água é a partir de poços (55%), sendo que a água canalizada é consumida por apenas 23% 

da população. 

Trata-se de uma vila com escassos recursos e marcada pela ausência de serviços 

públicos, como coleta de lixo. As principais condições de saneamento reveladas pelo Censo 

2017 são: o uso de latrinas ou as práticas de queimar ou enterrar o lixo. Tais formas de 

descarte do lixo podem propiciar a proliferação de doenças. 

Do ponto de vista socioeconômico, o PIB per capita registrado pelo Censo de 2017 

foi de 453 USD. A porcentagem da população com acesso a conta bancária foi de 9,3%, 

mesmo as mulheres sendo maioria da população, é maior o número de homens que 

possuem conta no banco - o censo registrou taxas de 7% e 12%, respectivamente. Quatro a 

cada cem pessoas possui acesso à internet.  

No que se refere à religião, 60% da população moçambicana é de denominação de 

religiões cristãs, sendo 45% a católica.  

Tendo em vista o perfil da população moçambicana desenhado pelo Censo 2017 

brevemente apresentado, e em comparação ao cenário de 2007, é possível destacar uma 

melhora nos índices de educação, com diminuição da taxa de analfabetismo de 50% para 

39%, e um incremento nas condições de moradia considerando o acesso à energia elétrica, 

água canalizada e potável.  

 

Mapa 2: A vila de Ressano Garcia 

 
Fonte: Google Maps 

 

Ressano Garcia configura a fronteira mais movimentada do país a 75 km de 

Maputo, a capital. A vila foi criada pela portaria n° 427 de 26/08/1891 como centro 
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comercial e ferroviário de extrema importância (MAGODE et al, 2014, p. 44), tendo em 

vista que está fortemente associada à movimentação de pessoas – migração, deportação, 

turismo – e também de mercadorias, uma vez que a estrada que atravessa Ressano Garcia é 

canal de transporte para os caminhões que saem da África do Sul com destino ao porto 

marítimo da capital.  

Além da população residente, um grande número de pessoas cruza diariamente a 

fronteira. Devido ao fato de Ressano Garcia ser acesso à África do Sul, um país 

considerado em desenvolvimento e com economia emergente, a mobilidade humana é 

intensa. Entre os transeuntes se destacam: mineiros, repatriados, turistas, migrantes 

econômicos – entre eles crianças ou jovens que trabalham como vendedores ambulantes, no 

caso dos meninos, ou em serviços domésticos ou em prostituição infantil, no caso das 

meninas – assim como famílias migrantes provenientes especialmente da região sul 

moçambicana, que tentam ingressar à África do Sul de forma irregular.  

Diante desse cenário, Ressano Garcia é visto a partir do imaginário de uma região 

mais próspera, figurando como lugar de esperança para sair e vencer a pobreza. Devido sua 

dinâmica e localização geográfica, nessa fronteira há uma infraestrutura que mobilizada 

bancos, casas de câmbio, cambistas informais, vendedores ambulantes, mercadinhos a céu 

aberto, barracas de alimentação, polícia de migração, polícia alfandegária, polícia de 

fronteira, polícia comunitária, polícia de trânsito, etc, congregando milhares de pessoas. 

Trata-se, portanto, de uma região fronteiriça bastante dinâmica e marcada por intensidade 

nos fluxos que por ela perpassam. Esses elementos fazem desta localidade uma fronteira 

típica no contexto da sub-região da África Austral e um excelente ponto de observação para 

tentar entender a complexidade da mobilidade global (INGLÊS, 2017, p. 199). 

 

Contexto histórico dos fluxos entre Moçambique e África do Sul 

 

 Ressano Garcia é uma vila que tem história (INGLÊS, 2019). Durante todo o século 

XX milhares de moçambicanos iam trabalhar nas minas da África do Sul, especialmente em 

Johanesburgo, e a vila era o principal ponto de acesso, um lugar de transição entre os dois 

países.  

Os colonizadores ingleses e holandeses, desde a sua chegada à África do Sul, 

desenvolveram atividades agropecuárias e de extração de minério de ouro e diamantes, o 

que explica, em parte, o fato de esse país ser mais desenvolvido economicamente que o país 

vizinho. Historicamente, Moçambique tem servido como mercado de obtenção de mão de 

obra para a África do Sul. Nesse contexto, a localização geográfica constitui um elemento 

catalisador do movimento migratório entre os dois países (JAIROCE, 2016, p. 62). 

Os fluxos de pessoas entre Moçambique e África do Sul, através da fronteira de 

Ressano Garcia, passaram por diferentes fases (INGLÊS, 2019). A primeira se refere à 

época colonial, tempo em que a vila já dispunha de uma infraestrutura para suportar a 

mobilidade de pessoas, uma vez que o governo português tinha a zona no Sul de 

Moçambique como reserva de mão de obra para as minas de ouro e das grandes plantações 



27 
 

nas terras sul africanas (COVANE, 1988). Havia lojas e diferentes tipos de comércio que 

facilitavam o câmbio entre o Rand e o Escudo, por exemplo (INGLÊS, 2019).  

 Depois houve uma grande mudança a seguir à independência, tendo em vista que 

Moçambique e África do Sul puseram-se em dois espectros ideológicos diferentes, o que 

trouxe consequências para as relações entre os dois países e causou um impacto na 

mobilidade das pessoas, marcando assim a segunda fase. 

De acordo com Kabwe-Segatt (2008, p. 62), depois da década de 60 o número de 

trabalhadores estrangeiros nas minas superou o de trabalhadores sul-africanos, foi o 

chamado “boom econômico” de 1960, que criou oportunidades para que os nacionais 

tivessem empregos fora das minas, fazendo com que mineradoras optassem pela mão de 

obra estrangeira. O setor de mineração da África do Sul aumentou a proporção de mineiros 

estrangeiros a ponto de se tornar altamente dependente, registrando 83% em 1973.  

Além da migração econômica para as minas, outro fator importante no pós-

independência foi o início da guerra civil em Moçambique. Devido ao conflito, muitas 

pessoas que eram de Ressano Garcia e das províncias do Sul atravessaram a fronteira para 

refugiarem-se no país vizinho. Durante esse período, entre 1976 e 1992, milhões de 

moçambicanos fugiram do país e milhares deles buscaram refúgio na vizinha província de 

Transvaal, na África do Sul, assim como em Lebowa, KaNgwane, Gazankulu e KwaZulu. 

No final dos anos 80, a estimativa do número de moçambicanos nessas áreas era de cerca 

de 250.000 (JACOB, 1988, p. 27). 

 Esse elemento aponta uma mudança importante na categoria da mobilidade: o que 

antes era predominantemente uma imigração laboral se torna um deslocamento causado 

pelo conflito, caracterizando, portanto, uma migração forçada (INGLÊS, 2019).  

Com o término da guerra civil, no início dos anos de 1990, se dá, então, outro tipo 

de imigração, agora marcada pelo retorno dos moçambicanos que estavam refugiados na 

África do Sul, constituindo assim a terceira fase. Em 1992, após a guerra civil, um número 

aproximado de 80.000 pessoas regressou a Moçambique. Além dos números oficiais, 

também há retornos espontâneos de pessoas que cruzaram a fronteira por causa de desastres 

naturais ou como migrantes irregulares (KABWE-SEGATT, 2008, p. 128). Esse 

movimento se deu de forma lenta e progressiva durante toda a década, uma vez que as 

pessoas estavam sempre in between, isto é, em mobilidade entre os dois países a depender 

do cenário de incerteza em torno do recomeço ou não dos conflitos.  

  Depois desses três períodos, Ressano Garcia passou por uma quarta fase: a de 

recebimento de migrantes temporários, o que incluía não apenas os moçambicanos que iam 

trabalhar nas minas da África do Sul, mas também aqueles que se dirigiam às Farms, para 

os campos de produção, inclusive, como empregados domésticos (INGLÊS, 2019). Isso 

ocorreu em consequência, em parte, da própria mudança política na África do Sul, pois 

depois do fim do Apartheid muitos sul-africanos negros alcançaram melhores condições e, 

então, os moçambicanos passaram a fazer aquele tipo de trabalho que eles não faziam mais, 

porque era uma mão de obra barata (cheap labor). Essa quarta fase de mobilidade levou a 

uma nova vaga de imigração e, portanto, Ressano Garcia passou a ter um novo estatuto de 

ponto de passagem para uma migração temporária em que muitos moçambicanos iam, 

entravam na África do Sul, trabalhavam durante algum tempo, por exemplo, nas colheitas 

ou em obras da construção civil, e voltavam para Moçambique (INGLÊS, 2019).  
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 Em síntese, Moçambique e África do Sul compartilham fronteiras em uma região 

marcada por uma longa tradição de mobilidade regular e irregular entre os dois países, 

sendo esta prática uma herança social e cultural profundamente institucionalizada na 

sociedade, principalmente em consequência da abertura das minas de ouro de 

Witwatersrand, em 1886 (MAGODE et al, 2014, p. 17). Ainda hoje essa mina contribui de 

forma significativa para a obtenção de empregos de muitas famílias.  

Se por um lado a dependência sul-africana da mão de obra estrangeira permanece 

consistente até hoje (KABWE-SEGATT, 2008, p. 62), por outro, Moçambique, além de ser 

o principal emissor de trabalhadores para as minas sul-africanas, continua sendo 

amplamente dependente economicamente e politicamente da África do Sul, tendo em vista 

a fragilidade nos âmbitos social e político no país.  

Com a implementação do Projeto de Fronteira de Paragem Única, um sistema de 

controle de migração mais eficiente e rápido – como reconhecimento da especial 

importância desta fronteira no comércio entre Moçambique e África do Sul e no tráfego de 

mercadorias, de pessoas e bens, assim como na melhoria das relações econômicas, sociais, 

culturais e de cooperação bilateral – que passou a eximir os moçambicanos do visto para 

entrar na África do Sul no caso de estadias curtas, incrementou a movimentação em 

Ressano Garcia (INGLÊS, 2019). Isso porque os migrantes moçambicanos passaram a 

organizar sua movimentação de forma a tentar conciliar o trabalho e a legislação, ou seja, 

ficavam na África do Sul por um mês, voltavam para Moçambique para não ficarem em 

condição de “ilegalidade” e regressavam novamente. E assim sucessivamente. Para este 

autor, é como se os moçambicanos migrantes estivessem em uma espécie de dilema entre a 

segurança laboral e a legalidade, ou seja, tendo que escolher entre não exceder o tempo de 

permanência na África do Sul – para não se tornarem irregulares – e não ficar tempo 

demasiadamente longo em Moçambique a ponto de perder o emprego na África do Sul. 

Essa tensão impactou o modo como os moçambicanos passaram a desenhar a imigração 

para a África do Sul, colocando Ressano Garcia novamente em um ponto estratégico em 

seus percursos migratórios. 

Tendo em vista este cenário de intensa mobilidade – de pessoas, mercadorias e etc. 

– as políticas de migração implementadas pelas autoridades sul-africanas têm, por outro 

lado, dificultado a mobilidade humana e colocado em risco a população que tenta migrar 

irregularmente. Por essa razão, a gestão dos fluxos de pessoas que passam pela fronteira de 

Ressano Garcia pode ser considerada um desafio para as organizações humanitárias e para 

o governo. Para além dos migrantes repatriados que são trazidos para Ressano Garcia, 

muitos moçambicanos tentam atravessar para a África do Sul, sendo comuns problemáticas 

associadas ao tráfico de seres humanos, prostituição, exploração laboral, extração de 

órgãos, entre outros.  

Se por um lado o fluxo de pessoas de Moçambique para a África do Sul pode ser 

marcado por vulnerabilidades e perigos, por outro ressalta que é a esperança de uma vida 

melhor que leva os migrantes a assumirem riscos em suas trajetórias. Nesse sentido, os 

migrantes lidam com situações adversas em suas jornadas como uma reação ativa, criativa, 

e não de vitimização, diante de cenários de pobreza e falta de oportunidades (INGLÊS, 

2019).  
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O imaginário social sobre a África do Sul 

 

Segundo o “Estudo de base sobre as causas/motivações que levam a criança a 

migrar voluntariamente ou que levam as famílias a vender as crianças tornando-as vítimas 

de tráfico”8, encomendado pelas Irmãs MSCS9 e conduzido pelo pesquisador Fernando 

Tivane, as pessoas do Sul de Moçambique – Gaza, Maputo e Inhambane – migram para 

África do Sul em busca de trabalho e “melhores condições de vida”.  

Entretanto, como mencionado anteriormente, há elementos históricos e culturais que 

contextualizam os deslocamentos e indicam outros aspectos que vão além da esfera 

“meramente econômica”. Diante da complexidade do fenômeno migratório, tanto os 

elementos estruturais como aqueles circunstanciais possuem seu valor explicativo. Por essa 

razão não se deve limitar a reflexão a partir da premissa de que apenas a pobreza causa a 

migração (INGLÊS, 2019). 

Fatores como a orfandade ou a separação dos pais e, em consequência, os casos de 

maus tratos e exploração por parte de outros parentes, justificam o deslocamento de 

crianças e jovens. Ou ainda, no caso das mulheres, há aquelas que deixam seus empregos 

para se juntarem aos maridos na África do Sul.  

Aprofundando essa ideia, do ponto de vista social, os valores que permeiam o 

contexto africano e que incidem no processo de socialização dos moçambicanos, 

especialmente os do Sul do país, são muito importantes para explicar esse contexto. Isso 

porque sob esses jovens é incutida, desde tenra idade, a crença de que alcançar o “sucesso” 

perpassa, necessariamente, por migrar e trabalhar na África do Sul. Essa concepção sobre o 

fenômeno migratório alimenta uma cultura de imigração e revela que a migração de 

moçambicanos indocumentados para África do Sul é um processo sustentado através das 

redes sociais (MUANAMOHA, 2008, p. 203) que apoiam o processo de adaptação e 

também as dinâmicas migratórias de entrada e saída da África do Sul. 

Esse imaginário da “África do Sul como a Europa do continente”, segundo relata a 

Ir. Carla, também evidencia elementos como a busca por uma experiência que vem a partir 

da migração, por aventura e/ou por autonomia em relação à família, uma forma de 

autoafirmação. 

 

 
Ir. Carla - Mas os jovens ali têm em mente, por exemplo, que África do Sul, não 

só Ressano, pode trazer prosperidade, porque tem um familiar que migrou e têm 

jovens desses que vão pra África do Sul também. Esses da pesquisa ficaram em 

Ressano porque foi um amigo, um primo, que chamou e ficou por aí (…) nós 

ficamos surpreendidos ao chegar na casa dele (…) o jovem tinha o tio que tinha 

uma casa boa, uma padaria (...) difícil achar uma casa mais ou menos; ele 

estudava em colégio Marista lá em Gaza, perto da Praia (…) chegando lá a 

família fez festa, tinha muita comida, e [o pesquisador] perguntou “por que o [o 

menino] saiu daqui”, se ele tinha uma escola particular, tinha tudo? E o tio disse 

“não sei bem porque, tinha um amigo lá… ele tava aqui com nós, o amigo dele 

foi pra lá, tava vendendo na fronteira, e ele quis fazer essa experiência… nós não 

proibimos, deixamos ele (…) quando fomos lá ele tava ainda na fronteira e ele 

sofria bastante, a patroa não pagava bem, era bem explorado, ele não estudava… 

 
8 Documento interno cedido para esta investigação. 
9 Projeto financiado pela OIM. 
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e nós falamos pro tio ‘mas olha, era melhor o senhor puxar esse menino pra cá, 

pra estudar, porque ele é inteligente…’ e ele falou assim ‘não adianta irmã falar, 

ele quis, é jovem, não foi por causa de necessidade, ele tava em escola particular, 

tava bem’ (…) ele quis se aventurar e nós deixamos (…) ele queria fazer aquela 

aventura de conhecer mas viu que não foi legal.” 

 

 

A migração é como uma “prova iniciática, mágica e renovadora” (TIVANE, S/A), 

através da qual os indivíduos a) provam sua virilidade; b) adolescentes se tornam adultos; 

c) os “despossuídos” adquirem outro status dentro de suas comunidades e família, como se 

explica a seguir.  

a) Aos trabalhadores moçambicanos na África do Sul é atribuído um valor social não 

apenas relacionado ao sucesso, mas também como símbolo de virilidade masculina, 

do “tornar-se homem” (INGLÊS, 2019). Nesse sentido, um olhar atento às relações 

de gênero, de poder e de construção de masculinidades nos Tsonga mostra como 

essas sociedades reestruturam seus quadros simbólicos e normativos a partir do 

trabalho migratório (HARRIS, 1959; COVANE, 1989). 

b) O “migrar para o Rand”10 (HARRIS, 1959), isto é, empreender o projeto 

migratório para trabalhar nas minas de Johanesburgo, reflete também um processo 

geracional de iniciação da vida adulta. A migração seria, nessa perspectiva, uma 

maneira dos jovens se tornarem autônomos de suas próprias famílias, conforme 

relata Inglês (2019): Quando um menino vai atingindo uma certa idade ele constrói 

o seu quarto fora da casa principal de seus pais. Esse processo teria uma relação 

quase íntima com o processo de imigração. É como se essa concepção sobre o 

processo de sair se ampliasse e se concretizasse a partir da migração. E ao 

realizarem esse processo de sair, seja da casa grande, seja do seu lugar de origem, 

eles vivenciam também um processo de tornar-se adulto. 

c) Para Tivane, o trabalho migratório para as populações Tsonga é um mecanismo 

eficiente de aquisição de capitais financeiro, simbólico e cultural, o que Mungoi 

(2010, p. 96) designou de aquisição de signos de prestígio típicos de uma sociedade 

capitalista, muito presente ainda hoje no imaginário social dessas populações. 

Consequentemente, o acúmulo de capitais impacta na mudança do status na 

comunidade a que pertencem, pois podem ofertar bens e artigos de prestígio 

exigidos no lobolo11 de mulheres (COVANE, 1989). Assim, a migração permitiria 

não apenas uma mobilidade social ascendente, mas a reestruturação das relações 

familiares, redefinindo a hierarquia de poder comunitário.  

 

A fronteira como lugar de mobilidade e negociação 

 

Embora as fronteiras sejam conhecidas como artefatos políticos através dos quais se 

exercem controles à movimentação de mercadorias e um controle social de pessoas, elas 

 
10 Expressão que se refere à migração dos moçambicanos do Sul para a África do Sul. 
11 O lobolo é um acordo entre a família da noiva e a família do noivo para que se defina os termos do contrato 

social de contração do matrimônio. Normalmente acontece entre famílias patriarcais.   
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são também um espaço de imaginação e criatividade. Em Ressano Garcia, ao mesmo tempo 

em que as autoridades procuram cumprir as normas que regulam a mobilidade humana, as 

pessoas tentam reconstruir o seu cotidiano ou se engajar em atividades que dão sentido ao 

seu mundo (INGLÊS, 2019). 

Os repatriados moçambicanos são atirados, literalmente, pela polícia sul-africana na 

fronteira de Ressano Garcia. Ao tentarem entrar na África do Sul podem fazê-lo 

legalmente, seja através de um visto de entrada que não os permite exercer atividade 

laboral, seja aplicando por um visto de trabalho ainda em Moçambique, o que, devido aos 

trâmites burocráticos, dissuade a maior parte das pessoas. Como consequência, para os 

trabalhadores informais os obstáculos são maiores e a opção por trabalharem 

irregularmente parece mais à mão apesar de deixá-los mais suscetíveis a riscos e abusos por 

parte da polícia e/ou empregadores.  

Essa “condição de trabalhador irregular”, com a possibilidade de deportação, não é 

um fenômeno de leitura única, isto é, apenas a partir da disposição legal ou de uma norma 

administrativa, é também uma espécie de recurso que os migrantes usam para lidar com a 

burocracia e com o regime de controlo da mobilidade. Por exemplo, muitos moçambicanos 

ao serem detidos pela polícia não entregam nenhum documento, evitando, assim, que seus 

nomes sejam inseridos nos ficheiros policiais. Do contrário, uma vez deportados, estariam 

impedidos de entrar na África do Sul por vários anos. Outra forma de evitar a deportação é 

sair do país - pela fronteira de Ressano Garcia - e retornar, no mesmo dia, para a África do 

Sul, com o visto de carimbo (INGLÊS, 2019).  

O movimento de “ir para o outro lado”, por parte de moçambicanos ou de outros 

migrantes vindos da África Ocidental, constitui um regime dentro da complexidade da 

mobilidade humana, sendo marcado por táticas de mobilidade fronteiriça (DIAS, 2017), ou 

seja, a fronteira não é apenas um instrumento físico e político de controle, mas é também 

um espaço fluido de negociação e apropriação onde muitos imigrantes tentam negociar com 

as autoridades de ambos os lados vias de contornar a rigidez do controle fronteiriço. Os 

critérios de aplicação da lei também dependem, em parte, de distintos cenários e 

performances dos sujeitos envolvidos (INGLÊS, 2019).  

E o que se negocia na fronteira? Tudo, inclusive, a própria lei. Isso não significa 

apenas dar dinheiro pra pessoa poder atravessar, mas que as autoridades fazem 

interpretações ad hoc da lei, de modo a torná-la flexível e permitir passagens que 

formalmente não deviam ser permitidas. Nesse sentido, a palavra ilegal, mais do que se 

referir às pessoas que cruzam a fronteira sem documentação ou por vias alternativas, 

explicita que o sistema permite a ilegalidade, sendo, portanto, algo subjetivo e passível de 

muitas interpretações (INGLÊS, 2019). 

Por fim, Ressano Garcia é também uma zona de fronteiras: entre o regular e o 

irregular, entre a norma e as suas variantes, entre o oficial e o informal; entre as relações de 

confiança e as de abuso (INGLÊS, 2019). 
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Tráfico de pessoas 

 

Em 2014, o estudo “Tráfico de Pessoas em Moçambique, em particular, de 

Crianças”, elaborado pelo Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI), 

encomendado pela Procuradoria-Geral da República e financiado pela Save the Children 

Moçambique, concluiu que dada sua localização geográfica e conjuntura socioeconômica, 

Moçambique constitui fonte e ao mesmo tempo corredor para o tráfico de pessoas, sendo o 

principal destino a República da África do Sul.  

A pobreza caracterizada por limitações para o acesso à educação e à falta de 

oportunidades de emprego são facilitadores do aliciamento desses menores, aumentando a 

vulnerabilidade para serem vítimas do tráfico para a vizinha África do Sul, onde os rapazes 

trabalham no campo e as mulheres são exploradas como trabalhadoras sexuais12. Na 

tentativa de escapar da pobreza, dos abusos e violência a que são submetidos nos seus 

locais de origem, as crianças e jovens procuram uma saída na migração (VERDASCO, 

2013, p. 10). 

O estudo aponta também que as crianças constituem as principais vítimas desse 

“rentável negócio”, sendo as zonas rurais e suburbanas as mais afetadas devido à 

incapacidade de integração dos jovens nas comunidades, como consequência dos elevados 

níveis de pobreza, falta de emprego e ausência por parte do Estado. Assim, as pessoas são 

traficadas do campo para as cidades e grande parte dos recrutadores são pessoas 

consideradas insuspeitas, tais como antigos vizinhos, colegas, familiares, entre outros 

(MAGODE et al, 2014). 

O Protocolo de Palermo, fruto da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional, define por Tráfico de Pessoas: 

 

 

O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 

pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao 

rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de 

vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter 

o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de 

exploração, incluindo a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de 

exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas 

similares à escravatura, a servidão ou a extração de órgãos (ONU, 2000).  

 

 

Ainda, tipifica como tráfico os casos em que uma pessoa menor não está 

acompanhada pelos pais ou familiares diretos ou por alguém devidamente autorizado a 

fazê-lo. Como esse instrumento não tem em conta a diversidade nos tipos de relações 

familiares que existem – haja vista que especialmente em África trabalha-se com o conceito 

de família alargada – muitas vezes, até um vizinho pode se considerar um familiar, porém, 

no âmbito jurídico-legal aproxima-se à tipificação do tráfico de pessoas. 

 

 
12 Ver mais em: http://opais.sapo.mz/retrato-de-infancias-perdidas-num-el-dourado-chamado-ressano-garcia 

http://opais.sapo.mz/retrato-de-infancias-perdidas-num-el-dourado-chamado-ressano-garcia
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Os Mareyanes  

 

 As estratégias e as dinâmicas da fronteira contrapõem o sentido da palavra “ilegal” e 

seu significado diante das categorias oficiais dos Estados e suas convenções. Por exemplo, 

se o indivíduo estiver legalmente na África do Sul pode requerer que a sua família se junte 

a ele, entretanto, se estiver irregular terá de fazê-lo por um “sistema alternativo” (INGLÊS, 

2019). 

Diante desta complexidade da mobilidade na fronteira, outro elemento que é 

relativizado e negociado é a categoria do tráfico de pessoas. Considerando a interpretação 

dos próprios “facilitadores”, também chamados de Mareyanes13, há a compreensão de que 

eles fazem um trabalho digno de ajuda aos que querem ir para a África do Sul. Nesse 

sentido, concebem sua função como uma ajuda à mobilidade, tornando-a mais segura, 

conforme mostrou Inglês (2019).  

Os Mareyanes, apesar de se definirem como facilitadores, são comerciantes, haja 

vista que o serviço de levar pessoas de um lado para o outro da fronteira é muito bem pago. 

Trata-se de uma profissão complexa, que envolve uma infraestrutura que reúne meios de 

transporte – contato com os taxistas e com os chapa14 que trazem as pessoas do interior do 

Moçambique até a fronteira –, hospedagem e tecnologia/meios de comunicação. Depois há 

todo um sistema de pagamento entre Rands e Meticais, que requer também casas de 

câmbio. Ainda, envolve a polícia, que também está presente nas passagens alternativas 

(INGLÊS, 2019).  

 

 

Ir. Lisete - É isso, muito inteligentes. "ah isso é nosso ganha-pão" e eles até 

desafiam, eles dizem "é, nós que levamos à frente a economia de Ressano 

Garcia". E é bem verdade, porque nos morros ali têm casas boas e eles 

começaram a construir mais de 200 Mareyanes, né, então leva a família e tudo 

mais, eles têm umas casinhas boas, né, 2, 3 peças, sala, quarto, uma varanda, e já 

têm outro negocinho da família, então praticamente, não vou dizer, mas eles 

movimentam bastante a economia de Ressano, né; eles são os que mexem com a 

economia, então os vendedores ali, as barracas que vendem comida, se não 

fossem os Mareyanes não podiam ter mais... "eu faço comida e eu ganho porque 

os Mareyanes vêm todos aqui" né. Todos não, mas faz uma comida aqui, uma 

comida aqui, e tem pessoal que transita aqui? "Não, não só os Mareyanes", eles 

vêm e comem, eles comem, por isso tem muito negócio, né, negócio na estrada, 

as cambiadoras, então tá crescendo muito, uma vez não existia cambiadora, faz 

uns 5 anos que tem, 5, 6 anos que tem essas mulheres cambiando, né, e é legal 

aqui. Pessoal vem, sai de Maputo, vem aqui, estaciona aqui e faz o câmbio, né, o 

câmbio negro, isso é muito comum aqui.  

 

 

Como relatado pela Irmã Lisete, a presença dos Mareyanes na fronteira dinamiza a 

economia de Ressano Garcia, sustentado alguns negócios e comércios – comida e câmbio, 

por exemplo – na região de fronteira.  

 
13 Nomenclatura local utilizada para se referir às pessoas que oferecem seus serviços como facilitadores/ 

atravessadores para cruzar a fronteira entre o Moçambique e a África do Sul, geralmente, por meios 

alternativos. 
14 Chapa é um sistema de transporte público em “mini ônibus”. 



34 
 

A compreensão semântica sobre os Mareyanes exigiu das Irmãs Scalabrinianas em 

Ressano Garcia uma mudança na abordagem em suas ações de mobilização e 

sensibilização. Elas tiveram que adotar a categoria de “facilitadores” em vez de “traficantes 

de pessoas”, na tentativa de estabelecer uma aproximação mais amigável, após casos de 

ameaças aos ativistas. 

 

 

Ir. Lisete – (...) quase todos os anos a gente faz uma manifestação pública, então 

vamos supor os Mareyanes, os atravessadores, eles falam, é um povo temos que 

prender, isso é crime, o tráfico, é... essa travessia, conduzir essa travessia é 

tráfico, e os ativistas vão com camiseta e tudo mais, depois disso então eles 

pegam um que outro né, em um bateram, foi ameaçado (...) depois daquele 

sentimos muito. Os ativistas já não queriam mais trabalho nas comunidades, nas 

escolas, porque passavam e "é esse aí, é esse aí. Nós vamos pegar ele uma hora 

dessas, nós vamos pegar" e aí... as organizações que estavam conosco, que eram a 

Save the Children, né "então parem, parem, não vamos nos confrontar com eles, 

vamos parar um pouco deixa acalmar um pouco". Daí as coisas vão acontecendo, 

então nós conversamos e pensamos assim “vamos convidá-los para uma 

sensibilização, um diálogo aqui em casa, aqui no Centro” (...) e foram lá esses 

traficantes e mostravam assim a polícia, a televisão veio e filmou então o grupo 

(...) e eles dizem "nós não somos traficantes, nós somos atravessadores, nós 

ajudamos a atravessar, mas quando tem caso que é criança coisa assim nós não”... 

"se não tem documento às vezes desconfiamos e às vezes não atravessa", mas 

atravessa, eles ganham mais com família com criança (...) e eu chegava com um 

convite para um encontro, para um representante deles porque eles formam uma 

associação (...) cada grupo tem um chefe maior, um coordenador e tem um chefão 

de todos, então eles criaram uma associação [onde] eles se ajudam entre eles. Eles 

se constroem casa, quando morre um familiar de um deles se ajudam, eles são 

muito solidários entre eles porque às vezes são familiares dos funcionários 

nossos, né, nossos vizinhos aqui, os Mareyanes. Então eles fazem parte, não é 

que são maus, mas eles fazem esse negócio, então eles dizem "nós não somos o 

mal, nós somos o bem" (...) então há desafios pra nós e para os ativistas também. 

 

 

A opção para contornar o embate com os Mareyanes foi o diálogo a partir de 

atividades de sensibilização com esses “facilitadores” no Centro Scalabrini, na tentativa de 

conscientizá-los sobre as condições de travessia segura para as crianças migrantes. Essa 

aproximação com os atravessadores se mostra estratégica e exige das Irmãs MSCS um 

cuidadoso trabalho de articulação para não colocar em risco os ativistas e nem prejudicar o 

desenvolvimento das atividades de proteção e luta contra o tráfico de pessoas. 

Ressano Garcia pode ser um espaço de encontros e de interesses, e alguns deles em 

conflito. Há um interesse por parte dos Estados, através da polícia, em controlar os fluxos 

migratórios e as atividades ilícitas junto às fronteiras. Por outro lado, os próprios Estados 

não têm meios, inclusive recursos humanos, suficientes para este controle. Outras vezes, a 

legislação é de tal modo ambígua que deixa margem para interpretações ad hoc por parte 

dos agentes. Conforme argumenta Inglês (2019), essa margem abre brechas para a 

informalidade e espaço para negociação: permite, como consequência, flexibilizar o 

sistema, mas também permite a arbitrariedade por parte das autoridades. Nesse sentido os 

vários atores, inclusive os migrantes, aproveitam dessas aberturas no sistema para seguirem 

os seus interesses. A possibilidade de negociar com o sistema abre espaço para a 

criatividade, mas também aos abusos que podem lesar a dignidade das pessoas, como 

prática de crimes.  
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A fronteira como ponto de parada 

 

 Em Ressano Garcia estão também presentes aqueles que saíram de suas terras, 

inicialmente com o objetivo de ir para a África do Sul, mas que pararam na fronteira e ali 

resolveram ficar. Alguns porque o dinheiro não era suficiente para atravessar, mesmo que 

por vias alternativas, outros porque não tinham garantia de trabalho no outro lado da 

fronteira. Outros, ainda, por considerarem que permanecer na fronteira e trabalhar era mais 

vantajoso, seja os meninos no comércio ambulante, seja as meninas no âmbito do serviço 

doméstico.  

 De acordo com Jairoce (2016, p. 58), o comércio informal em Moçambique seria 

caracterizado, entre outros aspectos, por: empregar famílias, as quais dificilmente acessam 

créditos bancários; desempregados de origem rural; pessoas que possuem um emprego 

formal, mas que inserem seus familiares nessas atividades para complementar os 

rendimentos; trabalhadores com nível de escolaridade muito baixo e pessoas com faixa 

etária entre 12 a 45 anos de idade, sendo a maioria dos jovens provenientes de outras 

províncias do país. A partir desse perfil, o autor argumenta que a economia “informal” 

surge como estratégia de sobrevivência para os mais pobres devido à incapacidade da 

economia “formal” em absorver o fator trabalho e de gerar rendimentos. 

 

Os meninos vendedores ambulantes 

 

 A atividade do comércio ambulante na qual os meninos migrantes estão inseridos se 

estrutura da seguinte maneira: as famílias de Ressano Garcia que trabalham no comércio 

informal empregam os meninos migrantes para vender produtos como bolinhos, refresco, 

suco, cartões para recarga de celular15 e água na estrada que interliga Moçambique e a 

África do Sul. Quando os meninos chegam à fronteira, eles procuram essas senhoras 

comerciantes, que são conhecidas como “patroas”, em busca de trabalho.  

 A chegada desse fluxo a Ressano Garcia envolve outra lógica de planejamento 

migratório e a utilização de outras redes não ligadas diretamente aos Mareyanes (INGLÊS, 

2019). Antes de deixarem suas terras de origem os meninos já estavam em contato com 

outros que tinham trabalho em Ressano Garcia e que os chamavam quando uma patroa 

precisava de mais gente para trabalhar. Nesse sentido, conforma-se uma rede entre os 

próprios meninos migrantes, configurando um movimento migratório bem estruturado.  

 Inglês (2019), em seu trabalho16 de visita à Inhambane17, lugar de origem de alguns 

meninos migrantes vendedores ambulantes, explicita que esse “efeito-chamada” se deve a 

uma tradição de migração nessas famílias, nas quais houve no passado um tio, um avô ou 

outro familiar que tinha trabalhado nas minas da África do Sul nos anos de 1970 ou 1980. 

Esse elemento explicita a ideia da migração como uma espécie de recurso que as pessoas 

 
15 Chamam de saldo, em Ressano Garcia. 
16 Nesse estudo foram realizadas visitas e entrevistas com as famílias dos meninos ambulantes atendidos na 

Casa de Acolhida das Irmãs Scalabrinianas. 
17 Aproximadamente a mil quilômetros de Ressano Garcia. 
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podem acessar em suas trajetórias de vida.  

 Além disso, nota-se a reprodução, atualmente, das práticas de emigrar – trabalhar – 

e enviar dinheiro (ou coisas) para as famílias, práticas essas que vigoram desde o tempo 

colonial quando as pessoas iam para a África do Sul, compravam artefatos, por exemplo, 

rádio, lençóis, sapatos e outros bens e levavam para a família, especialmente no natal. Além 

de gerar um impacto nas aldeias, o envio de dinheiro e objetos ganha uma reconfiguração 

diferente, consistindo também numa forma de demonstração de autonomia, de mostrar que 

já eram adultos, que “eu sou homem” (INGLÊS, 2019).  

 

As meninas migrantes 

 

Em Ressano Garcia também se nota a presença de meninas migrantes que trabalham 

nas casas das patroas, especialmente desempenhando atividades no âmbito doméstico. A 

vulnerabilidade dessa parcela da população em mobilidade se desenha, entre outros 

aspectos, pela questão de gênero – como a divisão sexual do trabalho (HIRATA; 

KERGOAT, 2007), a partir da qual as meninas desempenham atividades comumente 

designadas ao feminino, no âmbito privado; pelo aspecto geracional - por serem crianças -; 

e pelo status migratório, uma interseccionalidade que faz com que o atendimento seja ainda 

mais desafiador. 

Os desafios para se trabalhar com o perfil feminino têm a ver também com a 

segregação ao espaço privado em detrimento ao espaço público, fazendo com que estas 

sejam mais sujeitas às explorações e abusos no interior das famílias e domicílios.  

A Irmã Carla relata a realidade das meninas migrantes em Ressano Garcia e as 

dificuldades em inseri-las nas atividades da Casa de Acolhida, justamente por questões 

ligadas ao gênero. 

 

 

Entrevistadora - Uma questão: por que vocês entendem que é importante 

trabalhar com as meninas? 

Ir. Carla - As meninas são mais difíceis de trabalhar que os meninos, elas são 

muito fechadas porque a cultura é machista, o homem sobressai, eles contam a 

história, vão te dizer “logo sofri isso, isso, isso vim com chapa sofri isso”, as 

meninas são caladas, nem a psicóloga (...) a gente viu necessidade... uma que não 

encontra elas na rua, passa na fronteira, é cheio de menino vendedor, as meninas 

estão na casa, trabalham de dia, catam água no rio; é perigoso, tem crocodilo. 

Elas têm que lavar roupa, limpar casa; a patroa é cambista, fica fora trabalhando 

e, às vezes, o homem fica em casa e explora a menina... e às vezes a patroa sabe 

(...) a gente via que tinha muita menina grávida nova, abandono da escola... e na 

fronteira ali tem muito caminhoneiro da África do Sul (...) e as meninas gostam 

de morar lá porque, tipo, vão lá se vendem barato mas ganham dinheiro ou 

mesmo coisas que eles trazem (...) tá cheio de doença e gravidez precoce... a 

gente viu que esse é o público mais vulnerável (...) os meninos vão até nós, 

mesmo os repatriados, são poucas mulheres, as meninas são mais difíceis... 

 

 

Somado a isso, é importante considerar o contexto estrutural da cultura 

moçambicana, no qual os papéis de gênero são fortemente impregnados numa sociedade 

marcada pelo machismo e pela poligamia. Principalmente considerando que nas províncias 
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mais ao norte e ao centro do país os tradicionais ritos de passagem e os casamentos 

prematuros são comuns. 

Conforme relata a Ir. Liste, é bastante complexo trabalhar com questões de gênero, 

de autonomia e empoderamento feminino diante de valores e estruturas culturais tão 

cristalizadas na sociedade e nas próprias pessoas atendidas.  

 

 

Ir. Lisete - Têm conflitos, não é que é passivo ou aceitável isso, tem muito, a 

gente até conversa e fala, mas é uma coisa que é da cultura e a gente não quer 

entrar logo na cultura deles. Mas a gente tenta ajudar, como acho que a nossa 

missão também é de evangelizar e tentar compreender e aceitar a cultura, muitas 

coisas da cultura, mas quando a cultura chega a atingir, ter sofrimento, os filhos 

são separados, a mulher é muito submissa sofre, mulher é espancada, às vezes 

não fala. É aquela cultura: “se ele me bateu é porque ele gosta de mim, ele bateu 

porque tem ciúmes de mim.”. Então eu me sinto “não é possível”, digo “se ele te 

bateu é porque não ele não gosta, ele não te quer (ênfase na fala)”. Mas não, 

quando vou, falo, vejo a criança [pergunto] “a criança viu, tava junto?”. [ela 

responde] “sim.” Não é bom a criança ver o pai bater na mãe assim, não. Mas 

[ela] diz assim” depois que ele faz, ele pede desculpa.” Então ela vem com o olho 

assim, olho assim, pancada ali, pancada ali... 

 

 

O atendimento à mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo, exige das 

Irmãs Scalabrinianas um esforço para adentrar no sistema de crenças e valores da cultura 

moçambicana e, a partir daí, conseguir estabelecer uma linguagem de intervenção que as 

ajude a sair dessas situações.  

 

A fronteira como local de vida e acolhida 

  

 Compreender a migração como uma espécie de recurso ou dispositivo que as 

pessoas se valem para a sua afirmação e realização da vida, para lidar com um contexto 

adverso, apresenta uma dimensão do movimento que extrapola o âmbito das categorias 

formais/jurídicas. A adversidade não significa necessariamente pobreza. Pode significar 

conflito familiar, pode ser, por exemplo, para aumentar a formação. Pode ainda significar 

dificuldade para a qual não se consegue solução. Trata-se, portanto, da dimensão da 

mobilidade como uma prática cotidiana, na qual as consequências não se podem controlar, 

sendo este o grande desafio da imigração interna dos países, da imigração transfronteiriça e 

da migração transcontinental. Partindo dessa perspectiva, o que pode ser feito, então, é 

intervir nas consequências não intencionais da migração (INGLÊS, 2019). É aqui onde as 

Irmãs Scalabrinianas entram. 

 A iniciativa de providenciar a documentação para os meninos vendedores 

ambulantes e repatriados, por exemplo, é um modo de as Irmãs Scalabrinianas interferirem 

no próprio processo de imigração, na tentativa de torná-lo mais humano ou ao menos 

controlar possíveis danos. Quando o migrante possui o bilhete de identidade pode conseguir 

o passaporte e, assim, ir à África do Sul e voltar mais protegido. O mesmo pode ser dito 

sobre os projetos na área da educação e a iniciativa da conta bancária que é disponibilizada 

aos meninos ambulantes. 
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 A atuação das Irmãs MSCS “não é do tipo ‘olha, tu está cá em Ressano Garcia, 

volta pra tua família’. Elas escutaram o que os meninos tinham em mente e pegaram essa 

ideia que eles tinham na cabeça, positiva, e transformaram aquilo numa porta de entrada 

para intervir na imigração, no processo migratório daqueles meninos” (INGLÊS, 2019).  

 A exemplo do que é feito com os meninos, tantas outras atividades e ações são 

desenvolvidas em Ressano Garcia pelas Irmãs Scalabrinianas, sendo este o tópico a ser 

apresentado no próximo capítulo. 
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3. A MISSÃO MSCS EM RESSANO GARCIA 

 

“A casa de acolhida se tornou uma espécie de espaço social onde se entrecruzam sonhos, 

nostalgia e também angústias. Estar nessa intersecção, nesses interstícios é muito, quase 

tudo…” (Relato de campo - Paulo Inglês) 

  

O trabalho das Irmãs MSCS em Ressano Garcia se desenvolve no Centro João 

Batista Scalabrini e na Casa de Acolhida Maria Mãe dos Migrantes. Ambos os lugares se 

apresentam como espaço de passagem e de acolhimento, uma espécie de estação onde 

transeuntes e viajantes param para recuperarem forças, serem atendidos em suas 

necessidades, repensarem o trajeto e, sobretudo, para atualizarem o sentido que dão aos 

seus percursos (INGLÊS, 2017, p. 203). 

Conhecendo o contexto migratório da região de fronteira entre o Moçambique e a 

África do Sul, conforme apresentado no capítulo anterior, a intervenção realizada pelas 

Missionárias Scalabrinianas no contexto de Ressano Garcia se destina especialmente a 

migrantes internos – a maioria jovens e adolescentes – que inicialmente pretendiam cruzar 

a fronteira rumo à África do Sul, mas que acabam permanecendo na vila, e aos repatriados 

moçambicanos trazidos pela polícia sul-africana e entregues à polícia moçambicana, com a 

qual a Casa de Acolhida colabora. Além disso, há uma especial atenção às mulheres, 

meninas migrantes e vítimas de tráfico de pessoas. 

Em seu serviço aos migrantes, as Irmãs Scalabrinianas apresentam um modelo que 

compreende o movimento migratório como uma “solução” que os migrantes encontram 

para lidarem com situações adversas, em vez de uma compreensão do fenômeno como um 

“problema” com o qual os Estados Nacionais precisam lidar (INGLÊS, 2017, p. 2013). 

Nesse sentido, é possível perceber que a ação realizada busca reforçar e potencializar a 

imaginação, a criatividade e todo potencial de resistência que os migrantes já trazem 

consigo, bem como, em última instância, seu protagonismo.  

Neste capítulo será apresentada uma sistematização das ações desenvolvidas pelas 

Irmãs Scalabrinianas em Ressano Garcia, o que implica uma aproximação às atividades 

realizadas, ao percurso histórico e aos projetos de maior relevância. Também serão 

apresentadas as principais estratégias de intervenção utilizadas por elas em sua atuação 

junto aos migrantes nesta região de fronteira, entre o Moçambique e a África do Sul. 

 

O trabalho MSCS em Moçambique: começando pela fronteira  

 

Presentes desde o início dos anos 1990, quando terminou a cruenta guerra civil que 

assolou Moçambique por mais de uma década, as missionárias Scalabrinianas fizeram de 

Ressano Garcia um ponto para suas atividades. A presença em Moçambique teve início na 

região de fronteira e apenas depois outra missão foi iniciada em Maputo, a capital do país. 

Apesar de ser um território desconhecido e inóspito, as missionárias Scalabrinianas fizeram 
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daquela vila, que fora sempre um interposto de movimentação de pessoas e mercadorias 

entre África do Sul e Moçambique, o lugar da sua ação.  

O Centro João Batista Scalabrini é a entidade que mantém a Casa de Acolhida 

Maria Mãe dos Migrantes, vinculado à Província Maria Mãe dos Migrantes – América do 

Sul e África18, no âmbito da Regional África, com sede em São Paulo - Brasil, e que conta 

com uma representante legal em Maputo, Moçambique. Iniciou suas atividades em abril de 

1994 com o objetivo, segundo o Art. 3º do Regimento Interno, de valorizar e promover a 

vida humana e ecológica nos âmbitos da educação, saúde e ação social, através de uma 

ação participativa, tendo como fonte iluminadora e inspiradora a Espiritualidade 

Scalabriniana, acolhendo a população em situação de mobilidade mais vulnerável. 

Segundo relato da Irmã Lisete Talfer, no pós-guerra civil moçambicano, em 

Ressano Garcia, os resquícios do conflito (como construções destruídas) eram vistos por 

todas as partes. Os relatos dão conta de que na vila “não tinha nada”.  

 

 

Ir. Lisete – (...) foi um impacto chegando... quando vi na fronteira, eu vim 

sozinha, cheguei ali e disse “quero ir pra Moçambique, Ressano Garcia. É aqui?” 

(...) e aí cheguei, dei uma olhada assim (...) a maioria das casas eram todas de 

caniço. Tinha uma irmã muito minha amiga, né, que tava me esperando e disse: 

“Ah bem-vinda! Que bom.” E as crianças...tinha um grupo de crianças do 

orfanato que foi junto me acolher, então me alegrei um pouco... assim... meu 

Deus,“mas é aqui?” Eu pensei que ia encontrar uma cidade (...) já levei um 

impacto, já chocante, né...  mas depois fui vendo que a dinâmica [do povo] era 

assim mesmo...(...) era tudo muito simples. Comecei a andar, a conhecer as vilas, 

os bairros e vi que a maioria das pessoas vivia muito bem com suas casas de 

caniço, né. Uma casa com 4, 5 repartições? não, né: é uma só. Faz comida lá fora, 

dorme só aqui dentro. Daí fui compreendendo um pouco, que o povo se adaptava 

(...) a gente ficava um pouco chocada com essa realidade, mas daquilo que a 

gente imaginava do que era, do que é lógico, não pensava que fosse tanta, tanta 

pobreza assim (...) 

 

 

À época, chegavam à vila milhares de moçambicanos que tinham estado como 

refugiados na África do Sul e que, depois da guerra, retornavam. Tendo em vista as várias 

necessidades dessa população, as intervenções se deram no sentido de satisfazer os direitos 

mais básicos, como os de saúde e educação. Ao longo dos anos o âmbito de atuação foi se 

expandindo e abrangendo outras dimensões, como será apresentado ao longo deste capítulo. 

A atuação se iniciou a partir da área da educação, com foco nas crianças, 

adolescentes e jovens, o que implicou a construção de uma escola – ainda a única em 

Ressano Garcia, e, no âmbito da saúde, com o combate à AIDS e ao HIV, a partir de 

projetos financiados por instituições dos Estados Unidos. 

 

 

Ir. Carla - Na época que [as irmãs] chegaram tinha resquícios de guerra, tudo 

destruído, tinha muitos meninos abandonados… então abriram o Orfanato. A 

educação era muito precária (...) então começou esse trabalho.  A gente abriu 

escolas (...) e também trabalharam muito tempo com a campanha de HIV/SIDA. 

A população lá era mais de 70% infectada da AIDS, então morriam muitos 

jovens, muitas crianças tinham AIDS, então elas resolveram também fazer um 

 
18 Anteriormente à reorganização da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo 

Scalabrinianas, a missão em Ressano Garcia estava vinculada à Província Cristo Rei. 
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projeto dos Estados Unidos (...) era saúde e educação. E os repatriados 

continuaram vindo; os repatriados foram por etapas e por processos históricos: 

primeiro terminou a guerra, voltaram no pós-guerra pra ver a família, pra trazer 

de volta a família e levar pra África do Sul;  e depois tiveram os ataques 

xenofóbicos, né, dos sul africanos, então vinha muita gente, vinham de trem, 

vinham pessoas mutiladas... 

 

 

O relato da Irmã Lisete demonstra a complexidade em lidar com essas questões do 

combate e tratamento da AIDS nas comunidades, tanto pela falta de conhecimento quanto 

por questões de vergonha, preconceito e o desafio para operar diante dos hábitos e das 

crenças da cultura local.  

 

 

Ir. Lisete – (...) logo que eu cheguei aqui, nós começamos um trabalho com saúde 

para a população, que aqui o grande foco era o HIV, a SIDA, então a maioria das 

crianças que estavam aqui no orfanato tinham em seu histórico que os pais tinham 

morrido. As visitas que a gente fazia, em toda casa tinham suas histórias de 

alguém que perdeu a vida, o pai, a mãe ou o filho, por questão do HIV. Era muito 

problema de estigma, né? Eles não diziam, era uma doença, né? Teve uma doença 

e a gente foi vendo pelo tratamento... Coisas assim... Quem já conhece um pouco, 

né? Já vê que, né?... Ou então não faziam tratamento, iam atrás de 

curandeirismo… então, outro choque...(...) aqui coordenei um trabalho de saúde 

pública, seria a formação com os ativistas, como tratar eles [os adoecidos]. O 

ministério da saúde deslocou pessoal aqui pra formar; nós também nos formamos. 

A questão do HIV, com a questão da discriminação, que era [vista como] uma 

doença pecaminosa, era tida como o mal do século. Havia muitas pessoas assim, 

então fazíamos as visitas e, conhecendo os doentes, vendo como eles são tratados 

ou fazendo o possível pra eles chegarem ao hospital pra ali começarem o 

tratamento e verem o quanto estavam contaminados (...) foi muito difícil. Muito 

difícil deslocar as pessoas dos morros. Ali não dava. Até com carrinho de mão 

eles traziam, ou alguém que é mais forte levava as pessoas com Kapulana; 

carregavam assim ou improvisavam uma maca com 2, 3 paus e levavam pro 

hospital quando estavam muito mal; ou carrinho de mão de construção. Então 

conseguimos, através do ministério da saúde, as macas pra levar esse povo, 

mesmo pra levar pra casa (...) foi muito batalhado. Encontrávamos até pessoas 

que tinham HIV. Era até numa casinha fora, fechada com cadeado e tudo. Davam 

comida que nem cachorro, por baixo da... uhum, assim quase apodrecidos. Nós 

tratamos umas pessoas aqui, meu Deus do céu... até hoje eu fico chocada pelo o 

que a gente encontrava. E daí a gente acionava a estrutura do bairro, a família: 

eles escondiam muito que eram questões culturais, que era um pouco da cultura 

que era um mal, um mal que tá tendo, espíritos nele, não era bem encarado a 

questão do HIV, e daí começamos a trabalhar com saúde (...) 

 

 Orfanato Pe. José Marcheti 

 

Desde o início da década de 1990 até 2018, o trabalho das Irmãs MSCS em Ressano 

Garcia envolvia o funcionamento do Orfanato Pe. José Marcheti, um internato para 

acolhimento de meninos órfãos e filhos de famílias carentes, que foi erguido bem junto da 

fronteira, onde funcionava também um infantário e uma pré-escola para meninos e 

meninas. Houve períodos em que chegou a atender até 80 meninos provenientes, 

geralmente, de aldeias próximas, como Mbobo e Chanculo, regiões pobres e sem acesso à 
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educação. Além dessas crianças moçambicanas órfãs, migrantes internas, também eram 

atendidas crianças repatriadas da África do Sul. 

No passado, o orfanato se justificava pela presença do grande número de órfãos da 

guerra civil moçambicana e devido à grande incidência de pais que faleceram em 

consequência da AIDS. A demanda de cuidar dessas crianças foi assumida por instituições 

religiosas, já que o Estado não provia assistência efetiva.  

 

 

Ir. Lisete – (...) quando eu cheguei o forte eram as crianças abandonadas. A 

orfandade era forte, a questão do HIV, crianças com HIV, pais com HIV, mortes, 

né. Cada dia tinha uma pessoa que morria, um familiar que morria, alguém muito 

na flor da idade plena: 15, 16, 17 anos. A gente visitava jovens assim, meu Deus!, 

[eles] muito mal, já em fase final, e que não tinham condições.  Ou ficavam aqui 

ou estavam em Maputo; ou já mandavam pra casa porque já não tinha mais o que 

fazer, já me teve muito mal, depois de uns 8 anos pra cá parece que o cenário 

mudou um pouco (...) 

 

 

A Irmã Lisete relata brevemente sobre a questão da orfandade ter sido um desafio 

para que as crianças tivessem acesso ao estudo e à saúde, e sobre como as Irmãs 

Scalabrinianas intervinham nesse processo: 

 

 

Ir. Lisete – (...) com crianças nós tínhamos o orfanato. No orfanato tínhamos 

grupos grandes, então eram 50, 40 crianças. Algumas órfãs de pai e mãe, algumas 

só de mãe ou [só de] pai, mas a maioria que tava aqui era órfão de mãe. Quem 

tinha pai, a criança sempre é abandonada, né. Pai muitas vezes não assume a 

paternidade, cabe sempre à mãe dar conta, e se a mãe adoece ou morre, ou vai pra 

África do Sul tentar a vida, deixa com a avó; coisa assim. O pai não assume. E 

daí também já trabalhando com criança, trabalhamos muito com a UNICEF e 

Save the Children. Trabalhamos muito neles a questão dos direitos das crianças, 

que a criança tem direito de estudar, direito à saúde e coisa e tal, coisa que não 

era comum por aqui. E a criança não quer estudar, tudo bem, era livre, né. 

Começamos a fazer reuniões de sensibilização nas comunidades, nas escolas, 

para abranger os pais, “os encarregados” como eles dizem aqui, nas escolas [era] 

pra eles ouvirem que têm direitos e deveres. Ainda hoje a gente encontra coisas 

que a gente fica “ah que absurdo”: casamento prematuro, crianças que somem das 

casas e ninguém se importa [eles dizem] “ah um dia vai voltar, um dia vai voltar”,  

e nem se sabe se um dia [a criança] volta, se foi sequestrada, o tráfico, não, não, 

daí trabalhamos muito a questão do tráfico (...) 

 

 
Um dos objetivos do orfanato era conceder uma formação integral para os meninos 

internos, preparando-os para serem sujeitos de sua própria história. Nesse sentido, havia 

todo um conjunto de ações que buscavam prover uma educação sistêmica, abrangendo não 

apenas a dimensão da educação formal19, mas também ações que incentivassem o 

desenvolvimento motor, a concentração, disciplina e criatividade, o aprendizado da própria 

cultura e de técnicas referentes ao cultivo de machamba20, a partir das atividades 

extracurriculares. 

 
19 Para os internos era feito o pagamento das taxas de matrícula nas escolas e fornecido material escolar, 

vestuário, calçado, passagens e outras coisas de acordo com suas necessidades.  
20 S. f. [Moçambique] terreno agrícola para produção familiar; terreno de cultivo; 

• Do changana maxamba. Fonte: https://www.dicionarioinformal.com.br/machamba/ 

https://www.dicionarioinformal.com.br/machamba/
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Conceder formação integral implica prover assistência que envolva todas as 

necessidades básicas dos internos – física, intelectual, psíquica e espiritual –, assim como a 

dimensão da convivência e da corresponsabilidade. Na prática, significava inseri-los em 

atividades de cuidado e sustentabilidade para com o orfanato, tais como: atividades 

domésticas ordinárias, outras voltadas para o autossustento, como a padaria, a machamba, 

cuidado de aves e outros animais, entre outros. Tudo isso, além de incentivar o 

desenvolvimento de habilidades pessoais e o gosto e responsabilidade pelo trabalho, é uma 

estratégia para melhor prepará-los para o futuro, oportunizando de forma prática um espaço 

para aprendizagem de profissões, como a panificação e o cultivo de hortaliças. Ademais, os 

serviços prestados pelas Irmãs MSCS e funcionários buscavam valorizar os laços de 

parentesco e referências originárias de cada interno, preservando sua identidade e cultura. 

Com o passar dos anos, a legislação do governo moçambicano sobre os orfanatos 

foi sofrendo modificações e, com isso, passou a exigir critérios claros para delimitar o perfil 

das crianças atendidas – se eram infectadas pelo HIV, com doenças terminais ou com 

deficiência – e, inclusive, solicitando que as crianças internas tivessem contato com as 

famílias, incentivando à reinserção. Em resposta, houve todo um esforço e trabalho das 

Irmãs MSCS para localizar os pais ou familiares próximos, realizar visitas periódicas com a 

finalidade de conhecer e acompanhar essas famílias para melhor compreender os meninos 

na sua história pessoal. Esse trabalho deu início ao processo de reintegração dos órfãos às 

suas famílias, buscando sempre estabelecer um consenso entre a Coordenação do orfanato, 

a família e a própria criança. Após a reintegração, as famílias continuavam sendo 

monitoradas e apoiadas no que se refere à alimentação e aos estudos, por um período de 

dois anos.  

 

O Centro Dia 

 

Após um processo de avaliação e reflexão, tanto no âmbito da missão local, no 

sentido de perceber que o trabalho de reinserção dos órfãos atendidos em suas famílias 

estava sendo bem-sucedido e já se encontrava estabelecido - quanto no nível da 

Congregação, no que se refere às orientações sobre a priorização do carisma MSCS e o 

trabalho relacionado à migração, em 2018, tomou-se a decisão estratégica de redimensionar 

as atividades do Orfanato para que passasse a funcionar como Centro Dia. Essa nova 

configuração permitirá a ampliação da capacidade de atendimento e de incidência, como 

relata a Irmã Carla: 

 

 

Ir. Carla - Quando chegamos em 94, 95 já surgiu o orfanato logo. Eram meninos 

da guerra. Começou com 5, 10, 15 na garagem, e depois chegou a mais de 80 

meninos.  Ano passado nós tínhamos 35, então a decisão foi que quase todos 

tinham um familiar. E o critério agora das novas leis da ação social (por que 

seguimos leis do país) e um dos critérios é que eles tenham relação com a família. 

A família pode ceder tudo, vamos dizer assim. “Vamos deixar pras irmãs criarem 

meu filho” (...) [as irmãs] dão roupa, comida...  tudo, né. Então o governo disse: 

“vamos parar esses orfanatos.” Tem que ter critério bem claro, porque tem 

orfanato que só pega crianças com HIV/SIDA, ou [em estado] terminal, com 

deficiência. Na verdade, foram as congregações que começaram a acolher as 
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crianças, porque o governo não tinha casas, lares, como se diz, agora tão 

pensando diferente (...) nesse sentido nós... bem, estamos pra auxiliar, não pra 

suprir todas as necessidades. Então não fomos nós que decidimos fechar o 

orfanato, tivemos vários seminários na África do Sul (...) quando veio um critério 

do Governo Geral pra redimensionar as obras. Tipo, Ressano tem mil trabalhos 

(...) de 5 projetos, vamos fazer dois, mas bem feitos, que tenham foco no 

migrante (...) Nós em Ressano sentamos e pensamos “o que nós vamos fazer? 

Não fechar, mas redimensionar o orfanato. Não é que vai fechar, acabou o 

trabalho com crianças, mas redimensionar. Vamos abrir um Centro Dia que em 

vez de acolher 35 pode acolher 150 crianças no dia, com atividades, reforço 

escolar (...) onde vai ter aula de judô, de capoeira, informática, inglês. Vão 

continuar, só que com mais alunos, mais organizado e com mais atividades 

integrais ou paralelas à escola. A gente não vai fazer o trabalho que o pai e a mãe 

devem fazer, nós vamos em reunião de escola, machucou o pé e tem que levar no 

postinho, essa questão das necessidades a família também tem que dar 

contrapartida... 

 

 

O Centro Dia se dedica, portanto, ao atendimento das crianças mais vulneráveis, 

incluindo os órfãos, com especial atenção e prioridade às meninas e aos meninos migrantes, 

que em sua maioria provêm das províncias de Inhambane e Gaza. A atividade a ser 

priorizada é a do reforço escolar, dadas às dificuldades no âmbito da educação na região, 

tendo em vista que muitos estudantes de séries variadas não sabem ler nem escrever, ou 

possuem poucas habilidades de leitura e escrita, ainda que estejam em séries mais 

avançadas. 

Em suma, a nova missão com o Centro Dia permitirá que as crianças migrantes, 

principalmente as mais carentes, participem das oficinas de reforço escolar, aulas de 

musicoterapia e capoeira, bem como de atividades profissionalizantes como as de 

sorveteria, corte de cabelo, costura, entre outras. Além disso, proporcionará uma refeição 

para que estejam mais fortalecidas e, principalmente, para que tenham um espaço de 

integração e convivência com outras crianças, tão fundamental no âmbito da socialização, 

priorizando aqueles meninos que trabalham como vendedores ambulantes, e as meninas que 

trabalham no serviço doméstico na casa das patroas. 
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Foto 1: Centro Dia 

 
Reprodução Facebook, Página do Centro João Batista Scalabrini      

 

A missão em Ressano Garcia 

 

Tanto o Centro Scalabrini quanto a Casa de Acolhida Maria Mãe dos Migrantes são 

espaços destinados ao atendimento de migrantes em Ressano Garcia, principalmente 

meninos e meninas migrantes, repatriados, mulheres, menores vítimas do tráfico e outros 

migrantes em situação de vulnerabilidade.  

Por estar muito próxima ao posto de fronteira, na Casa é feita a primeira acolhida 

aos repatriados e todo o trabalho de escuta e encaminhamentos. Ter essa localização 

privilegiada também facilita o atendimento aos meninos vendedores ambulantes, por estar 

justamente no caminho que precisam percorrer para chegarem à estrada, onde vendem seus 

produtos. Nesse sentido, a Casa se torna um ponto de apoio para tomar água, descansar, 

encontrar os colegas e também ter acesso a outros serviços oferecidos pelas Irmãs MSCS.  

Atualmente, a missão em Ressano Garcia conta com três Irmãs Scalabrinianas - 

uma diretora, uma secretária e uma responsável pela parte econômica/contábil –, uma 

equipe de voluntários, ativistas e líderes comunitários e profissionais vinculados aos 

projetos, tais como: psicólogos, monitores, cozinheiros, educadores sociais e professores.  

O Centro tem um horário de trabalho de 48 horas semanais, com funcionamento de 

segunda a sexta-feira.  

As Irmãs Scalabrinianas são o grupo de maior presença em atividades sociais na 

região. Do ponto de vista físico/estrutural, a organização conta com um espaço amplo, com 
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prédios, quadra de esportes e terreno para pequenas plantações – que são aproveitados para 

a execução das diversas atividades, como será apresentado a seguir.  

 

 

Foto 2: Centro Scalabrini 

 
Fonte: Arquivo Centro Scalabrini 

 

Foto 3: Casa de Acolhida 

 
Reprodução Facebook, Página do Centro João Batista Scalabrini 
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Organização institucional atual 

 

Figura 1: Organograma Centro João Baptista Scalabrini - 2019 

 
Fonte: Centro Scalabrini. 

 

Projetos  

 

Tendo em vista a organização formal do trabalho, são muitas as atividades 

desempenhadas junto aos repatriados, crianças e menores migrantes, mulheres e vítimas de 

tráfico de pessoas. Considerando a realidade de Ressano Garcia, caracterizada por ser uma 

região fronteiriça e de trânsito na qual se pretende incidir, e tendo em vista o perfil das 

pessoas assistidas (migrantes em trânsito) as ações são de caráter formativo, social e 

assistencial.  

Para desenvolver o trabalho em Ressano Garcia as Irmãs MSCS contam com o 

apoio financeiro de instituições internacionais que incentivam, por meio de projetos, ações 

com populações em situação de vulnerabilidade, a partir de convênios com o governo local.  

Segundo a Ir. Carla Frey MSCS, as parcerias são muito importantes para o suporte e 

qualificação da missão, seja em nível econômico-financeiro, seja como auxílio à 

diversificação das possibilidades oferecidas aos beneficiários de acordo com suas 

necessidades e anseios. Entre principais parceiros e organizações chave estão: Save the 

Children Internacional, CEMIRDE, Congregação das Irmãs Scalabrinianas, A.G.A.P.E. 
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Onluz – Itália, Mozal – Moçambique, Khandlelo, CFM – Caminhos de Ferros 

Moçambique, Caritas Italiana, Miserior – Alemanha, Cooperação Alemã para o 

Voluntariado. 

Ainda que alguns projetos financiem atividades específicas, outros têm uma 

abrangência mais ampla, o que permite uma organização do trabalho de forma a melhor 

atender os diferentes perfis que fazem parte da missão MSCS. Em outras palavras, as 

estratégias e atividades de um projeto apresentam pontos de convergência entre si, não 

seguindo necessariamente uma divisão rígida por público-alvo21, favorecendo, dessa forma, 

um atendimento integral. Nesse sentido, as ações se complementam e possibilitam atender 

de forma mais transversal às necessidades das crianças migrantes, de suas famílias e dos 

repatriados.  

A seguir, apresentaremos os principais projetos e ações desenvolvidos pela missão 

MSCS em Ressano Garcia no período de 2014 a 2019. 

No que se refere às atividades da Educação Infantil, o Projeto Vida busca assegurar 

acesso à educação para crianças de 3 a 5 anos, especialmente a alfabetização. Nesse 

sentido, busca incentivar o acesso aos conteúdos escolares, mas também a valores e boas 

práticas. Em 2016, uma avaliação do projeto realizada com os pais que tinham filhos 

beneficiários já destacava aspectos interessantes sobre a aprendizagem, tais como: o 

desenvolvimento das habilidades de escrita e leitura, contagem dos números, aprendizado 

das cores e das formas geométricas, avanços na formação humana a partir de valores como 

o respeito e boas maneiras, desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação, 

atitudes mais respeitosas no trato com a família e maior responsabilidade com as tarefas de 

casa e da escola. Esse projeto teve fim em 2017. 

O Projeto SAD - Sustento à Distância é uma parceria entre Centro Scalabrini e 

Khandlelo, de Maputo, em favor de crianças em situação de vulnerabilidade da vila e dos 

arredores de Ressano Garcia. Tem como objetivo garantir às crianças: acesso a direitos 

básicos, como educação e saúde; condições mínimas de higiene, alimentação e vestuário e a 

inclusão em atividades no âmbito da formação profissional. Como metodologia de 

acompanhamento, cada criança beneficiada é “apadrinhada” por um doador europeu que 

recebe informações sobre o desempenho escolar dos “afilhados”, os quais são monitorados 

e acompanhados por duas educadoras sociais, colaboradoras da Casa de Acolhida. Em 

resumo, o projeto visa oportunizar às crianças atividades de integração e socialização, bem 

como o desenvolvimento de habilidades. 

No âmbito do Projeto Children on the move, em parceria com a organização Save 

The Children, o Centro Scalabrini buscou, ao longo dos anos, promover o cuidado com a 

vida através da sensibilização das crianças em movimento (meninos vendedores ambulantes 

e meninas que trabalham nas casas das famílias), bem como assegurar a proteção em 

situações de risco à crianças migrantes vulneráveis. Para além de atividades emergenciais, 

como doação de alimentos, roupas e kits de higiene, no projeto estão incluídas atividades de 

sensibilização a fim de garantir proteção às crianças contra a violação de seus direitos, o 

tráfico de pessoas, abuso sexual e exploração laboral. 

 
21 Opção por utilizar a mesma linguagem dos documentos consultados. 
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O projeto prevê ainda visitas aos meninos vendedores ambulantes e às meninas 

empregadas domésticas nas casas onde trabalham e vivem, em Ressano Garcia, a fim de 

acompanhar suas situações de vida e trabalho, a questão da sua documentação e 

desempenho escolar, já que a maioria não consegue estudar devido ao trabalho e às 

dificuldades impostas pelos patrões. Além disso, é uma oportunidade para se conhecer a 

realidade dessas crianças e perceber se os patrões estão honrando com os pagamentos dos 

salários, se elas estão estudando, se estão tendo momentos de lazer, se estão comendo, etc. 

No âmbito deste projeto, destaca-se ainda o serviço da conta bancária que as Irmãs MSCS 

disponibilizam aos meninos ambulantes para que possam depositar suas economias e 

resgatá-las quando quiserem, dando mais autonomia para gerenciarem seu dinheiro sem 

depender das patroas. 

Já o projeto Plantar e cultivar para bem colher - PEPFAR é uma parceria com a 

Embaixada dos Estados Unidos e busca incentivar famílias afetadas pelo HIV a conseguir 

alternativas de autossustento. A partir desse projeto é possível apoiar as famílias no âmbito 

alimentar, prover material escolar para as crianças e inseri-las em atividades de 

microcrédito, ou seja, o projeto auxilia a reabilitar a machamba para produção de verduras 

e legumes, o aviário para a criação de frangos para abate e para a produção de ovos, por 

exemplo. O que é produzido serve tanto para o consumo das famílias como para a venda. A 

partir dos lucros obtidos com a venda, as famílias adquirem novos produtos e assim 

sucessivamente, gerando um impacto positivo no nível econômico dessas famílias 

beneficiárias do projeto e, em última instância, seu autossustento. Além disso, o projeto 

contempla a realização de atividades de sensibilização para a prevenção da AIDS nas 

escolas e nos povoados, bem como campanhas contra a violência doméstica, o abuso 

sexual, a exploração laboral infantil e o tráfico humano.  

A realização de visitas domiciliares permite acompanhar de perto as realidades de 

cada família, assim como suas necessidades específicas, e fazer os possíveis 

direcionamentos, como por exemplo, ter ciência sobre episódios familiares que possam 

impactar no desempenho e possível evasão escolar; identificar problemas de saúde e fazer 

os encaminhamento para ajudá-los; providenciar documentos; inserir em programa de 

microcrédito; acompanhar os casos de reintegração de beneficiários ao convívio familiar. 

Já o Projeto Oficinas envolve de maneira mais ampla as atividades da Casa de 

Acolhida e do Centro Scalabrini, confluindo diferentes projetos, atividades e financiadores, 

como a Save the Children e a Misereor/Alemanha. Inicialmente, as oficinas eram 

destinadas aos meninos internos do Orfanato e, a partir de 2017, passou a ser aberto para as 

crianças e adolescentes da comunidade em geral, com o objetivo de promover atividades de 

reforço escolar para crianças que apresentam baixo aproveitamento pedagógico, 

proporcionar atividades extracurriculares profissionalizantes (como cursos de inglês, 

informática, corte de cabelo, costura, entre outras) dando novas oportunidades no âmbito 

laboral, prevenir crianças órfãs e vulneráveis da violência doméstica, abuso sexual, 

abandono, exploração laboral infantil e tráfico humano por meio de atividades lúdicas 

(como a dança e o teatro) e promover habilidades artísticas que valorizem a cultura 

africana, por meio do artesanato, por exemplo. 

No âmbito do projeto Acolhida, Apoio e Promoção Humana para Migrantes:  

Repatriados, Residentes e Crianças Migrantes, com a Misereor, para além das oficinas 
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profissionalizantes, também se incluem as atividades com os migrantes repatriados, tais 

como: a acolhida e serviço de informações no posto de fronteira, encaminhamento de 

documentação (especialmente se forem crianças) pagamento de passagens para aqueles que 

desejam retornar para seus locais de origem ou irem até Maputo, e atividades de incidência 

a partir da atuação da equipe de ativistas da Casa de Acolhida na fronteira, e ainda a 

integração das Irmãs Scalabrinianas em espaços de decisão e articulação política, como é o 

Grupo de Referência de atuação na Fronteira. Por fim, destaca-se a atuação da Pastoral dos 

Migrantes no Bairro de Orlando, na África do Sul, junto aos imigrantes moçambicanos.  

O quadro a seguir apresenta um resumo das atividades desempenhadas nos projetos 

da Casa de Acolhida e do Centro Scalabrini: 

 

Tabela 2: Quadro resumo das atividades desenvolvidas em Ressano Garcia 

● Encontros com os pais, para que possam compreender seu papel no processo de ensino e 

aprendizagem das crianças, e para reforçar a importância do projeto;  
● Visitas domiciliares para acompanhamento personalizado para os beneficiários em maior situação 

de necessidade e vulnerabilidade e suas famílias; 
● Visitas nas escolas dos beneficiários a fim de acompanhar a frequência e desempenho dos alunos 

beneficiários, bem como as próprias atividades escolares, os conteúdos, avaliações, etc., tentando incidir 

em favor de um ensino de melhor qualidade;  
● Oficinas de reforço escolar e estudo dirigido, nas quais são abordados os conteúdos escolares 

formais e também temas extracurriculares trabalhando valores morais e humanos;  
● Oficinas profissionalizantes: informática, corte de cabelo, costura, sorveteria; 
● Apoio nutricional; 
● Distribuição de material escolar; cesta básica e legumes para os mais necessitados; e kit de 

material de higiene; 
● Apoio psicossocial; 
● Atos públicos na sociedade de Ressano Garcia, como marchas, a fim de sensibilizar a 

comunidade sobre a necessidade de proteger as crianças contra o tráfico de pessoas, a exploração laboral e 

sexual e sobre a importância do acesso à escola;  
● Encontros com os meninos vendedores ambulantes, na Casa de Acolhida, buscando proporcionar 

uma maior integração entre eles e buscando definir atividades que possam ajudá-los em sua renda; 
● Encontro mensal de sensibilização com meninas migrantes, com temas diversos; 
● Sensibilização específica para as meninas migrantes sobre a importância de irem à escola, das 

oficinas de reforço escolar e atividades profissionalizantes, bem como sobre os direitos e deveres das 

crianças; 
● Formação dos ativistas e líderes comunitários para fortalecer e capacitar os educadores sociais; 
● Concessão de microcrédito para atividades de autossustento e capacitação dos beneficiários; 
● Criação de grupos de referência/culturais nas Escolas; 
● Oficina de teatro, musicoterapia, dança, canto e artesanato;  
● Conta bancária;  
● Atividades de socialização entre as crianças, como o torneio de futebol; 
● Acolhida e serviço de informações para os repatriados; 
● Encaminhamento de documentação para as crianças e repatriados; 
● Pagamento de passagens para os repatriados retornarem aos seus locais de origem ou irem até 

Maputo; 
● Participação no Grupo de Referência de atuação na Fronteira; 
● Pastoral no Bairro Orlando em Komatipoort – África do Sul; 

● Grupos de conversas com mulheres. 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 
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Estratégias de atuação 

 

  Em síntese, ao analisarmos todo o trabalho realizado pelas Irmãs Scalabrinianas e 

seus colaboradores em Ressano Garcia, destacam-se as seguintes estratégias de atuação: 

 

a) Acolhida emergencial: atendimento aos migrantes em situação de vulnerabilidade, 

em suas necessidades mais básicas – alimentação, abrigo, roupas e calçados, meio de 

comunicação com a família, dinheiro para retornar ou local de origem, acompanhamento de 

pessoas doentes aos postos de saúde, compra de remédios, quando necessário, doação de kit 

de higiene, encaminhamento de documentos, entre outros.  

 

b) Educação integral: é oferecido para crianças e jovens auxílio para o pagamento de 

taxas de matrícula, uniformes escolares, oficinas de reforço escolar e uma série de 

atividades de acompanhamento dos estudantes, tanto no nível da escola quanto no familiar. 

Além disso, todas as oficinas profissionalizantes e de atividades extracurriculares agregam 

elementos à formação integral das crianças e jovens atendidos.  

 

c) Incidência: segundo as próprias Irmãs Scalabrinianas, a única instituição 

humanitária que atua na fronteira entre o Moçambique e a África do Sul, marcando 

presença no espaço do Posto da Polícia de Fronteira, é a Casa de Acolhida. Essa presença 

contribui para que os policiais façam um atendimento mais humanizado para com os 

migrantes repatriados, seguindo os protocolos de atendimentos definidos pelas Irmãs 

MSCS. A Casa de Acolhida, no âmbito do atendimento aos repatriados, opera também 

fazendo advocacy junto às autoridades alfandegárias, polícia de fronteira, grupo de 

coordenação fronteiriça África do Sul-Moçambique e à comunidade da Igreja Católica 

sobre a realidade dos migrantes repatriados e crianças migrantes, buscando uma maior 

coordenação de serviços entre Igreja, poder público e a sociedade civil, em defesa da vida 

digna para os migrantes e na prevenção ao tráfico de pessoas. A participação das Irmãs 

MSCS nesses espaços permite levar a voz dos migrantes, principalmente os mais 

invisibilizados como é o caso das crianças e mulheres, com potencial para incidir nas 

políticas migratórias dos dois países. 

 

d) Promoção da autonomia: A partir das atividades de incentivo de renda e 

autossustento, como o microcrédito e a iniciativa de disponibilizar a conta bancária para 

facilitar a poupança do salário dos meninos ambulantes migrantes internos, são 

desempenhadas intervenções para promoção da autonomia dos beneficiários. 

 

e) “Migrante ajudando migrante”: busca fomentar a rede de apoio e a solidariedade 

entre os próprios migrantes. Para tanto, utilizar o espaço da Casa de Acolhida e do Centro 

Scalabrini como ponto de referência e de apoio para os beneficiários é fundamental, tendo 

em vista que encontram um lugar seguro, fora das casas das patroas, e também podem 

desenvolver relações de amizade e ajuda-mútua. As atividades de integração, como os 

torneios de futebol, são bastante significativas nesse sentido. Segundo os relatórios do 

Centro, a organização dos torneios se dá por conta das próprias crianças, sendo que os 
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ativistas somente auxiliaram. Por vezes, nos encerramentos dos campeonatos as crianças 

também realizam atividades teatrais, de dança e canto, o que constitui mais uma forma de 

interação. Como a organização é feita por elas mesmas, acabam por se sentir protagonistas 

na ação e pertencentes ao local, importante sentimento que impulsiona outras áreas da vida. 

Por fim, nessa estratégia está implícito um desejo de desencadear um “efeito 

multiplicador”, ou seja, cada criança sensibilizada pelas ações das Irmãs MSCS pode 

repassar para as outras informações sobre os perigos em atravessar a fronteira rumo à 

África do Sul em condições irregulares, por exemplo, ou pode também incentivar a 

participação nas oficinas, ajudando a trazer mais pessoas para os projetos; ou ainda 

ensinando aquilo que aprenderam nas oficinas.  

 

f) Trabalho transfronteiriço: as Irmãs MSCS trabalham com moradores de ambos os 

lados das fronteiras a partir de atividades de sensibilização sobre a migração segura e a 

regularização da situação dos documentos. Além disso, também atuam no âmbito da 

prevenção do tráfico de pessoas a partir de atividades de sensibilização, informações de 

qualidade e ajuda para obtenção de documentação regular na tentativa de evitar que as 

pessoas caiam em redes de exploração, propiciando que eles tenham condições de fazer 

uma migração segura e regular, caso queiram.  

O trabalho de acompanhamento às famílias moçambicanas residentes no Bairro 

Orlando em Komatipoort, na África do Sul, que vem sendo desenvolvido desde 2017, 

inclui visitas aos domingos à comunidade com aproximadamente 350 famílias, pela 

Pastoral do Migrante com vistas a conhecer a realidade local e conceder apoio no que se 

refere à documentação/passaporte das crianças e às atividades de autossustento. Trata-se de 

um local onde os moçambicanos se refugiaram no tempo da guerra e que, atualmente, é um 

espaço para os refugiados econômicos e os migrantes mais pobres e necessitados. 
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Mapa 3: Trabalho transfronteiriço das Irmãs MSCS Moçambique/ África do Sul 

 
Fonte: Jairoce, 2016, p. 71. 

 

 

Em suma, como resultado das ações realizadas junto aos migrantes, espera-se que as 

pessoas atendidas utilizem as informações disponibilizadas para impedir a violação de seus 

direitos e para tomar decisões conscientes sobre suas vidas.  

 

Ativistas 

 

Para desempenhar as atividades de acompanhamento dos beneficiários as Irmãs 

MSCS em Ressano Garcia contam com o apoio e o trabalho dos ativistas. São pessoas da 

comunidade que participaram anteriormente dos projetos da Casa de Acolhida e do Centro 

Scalabrini e que, posteriormente, passaram a trabalhar como colaboradores no âmbito dos 

projetos.  

Os ativistas dominam as línguas locais, como changana ou xítsua, e isso ajuda 

muito na aproximação e interação com as crianças migrantes, fazendo com que se sintam 

“em casa”. 

 

 

Ir. Carla - Então nós temos atribuições do que tem pra fazer, porque [eles] não 

trabalham todos os dias, trabalham duas, três vezes por semana só, e as reuniões 

[eles] frequentam uma vez por mês, que é em grupo, por exemplo. É escolhido o 

bairro e, além das reuniões, têm que fazer relatório descritivo, escrever a história 
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da criança, acompanhar a criança, ir na escola também, matricular elas na escola.  

Quem vai é o ativista e [ele] dá o nome na escola que ele é o responsável pela 

criança. Não é a irmã (...) são mais de 500 crianças que nós temos 

responsabilidade, assim ajudando com uniforme, material (...) e tem que pagar 

propina pra [conseguir] tudo, apesar de [a escola ser] pública. 

 

 

A partir da experiência de Armando, é possível perceber como o trabalho das Irmãs 

MSCS impacta a vida de quem é beneficiário. Proveniente do Inhambane, ele foi um dos 

jovens vendedores ambulantes que o projeto acolheu. Trabalhou por dois meses em Maputo 

e por meio de uma tia decidiu ir a Ressano Garcia trabalhar como vendedor ambulante. Lá 

vendia crédito para celulares pré-pagos. Conheceu o projeto das Irmãs por meio de amigos 

que também eram vendedores ambulantes e que o convidaram a fazer os cursos oferecidos. 

Cursou inglês, corte de cabelo e reforço escolar. 

 

 

Armando - (...) o trabalho das irmãs é muito importante... para dizer, eu estar aqui 

foi graças ao trabalho das irmãs, se as irmãs não estivessem aqui eu não sei onde 

eu estaria agora. Então não só por trabalho, mas também me acolheram, me 

protegeram, conseguiram me fazer ingressar na escola (...) terminei. Mesmo se 

elas não estivessem trabalhando aqui eu poderia estar na escola, não trabalhado 

aqui. Então, para dizer que as irmãs estão a fazer algo importante em Ressano, 

porque estão a ajudar muitas crianças migrantes, neste caso, que estão a trabalhar, 

estão a ajudar também os migrantes (...) 

 

 

Como relata Armando, após sua participação nos projetos da Casa de Acolhida 

como menino migrante, ele teve a oportunidade de integrar a equipe de ativistas da Casa, 

contribuindo especialmente com sua experiência de já ter sido uma criança migrante, 

trabalhando com este mesmo perfil de pessoas atendidas, agora como ativista. 

 

 

Armando - Eu digo que vale a pena estar aqui porque estou a ajudar esses 

meninos, sobretudo os que estão em risco, muito risco. Porque esses meninos, em 

primeiro lugar, eles trabalham todo o tempo, não são bem respeitados. Eu 

também, sendo migrante, passei por essa fase, então vale trabalhar mais pra 

conseguir protegê-los, sim, uma das coisas que mais gosto é o trabalho com os 

meninos... assim como meninas também, porque são essas meninas e esses 

meninos que vão desenvolver o nosso país e o nosso mundo. Então eu vê-los a 

sendo maltratados (...) sobretudo meninos que saem de lá em busca de boas 

condições de vida e chegando aqui encontram péssimas condições (...) os 

meninos trabalham final do mês, não recebem, trabalham mais tempo, não tem 

mais tempo de descansar. As crianças às vezes não conhecem seus direitos, são 

velados os direitos, eles mesmos não conhecem (...) então chegamos lá, 

conversamos com a patroa que não pode ser assim; quando terminar o mês tem 

que dar o dinheiro aos meninos.  Eu digo que vale a pena o trabalho com os 

meninos, vale a pena, vale muito (...) porque estou tentando fazer meu máximo 

para protegê-los e ensinar também como é que têm que fazer as coisas: não só 

tentar vender os bolinhos, mas também tem que pensar em fazer um curso, voltar 

à escola, tem que fazer um outro emprego, não só depender da patroa. Eu digo 

que vale muito eu trabalhar aqui, sobretudo com as crianças (...) 

 

 

  A possibilidade de poder, de alguma forma, contribuir para o futuro das crianças 

migrantes e para o desenvolvimento do país, a partir da educação e das oficinas 
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profissionalizantes, possibilitando maior autonomia em relação às patroas, é, segundo o 

relato de Armando, o que faz o trabalho de ativista valer a pena.  

 

 

Foto 4: Encontro dos ativistas com os migrantes atendidos pela Casa de Acolhida 

 
Fonte: Arquivo Centro Scalabrini 

 

Espiritualidade 

 

Também são realizadas atividades de acompanhamento no âmbito espiritual com os 

beneficiários. Segundo uma irmã colaboradora, a maioria dos meninos e meninas chega ao 

Centro, ou à Casa, se dizendo “sem religião” ou afirmando que professam religiões 

tradicionais. Mas, segundo ela, é possível notar que eles ficam a gosto com esse tipo de 

atividade e demonstram: 

 

 

Ir. Lisete - A gente faz uma espiritualidade muito aberta. Não dá pra focar porque 

ninguém tem uma religião. Eles vêm sem religião, mas eles gostam, todos eles 

têm uma sede de se encontrar com um ser superior, né. Então, quando se 

encontram em um momento de oração, um Pai Nosso, às vezes um Salmo, uma 

oração, uma prece, eles são muito espontâneos em fazer prece. A gente pede 

assim, ó: “faz as preces na sua língua, na sua cultura”, então eles fazem as preces, 

fecham os olhos, e pedem, pedem a Deus. Eles são um povo muito espiritual. 

 

 

Conforme relatado, a espontaneidade ao fazer as preces pode ser resultado de uma 

espiritualidade mais aberta, que se manifesta a partir do respeito à cultura local, permitindo 

e incentivando que se faça as orações em suas próprias línguas, de acordo com suas 

culturas.  
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Carisma 

 

Como missão, o trabalho desenvolvido pelas Irmãs MSCS busca “gerar vida, gerar 

futuro, gerar esperança”. Por essa razão, a maior parte dos trabalhos desenvolvidos tem 

atenção às crianças e menores migrantes, buscando conscientizá-los sobre a importância de 

a educação propiciar condições de acesso. Assim, possibilitando construírem um futuro 

melhor. Essa opção reflete também o carisma específico da Congregação MSCS, que 

concede especial atenção aos migrantes mais pobres e em maior situação de 

vulnerabilidade. 

A acolhida ao diferente, considerando as suas necessidades específicas e a atenção à 

pessoa e à sua história (que são únicas) é o que retrata o Carisma Scalabriniano na atuação 

das Irmãs MSCS, tal como dos leigos que compõem a equipe de trabalho junto às pessoas 

em mobilidade e em situação de vulnerabilidade.  

 

 

Entrevistador - Qual seria o papel do carisma da Congregação numa região tão 

conflitiva como Ressano Garcia? 

Ir. Lisete - Bem, pra nós, é acolher... Acho que [é] uma das qualidades nossas. 

Deve ser, né? O da Irmã Missionária MSCS, né? Aqui nessa realidade é 

realmente a acolhida do diferente, não se faz diferença de religião, em qualquer 

situação é acolher, orientar, e... sei lá, tentar escutar na medida do possível, 

porque todos eles têm uma história. O que [se] passou pela África do Sul, veio, 

né? Então, vêm quebrados, assim. Vem a mãe com 3, 4 filhos, que tentou 

procurar o marido naquela realidade, não encontrou, foi presa... É cada história 

assim... já alguém pra acolher, escutá-las ou tentar dar uma pequena comidinha 

ou dinheiro pra voltar ou tentar, isso é muito, né? A gente percebe mesmo que é o 

tudo que a gente pode fazer. É muito o que a gente faz, eu mesma vejo assim.  

 

 

O valor Scalabriniano da acolhida ao diferente se complementa ao respeito à 

religião e à cultura local quando no atendimento às pessoas em mobilidade. Receber quem 

precisa, escutar e orientar para que consiga fazer os encaminhamentos necessários, faz 

muita diferença na vida dessas pessoas. O ato de dar um pouco de dinheiro, por exemplo, 

para uma mãe migrante que precisa alimentar os filhos, ou fornecer o necessário para um 

repatriado que veio sem nada da África do Sul conseguir retornar a seu local de origem, já 

“é muita ajuda”.  

 

 

Armando - (...) existem episódios em que chegam aqui e não têm dinheiro até 

mesmo para chegar a Maputo, não têm. Então as irmãs dão valor pra chegarem 

até Maputo, dão chamada telefônica, elas nos dão aqui e nós damos ao migrantes 

(...) se não estivessem aqui (as irmãs) é cada absurdo depois dali (...) as irmãs, 

antes de trabalhar aqui, antes de existir essa casa, eles depois eram dispensados e 

iam caminhando daqui até Maputo. São cerca de 100 Km para caminhar, dois 

dias de caminhar (...) chegar a Maputo já com os pés inchados. Eu digo que as 

irmãs estão a desenvolver uma missão muito importante, e se elas saírem daqui 

vão deixar aqui um buraco muito grande que ninguém vai fechar, acredito, sim... 
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Por outro lado, o atendimento à pessoas em mobilidade também implica lidar com 

assuntos delicados, como mortes e sofrimentos diversos, o que pode abalar a saúde 

emocional de quem trabalha diretamente com o tema:  

 

 

Ir. Lisete - (...) porque é missão 24 sobre 24 horas, né, é difícil, sabe? Trabalhar, 

ter um suporte assim, e dizer “ah, isso não me atinge, isso não me faz mal, nem tô 

ligando, faço uma coisa muito mecânica.” Não! A gente acaba se envolvendo, 

percebendo que ele sofre...  

 

 

O Carisma Scalabriniano e sua prerrogativa de “ser migrante com os migrantes”, 

implica na opção por uma missão do afeto, do carinho e da acolhida, isso significa, muitas 

vezes, “sofrer junto”.  

 

 

Ir. Lisete - Ah, acho que o que nos leva é realmente a opção que a gente faz, eu 

vejo assim, sempre quis ser religiosa pra trabalhar no meio do povo, estar junto 

com o povo, trabalhar com eles, estar presente, estar ali com eles, um pouco é 

minha realização, opção que eu fiz, né... acho que a gente deixa um pouco do 

meio mundano e a gente também busca através da oração, da ajuda entre nós, eu 

acho que é se sentir bem e fazer alguma coisa (...)  

 

 

Durante as entrevistas e conversas informais com os agentes que prestam 

atendimento aos migrantes em Ressano Garcia22, se sobrepunham os assuntos referentes às 

dificuldades emocionais do trabalho, expressões como “experiência dolorosa” e “é muito 

difícil” se repetiram várias vezes, principalmente nas narrativas que expunham experiências 

concretas com migrantes em situação de grande vulnerabilidade. Por outro lado, os próprios 

carisma e espiritualidade scalabrinianos parecem ser o caminho para recuperar forças e dar 

continuidade ao trabalho missionário. Somado a isso, considerar um apoio profissional para 

quem trabalha diretamente na linha de frente do atendimento, visando a saúde mental, pode 

ser considerado fundamental para o bem-estar individual e envolvimento nas atividades.  

 

Perfil dos migrantes atendidos 

 
A Casa de Acolhida, a partir dos diferentes projetos, atende migrantes 

moçambicanos repatriados da África do Sul; crianças repatriadas não acompanhadas, com 

suspeita de serem vítimas de tráfico de pessoas, que são encaminhadas pela Polícia de 

Fronteira, crianças migrantes vendedoras ambulantes; meninas migrantes que trabalham em 

casas realizando atividades domésticas, e mulheres e crianças migrantes que sofreram 

algum tipo de violência. 

 
22 Esse elemento também apareceu de forma recorrente na etapa da pesquisa realizada em Tijuana, fronteira 

Norte do México com os Estados Unidos. 
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A seguir apresentaremos o perfil dos migrantes repatriados e dos meninos migrantes 

vendedores ambulantes atendidos pela Casa de Acolhida, com base nas fichas preenchidas 

durante os atendimentos e nos relatórios institucionais.  

Segundo os dados do Centro Scalabrini, no período de 2014-2015 foram atendidos 

4.119 migrantes repatriados e 499 meninos ambulantes. Considerando o período de 2018-

201923 esse número passa para 7.693 e 173, respectivamente.  

 

 

Gráfico 1: Variação no número de atendimentos a repatriados e meninos ambulantes 

Casa de Acolhida, 2014-2015; 2018-2019 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 

 

 

Considerando a variação ao longo do período de 2014 a 2019 percebe-se um 

incremento de 87% no número de repatriados, totalizando 11.812 migrantes atendidos. No 

que se refere aos meninos ambulantes, no intervalo de cinco anos foram atendidos 672 ao 

total. Nota-se uma diminuição de 65% no número de meninos ambulantes beneficiados 

entre 2014 e 2019, registrando 173 atendimentos no último período mencionado. O gráfico 

a seguir ilustra este cenário.  

 

 

 
23 Os dados se referem ao período de março de 2018 a março de 2019. 
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Gráfico 2: Variação no número de atendimentos a repatriados e meninos ambulantes 

Casa de Acolhida, 2014-2015; 2018-2019 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 

 

Uma inferência para explicar essa redução, segundo a Ir. Carla, pode ser atribuída 

ao incremento das atividades de fiscalização por parte do Ministério do Trabalho de 

Moçambique, bem como pela incidência das campanhas contra o trabalho infantil 

realizadas ao longo dos anos. Ambos os fatores podem ter contribuído para a diminuição do 

número de vendedores ambulantes menores na vila e, consequentemente, na diminuição 

desse perfil nos atendimentos da Casa de Acolhida.  

 

 

A) Repatriados 

 

Os migrantes repatriados são um dos principais grupos migratórios vulneráveis que 

circulam na realidade de Ressano Garcia. Aqueles que não possuem documentos ou que 

estão com os documentos vencidos, quando detidos pela Polícia Sul-africana são 

encaminhados à delegacia. Alguns passam pela cadeia e depois vão para o Campo de 

Concentração de Lindela, Nelspruit e Komatipoort, na África do Sul. De lá são enviados 

para Ressano Garcia em machibombos24. 

O motivo principal que os leva a deixar a terra de origem é a extrema pobreza, a 

situação de vulnerabilidade em que vivem suas famílias e a falta de perspectiva para o 

futuro. Diz um migrante repatriado:  

 

 

“Pulamos a cerca, em busca da vida. Aqui, nossa família passa fome. Estamos 

sem trabalho, sem meios para cultivar a terra, sem água e sem dinheiro”. Outro 

migrante, também repatriado, assim se expressou: “Na minha Província, Gaza - 

está mal, lá deixei com a minha esposa duas crianças chorando de fome. Tentei 

 
24 Espécie de ônibus de transporte local. 
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buscar a vida na África do Sul e volto sem nada. Como regressar para minha 

casa?"(Trecho extraído dos relatórios institucionais da Casa de Acolhida, 2018).  

 

   

Ao chegarem ao Posto da Polícia de Fronteira estão, na maioria das vezes, feridos, 

doentes, só com a roupa do corpo - que muitas vezes está suja ou rasgada -, sem calçados 

nos pés, sem roupa de frio e sem dinheiro para regressar às províncias de origem. Muitos 

chegam com o coração dividido, pois deixaram na África do Sul a esposa, filhos e bens 

materiais. Sendo assim, acabam suscetíveis à exploração de atravessadores ao buscarem de 

todas as formas um meio para regressar ao país vizinho. 

 

 

Perfil dos repatriados atendidos 

 

Traçando um perfil dos repatriados atendidos na Casa de Acolhida temos o seguinte 

cenário: dos 9.371 repatriados atendidos no período de março de 2017 a março de 2019, há 

um predomínio daqueles procedentes de províncias do Sul do país, como Maputo (27%), 

Gaza (14%) e Inhambane (12%). Em seguida estão aquelas províncias do Centro, como 

Manica (11%), Sofala (10%) e Tete (9%), confirmando a tese de que a localização 

geográfica de Ressano Garcia, por ser fronteira do Moçambique com a África do Sul, tem 

grande poder de atrair os fluxos de pessoas, o que se reflete também nas estatísticas 

migratórias.  

 

Gráfico 3: Lugar de procedência dos repatriados – Casa de Acolhida, 2017-2019 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 

 

No que se refere à documentação, a maioria - 72% dos repatriados acolhidos - 

possuía algum tipo de documento oficial (entre Bilhete de Identidade, passaporte ou cédula 

pessoal). Entretanto, esse número cai consideravelmente, o equivalente a 28%, 
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considerando aqueles que possuíam apenas o passaporte, que é o documento necessário 

para realizar os deslocamentos internacionais. 

 

Gráfico 4: Situação de documentação dos repatriados – Casa de Acolhida, 2017-2019 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 

 

Nota-se, ainda, que um a cada cinco repatriados não possuía nenhum documento de 

identificação no momento em que foram deportados da África do Sul e encaminhados à 

Casa de Acolhida. 

Como contraponto, é importante perceber que esses dados sobre documentação são 

indicativos dos fluxos de pessoas sem a documentação necessária para entrar na África do 

Sul e, consequentemente, chama atenção para as situações de vulnerabilidade implícitas 

nesses deslocamentos, uma vez que não ter documentos deixam-nos mais expostos à 

violação de direitos. 
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Gráfico 5: Escolaridade dos repatriados – Casa de Acolhida, 2017-2019 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 

 

Por fim, considerando o nível de escolaridade dos migrantes repatriados temos a 

seguinte distribuição: 21% são analfabetos, 56% estudaram até o Ensino Primário, 

completo ou incompleto, e 23% tinham o Ensino Secundário como nível máximo de 

escolaridade. 

Tendo em vista o contexto que marca a trajetória dos repatriados, suas necessidades 

e seu perfil, em resposta a esta situação  um dos principais programas do Centro Scalabrini 

é o Programa Repatriados, que tem como objetivo acolher e sensibilizar o migrante 

repatriado sobre seus direitos e deveres, tecer algum diálogo que possa culminar em apoio 

aos que mais necessitam, tendo em vista o conceito de migração segura que visa 

sensibilizar e promover uma trajetória migratória com mais informação e resguardo. 

O programa envolve atividades nos dois lados da fronteira, tanto em Moçambique 

quanto na África do Sul.  Do lado sul-africano são feitas visitas ao bairro de Komatipoort e 

as Irmãs MSCS integram a Equipe Transfronteiriça, que atua no âmbito da formação sobre 

crianças repatriadas e suspeitas de sofrerem tráfico. Já em Ressano Garcia é feito todo o 

trabalho de acolhida aos migrantes repatriados da África do Sul no momento da chegada à 

fronteira, bem como o serviço de sensibilização e informação sobre a documentação 

necessária e sobre os meios de transporte caso queiram ir a Maputo ou a seus locais de 

origem. Alguns repatriados são encaminhados para o Centro Scalabrini onde têm acesso a 

alojamento, alimentação, roupas, etc. O auxílio de passagem é muito importante, tendo em 

vista que a maioria dos repatriados chega sem dinheiro, pois muitos tiveram que gastar tudo 

que tinham para sair da cadeia. 

O projeto também estabelece redes de comunicação e cooperação com a Polícia de 

Fronteira e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidade - INGC. Durante a rotina de 

atendimento aos repatriados, assim que os oficiais terminam seus informes, a palavra é 

passada aos ativistas da Casa de Acolhida que falam em changana, para orientação e 

assistência a quem precisa. É feita uma sensibilização sobre migração forçada e tráfico 
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humano, com propósito de evitar eventuais “armadilhas”. Também sobre documentação 

legal, direitos humanos e informações sobre as vantagens e as desvantagens de migrar para 

a África do Sul. A própria experiência de serem repatriados da África do Sul faz com que 

os migrantes entendam a importância e a necessidade de possuir a documentação regular. 

Assim, ter acesso a informações de qualidade e orientações legais os auxilia no 

planejamento de suas vidas a partir dali, bem como desperta para possibilidade de buscarem 

empregos formais em Moçambique.  

Ao serem levados para o interior da Casa de Acolhida é dado uma quantia referente 

ao valor da passagem de trem até a capital, Maputo. A depender do caso, quando são 

mulheres com crianças, por exemplo, outras formas de chegar até o local de origem são 

oferecidas pelas Irmãs MSCS. Também são estabelecidas redes de serviços com as 

instituições envolvidas na questão migratória para uma atuação mais eficiente ao migrante, 

principalmente mulheres e crianças. 

Para os ativistas que trabalham na Casa de Acolhida, os repatriados possuem 

vulnerabilidades específicas, considerando a forma com que são tratados na África do Sul – 

como pessoas “ilegais” – por terem sido detidas em prisões e por estarem mais vulneráveis 

à violência e traumas: 

 

 

Entrevistador - E sobre os repatriados, qual é a grande diferença, o que muda 

muito?  

Anatividade - Sim, o drama dos migrantes repatriados [é que] eles são detidos na 

África do Sul e quando ficam na cadeia, ficam um mês (aí depende de cada um), 

depois de ficar é transferido para outra cela e lá fica mais dias, e quando fica mais 

dias lá na cela deve ir ao julgamento. Depois do julgamento vai ser condenado a 

ficar na Lindela, então vai totalizar uns 6 meses, (...) outros que ficam 8 meses, 

outros devem pagar um certo valor para sair da cadeia. Por exemplo, uns 

migrantes que pagaram 400 rands para poderem sair, e quem não tem 400 rands 

vai ter que ir às celas para ser julgados e depois pagar.  Há outros que pagam 800, 

outros 1000 rands, então depois de serem repatriados ao posto da polícia de 

fronteira, chegando aqui no quartel (...) a polícia moçambicana é que recebe. 

Depois conversam com os migrantes, nos dão a palavra para podermos 

sensibilizar, sabem que trabalhamos com migrantes repatriado e devemos falar 

sobre os passaportes, e validar os passaportes.  Uma vez os migrantes que dizem 

que os dias que são dados no passaporte são muito poucos (são 30 dias) (...) E eu 

também tento sensibilizar os migrantes [que] há dois tipos de passaporte. Eu digo 

assim: isso porque tem um passaporte para mineiro, então o mineiro vai trabalhar 

em termos de contrato; o passaporte azul é pra viagem, visitar a família, fazer 

viagem e por essas razões têm esse passaporte. Para os que trabalham aqui na 

fábrica esse passaporte azul são praticamente 30 dias. É de viagem, não é pra 

trabalhar. Muitas vezes as pessoas da África do Sul os aceitam pra trabalhar, mas 

isso não é normal porque não vem contrato, então depois de sensibilizarmos esses 

migrantes, para aqueles que não têm condições para chegar nas zonas de origem 

as irmãs oferecem um certo valor. Esse dinheiro é um dinheiro de comboio, então 

quem não tem condições. Muitos têm conhecidos em Maputo, invés de ficar aqui 

em Ressano ou percorrerem o trajeto a pé, é melhor ir de comboio. Também 

emprestamos o telefone para falarem com a família, e se a família tem condições 

de enviar algum valor eles enviam para nossa conta; levantamos o valor e 

entregamos ao próprio migrante. Quando o migrante chega em casa a própria 

família faz questão de enviar uma mensagem de que chegou. No caso das 

mulheres com crianças, se a família não tem dinheiro, as irmãs dão o dinheiro 

para o transporte. Daqui pra Maputo são 150 meticais. 
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i) Crianças repatriadas 

 

As entrevistas com membros da equipe da Casa de Acolhida evidenciaram que 

existem casos de crianças (menores de 18 anos) que são deportadas da África do Sul 

desacompanhadas, o que requer uma abordagem diferenciada por parte dos ativistas. Esses 

menores muitas vezes foram atrás de promessas de trabalho na África do Sul, 

acompanhados por familiares ou não, e foram apreendidos pela polícia sul-africana por 

estarem sem passaporte e, portanto, deportados. Ao chegarem a Ressano Garcia, como não 

possuem familiares no local, são encaminhadas pela polícia local e pelos ativistas da Casa 

de Acolhida ao Centro de Maguaza, de Maputo, um órgão estatal que se encarrega de 

crianças não acompanhadas.  

Diferentemente dos jovens migrantes internos, que migram à Ressano Garcia por 

meio de contatos já estabelecidos e que contam com familiares e amigos na vila, os jovens 

repatriados não possuem a mesma rede de apoio e dependem da agência estatal para voltar 

a seu local de origem.  

 

 

Armando: As pessoas que necessitam de muita atenção são as crianças 

repatriadas, não os adultos, mas sim crianças, porque essas crianças saem com 

promessa de trabalho, vão com tio, vão com mãe, pode ir com familiar até, mas 

por não ter passaporte pode ser detido ao longo do caminho antes de chegar ao 

destino. Então quando é repatriada, a criança ali tem que passar documento da 

criança e às vezes chegam aqui não conhecem ninguém, não sabem o que é isto 

aqui, então temos que explicar o que estamos a fazer, qual é o benefício disto 

aqui. Depois daqui vai a um centro de Maguaza; no centro de Maguaza vai levar 

a criança até a casa da criança. Quando a criança começa a ouvir toda essa 

história, toda essa caminhada longa, a criança fica muito atrapalhada, e essa 

criança pode dizer que é muito...é muito...como posso dizer, está num risco, 

muito risco, porque ela não tem ninguém onde ela está. As crianças que saem de 

Inhambane de Gaza já saem com um destino que é aqui, se calhar tem um amigo 

aqui, já tem amigos aqui, familiares, os migrantes também repatriados é...às vezes 

alguém é detido mas já viajou mais vezes, já conhece Ressano, já conhece 

Maputo, então o sofrimento é muito sentimental, é muito diferente da criança 

repatriada da África do Sul que vem sem acompanhamento nem do pai, nem da 

mãe, nem do familiar (...) às vezes ela nem tem número de um familiar pra ligar, 

então tem que ficar com a criança, procurar saber de onde ele é, quantos anos 

tem. Às vezes são crianças que vêm do interior, não sabem falar português (...), 

ficam muito tímidos, de alguma forma nós temos que nos comunicar com a 

criança, então o pessoal que trabalha com elas são pessoas muito delicadas, 

assim.  

 
 

Segundo as Irmãs MSCS, esses casos de crianças repatriadas desacompanhadas 

acontecem com maior frequência no período de férias escolares. Já ocorreram casos em que 

a mãe conseguiu entrar legalmente na África do Sul, mas seus filhos atravessaram por meio 

de Mareyanes, de forma irregular. Após serem capturadas pela polícia sul-africana, as 

crianças são encaminhadas ao Centro João Batista Scalabrini, pois na região é a única 

instituição capaz de acolher crianças em tal situação, de forma momentânea e emergencial. 

Quando chegam ao final do dia, ou nos finais de semana, geralmente, pernoitam no Centro 

Scalabrini, até que sejam encaminhadas ao Centro de Maguaza.  
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B) Crianças migrantes internas 

 

Outro grupo que recebe atenção dos projetos e missão das Irmãs MSCS em Ressano 

Garcia é o das crianças migrantes – meninos vendedores ambulantes e meninas que 

trabalham no serviço doméstico. Segundo alguns colaboradores da Casa de Acolhida, o 

trabalho com esse grupo é mais complexo por se tratar de crianças e jovens de até 21 anos 

que, ainda que tivessem a motivação inicial de irem para a África do Sul, permanecem em 

Ressano Garcia por um tempo mais prolongado, tendo em vista que a vila é uma zona de 

grande movimento de veículos, turistas e caminhões de carga. Em última instância, trata-se 

de um fluxo de pessoas que não utilizam a fronteira apenas como um local de passagem.  

 

 

Ir. Carla – (...) O nosso foco maior era a migração interna, com os migrantes 

vindos de outros estados, que [tinham] o objetivo de atravessar a fronteira, porém, 

ao atravessar a fronteira eles ficavam ali porque viam outras possibilidades como 

vendedores ambulantes. Então nós percebíamos que esse é um trabalho principal, 

porque é com jovem e criança. E os repatriados são a maioria adulta já, o mineiro 

que tem possibilidades de se reerguer na vida. Mas a gente sempre ficava 

encucado com esses jovens... eles não vinham acompanhados, os pais liberavam: 

“podem ir pra trabalhar”. Não estudava mais, terminava a sétima, sexta, quinta 

classe e não tinha perspectiva mais... “eu vou trabalhar, vou conseguir fazer meus 

sonhos... é a Europa da África”. E ao chegar na fronteira eles se deparavam com 

as patroas. Cambistas, [em sua] maioria, que trocam dinheiro, e elas em casa 

tentavam fazer um segundo recurso financeiro, no sentido de produtos 

alimentícios, e precisavam de crianças pra ajudar a vender. Em Ressano a 

economia é vender, é vendedor ambulante, comércio informal, nada formal. É o 

maior corredor da África Austral, que tem maior movimentação... vimos que 

deveríamos trabalhar com essas crianças e adolescentes e que (...) o adulto 

consegue se defender, criança não. 

 

 

i) Meninos Ambulantes 

 

Especificamente sobre os meninos vendedores ambulantes, são jovens que saem de 

seus lugares de origem à procura de melhores condições de vida e também, muitas vezes, 

para ajudar os familiares que ficaram. Ao chegarem a Ressano Garcia, muitos são acolhidos 

por “patroas”, mulheres que produzem alimentos, como bolinhos de trigo e empanados, que 

pegam esses jovens venderem tais produtos na estrada, como vendedores ambulantes, em 

troca de um baixo salário, moradia (na casa da própria patroa) e alimentação.  

 

 

Anatividade - Sim, eles vêm pra cá pra Ressano pra trabalhar  e ter dinheiro, é pra 

ajudarem os familiares que ficaram porque outros familiares já são idosos, são 

velhos que não aguentam quase nada, só tem uma pequena machamba ao redor de 

sua casa, então o menino que já é um pouco grandinh já consegue sair pra poder 

trabalhar, poder ajudar os pais, o tio, a tia, avós com quem que está lá pra ficar. 
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Nesse sentido, o objetivo das ações das Irmãs MSCS e sua equipe de ativistas é 

acolher e proteger a criança e o menor migrante, oferecendo um espaço de confiança, de 

partilha de vida, evangelização, promoção humana e consciencialização sobre a realidade 

fronteiriça e a importância de ter documentos, conhecimento sobre seus direitos e deveres, 

contribuindo no seu processo de conquista de uma vida digna.  

Para isso, é feita a acolhida aos meninos migrantes, independentemente de sua 

origem cultural ou da religião que professam, proporcionando um espaço de encontro 

pessoal e comunitário, tendo em vista a unidade na diversidade e o respeito pela pessoa 

humana. Tenta-se criar condições para que os meninos dialoguem sobre suas dificuldades e 

busquem solucionar seus problemas.  

São oferecidas oficinas de capacitação profissional a partir do interesse dos 

meninos, além de água, lanche, pernoite para os que perdem o emprego e chamada 

telefônica para que possam estar em contato com seus familiares. Além disso, são feitas 

atividades de sensibilização com as autoridades civis e militares sobre a realidade da 

criança em movimento.  

Uma das atividades mais importantes com esse grupo é a da poupança controlada. 

As Irmãs MSCS possuem uma conta no banco e incentivam os meninos a depositarem o 

dinheiro que desejam guardar, sendo que cada depósito é registrado e controlado 

individualmente. Esse mecanismo é muito importante, pois a maioria dos jovens deseja 

guardar dinheiro para enviar às famílias, porém não possuem experiência no manejo 

financeiro.  

Outra questão é que contar com essa alternativa é também uma forma de proteger os 

meninos ambulantes da exploração laboral, tendo em vista que muitas patroas - com o 

argumento de que as crianças não sabiam lidar com dinheiro - prometiam o salário 

acumulado no final do ano e acabavam não fazendo os pagamentos de forma correta. De 

acordo com relatos dos ativistas, há crianças que ficam até seis meses sem receber o salário. 

Dessa forma, a poupança oferecida pelas Irmãs MSCS funciona não apenas como um 

controle para que os jovens possam receber mensalmente e ainda poupar esse dinheiro, mas 

garante a eles maior autonomia no gerenciamento de suas economias. 

 

 

Entrevistador - Eles conseguem então arrecadar dinheiro para ajudar, apesar do 

ganho mensal ser bem baixo? 

Anatividade - Depende de cada criança, porque nós temos encontros e nesses 

nossos encontros das quintas-feiras conversamos com nossas crianças sobre como 

administrar esse dinheiro. Isto porque algumas das crianças recebiam seu valor. 

Ao receberem o valor deixavam de novo em casa de patroa, e voltava em casa e 

não encontrava o dinheiro lá. As crianças vinham reclamando: “eu recebi! Minha 

patroa deu-me dinheiro, mas depois [ele] desapareceu”. Então nós sensibilizamos 

as crianças de que não é bom deixar dinheiro.  Uma vez que são crianças, não têm 

conta bancária. Uma vez que as irmãs abriram uma conta bancária pros meninos, 

pra quem tem um certo valor pra poder depositar um dinheiro,  a criança - o 

menino, nesse caso - porque são todos, todas as idades, vêm aqui na casa de 

acolhida, dizem que têm um certo valor pra depositar, nós passamos o número da 

conta, a própria criança chega lá entrega aquele número e o valor, e dão dois 

recibos. Daqueles dois recibos, (incompreensível) um fica no banco e outro 

recibo ele traz aqui para que nós possamos identificar que a criança depositou o 

valor lá. Se a criança não consegue escrever, não sabe escrever, então nós, 

ativistas, temos que escrever o nome. Temos uma ficha também, temos o controle 
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de [quanto] cada criança depositou, o valor X. Essa mesma criança deve assinar, 

e se precisar do seu valor é só vir e dizer “preciso do meu valor”, porque as irmãs 

também tiram cópia do recibo. A cópia do recibo ficava lá no centro (...) pode 

perder o recibo, mas nós temos já a cópia, confirmando que esse menino 

depositou o valor X. Então depositamos esse valor e outras crianças que 

depositam um valor (..) por exemplo, essa data festiva, muitos precisam comprar 

coisas pra família, eles vêm pedir. Muitas vezes eles vêm até as irmãs e pedem 

para comprar na África do Sul e entregamos às crianças e as crianças levam pra 

casa, e muitos aderem à conta bancária, muitos (...) 

 

 

Além dos serviços assistenciais já citados, também são desenvolvidas atividades de 

sensibilização a partir de reuniões periódicas com os meninos vendedores ambulantes, que 

se reúnem no local para receberem orientações básicas dos ativistas e das Irmãs MSCS, 

muitas vezes relacionadas ao trabalho que eles desempenham, mas também sobre direitos e 

deveres, higiene pessoal e educação. 

 

 

Ir. Lisete – (...) estudar é um direito da criança, estudar é um direito. Começamos 

a divulgar um pouco do direito da criança, e vem o menino e pergunta "eu que 

deixei de estudar, me tiraram da escola pra ser pastor? Isso é exploração?" ele faz 

a pergunta, daí nós vamos conversar.  

Entrevistador - E como responder isso? 

Ir. Lisete - Daí se você não está estudando a gente faz, daí chama os líderes da 

comunidade. Sempre tem muito bem formado a estrutura da comunidade, o 

presidente do bairro depois cada tanto tem um chefe de quarteirão, cada 10, 12 

famílias, ele vigia aquelas famílias, e é com esses que a gente trabalha pra ver 

onde estão as meninas, onde estão as crianças que vão estudar, onde tem algum 

conflito. Que nem esse caso aqui, a estrutura do bairro que toma conhecimento. 

Tem um que é chefe, que é presidente de todos. Depois, a cada 15 famílias tem 

um responsável; cada quarteirão tem secretários, adjuntos, tem estrutura dos 

bairros, uma comissão. Nisso eles são muito bem organizados aqui, então a gente 

chama qualquer movimento, coisa assim.  

 

 

São nesses encontros que os meninos fazem queixas sobre casos de exploração ou 

abusos cometidos pelas patroas ou pelas autoridades policiais, por exemplo. Alguns jovens 

despertam para problemas e violações que por ventura sofrem após escutarem os ativistas. 

Como a maioria das crianças fala changana ou xítsua, os ativistas se comunicam a partir 

dessas línguas, o que facilita a interação e gera o sentimento de maior proximidade. Quando 

esse tipo de situação é percebido, primeiramente, tenta-se resolver a questão entre os 

ativistas e as próprias crianças. Caso não seja de simples resolução, o assunto é tratado com 

as Irmãs Scalabrinianas, e estas podem chegar a conversar com as próprias patroas, e em 

casos mais extremos, a fazer denúncias às autoridades locais. Todos os casos podem ser 

acompanhados e negociados a partir de visitas domiciliares. 

 

 

Ir. Carla - A gente intervém. Por exemplo, ela prometeu “vou dar 100 reais por 

mês”, vamos dizer, e chega final do mês eles não recebem. Muitos não recebem, 

aí eles vêm falar comigo, a gente vai até a casa. Nem são os ativistas, vou eu 

mesma até a patroa e a gente faz negócio, "ah, mas não tenho dinheiro, não sei o 

que", mas você vai negociar: “vai dar 25, vai repartir, vai fazer alguma coisa, tu 

não vai iludir o menino”. A gente intervém e se não dá, a gente vai pra polícia. 

Entrevistadora - E se for o caso tirar o menino de lá? 
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Ir. Carla - Tirar o menino e encaminhar pra outro lugar... a gente faz essa 

intermediação, já fizemos reunião com as patroas já... 

 

 

Geralmente, a presença dos ativistas do projeto e das Irmãs MSCS costuma ser o 

suficiente para solucionar tais conflitos. Isso porque sob a figura das Irmãs Scalabrinianas, 

principalmente, é atribuída uma certa credibilidade e respeito, facilitando a negociação e a 

intermediação entre os meninos ambulantes, as patroas e as autoridades.  

 

 

Entrevistador - Já houve casos de ir à polícia? 

Anatividade - Ainda não fui, mas alguns colegas sim, mas eu não.  

Entrevistador - E a polícia nesses casos colabora... 

Anatividade - Sim, dão uma notificação. Quando dão a notificação levam para a 

patroa e quem leva a notificação não é a criança, já é a própria polícia É a polícia 

comunitária que vai deixar a notificação e marcam a hora, e [dizem que] devem 

se apresentar no posto às tantas horas, e assim a pessoa vai pra lá. Depois de lá 

vão conversar junto com a polícia e marcam o dia. Até um dia chegou a ser pago, 

uma dessas crianças que estou a falar, uma das crianças foi dado uns 10 mil 

meticais, e outra falaram que ia dar na semana seguinte  8 mil meticais, e os dois 

mil meticais iam enviar por empresa pra ele, foi bem resolvido, foi um sucesso 

para nós, né? 

 

 

As reuniões são espaços para repassar aos meninos informações de qualidade, 

visando a promoção da autonomia e o empoderamento a partir do conhecimento sobre 

questões relativas ao vínculo entre patrão e crianças migrantes, buscando, assim, prevenir 

casos de exploração laboral e de violação dos direitos da criança, bem como capacitá-los a 

dialogar com os patrões buscando alternativas caso existam conflitos.  

 

 

Ir. Carla - E espaço também de convivência porque ele se confronta né, entre eles 

porque tem reuniões semanais, e cada um conta sua história, de onde vem. Mas 

eles fazem amizade na estrada, porque a gente tem um psicólogo que vem 

trabalhar com eles também a questão de se cuidar, de se promover, de voltar a 

estudar. Casa de Acolhida é justamente (…) um espaço de convivência entre eles, 

que faz repensar o caminho. É jovem, por quê tu tá parado? Por quê tu não tá 

estudando? Se é explorado, muitos não sabem. Ganhando 2 mil acha que tá bem, 

ou mil… aí começa a contar, um ajuda o outro (…) a gente tenta fazer [com] que 

esse jovem perceba que eles têm os seus deveres mas [também] têm os seus 

direitos, que ele tem que lutar por isso… Agora a gente fala de todos os riscos de 

atravessar a fronteira, né, quando vem um repatriado jovem (…) que sofreu, que 

eles são explorados, são discriminados, a gente faz questão que esse repatriado 

venha aqui e conte a história, não é só um mar de rosas (...) é bom que eles 

escutem essas histórias. 

 

É importante perceber que as reuniões também criam espaços de entreajuda entre os 

beneficiários e consistem em uma estratégia para mobilizá-los a participar de outras 

atividades da Casa de Acolhida.  

 

 

Ir. Carla - (...) a gente tenta buscar meios de aumentar a autoestima deles, daí eles 

têm a missão, os velhos têm a missão de acolher os novos, então eles vão nas 

ruas, nas estradas e se cruzam e dizem "ah amanhã tem reunião"; eles já sabem 

que toda quinta, às 14h, tem reunião na Casa de Acolhida. É de praxe. Já faz 3 

anos que é toda quinta, 14h, reunião e depois cada dia tem uma atividade, curso 
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de inglês, corte de cabelo. Aí tem final de semana que a gente promove o 

campeonato de futebol que dura meio ano (...) é bom porque promove a 

integração, até melhoram... se desenvolvem, né, chegam mais, ficam mais soltos 

(...) 

 

 

A integração entre os meninos auxilia no desenvolvimento pessoal de cada um. De 

acordo com a Irmã, ao chegarem são muito tímidos, não conversam olhando nos olhos. 

Com o tempo, conforme vão participando nas atividades e convivendo com outros meninos, 

eles começam a se apresentar de forma diferente: 

 

 

Ir. Carla – (...) tu olha a pessoa, como ela chegou em Ressano... depois de um ano 

como ela [se] transforma, muda da água pro vinho. Claro, encontra amigos. 

Existe isso de ‘aqui é minha casa’, ‘aqui é minha família’. Nem a patroa é amiga 

como nós. Então qualquer problema eles vêm na nossa casa, se sentem 

acolhidos... se têm um problema com filho da patroa, ou com a patroa, eles vêm 

falar conosco, sempre, sempre. Eles convidam os outros. Qualquer atividade que 

temos a gente faz marcha, passeata (...) tem projetos que promovem campanha de 

sensibilização e eles vão tudo junto (...) 

 

 

Portanto, a Casa de Acolhida consiste em um espaço de sociabilidade e 

sensibilização, de formação, a partir das oficinas profissionalizantes que oportunizam 

outras formas de subsistência para os meninos migrantes, para além do ambiente doméstico 

e do trabalho. 

 

 

Foto 5: Torneio de futebol 

Fonte: Arquivo Centro Scalabrini 

 

Perfil dos meninos ambulantes atendidos  

 

  Os relatórios da Casa de Acolhida apontam que no período de 2017-2019 foram 

atendidos 340 meninos ambulantes. Segundo os colaboradores, a busca por autonomia é um 

dos principais fatores que motiva a saída desses meninos de suas terras de origem rumo a 

Ressano Garcia.  
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No que se refere aos locais de origem, a maioria tinha como lugar de procedência 

Inhambane (35%), Gaza (32%) e Maputo (30%).  

 

 

Gráfico 6: Lugar de Procedência dos meninos migrantes vendedores ambulantes - 

Casa de Acolhida, 2017-2019 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 

 

 

No que se refere à parentalidade, há um número expressivo (51%) de crianças 

migrantes órfãs - de pai, mãe ou dos dois. Considerar a orfandade é importante, não apenas 

por ser reflexo da baixa expectativa de vida da população moçambicana, que é de 58 

anos25, mas por ser um indicador da situação de vulnerabilidade dessas pessoas que chegam 

à fronteira, além de reforçar a importância do trabalho desempenhado pelas Irmãs MSCS 

junto às crianças migrantes. 

 

 
25 Banco Mundial, 2016. 
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Gráfico 7: Parentalidade dos meninos migrantes vendedores ambulantes                

Casa de Acolhida, 2017-2019 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 

 

 

Um dos pontos focais do trabalho das Irmãs MSCS em Ressano Garcia é auxiliar e 

orientar as crianças migrantes sobre a importância de ter documentação regular. Segundo os 

dados da Casa de Acolhida, dos meninos atendidos no período de 2017-2019, 66% 

possuíam a Cédula Pessoal e 28% o Bilhete de Identidade. Importante perceber a partir 

desses dados que ninguém afirmou possuir passaporte, o principal documento necessário 

para ir à África do Sul de maneira regular. 

Há ainda aqueles que não foram registrados ou que chegam à fronteira sem os 

documentos porque não os trouxeram. Isso exige um processo bastante difícil e trabalhoso 

para recuperá-los nas províncias de origem. 

 

 

Gráfico 8: Situação de documentação dos meninos migrantes vendedores ambulantes 

Casa de Acolhida, 2017-2019 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 
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Avançando na delimitação do perfil, no que se refere à escolaridade dos meninos 

ambulantes, apenas 2% eram analfabetos e 21% tinham concluído o Ensino Primário. 

Aqueles que tinham a escolaridade incompleta e os que não concluíram o ensino primário e 

secundário totalizavam 62% e 15%, respectivamente.  

 

 

Gráfico 9: Escolaridade dos meninos migrantes vendedores ambulantes                 

Casa de Acolhida, 2017-2019 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 

 

 

Chama atenção o alto índice dos que não tinham concluído o ensino primário e nem 

o secundário (77%), apesar da grande insistência por parte das Irmãs MSCS e dos ativistas 

sobre a importância de concluir os estudos, bem como as atividades oferecidas pela Casa de 

Acolhida nesse âmbito.   

 

  

ii) Meninas Migrantes internas 

 

A missão MSCS em Ressano Garcia também tem como público-alvo as meninas 

migrantes especialmente, por constituírem a parcela mais vulnerável dentro do universo dos 

migrantes atendidos, sendo de suma importância o acompanhamento personalizado a cada 

menina migrante, objetivando dar orientações no âmbito da prevenção, tratando temas 

como planejamento familiar, gravidez precoce e exploração laboral e sexual. 

Tendo em vista as dificuldades e a resistência para se aproximar e desenvolver um 

trabalho mais direto e duradouro com as meninas migrantes, como estratégia os ativistas e 

as próprias Irmãs MSCS utilizam as visitas domiciliares para entrarem no universo delas – 

a saber, a casas das patroas, onde essas meninas vivem e trabalham. A partir dessa 

aproximação é feito o convite para as meninas participarem dos cursos que são oferecidos 
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nas oficinas, enfatizando a importância sobre a continuidade ou a volta aos estudos, a 

depender de cada caso. 

Além disso, através das visitas é possível fazer um trabalho de sensibilização com 

as patroas, mostrando as vantagens de ter a criança na escola e nos cursos 

profissionalizantes. De igual modo, fala-se sobre a importância da prática de esportes e das 

atividades culturais para as crianças e seu desenvolvimento. Entretanto, tem sido um grande 

desafio conseguir resultados, porque as patroas não aceitam facilmente liberar as meninas 

para fazerem parte das atividades da Casa de Acolhida, sendo muito comum casos de 

desistência e evasão. 

Segundo os ativistas, a maioria tinha como lugar de origem as províncias de 

Inhambane e Gaza. Ainda que seja um perfil mais difícil de alcançar, em 2018, segundo os 

dados da Casa de Acolhida, foram atendidas 100 meninas migrantes, o que representa um 

aumento de 113% se comparado com os dados de 2014, ano em que se registrou 47 

beneficiárias.  

 

Gráfico 10: Número de meninas migrantes atendidas                                                 

Casa de Acolhida, 2014-2018                                                       

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 

 

 

No âmbito das atividades oferecidas pelo Centro Scalabrini e pela Casa de Acolhida 

especificamente para as meninas, destacam-se as reuniões com o psicólogo e as reuniões 

semanais com as Irmãs MSCS e os ativistas. 
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Foto 6: Encontro com as meninas migrantes na Casa de Acolhida 

 

Fonte: Arquivo Centro Scalabrini 

 

 

Segundo as Irmãs Scalabrinianas, a separação entre os grupos se dá principalmente 

devido às diferenças laborais entre os dois gêneros: as meninas costumam trabalhar dentro 

da casa das patroas, ou vivem com familiares fazendo atividades domésticas de limpeza e 

cuidado. Os meninos também podem viver com as patroas, porém trabalham nas ruas como 

vendedores ambulantes. 

Os temas trabalhados com cada grupo também variam. Por exemplo, com os 

meninos migrantes são abordados, principalmente, temas laborais, como problemas no 

recebimento de salário, e a questão da documentação. Já com as meninas, os assuntos 

incluem gravidez indesejada e métodos anticoncepcionais, casamentos prematuros e a 

prevenção contra o tráfico humano para fins de exploração laboral ou sexual.  

 

 

Entrevistador - Entre meninos e meninas, existe algum tipo de tratamento 

diferenciado, é necessário fazer algum atendimento diferente entre meninos e 

entre meninas? 

Armando - Nesse caso, sim, existe um atendimento diferenciado porque, porque... 

temos adolescentes, então, como a gente faz reunião aqui às quintas-feiras, nós 

concluímos não juntá-los - as meninas e os meninos - para fazer a reunião, só em 

dia de festa, de abertura, encerramento, essas coisas. Mas as reuniões nós damos 

aos meninos.  

Entrevistador - Por quê? 

Armando - Bom, porque os nossos meninos são, muitos deles, vendedores 

ambulantes, então eles têm mais tempo na quinta-feira, aliás, à tarde, então de 

manhã não tem muito tempo, eles estão ocupados a vender. As meninas vão à 

escola, as meninas trabalham nas casas, trabalho doméstico, ou muitas das 

meninas estão a viver com as tias, as mulheres são assim. Então, as meninas... 

têm aquelas que vão à escola de tarde, têm tempo de manhã, aquelas que vão à 

escola de manhã, têm tempo de tarde. Se queremos fazer um encontro para os 

meninos de manhã tem que ser no sábado. Sim, temos que fazer um convite à 

patroa, vamos ter um encontro com os meninos... então por esse pequeno desafio 

nós não juntamos ainda, sim... e porque muitas meninas fazem curso de costura e 
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fazem lá no Centro Scalabrini, então aqui faz ciclos de inglês e corte de cabelo 

então elas estão muito lá no Centro e os meninos estão muito aqui. Aqui é perto 

da praça, na rua, os meninos hão de sempre passar aqui e beber uma água, passar 

aqui em qualquer necessidade. Agora as meninas só saem de casa [para ir] ao 

centro e volta. Já o menino sai de manhã, vai à praça, trabalha todo dia, e pode 

passar por aqui, sim. Então as meninas podem passar por aqui quando é curso de 

inglês, o curso de inglês já é aqui, então elas passam por aqui, sim, mas encontro, 

reunião, sensibilização assim, na quinta-feira é muito mais (incompreensível) 

com os meninos, então é um bocadinho diferente. 

 

 

Segundo os dados da Casa de Acolhida e do Centro Scalabrini, os cursos com maior 

adesão de meninas são aqueles de corte e costura e artesanato. Já os cursos de inglês e de 

corte de cabelo são mais frequentados por meninos. 

 
 

Foto 7: Curso de Corte e Costura e Patch 

 
Fonte: Arquivo Centro Scalabrini 

 
 

C) Mulheres migrantes  

 

Analisando os dados da Casa de Acolhida, no período de 2014 a 2018, foram 

atendidas 482 mulheres. Comparativamente, nota-se que o número de mulheres migrantes 

atendidas é inferior ao de homens, porém o grupo de beneficiárias do sexo feminino foi 

crescendo ao longo do período, representando cerca de 30% em 2018. As ações 

desenvolvidas são de acompanhamento do movimento das mulheres e crianças que 

atravessam a fronteira de forma irregular, e o regresso para seus locais de origem. 
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Gráfico 11: Número de mulheres migrantes atendidas Casa de Acolhida, 2014-2018 

 
Fonte: Elaborado pela equipe de pesquisa com base nos relatórios do Centro Scalabrini 

   

Ainda que seja uma parcela menor, esse público-alvo carece de uma atenção 

específica, tendo em vista os vários fatores que compõem um quadro de vulnerabilidade: o 

gênero, a condição de migrante e por trabalharem no âmbito doméstico. Esse cenário se 

torna mais delicado no caso de estarem grávidas ou acompanhadas de filhos pequenos. 

Casos reportados pelas Irmãs MSCS dão conta da alta frequência de casos de 

estupro de meninas jovens e como isso se torna algo naturalizado para os chefes de 

comunidade, que são autoridades locais e que ora acobertam, ora tomam medidas leves 

cobrando uma multa irrisória ao violador. Um dos casos foi conhecido pelas Irmãs MSCS 

por meio de uma denúncia dos ativistas: uma menina de 13 anos foi estuprada por um 

homem mais velho da mesma comunidade, portador do vírus HIV. O chefe da comunidade 

então multou o agressor e esta foi a única medida tomada. A menina só foi levada ao 

hospital para tomar as medidas necessárias graças à intervenção das Irmãs MSCS, que 

também buscaram formas de oferecer apoio psicológico a ela.  

 

 

Ir. Lisete – (...) então a menina foi estuprada, os ativistas falam “olha, irmã, a 

menina foi estuprada e o senhor [que a estuprou] tem HIV”, vieram então 

conversar conosco. Fomos à comunidade, chamamos a ativista, ela veio, 

conversou, chamou a nós. Daí nós reunimos a estrutura da comunidade, 

perguntamos o que tinha acontecido. “A menina tá assim”, “esse ano aconteceu 

isso”, e eles ficam: ‘não, não, não’ e disse: “nesse caso não pode ficar assim, a 

menina tem que ir pro hospital. Uma que o senhor tem HIV, tá fazendo 

tratamento, outra que a menina ficou com trauma, né.” Imagina, né: menina de 

11, 12 anos perdeu a mãe lá de Maputo; veio na casa duma parente e foi 

estuprada aqui; ainda foi estuprada, fechada, [ele] amarrou ela em casa e deixou 

ela lá. Levou um trauma dele se ela gritasse ele ia incendiar a casa (a casa é de 

caniço).  Além do trauma, ele ameaçou com tudo, que ia incendiar se ela não 

deixasse (...) e se ela gritasse pra alguém (...) então ela levou um trauma quando 

encontraram ela, ela tava... né? Então esse senhor disse "não, não" entre eles lá. 

Quando nós fomos pra lá já tinham reunido o secretário, comissão da 

comunidade, né? Então tem o secretário adjunto, comissão, né? Se reuniram e 

chamaram o fulano, o estuprador. (...) a menina nem olharam, nem quiseram 
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saber. Deram tipo uma multa [para o estuprador] (...) como vou dizer… pagaram, 

indenizaram, né? “Então, tu deixa uns 200 aqui, 200 aqui e 200 aqui, pra senhora, 

pra família, pra tia da menina (que era responsável)”.      Acabou, mas não é 

assim, né? Nós fomos lá depois, no outro dia, e já tinham acertado. "não, 

acertamos tudo acertamos tudo". "como acertaram tudo, o que que foi feito?", e 

ele disse "não, nós já acertamos”. “Ele pediu desculpa, ele já acertou, não vai 

fazer mais, não sei o que, nós vamos cuidar dele" e tal. E eu disse "e a menina?", 

"a menina acho que tá... tá lá, né?" nem viu, então, "mas como pedir desculpa a 

menina tem que saber que o senhor já pediu desculpa, não é o suficiente isso, nós 

temos que levar a menina para o hospital”. Trouxemos aqui pra falar com o 

psicólogo tentar conversar um pouco com ela, mas um trauma, meu Deus né, e 

ficou assim, né? Esse é um dos casos, né? 

 

 
Desenvolver atividades como grupos de conversas entre mulheres, a exemplo de um 

específico sobre empoderamento da mulher realizado em conjunto com a Organização 

Internacional para as Migrações (OIM), torna-se fundamental nesse contexto. Esses grupos 

visam esclarecer direitos, orientar sobre como prosseguir em casos de agressões ou abusos 

sexuais. 

 
 

D) Vítimas de Tráfico de Pessoas 

 

A presença de mulheres e crianças suspeitas de sofrerem tráfico humano e de 

crianças não acompanhadas é uma realidade em Ressano Garcia. Muitas são vítimas de 

promessas enganosas para irem à África do Sul e outras tantas são barradas na hora de 

atravessar a fronteira, por falta de documentos.  

A Casa de Acolhida também busca trabalhar com esse perfil, colaborando com o 

Grupo de Referência Fronteiriço. Como as Irmãs MSCS fazem o acolhimento emergencial 

dos recém-chegados na fronteira, quando é detectado que a pessoa migrante foi traficada da 

África do Sul, é feito o encaminhamento à Casa de Acolhida para uma primeira entrevista. 

Feito isso, a Polícia de Fronteira faz a condução ao Centro de Maguaza – um centro de ação 

social governamental especializado no acolhimento de vítimas de tráfico humano – para 

receberem atendimento psicológico e auxílio para retornarem a seus locais de origem.  

Um projeto da OIM, em 2018, visou trabalhar a questão do tráfico em conjunto com 

a Casa de Acolhida. Os ativistas fizeram formação com psicólogos, psicoterapeutas e 

psiquiatras. Além desses espaços formativos, a equipe da Casa de Acolhida se deslocou às 

províncias de origem das crianças migrantes que estão em Ressano Garcia, como 

Inhambane e Gaza, para realizar atividades de sensibilização aos líderes comunitários 

acerca dos perigos nos percursos migratórios e sobre questões relacionadas ao tráfico de 

seres humanos. 
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i) Tráfico de órgãos 

 

Segundo relatos das Irmãs MSCS, em Ressano Garcia registram-se casos de tráfico 

de órgãos de forma relativamente periódica. As ações concernentes a este assunto, por parte 

da Casa de Acolhida, se dão no âmbito da prevenção e da sensibilização, principalmente 

com as crianças.  

A Irmã Carla, em entrevista, explicita a complexidade em se “entender” a questão 

do tráfico humano e do tráfico de órgãos no continente africano – seja por questões 

culturais ou econômicas:  

 

 

Ir. Carla – (...) mas não existem muitos casos, mas o tráfico de pessoas muito 

forte é [para fim] laboral e sexual, mas tem muito também tráfico de órgãos. Uma 

vez recebeu 30 meninos num caminhão, criancinhas que eram pra ser... é que em 

Moçambique não existe doação de órgãos, não existe tratamento nesse sentido. 

Na África do Sul sim, único país do continente que tem esse sistema de doação de 

órgãos. Então mesmo os médicos são coniventes com esses tráficos de órgãos. 

Moçambique como é pobre, oferecendo um saco de arroz de feijão pra família 

eles cedem a criança. Mesmo casamento prematuro á é permitido. Os pais 

vendem as filhas, é uma questão cultural muito... complexa vai além da nossa 

lógica, entendeu?  

 

 
O assunto “tráfico de órgãos” tem sido um desafio para pesquisadores da área 

justamente pelo motivo do tabu existente na sociedade moçambicana no que se refere às 

atividades de magia, que são comuns em vários países africanos. Não se fala abertamente 

sobre isso e quando ocorrem casos de apreensão, as autoridades locais sofrem com a falta 

de informações. Justamente por ser tabu, há uma dificuldade de organizações com foco nos 

direitos humanos intervirem mais diretamente sobre o tema. 
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A MISSÃO MSCS EM RESSANO GARCIA EM PERSPECTIVA 

 

Neste capítulo serão apresentadas inferências a partir da pesquisa Reconstruir a vida 

nas fronteiras: Assistência e proteção a migrantes e a refugiados – Etapa 

Moçambique/África do Sul, que buscou analisar as ações que as Irmãs Scalabrinianas 

desempenham em seu serviço aos migrantes, diante do desafiador contexto migratório na 

fronteira entre o Moçambique e a África do Sul.  

O modelo da missão MSCS em Ressano Garcia entende que os migrantes em geral, 

e as crianças e os jovens em mobilidade, de forma específica, são pessoas em situação de 

vulnerabilidade. Entretanto, não nega sua condição como sujeitos de direitos com 

capacidade de agência. Em outras palavras, entende que não são meras vítimas de um 

contexto adverso, mas que atuam ativamente na reconstrução de suas vidas e trajetórias na 

fronteira, sendo seu papel apenas apoiar e impulsioná-los. 

 No caso específico da mobilidade infantil, há um esforço para se aproximar dos 

valores e crenças locais para compreender a realidade dessas crianças e o significado de 

estar em Ressano Garcia ou de ir para África do Sul, para além da “fuga” de um contexto 

de pobreza, mas como parte do leque de possibilidades que conforma suas estratégias de 

sobrevivência no âmbito individual e familiar, e seus processos de desenvolvimento pessoal 

em busca de autonomia e de tornar-se adulto. Isso faz toda diferença no trabalho 

desenvolvido, pois tenta viabilizar outras formas de sociabilidade no intuito de equilibrar as 

questões estruturais, laborais e o acesso a direitos, incidindo, em última instância, na quebra 

do ciclo de perpetuação da pobreza. Acreditar no potencial dessas crianças, e tentar 

potencializar isso através das atividades e projetos, é uma forma de valorizar seu 

protagonismo, refletindo, portanto, o Carisma Scalabriniano. 

A seguir serão apresentados os principais aspectos que dizem respeito aos impactos 

da intervenção que a Missão Scalabriniana alcança junto aos migrantes em Ressano Garcia 

e região; os principais desafios no âmbito do desenvolvimento do trabalho e as perspectivas 

futuras de atuação. 

 

 

Impactos da missão MSCS em Ressano Garcia 

 

A compreensão da migração como um recurso que as pessoas se valem para a sua 

afirmação e realização da vida, uma prática usual acionada na reconstrução do cotidiano 

que não se pode impedir (INGLÊS, 2019), justifica um olhar atento sobre as intervenções 

realizadas junto aos migrantes diante das consequências, não intencionais, decorrentes do 

movimento migratório.  

Historicamente, o Centro João Batista Scalabrini foi, e ainda é, a única instituição 

na região de Ressano Garcia que oferece de forma gratuita assistência às pessoas em 

mobilidade. Desde que iniciaram, em 1994, a missão acompanhou diferentes períodos, 

perfis e desafios migratórios, tendo que se reinventar para se adaptar às novas demandas 

decorrentes da realidade migratória vigente. Inicialmente, trabalhou-se com os órfãos da 
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guerra civil moçambicana, passando pela pandemia de AIDS, entre as décadas de 1990 e 

2000, e, atualmente, lida com fluxos de repatriados e pessoas que tentam cruzar a fronteira, 

por vezes aliciadas por redes de tráfico humano, e, especialmente, com os fluxos 

migratórios de jovens e crianças vindos do interior do país em busca de oportunidades na 

área fronteiriça e/ou no país vizinho. 

A seguir serão elencados os principais impactos alcançados: 

1. O serviço das Irmãs MSCS em Ressano Garcia se apropria de uma abordagem 

humana e propositiva acerca do fenômeno migratório, reconhecendo nas pessoas em 

mobilidade atores autônomos com capacidade de agência e de elaborar estratégias 

de sobrevivência, e a partir disso se coloca como ator intermediário que pode incidir 

e gerar impactos nas trajetórias de vida dessas pessoas, potencializando seu 

protagonismo. 

2. Para dar conta da diversidade de perfis e de situações migratórias, a missão conjuga 

projetos e atividades de assistência emergencial – com os diferentes perfis 

migratórios – com estratégias de atuação de largo prazo, nas quais o perfil 

prioritário consiste nas crianças e jovens migrantes, meninas que trabalham no 

serviço doméstico e meninos vendedores ambulantes, buscando incidir sobre suas 

trajetórias de vida, no âmbito da assistência e proteção. 

a. A assistência emergencial se configura a partir da ajuda humanitária aos 

migrantes em suas necessidades mais básicas, como alimentação; roupas e 

calçados; meios de comunicação para contato com a família; pagamento de 

passagens de retorno ao local de origem ou, pelo menos, para chegar até a 

capital, Maputo; acompanhamento de pessoas doentes aos postos de saúde, 

doações de kits de higiene, entre outros. Esse trabalho alcança 

majoritariamente os repatriados, com quem é desempenhado um trabalho 

personalizado de acolhida e de sensibilização, buscando informá-los sobre 

os perigos inerentes ao cruzamento irregular da fronteira, bem como 

conscientizar sobre as vantagens da migração regular, especialmente para a 

prevenção de abusos, crimes como o tráfico de pessoas e vulnerabilidades na 

travessia. Esse atendimento humanizado por parte da equipe da Casa de 

Acolhida no posto de fronteira, que é o âmbito de atuação da polícia 

migratória, faz diferença para aqueles que passam por um momento de 

grande desalento, sendo esta uma resposta humanizada. 

b. O trabalho que as Irmãs MSCS desenvolvem, providenciando a 

documentação para as pessoas em mobilidade, é um modo de interferirem no 

próprio processo de imigração, na tentativa de torná-lo mais humano, ou, ao 

menos, controlar os possíveis danos e perigos que a imigração irregular 

implica.  

c. As estratégias de atuação e acompanhamento a longo prazo miram 

especialmente as crianças e jovens migrantes, numa tentativa de incidir 

sobre suas trajetórias de vida, no âmbito da assistência e proteção, sendo 

uma resposta a um contexto de vulnerabilidades e pobreza. A atuação busca 

incentivar e garantir o acesso a uma educação integral, não limitando-se à 

educação escolar, mas oferecendo outras perspectivas profissionais por meio 
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de oficinas profissionalizantes, como cursos de inglês, carpintaria e corte e 

costura. 

d. Também se busca prover um espaço de socialização para além do ambiente 

de trabalho e do âmbito doméstico/privado da casa das patroas. Dessa forma, 

o espaço e estrutura do Centro Scalabrini proporciona a realização de 

atividades lúdicas, culturais, de lazer e interação coletiva. Em eventos como 

o campeonato de futebol, em que se busca trabalhar a integração do grupo a 

partir do esporte, incentiva-se que a organização seja feita pelos próprios 

jovens migrantes, dando a eles a oportunidade de serem protagonistas das 

próprias ações. 

e. Um trabalho contínuo de sensibilização é feito não apenas com as crianças, 

mas com a sociedade em geral e com as patroas, divulgando informações 

sobre os direitos que as crianças têm de irem à escola, de receberem 

corretamente os seus salários, ajudando, assim, a criar consciência e incidir 

sobre as relações de trabalho, diminuindo a exploração.  

f. Outra importante iniciativa se refere à mediação que o Centro Scalabrini faz 

entre as crianças e as patroas em casos de conflitos ou desacordos. Por 

exemplo, é disponibilizada uma conta bancária para que os meninos 

consigam guardar o que ganham como vendedores e manejar o próprio 

dinheiro. Além de proporcionar uma maior autonomia dos beneficiários em 

relação às patroas, minimiza as chances de serem explorados e não 

receberem o salário combinado. Esse papel que as Irmãs MSCS exercem na 

sociedade local de Ressano Garcia, como “autoridade mediadora”, concebe 

também uma estratégia de atuação para a proteção das vítimas de 

exploração, e uma forma de evitar que violações se repitam.  

g. Especificamente no caso das meninas, que se apresentam ainda mais 

vulneráveis que os meninos, considerando que trabalham no âmbito dos 

serviços domésticos e do cuidado na casa das patroas – consequência da 

divisão sexual do trabalho (HIRATA; KERGOAT, 2007) – tendo 

prevalência de sua presença nos ambientes privados, as atividades de 

sensibilização que são realizadas junto às patroas são de suma importância e 

se mostram eficientes ao sensibilizá-las sobre a necessidade e os benefícios 

em se conceder tempo às meninas, para que possam participar das atividades 

do Centro Dia, ou até mesmo frequentar as aulas regulares da escola.  

h. Como metodologia de trabalho, os projetos contam com os chamados 

ativistas, que em sua maioria são jovens que já passaram por atividades da 

Casa de Acolhida e que foram contratados pelos projetos a auxiliarem o 

andamento das atividades. É uma forma de oferecer um atendimento 

humanizado e mais próximo da realidade dos beneficiários, uma vez que 

possibilita a comunicação nas línguas locais, fortalecendo o sentimento de 

pertencimento e acolhida. Ainda, cria um ambiente mais propício para que 

se sintam motivados a continuar nos projetos, e oportuniza momentos de 

partilha e de feedback sobre as atividades, inclusive, possibilitando 

sugestões sobre como aprimorar as atividades realizadas.  
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Desafios para o desenvolvimento do trabalho 

 

Para além dos impactos que a missão MSCS gera para os migrantes atendidos em Ressano 

Garcia, é importante considerar os limitadores, que podem ser de diversas ordens.  

1. A característica da missão em região de fronteira implica considerar que os perfis 

atendidos, salvo algumas exceções, se caracterizam por uma população em trânsito 

ou de passagem. Nesse sentido, o caráter temporário e a volatilidade decorrente 

trazem desafios para a continuidade das ações, especialmente aquelas de longo 

prazo. Além disso, é preciso ter em mente que os migrantes que por ali passam 

estão continuamente em busca de novas oportunidades e que nesse contexto 

questões como educação e saúde acabam ficando em segundo plano, sendo esse um 

dos grandes desafios para conseguir a adesão e, principalmente, garantir a 

continuidade da participação nos projetos oferecidos na região. 

2. Conciliar as atividades emergenciais com aquelas mais duradouras, no caso dos 

repatriados, por exemplo, também desafia a Missão Scalabriniana em Moçambique. 

Isso porque, hoje, o trabalho com esse perfil se limita ao atendimento emergencial 

no posto de fronteira, sendo inviável acompanhá-los em seus percursos de 

reinserção aos lugares de origem. O retorno pode ser um momento delicado na vida 

do migrante, especialmente quando se trata de repatriamento forçado, que implica, 

muitas vezes, frustração e resignação por perder oportunidades de uma vida melhor 

na África do Sul. Nesse sentido, se faz necessário uma estrutura de atendimento 

mais complexa, que envolva não apenas o momento de chegada ao posto de 

fronteira, mas inclua de fato a reintegração no território de origem. Na falta de uma 

rede de instituições – governamentais e da sociedade civil - a Casa de Acolhida faz 

o que pode. Uma alternativa poderia ser desenvolver um serviço coordenado com a 

Missão Scalabriniana de Maputo, através da CEMIRDE, unindo esforços para a 

troca de informações, dados e para implementação de boas práticas para o 

acolhimento aos migrantes mais vulneráveis.  

3. No âmbito do atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, a dimensão 

da saúde psicológica também se mostra relevante nas considerações, tendo em vista 

a intensa jornada de trabalho, bem como as demandas que as pessoas atendidas 

trazem.  

 

 

Perspectivas futuras de atuação 

 

 As perspectivas futuras da atuação das Irmãs MSCS em Ressano Garcia se dão em 

torno da implementação do Centro Dia, que começou suas atividades nos prédios do Centro 

Scalabrini em 2019, para além das atividades corriqueiras da Casa de Acolhida com os 

migrantes repatriados. 

Com perspectivas de aumentar a capacidade de pessoas atendidas pela instituição,e 

provendo atividades no âmbito da educação integral das crianças e jovens migrantes, o 



83 
 

Centro Dia tem o desafio de dar continuidade às atividades e, ao mesmo tempo, 

incrementar a capacidade de alcance para com as meninas migrantes, tendo em vista as 

condições limitantes de trabalho com esse perfil expostas anteriormente no capítulo 2.  

Uma forma de conseguir alcançar esse objetivo poderia se dar através da 

metodologia chamada “transversalização de gênero” (Gender mainstreaming), um modelo 

amplamente utilizado no âmbito das organizações internacionais e das Nações Unidas26 que 

considera a questão de gênero e as pautas como o direito das mulheres em questões 

laborais, sociais e sexuais durante o planejamento das ações e dos projetos. O conceito tem 

como pano de fundo a ideia de que as políticas de intervenção têm impactos diferentes para 

homens e mulheres, sugerindo, portanto, considerar as especificidades de cada gênero na 

tomada de decisões, no intuito de promover de fato a igualdade (LOMBARDO, 2006). É, 

portanto, uma estratégia para que todas as pessoas, independentemente do gênero, se 

beneficiem dos projetos implementados de igual maneira.  

  

 

 
26 C.f. United Nations. "Report of the Economic and Social Council for 1997". A/52/3.18 September 1997. 

Disponível em: https://www.un.org/documents/ga/docs/52/plenary/a52-3.htm 

https://www.un.org/documents/ga/docs/52/plenary/a52-3.htm
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