
A hospitalidade e os estrangeiros em tempos de terror e migração. 
“Qual é o povo ao qual cheguei desta vez? São ladrões inumanos ou partidários 
do sagrado direito da hospitalidade?”, perguntava-se em outros 
tempos Ulisses, arquétipo de todos os migrantes. De Elke Dauk 
 
“Por que eu deveria ter a consciência intranqüila, ao passar 
pessoas pela fronteira?”, pergunta ao guarda da fronteira, 
num documentário da TV alemã, uma jovem traficante de imigrantes 
ilegais que foi pega na fronteira entre a União Européia 
e a Ucrânia. “Será que esta gente não tem o mesmo direito 
a levar uma vida boa?” Esta é a questão central que nos é 
colocada por todos os refugiados. Porque aquilo que para uns  
é um dique necessário para conter o fluxo sempre crescente 
de imigrantes ilegais, é para outros a única réstia de esperança. 
Em toda parte. Em toda fronteira. Naquela que separa os  
Estados Unidos do México, nos milhares de quilômetros da 
nova fronteira oriental da União Européia, como é o caso no 
mencionado documentário de TV, ou, mais dramaticamente 
ainda, no Sul da Europa, nas costas mediterrâneas da Espanha, 
da Itália e da França. 
Para chegar até lá, incontáveis africanos se põem a caminho 
durante meses, alguns até mesmo durante anos. Fogem 
da fome, da miséria, do genocídio. E, quando têm sorte, chegam 
ao pequeno território espanhol, ou seja, europeu, no 
Norte da África. Mas há um ano o que os espera ali é apenas 
um muro muito bem vigiado que deve mantê-los fora, e guardas 
de fronteira que os prendem, os internam durante algum 
tempo, para depois mandá-los de volta para o lugar de onde 
partiram. Outros tentam vir pelo Mar Mediterrâneo, sobretudo 
durante o verão, em minúsculas embarcações, em navios  
cargueiros desesperadoramente superlotados. Muitos chegam 
até onde querem, e muitos morrem afogados. Seja a pé, 
por caminhos furtivos, seja pelo mar, todos eles estão à procura 
de uma nova pátria. É para isso que eles enfrentam as 
maiores dificuldades, atravessando um mundo hostil, cheio 
de inimigos e inimizades, em que só podem sobreviver pela 
audácia e pela astúcia. Destinos que lembram, em mais de um 
sentido, o lendário Ulisses. 
Porque também Ulisses, arquétipo de todos os migrantes, 
perambulou durante dez anos pelo Mar Mediterrâneo, à procura 
de sua pátria, Ítaca, chegando como náufrago andrajoso 
e miserável em muitas ilhas e costas mediterrâneas, perguntando- 
se vezes sem fim: “Qual é o povo ao qual cheguei desta 
vez? São ladrões inumanos ou partidários do sagrado direito 
da hospitalidade?”. 
 
A procura de outras orlas 
Segundo a antropóloga cultural Regina Römhild, que pesquisa 



os caminhos e as vidas dos migrantes de hoje, a Odisséia 
mostra que este “estar à procura de outras orlas” se repete 
constantemente. Faz parte da condição humana, tal como a 
respiração. “O encontro com o estrangeiro é o motor essencial 
do desenvolvimento da humanidade; sem ele não haveria inovação, 
não haveria desenvolvimento cultural. A bem dizer, 
não haveria nada.” Até mesmo a lista de truques dos migrantes 
é semelhante em todos os tempos. Atravessam por túneis 
que eles mesmos cavaram, trepam por cima de muros, escondem- 
se em porta-malas, contêineres, caixotes. Só a maneira 
de lidar com este próximo muda radicalmente de acordo com 
o tempo, a cultura e a política. O imigrante ilegal vindo da África 
ou da Ucrânia, do México ou de outros países latino-americanos, 
é indesejado e desprezado. Em contraste, o astucioso 
Ulisses foi consagrado por Homero como seu herói. E a hospitalidade 
de que Ulisses goza é enaltecida por Homero em sua 
epopéia como a festa de uma humanidade fabulosamente generosa. 
Primeiro, os bons hospedeiros recebem amistosamente 
o estrangeiro esfarrapado, matam sua sede, oferecemlhe 
as mais deliciosas iguarias, dão-lhe banho, para depois 
preparar-lhe um magnífico leito, coroando a recepção com 
preciosos presentes. E, como agradecimento, de certa forma 
como retribuição, Ulisses narra a respeito de suas incríveis 
aventuras num mundo hostil e desumano. 
No fundo, através de sua odisséia, Ulisses estabelece pela 
primeira vez os limites do mundo dos humanos. Porque Ulisses 
não encontra humanidade junto às deusas do amor, Circe 
e Calipso, que não conhecem a fome, nem junto ao monstro 
Polifemo, que é devorador de homens. Um mundo humano, 
esse é o refrão recorrente na Odisséia, só existe lá onde “se 
come pão, se bebe vinho e se reconhecem as leis da hospitalidade”. 
Compartilhar o pão e o vinho com todos, como na ceia 
cristã – na Odisséia é que nasce a idéia da ecúmena, entendida 
como uma comunidade de pessoas hospitaleiras que relaciona 
os seres humanos entre si, por sobre todas as fronteiras 
étnicas e culturais. 
 
O estrangeiro como figura enigmática 
Mesmo assim, a hospitalidade e o ecumenismo são postos em 
perigo desde sempre pelo próprio estranho, por essa figura 
inexplicável, ambígua e secreta. Mesmo assim, ele é avidamente 
esperado, porque traz notícias de outras e desconhecidas  
regiões do mundo, porque incentiva o intercâmbio comunicativo 
e o comércio. Mas, ao mesmo tempo, ele parece ser 
ameaçador e imponderável em sua diversidade e em sua não 
pertença; ele pode ser um perigo real, um inimigo. Contra essa 
incerteza as velhas cidades se protegiam com leis estritas de 
hospitalidade, com um sistema de regras que estabeleciam 



quando e para quem os portais da cidade ficariam fechados e 
sob quais condições os cidadãos os  abririam a estranhos. O 
antropólogo Thomas Macho, que pesquisa o relacionamento 
dos seres humanos com os estranhos ao longo dos tempos, 
constata: “A hospitalidade só pode existir lá onde também 
existe uma fronteira que precisa ser aberta, que não está automaticamente 
aberta”. Como uma fortaleza, que pode abrir 
seus portões. Embora a hospitalidade parta da diferenciação 
fundamental entre todas as culturas, da separação entre o 
abertura mundial dos mercados. Mas esta destrói, contudo, 
as economias independentes e os fundamentos econômicos 
para a sobrevivência nos países do Terceiro Mundo. É por isso, 
também, que gigantescos bandos de refugiados econômicos 
indesejados migram para os países ricos e para o nosso belo e 
seguro mundo da mídia. Lá estamos nós, munidos de telefones 
celulares, de internet e de TV por satélite, e fitamos apenas 
os displays e monitores, vemos imagens do mundo todo, 
mas nem conhecemos os nossos vizinhos mais próximos. 
Desse modo, é justamente a globalização que faz transparecer 
um reverso obscuro da medalha: desconfiança, xenofobia 
e um medo compreensível diante desses muitos e desconhecidos 
outros. E uma nova fantasia, nigérrima, que vê em 
todo estrangeiro um inimigo. Um inimigo mascarado de amigo, 
de vizinho, de semelhante, um perigo que pode surgir sub-reptícia 
e inesperadamente de dentro da nossa própria sociedade. 
Incontáveis romances e um filme após o outro encenam estes  
demônios, usando com predileção a imagem tradicional do 
abuso de hospitalidade. A trama é sempre igual: um casal ou 
uma jovem família, em geral morando numa bela casa ou durante 
uma viagem de férias, acolhe hospitaleiramente um estrangeiro 
de aspecto simpático e amigável, e inopinadamente 
esse cara legal revela ser um lobisomem, um psicopata ou um 
assassino em série. Revela ser o mal absoluto. 
Contudo, no dia 11 de setembro de 2001 tais fantasias transformaram- 
se de repente em horrenda realidade. Do ponto de 
vista da hospitalidade, esses atos terroristas se apresentam 
como um monstruoso abuso, pois por trás dos estrangeiros 
acolhidos amistosamente escondiam-se pérfidos terroristas, 
que estavam por assim dizer de tocaia, camuflados de vizinhos 
perfeitamente assimilados. 
Mas Regina Römhild nos chama a atenção para o fato de 
que os bons cidadãos justamente atraíram para perto de si estes 
migrantes discretos, acomodados, através de seu sonho 
de um estrangeiro que não chame a atenção de ninguém, mas 
que renegue totalmente suas diferenças, sua própria cultura 
e seus costumes, que talvez nos pareçam esquisitos. Diante 
deste pano de fundo, estes agentes infiltrados e os seus atos 
terroristas em Madri ou Londres quase parecem ser uma vingança 



desmesurada diante de uma sociedade que nunca se 
interessou pela vida nem pelos problemas de seus imigrantes, 
uma sociedade que não consegue diferenciar entre amigos 
e inimigos, entre uma fachada lisa e uma raiva profunda, e 
que agora cai na tentação de ver por trás de todo jovem de 
aparência estrangeira um presumível terrorista. 
E, quanto maior o medo, tanto menos enxergamos o dia-adia 
multicultural bem-sucedido e descobrimos, pelo contrário, 
apenas sociedades paralelas, matrimônios forçados e assassinatos 
por questões de honra. Quanto maior o pânico, tanto 
mais forte o desejo de constituir uma Fortaleza Europa, de impor 
práticas mais severas  de extradição e de elevar muros ainda 
mais altos, de ampliar o poder do Estado, as competências 
da polícia e o poderio das Forças Armadas. E com tanta maior 
facilidade aceitamos a divisão dos migrantes em duas classes: 
a daqueles de quem nós precisamos – o exército móvel dos migrantes 
do jet set, da classe executiva e do green card, para as 
empresas multinacionais –, e aqueles outros que supostamente 
não queremos e que, em toda parte e no mundo todo, tentam 
fugir da miséria, da fome e do genocídio. 
 
Motores do progresso humano 
Mas também esta divisão é apenas uma verdade oficial. Porque 
na realidade, centenas de milhares de migrantes ilegais, 
impelidos pela pobreza, há muito tempo fazem parte do dia-a- 
dia das nossas sociedades. Portanto, o que a política oficial 
de exclusão provoca é que esses migrantes são obrigados a 
viver e a trabalhar em nossos países sob condições claramente 
ilegais. Eles constituem o pessoal de terra, maravilhosamente 
barato e indispensável para o funcionamento da sociedade 
móvel. Na construção civil e no turismo, nas casas de 
família e nos asilos para idosos – ou no trottoir. Modernos trabalhadores 
jornaleiros, ilegais, criminalizados – e invisíveis. 
Contudo, multiplicam-se as organizações de ajuda humanitária 
e as redes de assistência social, as quais, a exemplo do 
Flüchtlingsrat (Conselho dos Refugiados), Pro Asyl, e Kein 
Mensch ist illegal (Ninguém é ilegal) ou das novas comissões 
para casos de necessidade, lutam por um direito político à 
permanência em nossos países. Regina Römhild, num rompante 
de otimismo, chega a dizer: “A realidade vai criar fatos”. 
A pesquisadora constata que a União Européia vai percebendo 
paulatinamente que ela se transformou num país de imigração. 
De modo quase imperceptível, as discussões mudam 
de rótulo: de “política de fronteiras” e “prática de extradição” 
passam a ser a respeito de “políticas de imigração” e “gerenciamento 
de migrações”. 
Para muitos políticos, a idéia mais promissora parece ser 
aquela que fala em melhorar substancialmente a situação 



econômica dos países mais pobres. Porque assim, os condenados  
deste mundo não mais teriam de fugir do seu mundo e 
não mais ameaçariam nos abalroar. Contudo, na prática, tudo 
isto é bem mais sórdido: a União Européia e os Estados Unidos 
da América propõem aos governos dos países africanos 
em questão, assim como ao México, um acordo. Ajuda econômica 
em troca de um reforço nos controles de fronteira e de 
medidas de segurança mais severas nos próprios países. 
Em toda parte são erguidos muros e cercas de fronteira. 
Essas medidas vão desde modernos sistemas de fechamento, 
passando por câmeras de vigilância, até a constituição de 
áreas de proteção natural, hostis aos seres humanos. Vão das 
tropas norte-americanas da Guarda Nacional e das milícias civis 
paramilitares até a tropa européia de intervenção Frontex 
que, através de satélites e de operações marítimas e aéreas 
internacionais, deverá vigiar as costas européias. 
É difícil deixar de perceber que “aqui o mundo não é hóspede 
em casa de amigos”. Mas justamente em meio a esta deprimente 
situação, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, 
lembra que os migrantes são “o motor do progresso humano”. 
Somente eles são portadores da esperança num mundo 
melhor, numa comunidade mais humana e mais generosa. E, 
contra todos os muros, Regina Römhild aposta num mundo 
em que nós não mais nos amarraremos apenas a lugares e origens 
nacionais, mas a redes de hospitalidade: “A migração é 
um desafio para todos nós, para que nos sintamos em casa de 
uma maneira moderna num mundo globalizado”. 
 


