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A ilusão do migrante 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Quando vim da minha terra, 

se é que vim da minha terra 

(não estou morto por lá?), 

a correnteza do rio 

me sussurrou vagamente 

que eu havia de quedar 

lá donde me despedia. 

 

Os morros, empalidecidos 

no entrecerrar-se da tarde, 

pareciam me dizer 

que não se pode voltar, 

porque tudo é consequência 

de um certo nascer ali. 

 

Quando vim, se é que vim 

de algum para outro lugar, 

o mundo girava, alheio 

à minha baça pessoa, 

e no seu giro entrevi 

que não se vai nem se volta 

de sítio algum a nenhum. 

 

Que carregamos as coisas, 

moldura da nossa vida, 

rígida cerca de arame, 

na mais anônima célula, 

e um chão, um riso, uma voz 

ressoam incessantemente 

em nossas fundas paredes. 

 

Novas coisas, sucedendo-se, 

iludem a nossa fome 

de primitivo alimento. 

As descobertas são máscaras 

do mais obscuro real, 

essa ferida alastrada 

na pele de nossas almas. 

 

Quando vim da minha terra, 

não vim, perdi-me no espaço, 

na ilusão de ter saído. 

Ai de mim, nunca saí. 

Lá estou eu, enterrado 

por baixo de falas mansas, 

por baixo de negras sombras, 

por baixo de lavras de ouro, 

por baixo de gerações, 

por baixo, eu sei, de mim mesmo, 

este vivente enganado, enganoso. 

 



RESUMO 

 

A pesquisa de mestrado, que resultou nesta dissertação, propõe uma reflexão discursiva sobre 

como o estrangeiro que ocupa o lugar de imigrante refugiado diz de si, a partir do que é dito 

sobre ele, num imaginário de acolhimento atribuído ao Brasil. Ancorado na Análise do 

Discurso Francesa (AD), que tem como base os estudos de Michel Pêcheux e Eni Orlandi, 

este trabalho se volta para o discurso deste estrangeiro e o discurso da Cáritas Arquidiocesana 

do Rio de Janeiro, instituição que o acolhe nesta cidade, com o objetivo de analisar as tensões 

que comparecem neste imaginário de acolhida. O corpus foi constituído por alguns materiais, 

dos quais indicamos dois que serão analisados com mais vagar no capítulo 4: (i) um 

proferimento de Charly Kongo, imigrante refugiado da República Democrática do Congo e 

(ii) uma apresentação institucional da Cáritas RJ. Destas materialidades foram destacadas 

sequências discursivas cujas marcas linguísticas permitiram analisar diferentes 

funcionamentos nos discursos do imigrante refugiado e da instituição. As noções de sujeito, 

formações imaginárias, interdiscursos e também outras noções da AD foram mobilizadas, 

considerando as contradições inscritas nestes discursos. Assim, a análise do proferimento de 

Charly foca no funcionamento da designação e da imagem do imigrante refugiado, nas 

diferenças que surgem nos processos discursivos com o outro que habita o país e a cidade 

destinatária e nos discursos referentes ao trabalho do imigrante refugiado, tratando dos 

estereótipos e da alteridade, entre outras questões. Nos slides destacados da apresentação da 

Cáritas são analisados o conceito de refugiado, o acolhimento e as tensões na relação com o 

outro. Nos dois materiais há ampla utilização da negação. No proferimento, o sujeito primeiro 

nega para depois afirmar e significar o imigrante refugiado num imaginário de Brasil e de Rio 

de Janeiro como lugares acolhedores e abertos à diversidade. Na apresentação institucional, a 

negação comparece como aquela que produz sentidos de impedimento. Por fim, este trabalho 

possibilita compreender efeitos de sentido que podem ser produzidos pelos discursos do e 

pelos discursos sobre o imigrante refugiado neste imaginário. A pesquisa mostra que o Brasil 

acolhe, mas... É este mas – e outras marcas linguísticas − que se busca analisar para mostrar 

que o discurso do imigrante refugiado e o discurso institucional fornecem pistas que 

problematizam este acolhimento, bem como mobilizam sentidos sobre as tensões que surgem 

neste imaginário de Brasil como lugar de acolhimento para o estrangeiro em situação de fuga. 
 

Palavras-chave: Imigrantes refugiados. Imaginário de acolhimento. Análise do Discurso. 

 



ABSTRACT 

 

The research performed at Master's degree, which resulted in this dissertation, proposes a 

discursive reflection about the foreigner who takes the place of refugee immigrant, when it 

comes to how this foreigner speaks about him(her)self, based on what it is said about 

him(her), in a welcoming image assigned to Brazil. Anchored in French Discourse Analysis 

(DA), which is based on the studies of Michel Pêcheux and Eni Orlandi, this work turns to the 

discourse of this foreigner and the discourse of Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, the 

welcome institution for refugee immigrants in this city, with the purpose of analyzing the 

tensions that come up from this welcoming image. The corpus was made up of some 

materials, of which we indicate two that will be slowly analysed on chapter 4: (i) a speech of 

Charly Kongo, refugee immigrant from the Democratic Republic of the Congo and (ii) an 

institutional presentation of Cáritas RJ. Discursive sequences, whose linguistic marks allowed 

analyzing different operations in the discourses of the refugee immigrant as well as the 

institution, were highlighted from these materials. The notions of subject, image formations, 

interdiscourse as well as other notions of DA were deployed, considering contradictions 

inscribed in these discourses. Thus, the analysis of the speech of Charly focuses on operation 

of designation and image of the refugee, on differences that arise in the discursive processes 

between refugees and people who live in the host country and host city and on discourses 

regarding the work of the refugee immigrant, when it comes to stereotypes and alterity, 

among other issues. Concept of refugee, welcoming image and tensions in the relationship 

between the immigrant and the other are analyzed in the slides highlighted from Cáritas’ 

presentation. Both materials reveal a wide use of denial. In the speech, the subject first denies 

than presents a statement to uphold and signify the refugee immigrant in a welcoming image 

of Brazil and Rio de Janeiro as welcoming and open places to diversity. In the institutional 

presentation, the denial appears as one that produces meanings of impediment. Finally, this 

work makes it possible to understand effects of meaning that can be produced by discourse of 

and by discourse about immigrant refugee in this welcoming image. The research shows that 

Brazil welcomes foreigners, but… It is this but – and other linguistic marks – that sought to 

show that the discourse of the refugee as well as the institutional discourse provide clues 

which problematize this welcoming, as well as mobilize meanings about the tensions that 

arise in this imaginary of Brazil as a host for the foreigner in escape situation. 

 

Key-words: Refugee immigrants. Welcoming image. Discourse Analysis. 
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AS PRIMEIRAS PALAVRAS 

 
“Sou sonhadora em procura de ser a melhor version 

de se mesmo” 

K. M., refugiada da Venezuela, 20151 

 

Falar sobre imigrantes refugiados. É isto o que quero fazer. Debruçar-me na teoria que 

sustenta a minha fala, construir esta pesquisa... com os seus dizeres e com o que dizem sobre 

eles. E quem sabe... quem sabe... movimentar sentidos que os significam. 

Mas como descrever, relatar, problematizar uma questão que me afeta, me perturba, 

me move e me faz pensar no objeto de análise a todo instante? Quantas coisas a dizer sobre 

este estrangeiro... o imigrante... que está refugiado! Tantas coisas... tão difícil escolher uma 

ordem que me pareça mais apropriada. Pegando emprestado o verso de Drummond, “Sou 

obrigada a? Posso escolher?”2 

Vamos lá. Iniciarei contando como tudo começou. 

Em 2013 eu rumava para a conclusão da minha segunda graduação3, desta vez no 

caminho que sempre quis seguir, o das Letras, e naquele momento já ganhava confiança no 

meu trabalho e conquistava espaço nas salas de aula de um curso de idiomas, ensinando 

espanhol, ao mesmo tempo em que atuava como professora de português em oficinas de 

Leitura e Redação (LeR), na Universidade Federal Fluminense. Foi no segundo semestre 

daquele ano que a companheira de graduação Leandra Machado me sugeriu dar aulas de 

português para imigrantes refugiados. Para ser mais precisa, ela me surpreendeu com uma 

pergunta − “Por que você não dá aulas de português para refugiados?” –, argumentando que já 

que sabia da minha experiência no projeto LeR e acreditava que um trabalho com estes 

imigrantes teria “tudo a ver”4 comigo.  

Sua pergunta me atingiu como um soco na boca do estômago, pois me dei conta de 

que acompanhava as notícias sobre os deslocamentos no exterior, mas ainda não tinha parado 

para pensar nos estrangeiros em situação de fuga que rumavam para o Brasil. Na verdade, eu 

sequer tinha conhecimento de que já havia imigrantes refugiados vivendo no Rio de Janeiro.  

Aquela constatação me afetou profundamente e foi a mola propulsora para que eu, na 

mesma noite, iniciasse uma busca por imigrantes refugiados nesta cidade. Mas naquela época 

me deparei com um silêncio.  

                                                 
1   As epígrafes, ao longo da dissertação, foram retiradas de produções textuais elaboradas por alunos do curso de português 

para imigrantes refugiados oferecido pela Cáritas RJ. Os alunos que escreveram as redações me autorizaram a utilizar 

trechos de seus trabalhos para compor estas epígrafes. Comprometi-me em mantê-los no anonimato. 
2   Verbo Ser de Carlos Drummond de Andrade. 
3   Graduei-me primeiramente em Administração de Empresas. 
4   “Acho que este trabalho tem tudo a ver com você”, palavras da colega. 



A maioria das informações que encontrava se referiam à cidade de São Paulo e 

algumas cidades do Sul do país que já realizavam trabalhos direcionados aos haitianos. Ainda 

mais intrigada por este apagamento no Rio de Janeiro, eu queria saber mais sobre as questões 

sociais relacionadas aos imigrantes refugiados que imaginava encontrar. Tal motivação me 

estimulou a aprofundar os conhecimentos sobre o fluxo crescente de pessoas em 

deslocamento e a estudar os efeitos de sentido que emergiam dos discursos vinculados a este 

movimento global.  

Então, antes do término da segunda graduação, iniciei minhas observações sobre a 

questão dos imigrantes refugiados no Brasil, dedicando maior atenção aos dizeres que 

circulavam (ou não) sobre aqueles que chegavam no Rio de Janeiro. Mas como eu disse, em 

2013 as informações eram escassas e encontrei apenas um site que fazia referência à Cáritas5, 

mas não consegui contato direto com nenhum representante desta instituição.  

Durante o ano de 2014 prossegui na busca6 por outras instituições dedicadas à causa 

dos imigrantes refugiados, a fim de conseguir informações que me possibilitassem construir 

uma proposta que apresentasse objetivos relevantes7 para justificar a elaboração de um 

anteprojeto de mestrado. Curiosamente foi o líder de uma instituição não governamental que 

atuava, e ainda atua, na cidade de São Paulo8 quem me deu as primeiras pistas e, inclusive, 

confirmou que, na época, a única instituição que realizava trabalhos voltados aos imigrantes 

refugiados na capital fluminense era a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro.  

No meu entendimento, esta busca e o contato com as instituições que estavam 

recebendo estes imigrantes eram fundamentais para conhecer os projetos direcionados aos 

estrangeiros que solicitavam refúgio, saber sobre sua chegada e sobre o próprio processo de 

refúgio no Brasil. Este conhecimento me daria suporte para pensar objetivos pertinentes a 

uma reflexão discursiva sobre o imigrante refugiado na cidade do Rio de Janeiro. Mas antes 

de contar como foi esta busca, gostaria de esclarecer o motivo pelo qual decidimos designá-

los imigrantes refugiados e não apenas refugiados, em concordância com o título desta 

dissertação.  

Refugiados é a designação mais habitual utilizada pelas instituições, pela mídia e por 

boa parte daqueles que vivem no país que recebe estes imigrantes. Por isso, escolhemos esta 

                                                 
5  Cáritas – Rio de Janeiro. Disponível em: https://caritasrj.wordpress.com/. Acesso em: 21/11/2013. Esta foi a página que 

encontrei em 2013, mas não é a página utilizada para divulgação do trabalho que a Cáritas realiza no Rio de Janeiro 

atualmente. O endereço da página que foi criada em 2016 é http://www.caritas-rj.org.br/ , ela contém mais informações 

sobre a instituição e seus projetos, e nela encontramos também um link para a página da instituição no facebook.  
6  Utilizei o Google Brasil para realizar a busca por informações sobre imigrantes refugiados no Rio de Janeiro. 
7  Os objetivos que norteiam esta pesquisa serão apresentados no capítulo introdutório, a seguir. 
8  ADUS – Instituto de Reintegração do Refugiado. Informações disponíveis em: http://www.adus.org.br/. Acesso em: 

21/11/2013. 

https://caritasrj.wordpress.com/
http://www.caritas-rj.org.br/
http://www.adus.org.br/


designação como título para facilitar o acesso à nossa pesquisa. Entretanto, entendemos que 

estar refugiado significa estar designado por uma condição concedida pelo país que acolhe, 

dentre os vários tipos de imigrantes, aqueles que se encontram em situação de fuga. Este 

estrangeiro é um imigrante que está refugiado e no Brasil ele pode inclusive alterar esta 

condição caso venha a casar-se com um brasileiro. Ademais, o significante refugiado não 

designa apenas o imigrante que vem de outro país. Pode ser alguém que se deslocou 

internamente para refugiar-se em outra cidade, em outro estado. Nesta pesquisa, contudo, 

trataremos daquele que emigra de outro país e ao imigrar no Brasil solicita refúgio em razão 

de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a 

determinado grupo social ou opinião política. Trataremos do estrangeiro que se encontra fora 

de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao 

seu Estado9.  

Dito isto, voltamos ao relato sobre o caminho que percorri na busca por informações e 

contato com instituições que pudessem me dar suporte para a construção da proposta para o 

projeto de mestrado. 

Ao longo dos dois anos que antecederam o meu ingresso no curso de pós-graduação, 

pouco se falava sobre os imigrantes refugiados, poucas perguntas circulavam na mídia local. 

Mas em 2015, ano em que iniciei o mestrado, o cenário das migrações ganhou maior 

visibilidade, especialmente em função dos naufrágios no mar Mediterrâneo, que passaram a 

ser mostrados com razoável frequência na grande mídia. Naquele momento, os veículos de 

comunicação também publicavam reportagens que ampliavam a materialização de discursos 

sobre os imigrantes refugiados e nestes textos surgiam algumas perguntas tais como: “Mas... e 

as crianças?10; Por que, hoje em dia, tanta gente está fugindo de seus países?; Então, o Brasil 

também recebe refugiados?” (EBC, 201511).  

Todo este movimento fortaleceu a minha convicção de que valia a pena propor uma 

reflexão de natureza discursiva sobre estes imigrantes, aos olhos de uma vertente teórica que 

me oferecesse subsídios para pensar criticamente a questão do refúgio, problematizando-a, 

questionando o óbvio, a transparência e as evidências apontadas por estudiosos de outras 

áreas que já se debruçavam sobre esta questão. Tanto os conceitos introdutórios da Análise do 

Discurso Francesa quanto a pergunta da colega da graduação, que acreditava que eu poderia 

                                                 
9  Texto adaptado da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951).  
10   Adiante lembraremos o naufrágio que levou o corpo do menino sírio Aylan Kurdi às areias de uma praia turca, no dia 02 

de setembro de 2015. Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/foto-chocante-de-menino-morto-vira-

simbolo-da-crise-migratoria-europeia.html. Acesso em: 02/09/2015.  
11  Fonte: Refugiados: entenda porque muitas pessoas estão fugindo dos seus países - http://www.ebc.com.br/infantil/voce-

sabia/2015/09/refugiados-entenda-por-que-muitas-pessoas-estao-fugindo-de-seus-paises.  

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/foto-chocante-de-menino-morto-vira-simbolo-da-crise-migratoria-europeia.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/foto-chocante-de-menino-morto-vira-simbolo-da-crise-migratoria-europeia.html
http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/09/refugiados-entenda-por-que-muitas-pessoas-estao-fugindo-de-seus-paises
http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/09/refugiados-entenda-por-que-muitas-pessoas-estao-fugindo-de-seus-paises


realizar um trabalho interessante com os imigrantes refugiados, desestabilizaram-me e 

retiraram de mim o conforto de me contentar apenas com o que eu consumia nos noticiários 

do dia-a-dia, nos discursos convenientemente materializados em reportagens elaboradas pela 

grande mídia. 

Então, assim que ingressei no mestrado, em 2015, retomei as tentativas de contato com 

a Cáritas RJ e, após alguns meses de insistência, consegui agendar uma entrevista com três 

representantes da instituição, a saber: a pessoa que coordenava os voluntários naquela época, 

uma assistente social e a coordenadora pedagógica do Curso de Português para Refugiados, 

como é chamado pela Cáritas. A entrevista ocorreu ainda no primeiro semestre daquele ano e 

em junho recebi um convite para fazer parte da equipe que trabalhava no projeto de 

arteterapia para as crianças refugiadas. Esta foi a minha porta de entrada na Cáritas RJ e 

também na vida destes estrangeiros de quem pouco (ou não) se falava no Rio de Janeiro 

naquele momento, apesar da cidade abrigar imigrantes há bastante tempo, como no caso dos 

estrangeiros procedentes de Angola e da República Democrática do Congo, que, inclusive, 

faziam parte de uma comunidade e já manifestavam suas questões através de um website12.  

Pouco tempo depois do meu ingresso como voluntária na Cáritas RJ, recebi minha 

primeira turma de alunos adultos. Todos eram iniciantes no aprendizado da língua portuguesa 

do Brasil, ou como a chamam quando ensinada à imigrantes refugiados, Português como 

Língua de Acolhimento13. 

Algumas pessoas que venham a ler esta dissertação podem perguntar o que o trabalho 

como professora voluntária do curso de português oferecido pela Cáritas RJ agrega à minha 

pesquisa. Considero este trabalho muito importante, pois ele me possibilitou e ainda 

possibilita a oportunidade de conhecer estrangeiros de vários países que solicitam refúgio no 

Rio de Janeiro. Através deste trabalho, também posso dar minha contribuição para o seu 

acolhimento e no contato mais próximo posso ouvir suas histórias, saber um pouco sobre sua 

cultura, conhecer suas expectativas. Nas conversas informais, a fala dos imigrantes − “[...] a 

palavra que fala com outras” (ORLANDI, 2009a, p. 53) − me dá uma ideia dos efeitos que 

são produzidos pelos dizeres que circulam sobre eles no Brasil. Esta observação na lida, na 

jornada de trabalho, aliada à base científica, contribui para o enriquecimento do percurso na 

medida em que fornece pistas que ajudam a direcionar o meu olhar para o corpus. Além disso, 

através desta atividade também pude conhecer Charly Kongo, que generosamente me 

                                                 
12  Comunidade ango-congolesa do Brasil. Disponível em: http://cacbbr.blogspot.com.br/. Acesso em: 03/07/2015. 
13  Essa designação não será explorada nesta dissertação, mas damos a saber sobre ela e deixamos a entrada para investir, em 

futuras pesquisas, nos efeitos de sentido produzidos por este modo de qualificar o Português do Brasil ensinado aos 

estrangeiros em situação de refúgio. 

http://cacbbr.blogspot.com.br/


concedeu a honra de utilizar seu proferimento como corpus14 para analisar os discursos destes 

imigrantes e os discursos sobre eles nesta pesquisa que, segundo o próprio Charly, representa 

“mais uma possibilidade de mostrar o refugiado”15. 

Diante do que expus nesta breve apresentação, considerando a forma inquietante como 

a questão do refúgio me afeta, mas feliz por apoiar-me numa teoria cujos conceitos sustentam 

reflexões desafiadoras sobre os mais diversos objetos de pesquisa, sigo com a convicção de 

que estou embarcando nesta jornada com a mesma determinação que os imigrantes embarcam 

nos botes que os levam mar adentro, conduzidos pela esperança de que tudo é possível 

quando se está “em trânsito, como o fogo que somente brilha porque consome” (KRISTEVA, 

1994[1988], p. 12).  

                                                 
14  No próximo capítulo falaremos sobre o corpus da pesquisa, constituído pelo proferimento de Charly e por alguns slides 

da apresentação institucional da Cáritas RJ. Estes são os materiais que escolhemos para as análises mais específicas que 

faremos no capítulo 4, mas ao longo da dissertação traremos outros materiais em diálogo que também constituem corpus 

e contribuirão para a construção do caminho que nos levará às análises dos discursos materializados no proferimento e 

nos slides. Estes materiais serão indicados na medida em que forem analisados. 
15  Palavras a mim dirigidas por Charly quando nos conhecemos e lhe pedi permissão para analisar seu proferimento em 

minha dissertação.  
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NESTAS PÁGINAS VOCÊ ENCONTRARÁ... 

 

“Eu poderia dizer que sou um venezuelano que foi 

embora de seu país para fujir da situação política e 

social que neste momento acontece lá, e onde a 

violação dos direitos humanos é constante. Mas 

prefiro não lembrar isso, só pensar na minha familia 

e tuda a força positiva que eles dieram a mim antes de 

deixá-lhes.” 

G. M., imigrante refugiado da Venezuela, 2015 

 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre os sentidos produzidos pelos dizeres 

relacionados aos imigrantes refugiados que vivem no Brasil, dando destaque aos discursos 

que circulam sobre aqueles que se encontram no Rio de Janeiro. A seguir apresentamos as 

condições de produção que determinam o que você encontrará nas páginas desta dissertação. 

Nossa questão parte de efeitos de sentido que comparecem, se repetem, são parafraseados em 

diferentes formas materiais. Sentidos que se inscrevem numa rede de memórias 

constantemente retomada em nossa formação social − Brasil: terra que acolhe, terra que 

abriga, terra que recebe o outro. Efeitos correntes em discursos que tocam a questão do 

estrangeiro que vem ao Brasil e que atribuem sentidos de hospitalidade ao país, propondo 

pensar que há uma construção imaginária do Brasil como lugar de acolhimento e esse 

discurso se estende à imagem do Rio de Janeiro, a “cidade maravilhosa” com seu Cristo 

Redentor de braços abertos. Nosso objetivo é refletir sobre o lugar do estrangeiro na condição 

de imigrante refugiado nesse imaginário de hospitalidade, de acolhida. Mas antes de falarmos 

sobre o refúgio no Brasil, apresentamos algumas considerações sobre os deslocamentos no 

mundo.  

A saga das migrações faz parte da história da humanidade. Entretanto, nos últimos 

anos temos acompanhado uma realidade que vem tomando rumos trágicos e preocupantes. Na 

medida em que se divulga cada vez mais o que vem acontecendo em várias partes do mundo, 

seja nos noticiários, nas redes sociais, nos jornais impressos, um turbilhão de efeitos de 

sentido são produzidos pelos dizeres sobre a questão do refúgio. O aumento exponencial dos 

números16 divulgados, relatos de ações que muitas pessoas não gostariam de sequer saber que 

são praticadas, colocam discursos e posições em jogo. O já-dito sobre o estrangeiro que deixa 

seu país sofre rupturas, mobiliza novos sentidos, escancara o não-dito sobre a própria natureza 

do ser humano. 

                                                 
16   Falaremos sobre os números adiante. 
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Os discursos sobre os deslocamentos vêm sendo produzidos de forma que, além de dar 

a saber o acontecimento do refúgio, midiatizam a dor do outro, na medida em que mostram 

com voracidade o sofrimento dos estrangeiros em situação de fuga. As histórias dos 

imigrantes são apresentadas por jornais locais, internacionais, documentários e entrevistas que 

falam sobre os vários motivos para o rápido crescimento do êxodo forçado nos tempos atuais.  

A figura a seguir, publicada no site do ACNUR em 18 de junho 2015, mostra as 

regiões onde surgiram ou se reiniciaram os conflitos contemporâneos. São regiões que nos 

últimos anos se transformaram em campos de batalha sangrentos que obrigam milhares de 

pessoas a fugir em busca de proteção.  

 

 

Figura 1 – 15 conflitos que surgiram ou se reiniciaram nos últimos 05 anos 

(Fonte: ACNUR - http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnur-revela-60-

milhoes-de-deslocados-no-mundo-por-causa-de-guerras-e-conflitos/) 

 

Contudo, cabe observar que as regiões mostradas na figura acima não correspondem 

aos únicos lugares de onde emigram pessoas em situação de fuga. Alguns países da América 

também enfrentam situações de conflitos que obrigam seus habitantes a deslocar-se para 

outros lugares.  

Do site do ACNUR extraímos ainda a seguinte figura que indica a situação vivenciada 

pela Colômbia, por exemplo.  

 

http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnur-revela-60-milhoes-de-deslocados-no-mundo-por-causa-de-guerras-e-conflitos/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnur-revela-60-milhoes-de-deslocados-no-mundo-por-causa-de-guerras-e-conflitos/
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Figura 2 – La Situación Colombiana  

(Fonte: ACNUR - 

http://www.acnur.org/fileadmin/_processed_/csm_Regional_Overview_Col_Situation_Feb2016_esp_f

a6f5cb4cd.jpg) 
 

Como mostram as figuras acima, milhões de pessoas estão deixando estas regiões e 

entre os motivos estão a fuga das opressões, das perseguições, a busca pela liberdade e por 

uma vida digna, entre outras questões que justificam o abandono forçado da terra, da história 

de vida e em alguns casos, mesmo que temporariamente, da própria família. Mas, ainda que 

consigam lograr êxito na fuga, estas pessoas continuam expostas a situações de instabilidade e 

incerteza enquanto se deslocam sozinhas ou com seus familiares. Todavia, entre a submissão 

aos grupos extremistas e às condições desumanas que enfrentavam no próprio país, esses 

estrangeiros preferiram se arriscar em jornadas complexas, como noticiam os jornais, que 

incluem desde perigosas travessias pelo mar Mediterrâneo em busca de esperança no 

continente vizinho, até aventurar-se em voos que cruzem o Atlântico rumo à promessa de 

calor humano num país que muitos só conhecem pelas histórias contadas pelos próprios 

estrangeiros. Sujeitos ao naufrágio e a mais perdas irreparáveis, eles se direcionam a outros 

países de seu continente e da Europa, mas também rumam para o Brasil. Estão dispostos a 

correr riscos para reconstruir a vida em solo distante, apoiados num imaginário que foi criado 

com a contribuição dos dizeres dos estrangeiros, o imaginário de um país tropical de costumes 

distintos e com idioma completamente estranho aos ouvidos, para muitos imigrantes, mas que 

abre as portas para recebê-los.  

http://www.acnur.org/fileadmin/_processed_/csm_Regional_Overview_Col_Situation_Feb2016_esp_fa6f5cb4cd.jpg
http://www.acnur.org/fileadmin/_processed_/csm_Regional_Overview_Col_Situation_Feb2016_esp_fa6f5cb4cd.jpg
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Apesar de não se tratar de uma questão recente, nos países destinatários ainda há 

pessoas que têm poucas informações sobre a condição trágica dos imigrantes refugiados ou 

conhecimentos baseados num imaginário estereotipado que produz discursos conflitantes, 

cujos efeitos inscrevem estes estrangeiros numa naturalização de dizeres pejorativos e/ou na 

apatia. 

Bauman diz, em seu penúltimo livro, Estranhos à nossa porta, que “outra tragédia − 

nascida da indiferença insensível e da cegueira moral − está à espreita, pronta para o ataque” 

(2017[2016], cap. 1, edição digital Kobo). Segundo o autor: 

 

Acumulam-se os sinais de que a opinião pública, em conluio com uma mídia 

ávida por audiência, está se aproximando de modo gradual, porém 

inexorável, do ponto de “fadiga da tragédia dos refugiados”. Crianças 

afogadas, muros apressadamente erguidos, cercas de arame farpado, campos 

de concentração superlotados e competindo entre si para acrescentar o 

insulto de tratarem os migrantes como batatas quentes às injúrias do exílio, 

de escapar por pouco dos perigos enervantes da viagem rumo à segurança – 

todas essas ofensas morais cada vez são menos notícia e aparecem com 

menor frequência “no noticiário”. Infelizmente, o destino dos choques é 

transformar-se na rotina tediosa da normalidade – e o dos pânicos é 

desgastar-se e desaparecer da vista e das consciências, envoltos no véu do 

esquecimento. (idem). 

 

 

Por tudo isso, o nosso objetivo é propor uma reflexão discursiva para analisar os 

dizeres do17 imigrante refugiado e os dizeres sobre o imigrante refugiado, partindo de uma 

construção imaginária de Brasil como nação acolhedora e observando o lugar deste 

estrangeiro nesse imaginário. Através dos Estudos da Linguagem, com foco na Análise do 

Discurso Francesa, propomos analisar e compreender as tensões que comparecem nos dizeres 

do/sobre o imigrante refugiado, tomando como objeto de análise o discurso de um imigrante 

congolês, Charly Kongo (discurso do), materializado em seu proferimento, e slides que 

compõem a apresentação institucional da Cáritas RJ, elaborada para falar sobre a questão do 

refúgio e sobre os imigrantes refugiados aos brasileiros (discurso sobre o).  

 

Assim caminharemos com os imigrantes refugiados. 

 

                                                 
17  Falaremos com mais vagar sobre como compreendemos o discurso do imigrante refugiado neste trabalho, uma vez que 

tomamos um proferimento como o que corresponde ao que chamamos discurso do imigrante refugiado.  
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Esta pesquisa parte da pergunta: como os estrangeiros que ocupam o lugar de 

imigrante refugiado num imaginário de acolhimento atribuído ao Rio de Janeiro são ditos e 

como eles se dizem a partir do que é dito sobre eles? 

Ressaltamos que embora nesta dissertação analisemos um recorte no que diz respeito 

ao discurso do imigrante refugiado, ou seja, um proferimento, veremos que a pluralização da 

pergunta é pertinente na medida em que os dizeres deste proferimento são produzidos por um 

sujeito que se subjetiva no discurso do estrangeiro que chegou no Brasil na condição de 

imigrante refugiado e “ao passar do espaço empírico para o espaço discursivo”, é “afetado 

pelo inconsciente” (GRIGOLETTO, 2007, p. 129) e também por um imaginário 

compartilhado com outros imigrantes refugiados. Por mais que este falante no momento de 

sua apresentação ocupe distintos lugares sociais, como explicaremos com mais detalhes ao 

falarmos sobre as condições de produção do proferimento de Charly, sua inscrição num 

determinado lugar discursivo implica sempre uma determinação do lugar social, ou seja, no 

momento em que diz sobre os imigrantes refugiados ele também diz do lugar do imigrante 

refugiado.  

Sendo assim, a partir desta questão, propomos a seguinte estrutura: no primeiro 

capítulo, intitulado A DIREÇÃO DA PESQUISA apresentaremos os conceitos teóricos da 

Análise do Discurso Francesa que consideramos pertinentes à nossa proposta, ou seja, 

mostraremos as noções fundamentais que nos ajudarão a explorar o caminho que escolhemos 

seguir. Desta forma, falaremos sobre sujeito, formações discursivas, formações imaginárias, 

condições de produção, alteridade e outras noções que comparecem de forma relevante neste 

trabalho. Estas ferramentas teóricas darão sustentação às reflexões que proporemos ao longo 

do percurso. Ao final do capítulo, mostraremos como pensamos a constituição da 

materialidade com a qual trabalharemos na pesquisa.  

Em seguida, no capítulo 2, como o próprio título sugere – SOBRE O BRASIL... UM 

IMAGINÁRIO DE ACOLHIMENTO −, trataremos dos imigrantes refugiados que vivem no 

Brasil e, através dos números e de uma breve análise do discurso presidencial, traçaremos 

considerações sobre esta construção imaginária do país como lugar de acolhimento. 

Então, chega o momento de falar sobre O ESTRANGEIRO NO BRASIL e neste 

terceiro capítulo as nossas considerações se pautarão na posição do estrangeiro, nas questões 

relacionadas aos diferentes lugares que ele ocupa, nas designações que significam este sujeito. 

Também falaremos sobre um acontecimento jornalístico que se converteu em um marco 

relevante que deve ser considerado para mostrar o momento em que sentidos sobre o horror 
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da tragédia humana foram mobilizados, dando visibilidade aos imigrantes refugiados que 

viviam no Brasil e no Rio de Janeiro. 

Partimos para o capítulo número quatro, que chamamos IMIGRANTES 

REFUGIADOS EM NOSSO PERCURSO ANALÍTICO e neste capítulo trabalhamos com 

dois materiais para analisar o discurso dos e o discurso sobre os imigrantes refugiados. Ao 

longo do trabalho analisamos outros materiais que nos auxiliam na construção do caminho 

para chegarmos às sequências discursivas retiradas: i) do proferimento do imigrante refugiado 

Charly Kongo; e ii) de sete slides da apresentação institucional da Cáritas RJ.  

FINALIZAMOS NOSSAS REFLEXÕES com uma retomada dos principais pontos 

investigados e, em seguida, apresentamos UMA LISTA COM AS REFERÊNCIAS; 

mostramos o GRUPO DE SITES CONSULTADOS, a partir dos quais trazemos contribuições 

para nossas considerações ao longo da pesquisa; damos a INDICAÇÃO DO DICIONÁRIO 

que utilizamos; e apresentamos os ANEXOS que mostram a íntegra do proferimento de 

Charly Kongo e os slides da apresentação institucional da Cáritas RJ que analisamos nesta 

pesquisa, bem como a transcrição do depoimento de Mireille Muluila Mulanga, refugiada 

congolesa cuja contribuição se manifestará nos dizeres de Charly. 
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1 A DIREÇÃO DA PESQUISA 

 
“A vida é difícil no Brasil por muitos motivos, como 

falta de émprégo a dificuldade da aprender a língua 

portuguesa, fazer novos amigos e comenzar do zero.” 

M., imigrante refugiada da Gambia, 2015 

 

Falemos sobre os conceitos que consideramos os mais apropriados para a construção do 

caminho que desejamos percorrer, uma vez que a Análise do Discurso oferece possibilidades 

instigantes para refletir sobre vários aspectos referentes aos discursos sobre os imigrantes 

refugiados.  

Quando nos deparamos com essas possibilidades, recordamos Maldidier ao dizer que 

“Michel Pêcheux não construiu no firme” (MALDIDIER, 2003, p. 15) e que o discurso em 

Pêcheux lhe parece um verdadeiro nó, ou seja, “não é jamais um objeto primeiro ou 

empírico”, mas sim “[...] o lugar teórico em que se intrincam literalmente todas suas grandes 

questões sobre a língua, a história, o sujeito” (idem). 

Analisar os discursos sobre os imigrantes refugiados é desafiar-se a desatar nós que se 

tecem na aparente materialização dos sentidos. As noções propostas por Pêcheux funcionam 

como ferramentas para trabalhar na instabilidade, analisar a opacidade, questionar a evidência 

e os elementos desconcertantes e inquietantes que são dissimulados naquilo que parece óbvio. 

É muito estimulante pensar nesta possibilidade quando tratamos de uma questão que, assim 

como a teoria, desestabiliza a coerência globalizante, a transparência da linguagem e critica a 

unicidade dos sentidos.  

Neste capítulo, traremos as ferramentas que escolhemos para construir o percurso, ou 

seja, as noções teóricas – discurso sobre, sujeito, formações discursivas, formações 

imaginárias, condições de produção, silêncio, negação, alteridade, estereótipos − com as 

quais pretendemos trabalhar para dar a saber e analisar o que se diz sobre os imigrantes 

refugiados no imaginário de acolhida atribuído ao Brasil e ao Rio de Janeiro, da posição 

discursiva do imigrante refugiado e da posição discursiva  institucional.  

Apoiando-nos na noção de efeitos de sentido, ligada à noção de discurso, que é basilar 

fundamental da teoria pensada por Pêcheux (2014[1990]) no final dos anos 60, propomos uma 

leitura e uma observação da língua, quando falada pelo estrangeiro que está refugiado e 

quando falada pela instituição sobre este estrangeiro, para buscar nos deslizes, na deriva, no 

equívoco, as marcas que todo enunciado oferece, dando lugar à interpretação e à produção de 

inúmeras possibilidades de efeitos de sentido.  
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É importante esclarecer que o termo discurso para Pêcheux não se refere a um 

esquema de transmissão de informação, como o que foi proposto por Jakobson em 1963, mas 

é atribuído a um “‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2014[1990], p. 81), 

que são elementos que “designam algo diferente da presença física de organismos humanos 

individuais” (idem), ou seja, A e B designam lugares − o lugar do pai, o lugar do diretor, o 

lugar do professor −, e a interpretação se dá a partir do que se coloca em jogo nos processos 

discursivos nos quais esses lugares estão representados.  

Mais adiante iremos retomar essa discussão/reflexão ao trazermos a noção de 

formações imaginárias por Pêcheux. 

Ao falar sobre o lugar da interpretação, Orlandi destaca três pressupostos, a saber:  

 

 

(a) não há sentido sem interpretação; (b) a interpretação joga em dois níveis: 

o do analista e o do sujeito de linguagem enquanto tal; e (c) a finalidade da 

análise de discurso não é interpretar, mas compreender como um texto 

funciona, isto é, como um texto produz sentidos. (ORLANDI, 2004, p. 19) 

 

 

Considerando estes pressupostos, compreendemos que (a) os sentidos se dão na 

relação do sujeito com a língua e são produzidos a partir de interpretações, ou seja, a 

interpretação é inerente a essa relação, é a condição para o sentido; (b) o analista certamente é 

afetado pelo objeto de sua análise, do lugar que fala em relação ao que se propõe interpretar, 

mas o jogo que Orlandi sugere exige dele um descolamento, a fim de que, apoiado pelo 

dispositivo teórico, possa promover um equilíbrio destes dois níveis, “o do analista e o do 

sujeito de linguagem enquanto tal”; e o terceiro pressuposto ou item (c) diz respeito às pistas 

ou marcas linguísticas encontradas nos processos discursivos − materializadas nos textos, na 

fala, em imagens −, que permitem que, a partir de tais marcas, se possa analisar a produção e 

a movimentação dos sentidos.  

Antes de prosseguir, cabe diferenciar interpretar de compreender, que na Análise do 

Discurso são duas instâncias distintas. A primeira diz respeito ao fato de que somos fadados a 

dar sentidos. Conforme Orlandi, “a interpretação é constitutiva do sujeito e do sentido” 

(2012b, p. 83). Já compreender diz respeito ao gesto do analista com suporte na teoria, ou 

seja, “compreender como um texto funciona, como ele produz sentidos, é compreendê-lo 

enquanto objeto linguístico-histórico, é explicar como ele realiza a discursividade que o 

constitui” (ORLANDI, 2009a, p. 70). 
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Partindo de um objeto histórico-social ideológico-simbólico, a Análise do Discurso 

opera através de alguns conceitos que explicam o funcionamento dos processos discursivos e 

ajudam a compreender as pistas deixadas pelos sujeitos-falantes. 

Nesta pesquisa, trabalhamos com algumas noções basilares, entre elas a noção de 

sujeito, os mecanismos imaginários, as condições de produção, a memória, as formações 

discursivas, entre outras cujos elementos fundamentais “estão na relação 

língua/sujeito/história, esta entendida como a exterioridade constitutiva de qualquer 

discursividade, analisável na textualização do discurso” (idem, p. 21).  

Em Orlandi encontramos a possibilidade de se questionar a interpretação através da 

própria Análise do Discurso, pois se o sentido possibilita abertura, uma vez que o que se 

produz são seus efeitos, da mesma forma funciona a interpretação. 

Nesta perspectiva, este capítulo apresenta as considerações teóricas que fundamentam 

as reflexões que propomos na pesquisa. Desta forma, pretendemos situar teórico-

metodologicamente o nosso trabalho, com base em conceitos pertinentes à nossa análise que 

vão ao encontro de nossos objetivos. 

Antes de falarmos sobre as questões teórico-metodológicas que norteiam este trabalho, 

relembramos que o incômodo diante desta questão contemporânea − a atual evolução da crise 

migratória no mundo, seus reflexos no Brasil, e as consequências deste processo para os 

imigrantes − nos afeta e nos estimula a analisar as tensões provocadas pela presença dos 

imigrantes refugiados em algumas cidades do país, tomando o Rio de Janeiro e seu entorno18 

como espaço de observação.  

É através das marcas linguísticas encontradas em alguns materiais que mostramos ao 

longo da dissertação, mas especialmente no proferimento de Charly Kongo e na apresentação 

institucional da Cáritas RJ, que pensaremos os sentidos que são produzidos nos dizeres sobre 

este estrangeiro. Analisaremos esses dizeres no Rio de Janeiro, cidade onde comparece um 

imaginário de acolhimento que é reforçado no discurso da instituição responsável por receber 

os imigrantes refugiados. As marcas linguísticas nos mostrarão como os estrangeiros, neste 

cenário, se ouvem, se leem nos dizeres do outro enquanto ocupam o lugar de imigrante 

refugiado.  

                                                 
18  No Rio de Janeiro, boa parte dos imigrantes refugiados vivem nos seguintes bairros: Brás de Pina, Jacarepaguá, Rio 

Comprido, Santo Cristo, Botafogo, bem como no bairro de Jardim Gramacho em Duque de Caxias. Informações 

disponíveis em: http://oglobo.globo.com/rio/o-sofrimento-silencioso-dos-refugiados-do-congo-em-bras-de-pina-

19538015, http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/sirios-refugiados-em-igreja-no-rio-narram-dramas-e-fugas-

da-guerra.html e http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/03/130311_refugiados_abre_cq.  

Acessos em: 22/04/2017. 

http://oglobo.globo.com/rio/o-sofrimento-silencioso-dos-refugiados-do-congo-em-bras-de-pina-19538015
http://oglobo.globo.com/rio/o-sofrimento-silencioso-dos-refugiados-do-congo-em-bras-de-pina-19538015
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/sirios-refugiados-em-igreja-no-rio-narram-dramas-e-fugas-da-guerra.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/sirios-refugiados-em-igreja-no-rio-narram-dramas-e-fugas-da-guerra.html
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/03/130311_refugiados_abre_cq
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Como dissemos previamente, partimos da pergunta – como os estrangeiros que 

ocupam o lugar de imigrante refugiado num imaginário de acolhimento atribuído ao Rio de 

Janeiro são ditos e como eles se dizem a partir do que é dito sobre eles? – e iniciamos nossas 

reflexões apresentando a noção de discurso sobre.  

 

1.1 Ligando as ferramentas para construir este caminho 

 

Neste trabalho partiremos de alguns materiais para trazer o discurso sobre o estrangeiro 

que no Brasil se encontra na condição de imigrante refugiado. Designado como refugiado nos 

dizeres da presidente Dilma Rousseff e da Cáritas RJ que analisaremos adiante, como vizinho, 

nos dizeres de Zygmunt Bauman, autor que será considerado ao longo deste trabalho, este 

estrangeiro é subjetivado e falado pelo outro. O outro, aquele que recebe o estrangeiro, 

recupera já-ditos sobre os imigrantes que fugiram de seus países de origem, ressignificando-os 

enquanto imigrantes refugiados nas formações discursivas nas quais esses dizeres circulam 

produzindo sentidos.  

Orlandi nos traz a noção de discurso sobre como “[...] uma das formas cruciais da 

institucionalização dos sentidos” A autora diz que “é no ‘discurso sobre’ que se trabalha o 

conceito de polifonia. Ou seja, o ‘discurso sobre’ é um lugar importante para organizar as 

diferentes vozes (dos discursos de)” (ORLANDI, 2008[1990], p. 44 – aspas da autora). Desta 

forma, a partir desta noção, temos o discurso sobre o imigrante refugiado como ‘parte 

integrante da interpretação dos sentidos dos discursos do’ (imigrante refugiado). [...] Ele 

organiza, disciplina a memória e a reduz” (idem).  

Mariani, concordando com Orlandi, segue afirmando que a atuação dos discursos na 

institucionalização dos sentidos funciona “no efeito de linearidade e homogeneidade da 

memória” (MARIANI, 1996, p. 64). Ela explica que:  

 

 

Os discursos sobre são discursos intermediários, pois ao falarem sobre um 

discurso de ('discurso-origem'), situam-se entre este e o interlocutor, 

qualquer que seja. De modo geral, representam lugares de autoridade em que 

se efetua algum tipo de transmissão de conhecimento, já que o falar sobre 

transita na co-relação entre o narrar/descrever um acontecimento singular, 

estabelecendo sua relação com um campo de saberes já reconhecido pelo 

interlocutor. (idem – aspas e itálicos da autora). 
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Os dizeres sobre os imigrantes refugiados circulam no país de destino antes mesmo de 

sua chegada, no campo de saberes reconhecido pelo habitante do país que os recebe. Ao 

chegar em seu destino, ainda sem o domínio da língua, o estrangeiro que solicita refúgio 

continuará sendo descrito e narrado pelas instituições responsáveis por seu acolhimento. Não 

havendo lugar para o seu dizer (o discurso do) “o poder discursivo [...] das instituições 

envolvidas em seu processo de acolhimento [...] torna-se mais incisivo: se não há espaço para 

confrontos, réplicas ou polêmicas, os sentidos da formação discursiva política dominante se 

instalam e se disseminam com maior facilidade” (MARIANI, 1996, p. 64-65). 

Com Petri, compreendemos que “no discurso sobre emergem apenas as representações 

daquele que escreve sobre” ou, em nosso caso, daquele que diz, narra sobre os imigrantes 

refugiados, “[...] daquele que ouve os “rumores” do que é social e constrói uma narrativa 

capaz de produzir ‘efeitos de real’” (PETRI, 2009, p. 2 – itálicos da autora). Ainda com Petri 

acrescentamos que: 

 

 

O discurso sobre tem ainda características próprias de um discurso que 

produz efeitos de sentidos contraditórios, pois, ao mesmo tempo em que ele 

funciona na recuperação de uma memória (organizando elementos próprios 

do discurso de), ele corre o risco de reduzir essa memória a um acúmulo de 

informações sobre o passado. (ibidem, p. 9 – itálicos da autora).   

 

 

Tanto o discurso sobre quanto o discurso do são produzidos por sujeitos interpelados a 

posicionar-se discursivamente em relação ao imigrante refugiado. Como diz Mariani, citando 

Orlandi, “não é de qualquer lugar que se pode 'falar sobre’” (MARIANI, 1996, p. 65). E como 

funcionam, então, estes lugares? Pensemos a noção de sujeito na Análise do Discurso. 

Ao distinguir a noção de sujeito como posição discursiva, como o lugar de onde se 

fala, Pêcheux se refere a um “efeito ideológico elementar”, estabelecido a partir das 

considerações de Althusser sobre a interpelação de um já-sujeito, assujeitado pela ideologia: 

 

 

Como todas as evidências, incluindo aquela segundo a qual uma palavra 

“designa uma coisa” ou “possuía uma significação”, ou seja, incluindo a 

evidência da transparência da linguagem, esta evidência de que eu e você 

somos sujeitos – e que este fato não constitui nenhum problema – é um 

efeito ideológico, o efeito ideológico elementar (ALTHUSSER, apud 

HENRY, (2014[1990], p. 31). 
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A ideologia estabelece as práticas sociais que interpelam o indivíduo transformando-o 

no agente destas práticas, aquele que fala de um determinado lugar.  

Indursky diz que: 

 

 

[...] no âmbito da AD, o discurso não reflete a Ideologia, como algo que lhe 

é exterior, mas a mostra, enquanto efeito de sentido, porque ela é constitutiva 

da prática discursiva. Vale dizer que o efeito de sentido funciona como 

indicio da interioridade da ideologia. Ou seja: pensar a ideologia no âmbito 

da AD consiste em deslocar a relação imaginária com o mundo real, 

considerada por Althusser como o objeto da representação ideológica, para o 

interior dos processos de significação. (INDURSKY, 1992, p. 8) 

 

 

Indursky descreve acima o funcionamento da ideologia na linguagem, seu 

funcionamento discursivo atestando sua presença na produção de sentidos a partir da 

interpretação. Segundo Pêcheux, em Althusser “só há prática através de e sob uma ideologia e 

só há ideologia pelo sujeito e para sujeitos” (2014[1998], p. 135). Valendo-se ainda da 

introdução de Althusser sobre a noção forma-sujeito, o autor explica que “todo indivíduo 

humano, isto é, social, só pode ser agente de uma prática se se revestir da forma-sujeito” que 

“[...] é a forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais” 

(ibidem, p. 150).  

Orlandi (2004), sobre a relação interpretação/ideologia, descreve um funcionamento 

no qual o sujeito da linguagem é constituído por gestos de interpretação que se relacionam 

com sua posição. Segundo a autora, o sujeito é a própria interpretação e é nesse ponto que a 

ideologia o afeta, “pelo efeito da literalidade, pela ilusão de conteúdo, pela construção da 

evidência do sentido, pela impressão do sentido-lá.” (ORLANDI, 2004, p. 22) 

Essa noção de sujeito é constituída a partir da articulação da língua com a história, 

resultando na circulação dos sentidos produzidos pelo imaginário e o assujeitamento é 

explicado por Orlandi (2009a) como a contradição que constitui esse sujeito, uma vez que ele 

tem a ilusão de originar o seu dizer, apagando o fato de que enquanto indivíduo é interpelado 

pela ideologia. A liberdade que possui de dizer tudo o induz à ideia de que ele é a fonte do seu 

discurso e que naturalmente fala de uma maneira e não de outra. Essa ilusão deriva de dois 

esquecimentos que Pêcheux define a partir da teoria freudiana relacionando o esquecimento nº 

2 ao “sistema pré-consciente-consciente”, segundo o qual: 
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[...] todo sujeito-falante “seleciona” no interior da formação discursiva que o 

domina, isso é, no sistema de enunciados, formas e sequências que nela se 

encontram em relação de paráfrase – um enunciado, forma ou sequência, e 

não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo que poderia 

reformulá-lo na formação discursiva considerada. (PÊCHEUX, 2014 

[1988], p. 161 – aspas e itálicos do autor). 

 

 

Ao outro esquecimento Pêcheux vincula a noção de “sistema inconsciente” e o 

denomina esquecimento nº 1, a partir do qual “o sujeito-falante não pode, por definição, se 

encontrar no exterior da formação discursiva que o domina” (idem, p. 162). O exterior 

determina esta formação discursiva e por isso o sujeito não pode ser a fonte do seu dizer, ele 

não determina o sentido do que diz, mas tem a ilusão de realidade de seu pensamento (“eu sei 

o que estou dizendo, eu sei do que estou falando”).  

Falando sobre os mesmos esquecimentos, mas na perspectiva de Orlandi: 

 

 

Do primeiro esquecimento se origina a ilusão do sujeito ser fonte de seu 

discurso (“o que eu digo tem o sentido que eu quero”, onipotência do 

sujeito), e do segundo se origina a ilusão da realidade de seu pensamento (“o 

que eu disse só pode significar x”, onipotência do sentido). No primeiro se 

inscreve a “eficácia do assujeitamento” (ou ilusão da autonomia do sujeito), 

no segundo, a “estabilidade referencial” (ou ilusão da transparência dos 

sentidos)” (ORLANDI, 1988, p.108 – aspas e itálicos da autora). 

 

 

Dessa forma, “a matriz de sentidos escapa ao sujeito e sobre ela o controle é 

praticamente nenhum” (MARIANI, 1996, p. 33,). Aquele que fala opera com sentidos 

instituídos “historicamente na relação do sujeito com a língua” (ORLANDI, 2009a, p. 52), 

conforme as condições de produção do discurso.  

Como efeito de linguagem, a posição-sujeito se projeta nos discursos ocupando vários 

lugares sociais e são esses lugares que também projetam as posições. Por exemplo, o 

estrangeiro que ocupa o lugar social de imigrante refugiado e o estrangeiro que não ocupa a 

posição de imigrante refugiado: são dois lugares sociais distintos. Estes lugares sociais são 

atravessados por posições sociais, o que permitiria, em tese, no discurso de um estrangeiro 

imigrante refugiado o comparecimento da posição discursiva do estrangeiro não imigrante 

refugiado e vice-versa. É o caso, por exemplo, do empregado que fala do lugar do patrão. 
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Quando falamos sobre lugares sociais, falamos sobre o sujeito inscrito numa 

determinada formação social e sobre as imagens que são atribuídas a ele.  

Adiante explicaremos a noção de formações imaginárias, cunhada por Pêcheux 

(2014[1990]), mas podemos dizer que os lugares sociais resultam das antecipações, das 

imagens que o sujeito atribui a si e ao interlocutor nos processos discursivos, em função de 

seus lugares construídos no interior de uma formação social.  

Desta forma, comparecem as imagens sobre os estrangeiros e os sentidos distintos são 

produzidos a partir do lugar social que ocupam. O estrangeiro que trabalha para uma 

multinacional como engenheiro, por exemplo, possui uma imagem determinada por seu lugar 

numa determinada formação social. Ele é dito de uma maneira e não de outra em função da 

relação entre o lugar social que ocupa e sua posição discursiva. 

A noção de formação discursiva é capital em Análise de Discurso. Lemos em Pêcheux 

que formação discursiva é: 

 

 

[...] aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 

posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de 

classes, determina o que pode e deve ser dito. [...] Isso equivale a afirmar 

que as palavras, expressões, proposições etc., recebem seu sentido da 

formação discursiva na qual são produzidas. [...] os indivíduos são 

“interpelados” em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas 

formações discursivas que representam “na linguagem” as formações 

ideológicas que lhes são correspondentes. (PÊCHEUX, 2014[1988], p. 147 – 

aspas e itálicos do autor).  

 

 

Refletindo sobre estas considerações, lembramos que os sentidos podem deslizar para 

outras formações discursivas, já que elas não são fechadas além de serem porosas. Em 

Orlandi:  

 

A formação discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica 

dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-

histórica dada – determina o que pode e deve ser dito. (ORLANDI, 2009a, p. 

43). 

 

 

Vemos em Orlandi que o conjunto composto pelas formações discursivas “define o 

universo do ‘dizível’ e especifica, em suas diferenças, o limite do dizer para os sujeitos em 

suas distintas posições (remissíveis a diferentes formações discursivas)” (ORLANDI, 
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2008[1990], p. 46). A inscrição dos sujeitos em determinadas formações discursivas também 

está relacionada com as antecipações que ocorrem nos processos discursivos, na relação do 

sujeito com o outro, o interlocutor.  

Observemos com mais vagar a noção de formações imaginárias, que servirá de base 

para as análises das sequências extraídas do proferimento de Charly, no capítulo 4. 

Após traçarmos as considerações sobre sujeito na Análise do Discurso, definindo-o 

como aquele que em movimento, deslocando-se na tentativa de suprir as faltas, nos 

deslizamentos, produz sentidos dependendo da posição que ocupa quando interpelado pela 

ideologia, quando na relação com o outro, observamos que o imaginário também está em jogo 

nos processos discursivos.  

O ideológico e o imaginário atuam nas relações sociais e antecipam os efeitos de 

sentido entre os sujeitos. E cabe lembrar que não são instâncias separadas. As formações 

imaginárias decorrem das formações sociais. O interesse não está somente na forma como o 

outro diz sobre algo, mas também na maneira como se formula o dizer, a partir de 

antecipações, imagens de como ambos, na relação dialógica, podem ser afetados.  

Em suma, “o que funciona nesses processos é uma série de formações imaginárias que 

designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem 

de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 2014[1990], p. 82 – itálicos do autor). 

Esse funcionamento se dá pelo mecanismo de antecipação, que, segundo Orlandi, possibilita 

ao sujeito a ilusão de se supor no lugar de seu interlocutor e com isso antecipar efeitos de 

sentido que supõe que seu dizer produz no interlocutor. Através deste mecanismo, o sujeito 

tem a ilusão de que pode escolher a forma do seu dizer e produzir determinados efeitos de 

sentido no outro. “Dessa maneira, esse mecanismo dirige o processo de argumentação visando 

seus efeitos sobre o interlocutor” (ORLANDI, 2009a, p. 39).  

Vejamos este funcionamento no quadro das formações imaginárias que trouxemos de 

Pêcheux para pensarmos nosso objeto de estudo: a relação entre aquele que vem de fora do 

Brasil na condição de imigrante refugiado e aquele que se encontra no Brasil como cidadão 

brasileiro, representados por A e por B respectivamente.  

Esclarecemos, antes de passarmos ao quadro, que a designação cidadão brasileiro é 

problemática. Uma pergunta que a denúncia é: quem é cidadão brasileiro? Estamos aqui 

tentando bordejar esse outro que se encontra no Brasil e que não é o estrangeiro, 

independentemente da posição social que o estrangeiro ocupe no país.  

Resumidamente queremos tentar trazer esta relação de alteridade entre o daqui e o de 

fora. Mais adiante retomaremos a condição estrangeira no Brasil.   
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Vejamos o quadro: 

 

Expressão que designa 

as formações 

imaginárias 

Significado da expressão Questão implícita cuja 

“resposta” supõe a 

formação imaginária 

correspondente 

 

                 I  (A) 

                  A  

        A 

                 I  (B) 

                  A  

 

Imagem do imigrante 

refugiado para si mesmo 

“Quem sou eu para lhe 

falar assim?” 

Imagem do cidadão 

brasileiro para o imigrante 

refugiado 

“Quem é ele para que eu 

lhe fale assim?” 

 

                 I  (B) 

                  B  

        B 

                 I  (A) 

                  B  

 

Imagem do cidadão 

brasileiro para si mesmo 

“Quem sou eu para que ele 

me fale assim?” 

Imagem do imigrante 

refugiado para o cidadão 

brasileiro 

“Quem é ele para que me 

fale assim?” 

 

Quadro 1 – Formações Imaginárias  

A partir do livro Análise Automática do Discurso (AAD-69) 
(PÊCHEUX, In: Gadet; Hak, 2014[1990], p. 82) 

 

Não há processos discursivos sem que estejam presentes as formações imaginárias e o 

quadro acima indica a forma como as posições sujeito “intervêm a título de condições de 

produção do discurso” (PÊCHEUX, 2014[1990], p. 83).  

Este quadro ilustra as perguntas que norteiam as relações com suas antecipações, o 

jogo das imagens relacionadas aos lugares sociais e às posições resultantes do já-dito que é 

recuperado na formação discursiva dominante. Observamos neste processo o que Orlandi 

caracteriza como relações de forças que determinam os lugares de fala que são “constitutivos 

do que ele diz” (ORLANDI, 2009a, p. 39). Do lugar institucional, do lugar do outro que 

recebe o imigrante refugiado no Rio de Janeiro − a cidade onde circulam os discursos que nos 

interessam investigar nesta pesquisa − do lugar do estrangeiro que se encontra nesta condição 

os dizeres significam o imigrante refugiado de maneiras distintas. Entre estes lugares de fala 

os sujeitos se posicionam a partir da legitimidade e do poder que tais lugares lhes conferem e 

“todos estes mecanismos de funcionamento do discurso repousam nas formações imaginárias” 

(ORLANDI, 2009a, p. 40).  
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Do funcionamento das formações imaginárias passamos para a noção de condições de 

produção que são as condições que possibilitam significar os dizeres, promover a produção, a 

retomada, o movimento dos sentidos. Entendemos como condições de produção: 

 

 

[...] o contexto histórico-social, ideológico, a situação, os interlocutores e o 

objeto de discurso, de tal forma que aquilo que se diz significa em relação ao 

que não se diz, ao lugar social do qual se diz, para quem se diz, em relação 

aos outros discursos, etc. (ORLANDI, 1988, p. 85).  

 

 

O entendimento de tais condições, nos permite buscar pistas na fala do sujeito, 

observar as marcas deixadas e que produzem os efeitos de sentido em função destas 

condições. Observemos a sequência discursiva retirada do proferimento de Charly:  

 

 

SD119: Somos gratos porque encontramos paz e liberdade, porque temos 

trabalho e emprego aqui. Mas precisamos ainda de compreensão e ajuda. 

(KONGO, 2015)  

 

 

Esta sequência discursiva faz parte do proferimento que constitui o principal corpus de 

análise da nossa pesquisa e para esses dizeres podemos pensar algumas possibilidades em 

relação às seguintes condições de produção: seu proferimento é dito do lugar de representante 

dos imigrantes refugiados e se dá em um evento formal, que conta com a presença de 

autoridades e convidados ilustres. Em nossas análises da materialidade, veremos que no início 

de sua fala ele diz que vai ler o texto que preparou e, no entanto, há momentos em que ele 

abandona seu texto e argumenta espontaneamente.  

O evento era um seminário que tinha como objetivo celebrar o Dia Mundial do 

Refugiado20 e o sujeito-falante ocupa uma posição de relevância na ocasião, por ser um 

estrangeiro que fala do lugar do imigrante refugiado e ter sido convidado pelos organizadores 

do seminário para compor uma das mesas e falar sobre a questão dos refugiados no Brasil. 

Um representante, portanto. Mas um representante que também ocupa o lugar de imigrante 

refugiado e que é convidado a falar em nome de outros.  

                                                 
19  SDx : Sequência Discursiva, onde x representa o número da sequência analisada. 
20  Falaremos mais detalhadamente nas análises. 



37 

 

Por isso, ao observarmos a SD1 vemos que mesmo que o sujeito se valha da 

oportunidade na ilusão de direcionar seus dizeres a um propósito, que seria o de reforçar a 

necessidade de ajuda aos imigrantes para que possam lutar por oportunidades no país que os 

acolheu, há um cuidado em demonstrar gratidão, diante de uma plateia composta por 

membros de instituições atuantes nos direitos aos imigrantes refugiados. De fato, ele inicia a 

sequência com o agradecimento, em função das condições de produção descritas acima, 

atitude que promove uma entrada para a formulação de outros dizeres que produzem outros 

sentidos, como vemos na segunda frase da sequência, iniciada pela adversativa mas, que 

produz sentidos opostos. A SD1 destaca palavras de gratidão e reconhecimento pelas coisas 

boas que os imigrantes refugiados encontram no Brasil e pelos direitos que lhes são 

concedidos, no entanto, a frase seguinte traz efeitos contrários que indicam lacunas. O uso do 

mas manifesta a necessidade de reivindicar algo.   

Nesta sequência, o sujeito é interpelado pela ideologia, manifestada na linguagem 

pelas formações discursivas, que antecipam um imaginário de acordo com o que está em jogo 

na relação do seu lugar social com a posição que ele ocupa naquele evento específico. 

Compreende-se, dessa forma, que os sujeitos são constituídos ideologicamente por 

esquecimentos e em determinadas condições de produção, sob a ilusão de originar o dizer, se 

mobilizam conforme as formações imaginárias estabelecidas no processo discursivo para 

gerar efeitos de sentido distintos. Mariani esclarece que: 

 

 

As condições de produção dos sentidos estão vinculadas tanto às 

possibilidades enunciativas dos períodos históricos − reguladores da relação 

de um sentido com sentidos anteriores, com os sentidos não-ditos e com um 

'futuro' dos sentidos − quanto àquilo, que falha, que desloca os sentidos. 

Ambos os processos são resultado do trabalho da língua sobre a língua, 

trabalho esse que não tem sua origem no sujeito, mas que se realiza nele 

(MARIANI, 1996, p. 28 - itálicos nossos). 

 

 

Pensando na relação de um sentido com sentidos anteriores, com os não-ditos e como 

sua projeção para o futuro, como sugere Mariani, entendemos que, quando os imigrantes são 

designados refugiados – expandindo os limites de uma condição temporária – ou são 

chamados por sua nacionalidade – os africanos, os árabes, os latinos –, não se trata de uma 

escolha arbitrária de quem os designa desta forma, mas sim de inscrições no dizer que 

decorrem das condições de produção.  
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Dito isto, entendemos que a formulação do dizer se inscreve a partir das formações 

imaginárias, das antecipações, que fazem parte das condições de produção. Isso nos permite 

compreender a formulação da SD1, cuja primeira frase constrói um cenário favorável, 

baseado nos reconhecimentos e nos agradecimentos, para o que vem a seguir, a reivindicação. 

O sujeito declara publicamente a gratidão em nome dos imigrantes refugiados, todavia, com o 

uso do mas, expõe a relação de um sentido com os sentidos anteriores e os sentidos 

silenciados, produzindo a falha e o deslocamento que abre possibilidades para outros efeitos 

de sentido. Orlandi diz que “os sentidos têm uma relação necessária com o silêncio, onde o 

silêncio não é falta de palavras [...] e onde o ‘branco’ não é ausência de sentidos”. Com a 

autora concordamos que as palavras são carregadas de sentidos “a não se dizer, logo cheias de 

silêncio” (ORLANDI, 2012a, p. 129). 

Seguindo com a autora e pensando as palavras cheias de silêncio que dizem os 

imigrantes refugiados, entendemos que: 

 

 

Em princípio o silêncio não fala, ele significa. Se traduzimos o silêncio em 

palavras há transferência, logo, deslizamento de sentidos, o que produz 

outros efeitos. Isto se deve ao fato de que mesmo se o silêncio não fala, 

enquanto forma significante, ele tem sua materialidade, sua forma material 

específica. A forma material [...] constituída pela/na discursividade, [...] em 

que se inscrevem os efeitos da articulação língua/história, acontecimento do 

significante no sujeito. Sendo o discurso definido como efeito de sentidos 

entre locutores (M. Pêcheux, 1969), a materialidade da forma discursiva 

implica o funcionamento ideológico da palavra. (ORLANDI, 2012a, p. 129). 

 

 

O silêncio, sendo discurso, submetido ao funcionamento da interpretação e da 

produção de sentidos, significa à sua maneira, deslocando-se “entre o dito e o não-dito, entre 

o dito e a exterioridade que o determina” (ibidem, p. 130). Com Orlandi perguntamos: “o que 

ele cala?” (idem). 

Recuperando a segunda frase da SD1 temos: “Mas precisamos ainda de compreensão 

e ajuda”. (KONGO, 2015 – itálico nosso). Quantos sentidos que não são ditos ou a não dizer, 

quantos silêncios, a palavra compreensão carrega? Memória e esquecimento operam no 

processo discursivo relacionando o dizer, o não-dito e o já-dito como “efeitos materiais” 

(ORLANDI, 2012a, p. 129).  

Aqui chegamos na noção de memória e nos referimos a ela como interdiscurso, isto é, 

um saber discursivo, algo que foi dito em algum momento, em algum lugar, cuja referência 
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original não se pode identificar após incontáveis repetições. Segundo Orlandi, com a 

continuidade da apropriação desse dizer o que fica é “a memória sobre a qual não temos 

controle, [...] um já-dito sobre o qual nossos sentidos se constroem” (2012a, p. 180). O 

significante estrangeiro, por exemplo, remete a sentidos que podem parecer óbvios, 

ignorando a complexidade da construção de sentidos, das significações em dizeres diversos. 

Orlandi diz que nosso dizer é afetado por esses sentidos sobre os quais não temos muitas 

pistas de sua origem. Segundo a autora isso se dá “simplesmente porque para que nossas 

palavras tenham sentido é preciso que elas já tenham sentido”, já que “elas são sócio-

historicamente determinadas. Mas temos a ilusão de que os sentidos nascem em nós” (ibidem, 

p. 181 – itálicos da autora).  

Então, há um funcionamento da memória, do interdiscurso, sobre os imigrantes 

refugiados. Há dizeres, já-ditos e não-ditos que produzem sentidos sobre o significante 

refugiado. Alguns são mais evidenciados, apagando, silenciando outros sentidos pela forma 

como são ditos, como estrangeiros que fugiram de seus países. Fugitivos, foragidos, 

desertores, e tantos outros significantes sobre os quais não nos deteremos nesta pesquisa, mas 

cujos efeitos de sentido são retomados, naturalizados pelo uso, perdendo sua referência como 

se, segundo Orlandi (2012a), a historicidade do sentido que se foi constituindo ao longo do 

percurso, por outros dizeres, em outros momentos, em outros lugares que desconhecemos não 

pudessem nos afetar.  

Escrever ou falar sobre os discursos dos imigrantes refugiados e sobre eles não é uma 

tarefa simples e tampouco fácil. O desafio aumenta quando (i) analisamos os discursos que 

circulam numa região específica de um país como o Brasil, “considerado país da diversidade 

por excelência, complexo não apenas do ponto de vista sociogeográfico, como também do 

ponto de vista humano” (CORACINI, 2013[2007], p. 79); (ii) refletimos sobre o silêncio, isto 

é, “as palavras cheias de sentido a não se dizer” (ORLANDI, 2012a, p. 129), sobre a 

memória, o já-dito; e (iii) analisamos os processos discursivos que produzem sentidos sobre 

uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade cuja construção imaginária além de destacar 

sua beleza, colocando-a como o cartão postal do Brasil21, também diz de um povo que 

acolhe22, assemelhando esta imagem ao imaginário de acolhimento atribuído ao país23.  

                                                 
21  “O Rio está no imaginário coletivo mundial e conhecer uma das mais belas cidades do Brasil é um desejo de milhares de 

pessoas”. (Vicente Neto, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo Embratur) Disponível em: 

http://www.brasil.gov.br/turismo/2015/02/rio-de-janeiro-completa-450-anos-neste-domingo-1deg. Acesso em: 

05/05/2017.  
22  “É muito bom ver o Rio de Janeiro como um povo acolhedor, onde as religiões se entendem" (cardeal arcebispo do Rio 

de Janeiro, Dom Orani Tempesta). Disponível em: http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/olimpiada-

2016/lideres-de-cinco-religioes-se-encontram-no-rio-2016/?cHash=8c411862b109f83c804365d9efdfef5a. Acesso em: 

05/05/2017. 

http://www.brasil.gov.br/turismo/2015/02/rio-de-janeiro-completa-450-anos-neste-domingo-1deg
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/olimpiada-2016/lideres-de-cinco-religioes-se-encontram-no-rio-2016/?cHash=8c411862b109f83c804365d9efdfef5a
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/olimpiada-2016/lideres-de-cinco-religioes-se-encontram-no-rio-2016/?cHash=8c411862b109f83c804365d9efdfef5a
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Nestas condições de produção surgem outros desafios que nos levam a mobilizar 

outras noções teóricas para enriquecer nossas análises. Neste momento falamos sobre uma 

noção bastante relevante para a nossa pesquisa, pois veremos nos próximos capítulos, 

especialmente no capítulo 4, que ela comparece com força considerável nos discursos do e 

nos discursos sobre o imigrante refugiado. Estamos falando da negação, cujos efeitos 

analisaremos com mais profundidade no proferimento de Charly (discurso do) e no material 

institucional da Cáritas (discurso sobre), especialmente no que diz respeito ao trabalho 

voluntário, mais especificamente quanto à relação dos voluntários com os imigrantes 

refugiados.   

Indursky diz que “a negação é um dos processos de internalização de enunciados 

oriundos de outros discursos, podendo indicar a existência de operações diversas no interior 

do discurso em análise. Em suma, essa construção evidencia a presença do discurso-outro” 

(INDURSKY, 1992, p. 307) inserido no discurso do imigrante refugiado e no discurso sobre o 

imigrante refugiado. A autora trabalha com três formas de operar a negação: “a negação 

externa, que incide no que não pode ser dito no interior da FD1, a negação interna, que incide 

sobre o que pode mas não deve ser dito neste domínio de saber e a negação mista, que 

mobiliza as duas modalidades anteriores numa única operação de negação” (ibidem, p. 309-

310). 

Interessa-nos refletir sobre a negação externa, já que ela delimita fronteiras entre 

discursos ideologicamente antagônicos, opondo o que dizem sobre os imigrantes refugiados 

ao que o estrangeiro diz do lugar de fala de imigrante refugiado sobre os imigrantes 

refugiados. Por incidir “sobre um enunciado proveniente de FD2” (ibidem, p. 311), 

encontramos nesta forma de negação o não ao discurso do outro e o não ao pré-construído do 

discurso do outro. Os dizeres de Charly e os dizeres materializados nos slides da Cáritas 

mostram as características essenciais deste tipo de negação: a marca explícita do não e o 

discurso do outro implícito, identificado por verbos em terceira pessoa do plural do presente 

do indicativo: pensam, dizem.   

Segundo Indursky: 

 

[...] o discurso-outro não podendo ser dito pelo sujeito de D1, passa a 

constituir o indizível desse discurso que permanece, para sempre, recalcado 

em seu interdiscurso especifico. É o discurso da implicitação. Ou seja, D1 

constitui-se na modalidade negativa, negando D2, que está implicitado, ou 

                                                                                                                                                         
23  Salientamos que não tomamos o Brasil pelo Rio de Janeiro, cidade que é o foco de nossa pesquisa, mas entendemos que 

há uma construção imaginária sobre esta cidade que remete ao imaginário semelhante sobre o país no que se refere à 

receptividade e à hospitalidade. 
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seja, transforma o discurso do outro em seu contrário e como tal o incorpora. 

(INDURSKY, 1992, p. 312). 

 

 

Analisaremos esse funcionamento nos dizeres de Charly, do imigrante refugiado que 

diz de si, de sua imagem, das diferenças, do trabalho, produzindo sentidos na negação. Serão 

analisados também os dizeres da instituição que na negação diz sobre as tensões que 

comparecem na relação de trabalho entre os imigrantes refugiados e aqueles que os acolhem. 

Além de Indursky, trazemos ainda Fedatto e com ela compreendemos que:  

 

 

A negação é um tema caro a linguistas, filósofos e psicanalistas, um 

fenômeno que fascina por sua força simbólica e multiplicidade de 

significações A polissemia conceitual e material da ideia de negação não 

pode ser encarada simplesmente como uma justaposição de sentidos 

diferentes, ela deve ser compreendida como um conjunto articulado de 

relações que muitas vezes se estabelece de maneira tensa. (FEDATTO, 2015, 

p. 28). 

 

 

A polissemia conceitual e material da ideia de negação, posta por Fedatto, implica 

“um trabalho que ponha em conflito o já produzido e o que vai se instituir”, produzindo a 

“passagem do irrealizável ao possível, do não-sentido ao sentido, [...] a simultaneidade de 

movimentos distintos de sentido no mesmo objeto simbólico” (ibidem, p. 38). A negação 

produz sentidos conflituosos, como dissemos acima, produz tensões. Orlandi explica a 

polissemia como “deslocamento, ruptura de processos de significação”. Jogo com o equívoco. 

(ORLANDI, 2009a, p. 36). A polissemia, segundo a autora, é o diferente. Funciona como 

aquilo “a se dizer” que movimenta sujeitos e sentidos na sua relação com a história e com a 

língua, em seus percursos de significação.  

Fedatto trabalha com os quatro sentidos elaborados por Green (2010, p. 31-32), que 

entendemos pertinente apresentar aqui por destacarem as tensões que comparecem no 

funcionamento da negação. São eles: 

 

1) a negação como oposição que instaura um antagonismo entre dois termos 

contrários que lutam para resistir ou aniquilar um ao outro; 2) o negativo 

como o inverso simétrico e intercambiável de um positivo; 3) o não como 

ausência, como algo que se faz potencialmente presente ou comparece pela 

falta e, finalmente 4) o negativo como sendo o nada, aquilo que nunca 

chegou a existir e/ou que nunca existirá. (FEDATTO, 2015, p. 28).  
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Seguindo com a autora compreendemos que nas análises de materiais em que 

comparece a negação deve-se observar o não que é dito e o não que não é materializado no 

dizer, mas que produz efeitos de sentido. Isto significa que na perspectiva discursiva seu 

funcionamento pode ser implícito ou explícito. No primeiro caso seu comparecimento se dá 

pelo não-dito, pela recusa, e também no silenciamento, na censura. Em sua forma explícita ela 

se materializa com o não ou outra forma que produza sentido análogo, tal como nunca, 

jamais, etc., e neste caso recuperamos a noção de negação externa proposta por Indursky, 

sobre a qual nos debruçaremos em nossas análises. Do proferimento de Charly, analisaremos 

a negação no funcionamento da designação refugiado e da imagem do imigrante refugiado. Já 

na apresentação da Cáritas, verificaremos dois tipos de negação, o NÃO em caixa alta e o não 

em caixa baixa, comparecendo como prescrição, impedimento, proibição, “como forma 

linguística que pretende [...] tocar o campo de ação pela injunção a um não fazer” 

(FEDATTO, 2015, p. 29). 

A partir desses funcionamentos da negação, entendemos ser relevante pensar sobre a 

relação com o outro e o Outro, bem como sobre os estereótipos que movimentam sentidos 

atravessados por uma memória discursiva que produz efeitos nessa relação. 

Falar sobre o outro não pode ser sem trazer o Outro.  

Orlandi, em Terra à Vista, apresenta como um princípio geral da linguagem “[...] a 

presença do “outro”24 como constitutiva da fala de qualquer sujeito: a dialogia” (ORLANDI, 

2008[1990], p. 45 – aspas da autora). Este Outro, constitutivo, corresponde ao que mais tarde 

ela trará no livro Interpretação, como “o lugar da alteridade constitutiva, presença do outro 

sentido no sentido, presença da ideologia” (ORLANDI, 2012b, p. 75). 

Nesta segunda obra, ela traz a distinção entre o Outro e o outro: 

 

 

Em nosso caso, embora pressupondo o campo da psicanálise e o da 

linguística, trataremos especificamente do campo discursivo. Nesse campo, o 

outro é o interlocutor (efetivo ou virtual) e o Outro é a historicidade, 

concebida sob a forma do interdiscurso. Por outro lado, não nos interessa a 

questão da relação da autoria com a escrita/oralidade mas [...] o estatuto 

(ideológico) da interpretação no discurso. (ibidem, p. 74).  
 

 

                                                 
24  No texto de Orlandi está escrito com minúscula, mas se refere ao Outro, com maiúscula. 
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Com isso, a autora nos faz compreender a historicidade como fundamento para o 

Outro, com maiúsculas, historicidade que comparece como “interdiscurso enquanto 

constituição (e não formulação) do dizer”, neste caso, como o “conjunto do dizível e do 

interpretável” (idem). Aqui, temos o Outro (em maiúscula), diferente do outro (em minúscula) 

que corresponde ao interlocutor. Conforme Orlandi, esta não é a mesma distinção proposta 

por Authier-Revuz:  

 

Podemos também tratar esta questão, pensada em relação à interpretação, 

através da distinção proposta por J. Authier (1984) entre heterogeneidade 

mostrada e heterogeneidade constitutiva que, em relação à alteridade, no 

domínio simbólico, coloca a relação com o outro (mostrada) e o Outro 

(constitutiva). Em seu trabalho, J. Authier (idem) faz intervir o campo da 

psicanálise, o da linguística e o da análise do discurso. (ORLANDI, 2012b, 

p. 74). 

 

 

O Outro é definido por Orlandi bem como em Authier-Revuz a partir da concepção de 

sujeito descentrado, dividido, determinado por sua relação com a exterioridade, cuja 

descentralização, divisão tem “um caráter estrutural ou estruturante” (ORLANDI, 

2008[1990], p. 46). Em Authier-Revuz, a noção do Outro como heterogeneidade constitutiva 

se define pela própria condição do discurso. Essa noção não comparece explicitamente, 

manifestada nas marcas linguísticas, mas sustenta a heterogeneidade mostrada ao constituir 

um discurso atravessado pelo inconsciente, pelo interdiscurso, diferente do entendimento de 

Orlandi, no qual o Outro corresponde à alteridade constitutiva atravessada pela ideologia. 

A ideia de que “somente um Adão mítico, abordando com sua primeira fala um mundo 

ainda não posto em questão, estaria em condições de ser ele próprio o produtor de um 

discurso isento do já dito na fala do outro”, trazida por Authier-Revuz (1990, p. 27), implica 

dizer que todas as palavras são carregadas, atravessadas pelos discursos que habitam 

socialmente, ou seja, as palavras que utilizamos em nossa fala já possuem sentido.  

De acordo com Figueiredo, isso significa dizer que:  

 

 

De início estamos todos, assim, “dentro” dos outros25, sejam os outros da 

família, classe social, nação, tradição, sistema linguístico, etc. É este “outro”, 

anterior ao “eu”, ao “tu” e ao “ele”, é este “outro” indiferenciado – e que 

nesta medida precede a emergência da alteridade – que antes de aprendermos 

                                                 
25  Estamos aqui aproximando as reflexões de Figueiredo daquelas da Análise do Discurso. Estamos lendo o outro de que 

trata aí como o Outro, maiúsculo, constitutivo do sujeito.  
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a fazer e a dizer “eu fiz”, antes de aprendermos a pensar e a dizer “eu 

pensei”, antes de querermos e dizermos “eu quero”, já faz, já pensa, já quer e 

já sente por nós. (FIGUEIREDO, [1991]1998, pg. 70 – aspas do autor) 

 

 

Enquanto o Outro comparece na constituição do processo discursivo, o outro, com 

minúscula, diz respeito ao interlocutor, aquele que consideramos no quadro das formações 

imaginárias. O outro que se inscreve no processo das antecipações. Orlandi afirma que “a 

relação com o ‘outro’ regula tudo, preenche tudo, explica tudo, tanto o sujeito como o 

sentido” (2008[1990], p. 45).  

A heterogeneidade mostrada, sustentada pela constitutiva, como dissemos 

previamente, apresenta as “formas pelas quais se altera a unicidade aparente do fio do 

discurso, pois elas aí inscrevem o ‘outro’” (ibidem, p. 46), que permite ao sujeito supor ter o 

domínio do que é seu e do que é do outro, no seu dizer, negociando com as forças centrífugas 

de degradação da heterogeneidade constitutiva. Na ilusão da enunciação, o sujeito encontra a 

proteção que precisa para manter o discurso. “Face ao isso-fala da heterogeneidade 

constitutiva responde através dos ‘como-diz-outro’ e o ‘se-me-é-permitido-dizer’ da 

heterogeneidade mostrada” (AUTHIER-REVUZ, 1984 apud ORLANDI, 2008[1990], idem). 

Dessa forma, a heterogeneidade ressalta o mostrado, correspondendo ao dizível na perspectiva 

do discurso.  

O discurso sobre o imigrante refugiado difunde ideias transmitidas desde os tempos 

mais remotos, já que a experiência dos deslocamentos vivenciados pelos que emigram de suas 

terras de origem por motivos diversos faz parte da história das civilizações. Essas ideias se 

vinculam à noção de memória discursiva que já explicamos anteriormente, a noção daquilo 

que já foi dito antes, em algum momento e lugar, cuja origem não se tem conhecimento e cuja 

apropriação e uso nos dá a ilusão de sermos a origem de tal dizer. Estamos falando também 

do que Pêcheux explica como o pré-construído, o “‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica 

que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a forma da universalidade (o ‘mundo das 

coisas’)” (PÊCHEUX, 2014[1988], p. 151). Segundo Pêcheux, isso significa dizer que algo 

fala sempre antes, independentemente, em outro lugar e este algo se encontra sob a 

dominação das formações ideológicas. O pré-construído é um dos elementos que constitui a 

dupla forma do interdiscurso, junto com o processo de sustentação.  

Brandão (2007) argumenta que o pré-construído tem efeito de evidência para o sujeito, 

uma vez que no processo discursivo mobiliza a ilusão de origem de seu dizer. Ela segue 

explicando que “quando o pré-construído se torna repetitivo, automatizado, uma 



45 

 

representação coletiva congelada, cristalizada em um grupo social, temos o estereótipo ou 

lugar-comum” (p. 243). A autora utiliza a noção de estereótipos de Amossy, da qual nos 

apropriamos como mais uma ferramenta para nossas reflexões. Brandão diz que: 

 

 

Segundo Amossy, os estereótipos “são imagens preconcebidas e 

cristalizadas, sumárias e recortadas das coisas e dos seres” que o indivíduo 

recebe de seu meio social e que “determinam em maior ou menor grau sua 

maneira de pensar, de sentir e de agir”. Os estereótipos são, pois, imagens de 

segunda mão que mediatizam nossa relação com o real. Nós percebemos, 

com efeito, somente o que nossa cultura definiu antecipadamente por nós. 

No domínio das ciências sociais, o termo estereótipo tem tido geralmente seu 

sentido ligado ao preconceito; mas no domínio das letras e da comunicação 

ele está ligado antes à idéia do pré- construído [...]. (AMOSSY, 1991 apud 

BRANDÃO, 2007, p. 243 - aspas da autora). 

 

 

A noção de estereótipo é complexa, pois, segundo a autora, apresenta um caráter 

ambivalente, ou seja, um lado positivo e outro negativo.  

Com Brandão entendemos que pelo fato de que nos baseamos em informações 

procedentes de “fontes de segunda mão”, somos limitados a aceitar as imagens naturalizadas 

coletivamente. Essas imagens são esquematizadas para recortar “o real ou o discurso segundo 

um modelo imutável”. Elas também são “povoadas de generalizações simplificadas e rígidas” 

que impedem o discernimento da diferença, das situações particulares “e não permitem o 

desenvolvimento da reflexão e do espírito crítico” (BRANDÃO, 2007, p. 244).  

Sendo assim, nosso conhecimento “vem do outro”, passa pelos discursos que circulam 

na mídia, pela opinião pública, pelas instituições. E no âmbito da linguagem os discursos 

estão povoados pela palavra do outro. Como diz Brandão, “não há atos de enunciação 

adâmicos” (idem), concordando com afirmação semelhante de Authier-Revuz (1990, p. 27), 

que já mencionamos anteriormente. 

Em suma, as palavras são atravessadas pelos discursos que habitam socialmente, 

possuem uma carga de sentidos que não podem ou não devem ser ditos, são repletas de 

silêncios. As palavras utilizadas para significar o mundo ao nosso redor já possuem sentidos.  

 

 

1.2 Ideia, conceito, construção, corpus  
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Para compreender a construção do corpus, falemos um pouco sobre como Pêcheux o 

propõe em três etapas, na AAD-6926. Num primeiro momento, AD27-1:  

 

[...] um corpus fechado de sequências discursivas, selecionadas (o mais 

frequentemente pela vizinhança de uma palavra-chave que remete a um 

tema) num espaço discursivo supostamente dominado por condições de 

produção estáveis e homogêneas. (PÊCHEUX, In: GADET; HAK, 

2014[1990], p. 308 – itálicos do autor). 

 

A ideia de Pêcheux (idem) era a de uma “álgebra discursiva” que possibilitaria 

construir formalmente uma “estrutura geradora do processo associado ao corpus”, segundo a 

qual a interpretação é formulada a partir de uma “comparação de estrutura entre processos 

discursivos heterogêneos justapostos”, resultantes da análise linguística de cada sequência, ou 

dos sítios de identidades parafrásticas intersequenciais que seriam formados pelos recortes de 

sequências extraídas de discursos empíricos diferentes.  

Mas num segundo momento, na perspectiva da AD-2 (ibidem, p. 309), o conceito de 

formação discursiva, que Pêcheux toma emprestado de Michel Foucault, desconstrói a 

estabilidade e a homogeneidade propostas para a ideia de um corpus fechado, uma vez que 

uma formação discursiva é atravessada por outras formações discursivas que nela retomam e 

repetem sentidos.  

A inovação trazida nesta fase se dá também em relação à constituição do corpus, como 

explica Pêcheux: 

 

Do ponto de vista dos procedimentos, AD-2 manifesta muito poucas 

inovações: o deslocamento é sobretudo sensível no nível da construção dos 

corpora discursivos, que permitem trabalhar sistematicamente suas 

influências internas desiguais, ultrapassando o nível da justaposição 

contrastada. (ibidem, p. 311 – itálicos do autor). 

 

 

Num terceiro momento, AD-3, o autor apresenta novos procedimentos que promovem 

novas construções. A ideia de construção empírica do corpus é desestabilizada, bem como as 

regras sintáticas e as formas “evidentes” de sequencialidade, dando espaço a uma nova fase de 

análise linguístico-discursiva.   

Este breve histórico sobre construção do corpus, de acordo com a proposta de 

Pêcheux, nos leva a concordar com Medeiros que “o corpus não é um objeto empírico sobre o 

                                                 
26  Análise Automática do Discurso - AAD-69, GADET; HAK, 2014[1990]. 
27  AD-1, AD-2 e AD-3 = Análise de Discurso 1, 2 e 3.  
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qual o analista engendre sua análise”, mas é construído como “processo e produto da própria 

análise que vai se tecendo, a partir do aparato teórico-metodológico próprio à Análise de 

Discurso” e que configurado pela teoria e pela análise, se constitui por “sequências 

discursivas” (MEDEIROS, 2003, p. 18). Em nota, Mariani (1996, p. 52) diz que “do ponto de 

vista da AD, o processo de análise já se inicia no gesto de construção do corpus da pesquisa”.  

Nosso corpus, que foi se configurando a partir de nossas indagações sobre a condição 

refugiado no Brasil − e mais exatamente no Rio de Janeiro, na instituição da Cáritas − foi 

construído, então, a partir da transcrição do proferimento de Charly Kongo e de slides de uma 

apresentação institucional que nos permitem extrair sequências produzidas em sincronia.  

E por que a escolha deste proferimento e dos slides que eram apresentados às pessoas 

que se encontravam no Rio de Janeiro, como cidadãos desta cidade, neste momento 

específico, no ano de 2015? Porque são dois materiais que falam sobre o imigrante refugiado 

no Rio de Janeiro e sobre o acolhimento nesta cidade. Trata-se de um depoimento feito 

publicamente, num evento formal, organizado pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de 

Janeiro. Um dizer do outro, do estrangeiro que aqui chega na condição de refugiado, àquele 

que habita o lugar que o recebe. Quantos aos slides, eles constituem a apresentação da 

organização que acolhe oficialmente este estrangeiro.  

Estamos considerando nesta pesquisa os slides que eram apresentados pela Cáritas RJ 

até pouco antes do final de 2016. Interessa-nos investigar estes dois materiais e confrontá-los.  

Após esta breve elucidação sobre a teoria que alicerça a nossa pesquisa, seguimos ao 

encontro dos imigrantes refugiados. 
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2 SOBRE O BRASIL... UM IMAGINÁRIO DE ACOLHIMENTO  

 
“Somos muito gratos pela hospitalidade, pela 

solidariedade, pela generosidade que recebemos de 

nossos irmãos e irmãs brasileiros.” 

(K., imigrante refugiado do Congo, 2015) 

 

Neste capítulo proporemos reflexões sobre a construção imaginária do país como lugar 

de acolhimento, através de considerações sobre os números e uma breve análise dos dizeres 

da presidente Dilma Rousseff em uma entrevista na qual se posiciona sobre a vinda de 

imigrantes refugiados para o Brasil. 

Nossos avós são portugueses, espanhóis, sudaneses, congoleses, libaneses, chineses, 

bolivianos, russos e tantos mais28. Crescemos ouvindo histórias sobre grandes cidades que 

abrigam países em seus bairros. Que paulistano, ou visitante da grande São Paulo, não ouviu 

falar do pequeno Japão que dá vida a um lugar chamado Liberdade, não recebeu um convite 

para saborear uma massa italiana na Mooca ou para visitar o comércio árabe no Bom Retiro? 

Quem conhece o Rio já passou ou ouviu falar na Saara29, região constituída pelas ruas 

Uruguaiana, Alfândega, Buenos Aires, República do Líbano, Senhor dos Passos, Andradas. 

Um mercado popular por onde circulam muitas pessoas, lembrando um formigueiro humano, 

em busca das melhores ofertas. Há alguns anos, o folclore, a memória e a tradição alemã são 

celebrados na Oktoberfest de Blumenau30 e até os finlandeses fizeram uma parada em Itatiaia 

e Penedo31 dando sua contribuição para a história, a política e a construção imaginária sobre o 

país. 

O Brasil oferece campo fértil para quem tem interesse em estudar os movimentos 

migratórios em seu território, pois há mais de cem anos a imigração é um dos aspectos 

marcantes da nossa história. Há algum tempo estudiosos das ciências humanas, tais como a 

                                                 
28   Estamos considerando apenas os habitantes procedentes de outras terras e não aqueles que já habitavam e permanecem no 

Brasil, como é o caso do indígena. 
29   S.A.A.R.A., escrito exatamente dessa maneira, corresponde à Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da 

Alfândega. SAARA, sem os pontos, refere-se à região comercial administrada pela Sociedade, cujo termo embora 

derivasse do primeiro, ao longo dos anos, ganhou autonomia e passou a nomear aquele território no qual nem todas as 

lojas e estabelecimentos comerciais são associados à entidade. A história da SAARA remonta ao final do século XIX e 

início do século passado, quando imigrantes de origem semita - árabe e judeu, libanês e sírio, sobretudo - chegaram ao 

país fugidos das perseguições religiosas praticadas pelo Império Turco Otomano, cuja religião professada e oficial era o 

Islamismo, e que dominara a região onde se localizam a Síria e o Líbano entre os anos de 1516 a 1918 (data do término 

da Primeira Guerra Mundial), ou das dificuldades econômicas lá encontradas em virtude dos inúmeros conflitos, onde à 

paisagem rural e à economia agrária somavam a degradação física, a carestia e precariedade da vida. (PONTIM. M. 2011, 

p. 2-3) 
30   A Oktoberfest de Blumenau - SC foi inspirada na festa alemã, que teve origem em 1810 em Munique. Mais detalhes em 

http://www.oktoberfestblumenau.com.br/oktoberfest/historia. 
31    Fontes: Finlandeses no Brasil e a utopia dos trópicos: https://oestrangeiro.org/2013/04/21/finlandeses-no-brasil-e-

migracoes-utopicas-para-os-tropicos/ e Finlândia no Brasil: 

http://www.finlandia.org.br/public/default.aspx?nodeid=39406&contentlan=17&culture=pt-BR. 

http://www.oktoberfestblumenau.com.br/oktoberfest/historia
https://oestrangeiro.org/2013/04/21/finlandeses-no-brasil-e-migracoes-utopicas-para-os-tropicos/
https://oestrangeiro.org/2013/04/21/finlandeses-no-brasil-e-migracoes-utopicas-para-os-tropicos/
http://www.finlandia.org.br/public/default.aspx?nodeid=39406&contentlan=17&culture=pt-BR
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sociologia, a filosofia, a geografia e a história, e das ciências sociais aplicadas32, como o 

direito e o serviço social, publicam trabalhos e análises sobre o tema. Todavia, os acadêmicos 

que se dedicam aos estudos da linguagem só mais recentemente33 começaram a propor 

reflexões sobre estas questões. 

No atual contexto das migrações, no qual o mundo testemunha um deslocamento de 

vastas proporções, em que estrangeiros de diversas nacionalidades buscam um lugar onde 

possam se refugiar e garantir a preservação de suas vidas, o Brasil vem ganhando espaço 

como destino receptivo aos estrangeiros e uma construção imaginária de país hospitaleiro é 

retomada, repetida nos discursos das instituições governamentais e reforçada pela grande 

mídia. O imaginário de uma nação que abre suas portas e aceita a diversidade. Dizeres sobre 

um país que oferece uma “oportunidade de vida”34 sustentam essa imagem, e o número de 

imigrantes que busca a hospitalidade e a acolhida brasileira vem aumentando 

consideravelmente, segundo informações divulgadas pelas instituições que recebem estes 

estrangeiros, como veremos a seguir.  

 

2.1 E os números também significam o refúgio 

 

Este movimento que descrevemos acima se manifesta nos processos discursivos 

produzindo efeitos de sentido sobre os estrangeiros que aportam nas terras brasileiras. Para 

pensar sobre estes sentidos, comecemos pelos números que são apresentados para significar o 

acolhimento no Brasil.  

Os números que mostramos a seguir foram divulgados pelo ACNUR e pelo CONARE, 

e, de acordo com estas instituições, refletem a dimensão do refúgio no Brasil, nos últimos 

anos.  

Do ponto de vista das ciências da comunicação, a utilização dos dados estatísticos, 

representados pelos números, funciona como argumento que simula um sentido de verdade 

conferindo maior credibilidade ao texto. Os algarismos representam uma construção 

imaginária na qual comparecem sentidos de verdade. Os números fornecem informações, 

                                                 
32  Fonte que apresenta uma definição sobre as ciências sociais e uma distinção entre as ciências humanas e as ciências 

sociais aplicadas: http://proficiencia.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=80.  
33  Em nossas investigações encontramos artigos sobre o ensino de português para refugiados, publicados a partir de 2013. 
34   “O Brasil é uma oportunidade de vida” foi o slogan da campanha de sensibilização anunciada em 19 de agosto de 2015 

pelo Ministério da Justiça, com o objetivo de "esclarecer a sociedade brasileira sobre os compromissos internacionais do 

país e a importância do refúgio no mundo, mostrando também que o país garante o acolhimento, a assistência e a 

integração destes imigrantes". Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/ministerio-da-justica-

anuncia-fortalecimento-do-conare-e-lanca-campanha-de-sensibilizacao/ e https://www.unasus.gov.br/noticia/acnur-

ministerio-da-justica-anuncia-fortalecimento-do-comite-nacional-para-refugiados. Acessos em: 21/08/2015. 

O Brasil ainda é uma ótima oportunidade de vida para refugiados. Disponível em: http://ondda.com/noticias/2016/06/o-

brasil-ainda-e-uma-otima-oportunidade-de-vida-para-refugiados. Acesso em: 02/09/2016. 

http://proficiencia.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=80
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/ministerio-da-justica-anuncia-fortalecimento-do-conare-e-lanca-campanha-de-sensibilizacao/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/ministerio-da-justica-anuncia-fortalecimento-do-conare-e-lanca-campanha-de-sensibilizacao/
https://www.unasus.gov.br/noticia/acnur-ministerio-da-justica-anuncia-fortalecimento-do-comite-nacional-para-refugiados
https://www.unasus.gov.br/noticia/acnur-ministerio-da-justica-anuncia-fortalecimento-do-comite-nacional-para-refugiados
http://ondda.com/noticias/2016/06/o-brasil-ainda-e-uma-otima-oportunidade-de-vida-para-refugiados
http://ondda.com/noticias/2016/06/o-brasil-ainda-e-uma-otima-oportunidade-de-vida-para-refugiados
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confirmam fatos e eventos. Do ponto de vista discursivo, Orlandi (2012b) afirma que por 

estabelecer uma relação no espaço das contradições, a análise de discurso não herda a noção 

de dado das ciências positivas35. A autora contraria a ideia de que através da observação dos 

dados empíricos seja possível “atingir diretamente a interpretação de seus sentidos, somando-

se o linguístico ao social, ao histórico, etc.” (ORLANDI, 2012b, p. 42-43). Neste caso, cabe 

perguntar: como os dados estatísticos mobilizam os sentidos produzidos pelos dizeres sobre o 

refúgio no Brasil?  

Se as instituições mostram estes dados representados por números para reforçar a 

construção imaginária do Brasil como lugar de acolhimento, o que está em jogo não é a 

veracidade dos dados, mas determinadas significações que podem ser atribuídas a eles, ou 

seja, efeitos de sentido de grandiosidade, capacidade de acolher uma grande quantidade de 

pessoas, flexibilidade para aceitar o outro. Através dos números, as instituições36 dizem sobre 

um país que num período de 5 anos, entre 2010 e 2015, recebeu 28.670 pedidos de refúgio de 

estrangeiros de 79 nacionalidades. Destas solicitações, 25.222 ainda estavam pendentes de 

julgamento até o final de 2015. Entre abril de 2015 e abril de 2016, 2.426 processos foram 

julgados e decididos em três categorias: 653 Síria (Reconhecimentos), 931 Deferidos e 842 

Indeferidos.  

Esclarecemos que o relatório do CONARE categoriza Síria (Reconhecimentos) 

separadamente, pois os sírios recebem o deferimento imediato para obter a condição de 

refugiado, sem passar por todo o processo ao qual os outros estrangeiros são submetidos 

desde que solicitam refúgio no país37; os deferidos são os imigrantes de outros países que 

obtiveram o reconhecimento da condição de refugiado após entrevista com o CONARE e os 

indeferidos são os casos que não lograram a aprovação, o reconhecimento da condição de 

refugiado após entrevista e análise feita pelo CONARE38.  

                                                 
35  Ciências que derivam do positivismo, ou seja, de uma corrente de pensamento sociológico, reconhecido por reunir 

aspectos e princípios relativos ao homem e à sociedade, buscando explicá-los de modo científico. Fonte: Revista 

Sociologia - http://sociologiacienciaevida.uol.com.br/ESSO/Edicoes/57/artigo340334-1.asp. 
36  No primeiro semestre de 2016, o CONARE publicou um relatório − Sistema de Refúgio Brasileiro: desafios e 

perspectivas – atualizando os dados do refúgio no Brasil até abril do mesmo ano. Disponível em: 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_

brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016. Acesso em: 04/08/2016. Minha última consulta ao site do ACNUR 

foi no dia 01/03/2017, data em que constatei que não há dados mais recentes. 
37  Em setembro de 2013, o CONARE publicou a Resolução nº. 17 que autorizou as missões diplomáticas brasileiras a 

emitir visto especial a pessoas afetadas pelo conflito na Síria, diante do quadro de graves violações de direitos 

humanos. Em 21 de setembro de 2015, a Resolução teve sua duração prorrogada por mais dois anos. Os critérios de 

concessão do visto humanitário atendem à lógica de proteção por razões humanitárias, ao levar em consideração as 

dificuldades específicas vividas em zonas de conflito, mantendo-se os procedimentos de análise de situações vedadas 

para concessão de refúgio. Disponível em: 

  http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/. Acesso em: 21/01/2016. (Grifos do 

texto original). 
38   No caso de a decisão do CONARE ser pelo não reconhecimento da condição de refugiado, decisão negativa, tendo em 

vista o não convencimento do órgão da existência de uma das cláusulas de inclusão previstas no art. 1º da Lei 9.474 de 

http://sociologiacienciaevida.uol.com.br/ESSO/Edicoes/57/artigo340334-1.asp
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016
http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
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Ressaltamos que dentro das categorias Deferidos e Indeferidos há outros países que se 

encontram em situação semelhante à Síria, no que diz respeito ao quadro de graves violações 

aos direitos humanos, mas, no entanto, não estão contemplados por resoluções especiais que 

facilitem a entrada de seus emigrantes no Brasil39. E por que destacamos esta informação? 

Porque é interessante observar que o que se passa no âmbito internacional é retomado no 

Brasil, ou seja, da mesma forma que alguns estrangeiros (não) são mostrados e (não) são ditos 

no contexto internacional, o mesmo ocorre aqui, ou seja, eles são igualmente mostrados ou 

apagados, ditos ou silenciados na chegada e durante sua permanência no Brasil. 

Em 2016 o Brasil abrigava o total de 8.863 imigrantes refugiados reconhecidos (sírios 

e outros estrangeiros que tiveram seus pedidos deferidos), conforme informações do relatório 

do CONARE mencionado anteriormente e detalhado em nota.  

Tanto os imigrantes reconhecidos como refugiados quanto os que ainda aguardam o 

julgamento do processo, que em alguns casos chega a ultrapassar um ano de duração, podem 

contar com o acolhimento oferecido pela Rede CRAI, que são os Centros de Referência e 

Acolhida de Migrantes e Refugiados, localizados nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, 

Florianópolis, Guarulhos, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. O mesmo relatório 

divulgou também que 6.817 imigrantes receberam o indeferimento da condição de refugiado 

em 2016. 

A quantidade de imigrantes refugiados que chegam no Brasil pode não ser tão 

expressiva quanto na Europa, mas para um país que foi colonizado por europeus estes 

números conferem status de paridade com o colonizador, uma vez que, assim como no velho 

mundo, aqui os estrangeiros também encontram condições de reconstruir suas vidas. Além 

disso, estes números também reforçam o imaginário de país hospitaleiro − aberto à 

diversidade, ao diferente − atribuído ao Brasil. Vejamos a tabela apresentada pelo CONARE, 

                                                                                                                                                         
1997 ou pela caracterização de umas das cláusulas de exclusão (art. 3º da Lei 9.474/97), esta deverá ser fundamentada na 

notificação ao solicitante. Da decisão que nega o reconhecimento como refugiado, caberá recurso, no prazo de 15 dias, ao 

Ministro do Estado da Justiça, a quem caberá decidir, em última instância, sobre o pedido de refúgio; o prazo para o 

recurso começa a ser contado da data do recebimento da notificação. Disponível em: 

http://adus.org.br/wiki/Solicita%C3%A7%C3%A3o_de_Ref%C3%BAgio_-_Decis%C3%A3o_Negativa. Acesso em: 

19/08/2016. 
39   Este é o caso, por exemplo, da República Democrática do Congo, cujos imigrantes parecem não se enquadrar na mesma 

categoria dos que procedem da Síria, uma vez que não são contemplados por resoluções especiais para facilitar sua 

entrada e permanência no Brasil. Vale destacar também que os congoleses tampouco são mostrados e ditos da mesma 

maneira que os sírios, como verificamos em duas publicações com os seguintes enunciados: (1) “6 milhões de mortos no 

Congo ignorados por toda a Comunicação Social”. Reportagem publicada em 25/11/2015. Disponível em: 

http://ruportugal.blogspot.com.br/2015/11/6-milhoes-de-mortos-no-congo-ignorados.html?m=1. Acesso em: 16/09/2016; 

e (2) “Papa condena ‘silêncio vergonhoso’ sobre violência na RD Congo”. Reportagem publicada em 15/08/2016. 

Disponível em: http://www.correiodamanhacanada.com/papa-condena-silencio-vergonhoso-sobre-violencia-na-rd-

congo/; https://www.noticiasaominuto.com/mundo/638882/papa-condena-silencio-vergonhoso-sobre-violencia-no-congo; 

http://observador.pt/2016/08/15/papa-condena-silencio-vergonhoso-sobre-violencia-no-congo/ e outros veículos 

midiáticos; Acesso em: 22/10/2016.  

http://adus.org.br/wiki/Solicita%C3%A7%C3%A3o_de_Ref%C3%BAgio_-_Decis%C3%A3o_Negativa
http://ruportugal.blogspot.com.br/2015/11/6-milhoes-de-mortos-no-congo-ignorados.html?m=1
http://www.correiodamanhacanada.com/papa-condena-silencio-vergonhoso-sobre-violencia-na-rd-congo/
http://www.correiodamanhacanada.com/papa-condena-silencio-vergonhoso-sobre-violencia-na-rd-congo/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/638882/papa-condena-silencio-vergonhoso-sobre-violencia-no-congo
http://observador.pt/2016/08/15/papa-condena-silencio-vergonhoso-sobre-violencia-no-congo/
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que identifica os países de onde os 8.863 estrangeiros em situação de fuga emigraram40, entre 

2010 e 2016: 

 

Países Número de refugiados 

Angola 1.420 

Colômbia 1.100 

Iraque 275 

Líbano 360 

Libéria 224 

Palestina 376 

Paquistão 177 

República Democrática do Congo 968 

Serra Leoa 144 

Síria 2.298 

Outros 1.521 

 

Tabela 1 – Países de onde estrangeiros emigraram   

A partir do documento do CONARE 

(Sistema de Refúgio Brasileiro. Desafios e perspectivas.) 

 

Esses números produzem efeitos de sentido sobre um país que também se encontra na 

rota de fuga dos imigrantes refugiados e contribuem para um discurso de acolhida, uma 

imagem apregoada pelos discursos institucionais e também pelo estrangeiro que é recebido 

aqui. 

É importante observar nesse sentido alguns significantes que se apresentam nos 

discursos de hospitalidade, como vemos no recorte a seguir: 

 

"Recebemos sírios, haitianos, homens e mulheres de todo o mundo, assim 

como abrigamos, há mais de um século, milhões de europeus, árabes e 

asiáticos. Estamos abertos, de braços abertos para receber refugiados", 

afirmou a presidente. (BBC Brasil, 201541 – itálicos nossos). 

 

No fragmento da reportagem da BBC Brasil comparecem os sentidos de grandiosidade 

produzidos pelos números, como dissemos anteriormente – “milhões de europeus” –, e os 

significantes: receber e abrigar, em relação sinonímica. Indo adiante, podemos ler abrigar 

como relacionado também a acolher. Brasil: terra que acolhe, terra que abriga, terra que 

                                                 
40   Sistema de Refúgio Brasileiro. Desafios e perspectivas. CONARE – Comitê Nacional para os Refugiados. Disponível 

em:  http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-

_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf. Acesso em: 04/08/2016. 
41   ‘Dilma dá exemplo à Europa ao abrir portas a refugiados’, diz Acnur. Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150928_repercussao_dilma_refugiados . Acesso em: 12/11/2015. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150928_repercussao_dilma_refugiados
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recebe o outro.  Efeitos de sentido que reverberam e se inscrevem na língua que se ensina ao 

imigrante refugiado: Português como Língua de Acolhimento.     

 

2.2 Sobre a terra que acolhe 

 

Um país de braços abertos42. Afetuosidade é um dos sentidos possíveis para este 

enunciado. O imaginário sobre um país de braços abertos mobiliza formações discursivas que 

foram constituídas a partir de uma memória. O que é dito sobre o Brasil? Quais interdiscursos 

são retomados pelos mais diversos enunciados? Neste país há uma Cidade Maravilhosa que é 

cantada como o coração do Brasil43. Nesta cidade há um Cristo de braços abertos que é dito 

como um dos cartões postais do país. Nosso hino canta um lugar que é um sonho intenso, um 

raio vívido de amor e de esperança. E não pára por aí. Há mais canções sobre a “terra de 

Nosso Senhor”44, “um país tropical abençoado por Deus”45, onde se vai e se vê “a raça forte 

no sorriso da massa”, que mostra que “[...] é Brasil, é brasuca, esse cara bom de papo e de 

cuca”46, o “país do suíngue” com seu “Grande Rio de Janeiro”47. Este imaginário precede as 

canções que foram compostas no século XX e continuam reforçando esses sentidos nos dias 

atuais. 

Ao longo da história, estrangeiros que visitam o Brasil produzem seus dizeres sobre 

uma terra que encanta por sua natureza majestosa, mas que também perturba pelos contrastes. 

Intelectuais e artistas brasileiros também contribuem para dizer sobre a sua beleza e suas 

contradições, exportar imagens agradáveis, sedutoras, enigmáticas, inquietantes, reforçando a 

característica de um lugar aberto à diversidade, que comporta as diferenças. “Parte-se do 

pressuposto de que o país é acolhedor a imigrantes” (RADHAY, 2006, p. 122).  

Medeiros diz que “faz parte da história do Brasil ser falado pelo estrangeiro, ser 

explicado pelo estrangeiro, ser definido pelo estrangeiro. Estrangeiro, no caso, europeu. Faz 

parte da nossa memória ouvir o outro nos dizer” (2003, p. 3). Faz parte da nossa história e da 

nossa memória receber, acolher o outro. E agora também recebemos os protagonistas de um 

deslocamento que, conforme publicado pela grande mídia48, já superou a cifra das vítimas 

forçadas ao êxodo durante a segunda guerra mundial.  

                                                 
42  Estamos aqui jogando com enunciados correntes sobre o Brasil e no Brasil 
43   Cidade Maravilhosa, marcha composta por André Filho e arranjada por Silva Sobreira para o Carnaval de 1935. 
44   Aquarela do Brasil, música composta por Ary Barroso em 1939 e interpretada por Gal Costa. 
45   País Tropical, música composta por Jorge Ben Jor e gravada originalmente por Wilson Simonal em 1969. 
46   Verde e Amarelo, música e letra de Roberto & Erasmo Carlos (1985), interpretada por Roberto Carlos. 
47   Brasil é o País do Suíngue, composta e lançada por Fernanda Abreu em 1996. 
48    Segundo a ONU, são mais de 50 milhões de refugiados no mundo. “Pela primeira vez, o número supera a cifra de vítimas 

forçadas ao êxodo durante a Segunda Guerra”. El País. Genebra, 20/06/2014. Disponível em: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/06/20/internacional/1403247770_211119.html. Acesso em: 23/06/2015. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/06/20/internacional/1403247770_211119.html
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Pensando a mobilização de sentidos no processo de acolhida ao imigrante refugiado, 

trazemos a questão que Orlandi destaca no texto Vão surgindo sentidos (1993) sobre “como 

significam os novos sentidos tanto para o europeu como para os habitantes do Novo Mundo” 

(itálicos do autor). Esta pergunta se aplica não somente aos europeus, mas a qualquer 

estrangeiro que venha para o Brasil. Os imigrantes oriundos do oriente médio, do continente 

africano ou da América Latina, com base num já-dito e afetados pela expectativa do que está 

por vir, mobilizam outros sentidos e contribuem para a construção de mais uma história 

dentro das tantas histórias que dizem o Brasil. 

Os estrangeiros vêm ao país pelos mais diversos motivos. Há aqueles que são 

contratados para exercer determinadas atividades laborais, há os turistas, há os que decidem 

ficar e construir uma nova vida e os que se refugiam para reconstruir sua vida. A partir do 

lugar de onde falam, esses sujeitos significam os dizeres das mais variadas maneiras e 

reproduzem sentidos de hospitalidade, reforçando um aspecto da identidade nacional que diz 

do imaginário de acolhimento retomado no discurso do poder para defender interesses 

comerciais e políticos. O discurso do poder a que nos referimos está representado nos dizeres 

do chefe de Estado, neste caso a presidente da república, como veremos mais adiante.  

Quando falamos em identidade nacional, destacamos que em Pêcheux identidade é o 

processo de identificação ou não identificação com a formação discursiva dominante. Neste 

caso, dependendo de interesses comerciais, políticos e outros interesses que estejam em jogo, 

o sujeito pode se filiar a distintas formações discursivas. Vejamos este funcionamento no 

recorte de uma entrevista coletiva concedida pela então presidente Dilma Rousseff ao Portal 

Planalto após a reunião de Cúpula do G4, em setembro de 2015, na qual ela fala sobre a 

questão das migrações. Antes, lembramos que a análise que faremos do discurso institucional, 

no capítulo 4, tomará como base a apresentação da Cáritas RJ, mas analisar o fragmento desta 

entrevista é relevante por dois motivos: (i) porque o enunciado “nós estamos de braços 

abertos para receber” foi formulado do lugar do sujeito que fala como presidente de uma 

nação, ou seja, o discurso político que diz sobre os imigrantes que chegam no Brasil e (ii) para 

mostrar como se movimentam os sentidos, na perspectiva deste discurso, em relação aos 

dizeres sobre estes estrangeiros que ocupam o lugar de refugiados num país cujo imaginário 

de lugar que acolhe é constantemente reforçado. Observemos a sequência discursiva número 

2:  

   

SD2: O Brasil é um país de refugiados. Meu pai era refugiado da Segunda 

Guerra Mundial, e tivemos sempre uma relação de abertura, não só temos 
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hoje no Brasil uma população síria muito expressiva, que mora, vive, 

trabalha e cria seus filhos, tem seus amigos, seus parentes no Brasil. Nós 

estamos de braços abertos para receber. Mesmo enfrentando as nossas 

dificuldades, isso não significa que no nosso país não caibam sempre mais 

pessoas. Nós somos um país continental, e para todos os refugiados que 

quiserem vir trabalhar, viver em paz, ajudar a construir o país, criar seus 

filhos, desenvolver e viver com dignidade, nós estamos de braços abertos”, 

afirmou. [...] “É importante ter uma política que não seja xenófoba, que não 

seja preconceituosa, que não leve às cenas como nós vimos, a cena do 

menino morto na praia49. (ROUSSEFF, 201550 - itálicos nossos). 

 

 

Como condições de produção imediatas para a formulação dos dizeres destacados 

acima temos, como já dissemos, uma entrevista coletiva após um evento diplomático fora do 

Brasil, o que implica dizer que para este sujeito, na posição de líder de Estado, há uma 

necessidade implícita de elaborar um pronunciamento que, no seu entendimento, produza 

boas impressões.  

Na sequência discursiva SD2 comparecem efeitos de sentido que abrigam duas 

posições distintas: não xenófoba e xenófoba.  

Analisemos os efeitos produzidos no primeiro caso, a não xenófoba, a que acolhe. Da 

SD2 retiramos duas afirmações: 

a) “O Brasil é um país de refugiados” 

b) “Meu pai era refugiado da Segunda Guerra Mundial”  

O verbo ser que aparece nas sequências (a) e (b) sugere assertividade, afirmação e 

funciona como definição, ou seja, “o Brasil é [...]”, “meu pai era [...]”. Ao posicionar-se como 

filha de refugiado que agora fala do lugar de chefe de Estado num país de imigrantes e 

imigrantes refugiados, a fala da presidente ganha credibilidade. Ela traz sua história pessoal. 

Seu dizer é legitimado pelas posições que ocupa, o lugar da filha de um refugiado e o lugar da 

representante do Estado, apropriando-se do discurso do poder. É interessante observar, 

também, que ela promove um deslocamento ao deixar de usar o significante imigrante para 

falar em nome de um país de refugiados, destacando o seu pai como tal. 

Essa posição, não xenófoba, é reforçada por sua inclusão no imaginário de um país 

que acolhe, que nas sequências (c) e (d), a seguir, comparece na utilização do pronome 

pessoal de primeira pessoa do plural nós, estendendo os efeitos de sentido de sua fala ao 

                                                 
49   A presidente recupera a história de Aylan Kurdi, sobre a qual falaremos adiante.  
50   Disponível em: Planalto – Presidência da República. - http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/entrevistas/entrevista-coletiva-concedida-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-apos-reuniao-

de-cupula-do-g4-nova-iorque-eua. Acesso em: 26/09/2015. 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/entrevistas/entrevista-coletiva-concedida-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-apos-reuniao-de-cupula-do-g4-nova-iorque-eua
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/entrevistas/entrevista-coletiva-concedida-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-apos-reuniao-de-cupula-do-g4-nova-iorque-eua
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/entrevistas/entrevista-coletiva-concedida-pela-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-apos-reuniao-de-cupula-do-g4-nova-iorque-eua
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coletivo que representa como chefe de Estado. Os verbos estar e ser no modo indicativo 

confirmam a afirmação.  

c) “Nós estamos de braços abertos para receber”  

d) “Nós somos um país continental, e [...] nós estamos de braços abertos” 

Na sequência (c) encontramos novamente a acolhida nos “braços abertos” que 

recebem.  

Falemos agora sobre a outra posição que também se encontra nesta SD2, isto é, uma 

posição que produz sentidos antagônicos aos que acabamos de destacar nas sequências (a), 

(b), (c) e (d). A posição xenófoba que não condiz com os sentidos de hospitalidade e que na 

SD2 é marcada pela negação:  

e) “É importante ter uma política que não seja xenófoba, que não seja 

preconceituosa, que não leve às cenas como nós vimos, a cena do menino 

morto na praia” 

A negação comporta dois enunciados, um que afirma e outro que se nega. Ao dizer “É 

importante ter uma política que não seja xenófoba” traz-se uma posição que diz temos uma 

política xenófoba. Ao dizer que não seja preconceituosa, se diz temos uma política 

preconceituosa. Em suma, a posição xenófoba comparece na negação ao ser rejeitada, mas 

encontra-se presente. Na sequência (e) o que opera é o não-dito que identifica a existência de 

uma política que é xenófoba e é preconceituosa; e a ela é necessário se opor. 

Nesta análise mostramos como em determinados enunciados sobre o acolhimento no 

Brasil comparecem sentidos que dizem sobre o imigrante refugiado, mas podem deslizar 

produzindo outros efeitos, como acabamos de ler pela negação. Esse deslocamento deixa 

pistas, marcas linguísticas que podem ser consideradas como efeitos das posições, dos lugares 

de onde se fala sobre este estrangeiro ou da filiação a formações discursivas xenófobas ou 

não-xenófobas. 

Recuperando Pêcheux, temos como formações discursivas “aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, [...] 

determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2014[1988], p. 147 – destaques do autor). 

De acordo com as condições de produção que descrevemos previamente, o sujeito encontra-se 

exposto e espera-se que os sentidos dados às suas proposições sejam coerentes com a 

“formação discursiva na qual são produzidas” (idem) tais proposições. Esse sujeito fala do 

lugar de um chefe de Estado que se relaciona com outros chefes de Estado e que é interpelado 

pela mídia. Consequentemente, sua fala será reproduzida mundialmente e por isso espera-se 

um discurso diplomático que requer sagacidade e habilidade de negociação com as palavras.  
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Quando falamos sobre um imaginário presente nos discursos que dizem esse lugar 

como hospitaleiro − o discurso do historiador, do antropólogo, da mídia, da música e o 

discurso político, como vimos na análise acima −, falamos sobre efeitos que também 

conferem ao Rio de Janeiro o status de cidade acolhedora.  

Refletindo sobre o processo desta construção imaginária, apoiamo-nos em Orlandi 

(1993) quando ela afirma que o que move a transição de sentidos não é a razão, mas o 

inconsciente e a ideologia. Trata-se, segundo a autora, de uma memória histórica que constrói 

outras histórias sobre o Brasil, e tais histórias não são elaboradas a partir de reflexões e 

intenções, mas de uma filiação que significa o país, o Estado, a cidade, enquanto nos 

significa. Com isso, o histórico, o cultural e o social são significados de outra forma, mas 

contribuem para a construção do imaginário que nos insere numa formação ideológica 

específica, ao mesmo tempo em que outros sentidos também são fundados onde já há sentidos 

previamente instalados.  

Quando a presidente diz que “estamos de braços abertos para receber", seu dizer se 

inscreve em uma memória de Brasil como lugar hospitaleiro, que se sustenta também nos 

efeitos de sentido sobre um lugar que aceita a diversidade, porque é um país de imigrantes. 

Mas há outro dizer, antagônico a este, na denúncia de uma política xenófoba. Um dizer 

materializado pela negação que expõe e afirma uma política que contradiz os sentidos de 

acolhida. 
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3 O ESTRANGEIRO NO BRASIL 

 

3.1 Buscando o seu lugar na adversidade da alteridade  

 

51 

Figura 3 – Plakat “Dein Christus ist ein Jude” 

(Disponível em: LEMO Lebendiges Museum Online - 

https://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/plakat-dein-christus-ist-ein-jude.html. Acesso em: 

04/11/2016)  

 

“Seu Cristo é judeu.  

Seu carro é japonês.  

Sua pizza é italiana.  

Sua democracia, grega.  

Seu café, brasileiro.  

Seu feriado, turco. 

Seus algarismos, arábicos.  

Suas letras, latinas.  

Só o seu vizinho é estrangeiro”  

Bauman, 200552 

 

Neste capítulo trataremos do estrangeiro que vive na condição de imigrante refugiado 

no Brasil. Aqui, nossas observações serão pautadas na posição do estrangeiro, nas questões 

relacionadas aos diferentes lugares que ele ocupa, nas designações que o significam. Ao final 

                                                 
51  Cartaz ao qual Bauman faz referência no livro que indicamos na nota 48.  
52  BAUMAN, Z. Identidade – Entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro:   Jorge 

Zahar Ed., 2005, p. 33. Acrescentamos que a tradução deste fragmento na obra de Bauman indica o pronome de terceira 

pessoa (seu), mas no texto original em alemão, do cartaz, o pronome é de segunda pessoa (teu).  

https://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/plakat-dein-christus-ist-ein-jude.html
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do capítulo, traremos um acontecimento jornalístico que mobilizou sentidos sobre o horror da 

tragédia humana e deu visibilidade aos imigrantes refugiados. 

Iniciamos nossa reflexão trazendo, desta vez, os dizeres de um cartaz que foi 

espalhado pelas ruas de Berlim em 1994 e que, segundo Bauman, “[...] ridicularizava a 

lealdade a estruturas que não eram mais capazes de conter as realidades do mundo” 

(BAUMAN, 2005, p. 33). O propósito de iniciar o capítulo mostrando estes dizeres é trazer a 

materialização de um questionamento que na década de 90 ganha as ruas de uma capital que 

pouco antes era separada por um muro que distinguia cenários bem distintos e movimentava 

discursos polêmicos. Compreendemos discurso polêmico com Orlandi, que o propõe como 

aquele que: 

 

[...] apresenta um equilíbrio tenso entre polissemia e paráfrase [...], em que o 

objeto do discurso não está obscurecido pelo dizer, mas é direcionado pela 

disputa [...] entre os interlocutores, havendo assim a possibilidade de mais de 

um sentido: a polissemia é controlada. (ORLANDI, 1988, p. 24). 

 

 

Segundo a autora (2009b), isso significa que no discurso polêmico a presença do 

objeto do discurso é mantida e que, apesar de não haver exposição dos participantes, eles 

tentam dominar seu referente (aqui entendido como discursivo) direcionando o olhar e os 

dizeres sobre ele. Julgamos que nos dizeres do cartaz espalhado em Berlim a polêmica se dá 

pela contradição que se inscreve no silenciamento de que o mundo que nos rodeia é 

estrangeiro e na visibilidade da estrangeirice do vizinho. 

Os efeitos contestadores a uma forma linear e bipolar de pensar o mundo − certo ou 

errado; bem ou mal; bonito ou feio −, materializados nesta forma de protesto que Bauman 

retoma em sua obra se dão pela memória e deslocam sentidos. Com o Cristo, judeu, que 

parece identificar um grande número de seguidores, inscreve-se a estrangeirice no discurso 

religioso; com o carro japonês, que ultrapassa fronteiras, inscreve-se o discurso do sonho de 

consumo; com a pizza italiana e o café brasileiro, iguarias que ganham status de excelência, o 

discurso da gastronomia; com a democracia grega, o discurso político; com o feriado turco, 

os algarismos arábicos, e as letras latinas, o discurso da escrita e do saber.  

O Cristo, o carro, a pizza, a democracia, o café, o feriado, os algarismos, as letras, 

precedidos por um possessivo em terceira53 pessoa indicam que todas essas coisas são aceitas, 

legitimadas e desejadas. Mas nas condições de produção em que os enunciados são ditos, ou 

                                                 
53  Em terceira pessoa porque tomamos como referência a tradução do texto do Bauman, mas como explicamos na nota 

anterior o texto original está escrito em segunda pessoa. 
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seja, mostrados num cartaz que foi espalhado pelas ruas da capital da Alemanha, como uma 

crítica à desigualdade, uma crítica que se inscreve na última assertiva − Só o seu vizinho é 

estrangeiro −, recuperam um já-dito sobre o preconceito ao diferente e que faz estranhar os 

dizeres anteriores.  

É interessante refletir sobre o registro temporal indicado por Bauman, a década de 90, 

e observar que esses dizeres retomam já-ditos e os repetem nos dias atuais. Essa memória faz 

com que o vizinho estrangeiro seja inscrito numa espécie de efeito de adversidade. Ele não é 

aquele que habita o imaginário como o outro com quem se pode aprender ou cuja presença 

formula sentidos de prestigio. Ele é o contrário, o inimigo, o impróprio; aquele que traz 

infortúnio, infelicidade; o outro que incomoda, que invade o espaço, que se inscreve nos 

sentidos estereotipados e de quem não vale a pena se aproximar; o outro que é melhor 

silenciar, mas que em algum momento surge para desestabilizar e romper o silêncio.  

O estrangeiro, posto como o vizinho indesejado, é o diferente que, segundo Kristeva, 

significa um limite transposto que se traduz numa calma ou numa perturbação. Esses sentidos 

estão aí, circulando nas retomadas que inevitavelmente asseguram “que ele está ‘a mais’” 

(KRISTEVA, 1994[1988], p. 11).    

 

3.2 Reflexões sobre as formas de entrar e as formas de designar 

 

Os estrangeiros que solicitam refúgio no Brasil vêm dos mais variados lugares. Da 

África chegam imigrantes da Nigéria, República Democrática do Congo, Gana, Gâmbia, 

Uganda, Serra Leoa, e outros países que têm como idiomas oficiais o inglês, o francês, suaíli 

em Uganda, yorubá na Nigéria, lingala no Congo, bengali em Serra Leoa, entre outras tantas 

línguas. Da Síria, da Ucrânia e da Rússia, chegam estrangeiros falando árabe, a língua 

ucraniana e a língua russa, respectivamente. E da América emigra um grande número de 

pessoas da Colômbia e da Venezuela, falantes de espanhol. Eles chegam no Brasil pelas 

estradas que ligam os países da América Latina; em voos desde a Europa ou direto do Oriente 

Médio, como é o caso de boa parte dos imigrantes que saem da África, mas também da Síria, 

Ucrânia, Rússia e outros países, ou atravessam o Atlântico em navios, muitas vezes 

clandestinamente, nas condições mais inusitadas, como já relataram alunos africanos que 

aprendem português no curso oferecido pela Cáritas RJ.  

Quando chegam no Brasil, na maioria dos casos sem falar português, estes 

estrangeiros não conseguem tomar as primeiras providências para a sua estada no país, às 

vezes sequer para locomover-se, pois não entendem o que está escrito nas sinalizações e não 
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podem pedir ajuda e orientação aos funcionários dos aeroportos, portos ou rodoviárias. Com 

isso, muitos imigrantes refugiados, alguns com suas famílias, passam dias e até semanas 

ignorados, sentados em corredores de aeroportos ou perambulando pelas ruas de uma cidade 

totalmente estranha, aguardando um gesto solidário. Em alguns casos, não encontram 

ninguém que os ofereça orientações básicas e muitos passam dias sem comer, dormindo ao 

relento, assustados e sem ideia alguma do que fazer. 

Se fosse possível representar essa dura jornada de forma poética, a fala que Kristeva 

traz de Dante, em sua obra Estrangeiros para nós mesmos, cumpriria esse papel 

impecavelmente:  

 

Abandonarás todos os objetos amados, 

O que te é mais caro: esta é a seta pungente 

Que primeiramente lança o arco do exílio. 

 

Sentirás que gosto de sal ele tem, 

O pão de outrem, quanto é duro descer 

E subir a escada de outrem.  

(KRISTEVA, 1994[1988], p. 11154) 

 

 

Após abandonar tudo o que lhes é mais caro, os imigrantes que se encontram em solo 

estrangeiro se deparam com a língua do outro. Uma língua que simboliza a primeira grande 

barreira no processo de significação do lugar onde se encontram agora, e de si mesmos. 

Impedidos pelo idioma, eles vivenciam uma mescla de medo, timidez, desconfiança, 

frustração e tristeza, sentimentos que ocupam grande espaço em sua bagagem interior, 

interpelando-os a ocupar posições diferentes para ajustar suas condições físicas e anímicas e 

adaptar-se o mais rápido possível à nova realidade. Como diz Bauman: 

 

Estar total ou parcialmente “deslocado” em toda parte, não estar totalmente 

em lugar algum (ou seja, sem restrições e embargos, sem que alguns 

aspectos da pessoa “se sobressaiam” e sejam vistos por outras como 

estranhos), pode ser uma experiência desconfortável, por vezes perturbadora. 

(BAUMAN, 2005, p. 19 - aspas do autor). 

 

 

O imigrante que ocupa o lugar social de refugiado carrega as sensações desta 

experiência, descrita por Bauman, intrínsecas, além de uma singularidade que atrai ao mesmo 

                                                 
54   Dante, Paraíso, canto XVII (55-109), trad. H. Longnon., ed. Garnier, 1966, pp. 443-445. In: Kristeva. J., vide 

Referências.  
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tempo que repele, um imaginário atravessado por sentidos contraditórios, incoerentes, 

dissonantes. Se, por um lado, o estrangeiro perturba igualmente por sua semelhança e pela 

diferença, por outro lado o lugar que este sujeito agora ocupa provoca e ameaça a ilusão de 

estabilidade dos sentidos. Como diz Kristeva: 

 

 

Esse discernimento dos traços do estrangeiro, que nos cativa, ao mesmo 

tempo nos atrai e repele: “Pelo menos, sou também  ̶  singular e portanto 

devo amá-lo” diz para si o observador; “não, prefiro a minha própria 

singularidade e portanto devo matá-lo”, pode ele concluir. Do amor ao ódio, 

o rosto do estrangeiro nos força a manifestar a maneira secreta que temos de 

encarar o mundo, de nos desfigurarmos todos, até nas comunidades mais 

familiares, mais fechadas. (KRISTEVA, 1994[1988], p. 11, aspas da autora). 
 

 

Se o rosto do estrangeiro retoma imaginários inquietantes o suficiente para que nos 

desfiguremos, o que dizer sobre os efeitos de sentido produzidos pelo significante refugiado? 

Esta pergunta nos desafia a pensar não apenas este, mas outros significantes que são 

atribuídos ao outro, ao que vem de outro lugar, dependendo da posição que ocupe.  

São várias as formas de se entrar em um país, como sabemos: como alguém que o 

visita, como alguém que vem trabalhar temporariamente, como alguém que pede asilo, entre 

outras. De imediato, podemos distinguir dois grandes grupos. Por exemplo, alguns 

estrangeiros, trazidos por empresas multinacionais, ocupam posições sociais55 que mobilizam 

sentidos que lhes conferem credibilidade e prestígio. Destes diremos que entram no país pela 

porta da frente. Outros aqui chegam fugidos de seu país de origem para defender seus direitos 

básicos e preservar sua vida. Desses diremos que falam do lugar daquele que entra pela porta 

dos fundos. Ambas são posições sociais que despertam representações imaginárias 

determinadas pelas estruturas socioeconômica e ideológica. São ainda formas de ser e estar 

em um país que resultam em distintas designações. Para nossa reflexão iremos considerar três 

significantes: estrangeiro, imigrante e refugiado.  

Estamos falando sobre designações dadas ao outro, designações que demandam um 

olhar atento e para melhor compreendermos, trazemos de Zoppi-Fontana a noção de 

designação.  

Zoppi-Fontana explica que o processo de designação é caracterizado “como relações 

semânticas instáveis, produzidas pelo cruzamento de diferentes posições de sujeito, a partir 

das quais se instala um sentido, apagando outros possíveis/dizíveis” (1999, p. 203). Com a 

                                                 
55  Posição de diretor, de chefe, de consultor, e outras posições. 
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autora dizemos que apesar de serem todos estrangeiros, considerando o termo um hiperônimo, 

os sentidos produzidos pelos discursos sobre eles e por seus próprios dizeres se distinguem, 

dependendo das posições que ocupem, e a eles retornam em designações que os diferenciam. 

Em outras palavras, o imigrante refugiado é estrangeiro, mas dizer refugiado significa uma 

condição social inferior que ressoa sobre sua condição estrangeira. Os efeitos produzidos ao 

se falar sobre um estrangeiro que aqui trabalha ou que visita não são os mesmos que os 

produzidos quando se diz sobre um imigrante e deste também se diferenciam os sentidos 

sobre o refugiado. Observando o Novo Dicionário Aurélio, encontramos distintas definições 

para os significantes que dizem aquele que vem de outros lugares. 

Antes, contudo, cabe destacar que “o dicionário funciona, discursivamente, 

estabilizando sentidos, produzindo regiões de significância para o sujeito numa formação 

social dada” (BORGES, 2015, p. 201). Borges diz que o dicionário conforma a sociedade ao 

distribuir modos de dizer, de fazer e de interpretar. Compreendemos, com a autora, que nos 

dicionários “a língua representa simbolicamente os modos de divisão do espaço como é 

também a materialidade que denuncia a estrangeridade do sujeito na história” (ibidem, p. 

218). 

As definições para os significantes estrangeiro, imigrante e refugiado encontradas no 

Novo Dicionário Aurélio são as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

Estrangeiro 

Adjetivo56.  
1.De nação diferente daquela a que se 

pertence:  

romancista estrangeiro; 

língua estrangeira.  

2.Relativo ou pertencente a, ou próprio 

de estrangeiro (7):  

Tem na pronúncia um acento 

estrangeiro; 

Seus hábitos são nitidamente 

estrangeiros.  

3.Diz-se de país que não é o nosso:  

O Brasil tem comércio com quase todas 

as nações estrangeiras;  

“O país estrangeiro mais belezas / Do que 

a pátria, não tem.” (Casimiro de Abreu, 

Obras, p. 72).  

4.P. us. Que é de outra região, de outra 

parte, ainda que pertencente ao mesmo 

país; ádvena, forasteiro, estranho.  

                                                 
56 Estamos mantendo a cor e os destaques tal como se encontram no dicionário.  
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Imigrante 

Adjetivo de dois gêneros. 

Substantivo de dois gêneros.  

1.Que ou pessoa que imigra. [Cf. 

emigrante e migrante.] 

 

 

Refugiado 

Adjetivo. 

Substantivo masculino.  

1.Diz-se de, ou aquele que se refugiou. 

 

 
Quadro 2 – Definições para diferentes significantes 

Do autor 

 

De acordo com o quadro acima, estrangeiro é algo ou alguém procedente de uma 

região distinta daquela a qual se pertence. Esta definição se aplica a uma região dentro ou fora 

de nosso país e pode ser atribuída a um indivíduo, à língua, ao sotaque, a uma obra, aos 

costumes. O nordestino, por exemplo, com seu sotaque e cultura específicos, pode ser 

considerado um estrangeiro para o gaúcho, do mesmo jeito que o chinês representa um 

estrangeiro para o brasileiro.  

O imigrante é o que entra no país destinatário e esta definição também se sustenta pela 

única definição encontrada para o verbo imigrar. Por imigrar, lemos no mesmo dicionário: 

– “1. Entrar (num país estranho) para nele viver”.  

Em outras palavras, não se diz de algo. Mais restritivo, opera sobre o deslocamento 

que pode ser do emigrante, do migrante ou do imigrante.   

Já refugiado é, segundo o dicionário que tomamos como base, aquele que se refugia. 

Novamente, o verbo entra em cena, tal como em imigrante. Duas definições que remetem para 

o ato: ato de imigrar, ato de refugiar-se. Atos de descolamento distintos se lermos os verbetes 

imigrar e refugiar-se.  

 

refugiar-se 

[De refúgio + -ar2 + se1.]  

Verbo pronominal.  

1. Retirar-se (para um lugar seguro); acolher-se, abrigar-se:  

Ao ouvir o alarma, refugiou-se no abrigo antiaéreo.  

2. Tomar asilo; asilar-se, expatriar-se:  

Banido de seu país, refugiou-se na França.  

3. Procurar abrigo ou proteção; resguardar-se, amparar-se:  

Após tantos sofrimentos, refugiou-se na meditação.  

4. Resguardar-se, proteger-se, abrigar-se:  

refugiar-se de um temporal. [Pres. ind.: refugio-me, etc. Cf. refúgio, s. m., e 

Refúgio, top.]  

(NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO digital – negritos nossos) 
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Em imigrar, encontramos entrar para viver; já em refugiar-se, a condição de abrigo, 

asilo, busca de proteção, refúgio se fazem presentes significando uma condição de busca de 

segurança.  

Segundo estas definições, podemos pensar as designações atribuídas aos estrangeiros 

no Brasil, em que a designação estrangeiro pode produzir efeitos positivos, de convidado, 

desejado, bem-vindo, enquanto a designação refugiado produz efeitos negativos, de menos 

valia. O refugiado é aquele que demanda acolhida, proteção, e mesmo salvação. Um problema 

se seguimos com Barreto, em entrevista à BBC Brasil: 

 

 

“O refugiado é sempre negativo, um problema grave a ser discutido. O 

imigrante é uma questão a ser avaliada, pode ser algo positivo ou negativo, 

mas em geral a visão é de algo problemático. Já o estrangeiro é sempre 

positivo, inclusive melhor do que o brasileiro. É alguém com quem podemos 

aprender", diz. (BARRETO, BBC Brasil, 201557). 

 

 

Com Orlandi (1996) aprendemos que as designações são efeitos de gestos de 

interpretação que definem diferentes posições sujeito. Do ponto de vista de Barreto, o 

significante estrangeiro designa a posição do outro que estaria mais próxima da posição 

daquele que entra no país pela porta da frente e tem algo a oferecer. Em relação às 

designações imigrante e refugiado, continuando com Barreto, o primeiro passa a ser uma 

questão que demanda avaliação e o último é sempre negativo.  

Consideramos ainda o significante imigrante como uma condição que comparece no 

entremeio, podendo designar tanto o estrangeiro, que é bem-vindo, ou o refugiado que 

significa um problema a ser discutido, o outro que precisa ser acolhido, salvo.   

Estamos falando sobre significantes que produzem efeitos de sentido distintos sobre o 

sujeito que aqui entra, que recuperam já-ditos, e podem também promover deslizamentos de 

sentidos. Os discursos sobre os imigrantes refugiados significam dependendo do que está em 

jogo no momento em que são ditos, nas condições em que os discursos são formulados e 

podem produzir deriva dos efeitos de sentido.  

                                                 
57  Racismo contra imigrantes no Brasil é constante, diz pesquisador. Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150819_racismo_imigrantes_jp_rm. Acesso em: 26/08/2015. 

 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150819_racismo_imigrantes_jp_rm
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Não podemos deixar de referir aqui que o proferimento de Charly Kongo ocorreu 

antes de um acontecimento discursivo e jornalístico que deu visibilidade à condição do 

refugiado. A ela passaremos ainda que brevemente.   

 

3.3 Em um mar distante, a ressaca da dor  

 

Pêcheux (2008 [1938]) diz que o acontecimento se produz “no ponto de encontro de 

uma atualidade e uma memória” (p. 17). Aqui nos interessa o acontecimento jornalístico e 

conforme Dela-Silva: 

 

Enquanto linguagem, o dizer jornalístico não traz consigo o fato, mas um 

gesto de interpretação do mesmo. A imprensa, mais que simplesmente narrar 

acontecimentos e servir de suporte para tais narrações, produz sentidos para 

os acontecimentos que elege como de destaque em um momento dado. 

(DELA-SILVA, 2008, p. 16). 

 

 

No momento em que os deslocamentos cresciam de forma preocupante, agravando a 

crise migratória, uma ocorrência que gerou notícia por sua relevância e pelas interpretações 

atribuídas a ela, tornou-se um acontecimento jornalístico que, ao produzir sentidos sobre o 

horror da tragédia humana, deu visibilidade aos imigrantes refugiados.  

Falemos sobre este momento e o acontecimento jornalístico. 

No segundo semestre de 2013, quando passamos a acompanhar as notícias sobre o 

crescimento das migrações para a Europa, já pensando na pesquisa, e começamos a coletar 

dados sobre o Brasil, observamos que apesar de serem protagonistas de um deslocamento que 

ganhava destaque mundial e era mostrado diariamente na grande mídia, os imigrantes 

refugiados ainda permaneciam despercebidos, praticamente invisíveis para os habitantes de 

algumas cidades, como era o caso do Rio de Janeiro. As pessoas se surpreendiam ao ouvir 

falar da presença destes estrangeiros na cidade.  

O status do refúgio parecia distante da realidade de alguns brasileiros que reagiam 

com espanto ao saber que imigrantes refugiados de vários países viviam na capital carioca e 

que mais imigrantes chegavam todos os dias na cidade e pediam refúgio na Polícia Federal. 

Na época, boa parte das reportagens chamava a atenção para o aumento do fluxo migratório 

no outro lado do Atlântico, mas pouco se dizia sobre o Brasil. Em função disso, alguns 

brasileiros, ainda que afetados pelo que acontecia no velho continente, pareciam não se dar 

conta de que o país já era considerado um potencial destino e diariamente tanto as capitais 
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acostumadas a receber imigrantes quanto outras cidades menores recebiam estrangeiros em 

situação de fuga.  

Esta situação sofreu alterações a partir de 2015, quando imigrantes procedentes da 

Síria começaram a chamar a atenção dos cariocas ao vender salgados pelas ruas da cidade, 

especialmente na zona Sul. Alguns jornais publicaram reportagens sobre o trabalho dos sírios 

e, em alguns casos, contaram um pouco de sua história após a chegada no Brasil58. Mas um 

maior interesse por estes imigrantes também foi despertado por um evento específico. Foi 

neste ano que ocorreu o que chamamos de acontecimento Aylan Kurdi.  

O dia 02 de setembro de 2015 foi marcado por uma imagem e pela notícia de um 

garoto sírio de 3 anos, cujo corpo foi encontrado numa praia turca, após naufragar junto com 

sua família e outros migrantes que tentavam fugir da guerra que há anos vinha devastando 

cidades e matando milhares de pessoas naquele país. O título da reportagem que foi publicada 

no G159 era: “Foto chocante de menino morto revela crueldade de crise migratória”. A 

imagem do garoto foi dita como "o mais trágico símbolo da crise de refugiados do 

Mediterrâneo", de acordo com um dos enunciados60 recuperado do jornal americano 

"Washington Post" na mesma reportagem do G1. Lemos este acontecimento como 

instrumento de midiatização da dor do outro que produziu efeitos de sentido afetados por esta 

maneira de dizer o imigrante refugiado. Não nos interessa nesta pesquisa tratar da 

midiatização da dor61, mas entendemos pertinente apontar esta forma de dizer os 

acontecimentos em relação a alguns estrangeiros que buscam refúgio.  

Esse não foi o primeiro dia em que as ondas do Mediterrâneo transportaram um corpo 

de refugiado até as areias de uma praia distante, mas possivelmente tenha sido o primeiro dia 

em que um acontecimento jornalístico colocou em jogo alguns aspectos brutais da crise 

migratória que pareciam naturalizados ou silenciados, significando nesta naturalização e no 

silenciamento.  

Nossa pergunta, em função do nosso material, é: e se fosse uma criança africana, 

negra, a midiatização das suas imagens ganharia a mesma amplitude?  

                                                 
58  Família de refugiados sírios vende salgados nas ruas do Leme. Disponível em: http://noticias.r7.com/rio-de-

janeiro/balanco-geral-rj/videos/familia-de-refugiados-sirios-vende-salgados-nas-ruas-do-leme-15102015. Acesso em: 

16/09/2015; O sucesso dos jovens sírios que vendem salgados no Rio e nossa chance de conhecer melhor a história de 

refugiados. Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/o-sucesso-dos-jovens-sirios-que-

vendem-salgados-no-rio-e-nossa-chance-de-conhecer-melhor-historia-de-refugiados.html. Acesso em: 16/09/2015.  
59  Foto chocante de menino morto revela crueldade de crise migratória, do G1 em São Paulo. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/foto-chocante-de-menino-morto-vira-simbolo-da-crise-migratoria-

europeia.html. Acesso em: 02/09/2015. 
60  Cabe destacar este enunciado para dar coerência ao relato sobre um dos eventos que funcionou como um divisor entre um 

momento em que pouco se falava sobre os refugiados no Brasil e o momento posterior ao evento, quando as notícias, as 

reportagens, os dizeres sobre estes estrangeiros ganharam mais espaço na mídia local. 
61   Futuramente, podemos nos valer desta entrada para aprofundar as considerações sobre o tema. 

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/familia-de-refugiados-sirios-vende-salgados-nas-ruas-do-leme-15102015
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/familia-de-refugiados-sirios-vende-salgados-nas-ruas-do-leme-15102015
http://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/o-sucesso-dos-jovens-sirios-que-vendem-salgados-no-rio-e-nossa-chance-de-conhecer-melhor-historia-de-refugiados.html
http://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/o-sucesso-dos-jovens-sirios-que-vendem-salgados-no-rio-e-nossa-chance-de-conhecer-melhor-historia-de-refugiados.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/foto-chocante-de-menino-morto-vira-simbolo-da-crise-migratoria-europeia.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/foto-chocante-de-menino-morto-vira-simbolo-da-crise-migratoria-europeia.html
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É importante salientar que nossa pergunta não coloca em questão a importância do que 

aconteceu com Aylan e sua família. Pretendemos mostrar como a imagem de uma criança 

síria, branca, foi exaustivamente divulgada e sobre ela muitos dizeres circularam em veículos 

distintos, produzindo variados efeitos de sentido. Jornais de algumas partes do mundo diziam 

que esta imagem poderia mudar atitudes e promover conscientização quanto à gravidade da 

crise migratória. Mas enquanto esses dizeres midiatizavam a dor de um país específico, o 

silêncio em relação a outros países que vivenciavam situações semelhantes também 

significava. E esse mesmo silêncio produz sentidos e significa no Brasil, especialmente numa 

capital – o Rio de Janeiro − que já abriga imigrantes refugiados de outros países, além da 

Síria, cujos dizeres são silenciados. Reportando-nos à Orlandi, entendemos que esse silêncio 

apaga “outros sentidos possíveis, mas indesejáveis” (2007a, p. 73) em determinadas situações 

discursivas. 

A qual forma de silêncio nos referimos? Estamos falando da censura nos termos de 

Orlandi (ibidem). Indo adiante, da asfixia do sujeito e do sentido. Asfixia que diz respeito à 

falta de visibilidade do sujeito; à falta de visibilidade de certos imigrantes refugiados. 

Compreendemos a censura como proposta por Orlandi (2007), “censura/resistência”, como 

fato de linguagem que impõe uma divisão entre sentidos permitidos e sentidos proibidos e os 

efeitos de sentido que são produzidos no sujeito.  

Antes do acontecimento jornalístico mal se falava sobre os imigrantes refugiados no 

Rio de Janeiro. Depois dele, a grande mídia o colocou como símbolo da crise migratória, mas 

um símbolo a partir de uma criança branca, uma imagem que produz identificação dos 

sujeitos em certas formações discursivas. Esta é uma questão complexa: aí soma-se à 

condição de refugiado a condição de criança. Não pretendemos nos deter nesta reflexão. 

Nosso objetivo é destacar que se tal acontecimento desloca sentidos produzindo novos 

sentidos sobre imigrantes refugiados, a questão, no entanto, permanece: para qualquer 

imigrante refugiado?  

Por fim, se antes os estrangeiros que ocupavam o lugar de refugiados na capital 

fluminense eram invisíveis, agora alguns imigrantes refugiados são ditos e podem dizer de si. 

 

Passemos à outras análises, agora direcionadas ao proferimento de Charly Kongo e à 

apresentação institucional da Cáritas RJ.  
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4 IMIGRANTES REFUGIADOS EM NOSSO PERCURSO ANALÍTICO 

 

“No Brasil eu sou extrangeiro ou gringo, não porque 

eu decidi ser chamado assim, mas é a melhor forma 

que conseguem as pesoas na rua pra me-chamar e 

também porque é realmente a condição obtenida pela 

situação de não ter nacido nesta área geográfica, 

falar otro idioma, ter outras costumes e muitas outras 

coisas pelas quais posso receber aquele adjetivo pra 

me-nombrar.” 

E.M., imigrante refugiado da Venezuela, 2015 

 

Como já dissemos anteriormente, a linguagem não é transparente e isso torna o estudo 

de seu funcionamento um desafio instigante. Segundo Orlandi (2012a), o analista deve refletir 

fora da ilusão da evidência do sentido, considerando a alteridade e a ideologia para trabalhar o 

efeito de apagamento da exterioridade e da historicidade que produz essa ilusão. O que 

trazemos aqui é uma construção imaginária de que o Brasil e o Rio de Janeiro são lugares de 

acolhimento para os imigrantes refugiados. Veremos que até certo ponto são, mas nosso 

desafio é problematizar este acolhimento, mostrar o que está em jogo nesta construção 

imaginária, a partir da análise do que os imigrantes refugiados dizem de si, do que dizem 

sobre eles e de como eles se significam a partir do que é dito sobre eles.  

Espera-se que o dispositivo teórico permita ao analista deslocar-se para trabalhar as 

fronteiras das distintas formações discursivas, o que não quer dizer que o analista assuma uma 

posição neutra quanto aos sentidos que identifica em sua interpretação, mas, mesmo afetado 

pelo processo de interpretação, ele se vale do dispositivo teórico para trabalhar a opacidade e 

a não evidência através das pistas fornecidas pela materialidade. Essas pistas, como explica 

Lagazzi, são configuradas pela linguagem: 

 

 

[...] para que possamos chegar um pouco mais perto do sujeito, e a Análise 

do Discurso possibilita que o conhecimento constitua-se além do ‘achar’ de 

cada pesquisador e fora de qualquer modelo pré-concebido. (LAGAZZI, 

1988, p. 51) 

 

 

 Entendemos, desta forma, que se a Análise do Discurso permite que o conhecimento se 

organize “além do ‘achar’” do pesquisador, o papel do analista é buscar compreender os 

mecanismos de funcionamento, os processos de significação dos dizeres e “determinar que 
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gestos de interpretação trabalham a discursividade que é objeto de sua compreensão” 

(ORLANDI, 2012a, p. 27).  

Neste capítulo visamos o dizer do estrangeiro e o dizer institucional sobre o 

estrangeiro. São, pois, dois os objetivos: (i) análise do proferimento do imigrante refugiado 

Charly Kongo e (ii) análise da apresentação institucional da Cáritas RJ.  

 

4.1 Marcas linguísticas que produzem sentidos  

 

Tomando as pistas, as marcas linguísticas configuradas pela língua do imigrante 

refugiado tentaremos nos aproximar deste sujeito, a partir dos dizeres de Charly Kongo, 

procedente da República Democrática do Congo.  

Charly chegou no Rio de Janeiro em 2008 como imigrante refugiado. No Congo 

trabalhava como enfermeiro e também em algumas ONGs de defesa dos direitos humanos, 

especialmente as que se dedicavam às crianças cujos pais morreram vítimas de AIDS. Ele é 

bilíngue, como boa parte dos congoleses que fala Francês e Lingala, e também aprendeu a 

falar o português do Brasil ao frequentar dois cursos de Português como Língua Estrangeira, 

na UFRJ62 e na UERJ63, onde estudou língua, cultura e história do Brasil. Além disso, durante 

aproximadamente 5 anos, ajudou os imigrantes refugiados recém-chegados com o 

aprendizado do português, realizando um trabalho semelhante ao que realizo atualmente como 

voluntária da Cáritas. Em 2013 foi premiado pelo ACNUR e pela Cáritas por seu trabalho 

voluntário. Em 2014 foi o primeiro imigrante refugiado a participar de uma plenária do 

CONARE64 e também representou os imigrantes refugiados no 30º aniversário da Declaração 

de Cartagena65, em Brasília.  

Na publicação feita no site do ACNUR na época de sua participação na plenária lemos 

que “a escolha de Charly para falar aos membros do CONARE não foi ao acaso”, uma vez 

que em 2014 ele já era considerado “uma referência para os mais de 500 congoleses atendidos 

pela Cáritas”. O texto da publicação diz ainda que:  

 

 

                                                 
62  CLAC UFRJ – Curso de Línguas Aberto à Comunidade. Disponível em: http://www.clacufrj.org/. Acesso em: 

02/03/2017. 
63  Charly informou que foi aluno da primeira turma e acredita que este curso não exista mais.  
64  Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/participacao-de-refugiado-em-reuniao-do-conare-joga-

luz-sobre-conflito-no-congo/ e https://nacoesunidas.org/pela-primeira-vez-refugiado-participa-de-reuniao-que-avalia-

pedidos-de-refugio-no-brasil/. Acessos em: 02/03/2017. 
65  Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/12/reuniao-ira-celebrar-30o-aniversario-da-cartagena-

30 e https://nacoesunidas.org/30-anos-da-declaracao-de-cartagena-acnur-consulta-academia-sobre-protecao-de-

refugiados-no-brasil/. Acessos em 02/03/2017. 

http://www.clacufrj.org/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/participacao-de-refugiado-em-reuniao-do-conare-joga-luz-sobre-conflito-no-congo/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/participacao-de-refugiado-em-reuniao-do-conare-joga-luz-sobre-conflito-no-congo/
https://nacoesunidas.org/pela-primeira-vez-refugiado-participa-de-reuniao-que-avalia-pedidos-de-refugio-no-brasil/
https://nacoesunidas.org/pela-primeira-vez-refugiado-participa-de-reuniao-que-avalia-pedidos-de-refugio-no-brasil/
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/12/reuniao-ira-celebrar-30o-aniversario-da-cartagena-30
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/12/reuniao-ira-celebrar-30o-aniversario-da-cartagena-30
https://nacoesunidas.org/30-anos-da-declaracao-de-cartagena-acnur-consulta-academia-sobre-protecao-de-refugiados-no-brasil/
https://nacoesunidas.org/30-anos-da-declaracao-de-cartagena-acnur-consulta-academia-sobre-protecao-de-refugiados-no-brasil/
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[...] Todos esses refugiados concordam em pelo menos um ponto: Charly é 

um exemplo de superação, esperança e sucesso. Como tantos outros 

congoleses, ele chegou sozinho ao Brasil em 2008, após fugir de seu país por 

motivos de perseguição política. Com a ajuda da Cáritas Rio e do ACNUR, 

ele aprendeu português e fez cursos de capacitação profissional. Hoje, 

casado com uma brasileira e pai de um filho, ele trabalha em um hotel e faz 

faculdade de turismo. Também atua como voluntário na Cáritas, ajudando a 

traduzir para o português documentos e entrevistas em francês e em lingala 

(dialeto muito falado na RDC). Conseguiu reconstruir sua vida no Brasil e, 

por isso, inspira tanto seus conterrâneos. (UNHCR ACNUR, 201466) 

 

 

Por tudo isso, por ter chegado no Brasil como imigrante refugiado após ter fugido de 

seu país de origem e ter vivenciado toda a experiência de estar nesta condição, por seguir 

auxiliando no atendimento aos imigrantes refugiados que estão registrados na Cáritas RJ, ele 

foi e ainda é um dos estrangeiros escolhidos para representar, para ser o porta-voz dos 

imigrantes que estão na capital fluminense e falar do lugar do imigrante refugiado em eventos 

que tratam da questão do refúgio no Rio de Janeiro. 

Reforçamos que Charly realiza o trabalho na Cáritas como voluntário, assim como o 

meu trabalho no curso de português oferecido pela instituição, e que tem um trabalho formal 

em um hotel do Rio de Janeiro, como mostra o recorte da reportagem do ACNUR que 

destacamos acima. 

Neste momento também cabe trazer a noção de sujeito porta-voz a partir de duas 

autoras, a saber Indursky e Venturini, para legitimar teoricamente os dizeres de Charly a partir 

da posição-sujeito imigrante refugiado.  

Indursky (1992) diz que o sujeito:  

 

[...] toma a palavra em nome do OUTRO67, por vezes como seu porta-voz 

autorizado, mas frequentemente, sob a fachada do porta-voz, surge o 

simulacro da voz do OUTRO, construído pelo sujeito enquanto seu 

intermediador. Dito em outras palavras: a voz do OUTRO provém do sujeito 

que funciona como um ventríloquo. (INDURSKY, 1992, p. 209 – caixa alta 

e itálico da autora). 

 

 

Neste caso, os dizeres de Charly falam como se fossem dizeres dos estrangeiros se 

ancorando em experiências compartilhadas com outros imigrantes refugiados como se fossem 

                                                 
66  Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/participacao-de-refugiado-em-reuniao-do-conare-joga-

luz-sobre-conflito-no-congo/. Acesso em: 02.03.2017. 
67  Mantemos o OUTRO em caixa alta, conforme escrito na tese de Indursky (1992).  

http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/participacao-de-refugiado-em-reuniao-do-conare-joga-luz-sobre-conflito-no-congo/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/participacao-de-refugiado-em-reuniao-do-conare-joga-luz-sobre-conflito-no-congo/
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as mesmas. Por isso, entendemos ser possível esse funcionamento que Indursky define como 

um ventríloquo. 

Em Venturini (2012, p. 299) encontramos a noção de Conein (1980) que diz que “o 

porta-voz como enunciador se inclui como membro do grupo em nome do qual fala” e se 

constitui como “um agente coletivo em movimento”, dando visibilidade aos cidadãos e às 

posições de classe. Ao pensarmos nesta inclusão do enunciador como membro do grupo que 

representa em sua fala e como um agente coletivo em movimento, de acordo com a definição 

que Venturini utiliza de Conein, lembramos a fala de Charly (2015) que trago no início deste 

trabalho, quando ele me permite usar seu proferimento como corpus (embora o proferimento 

fosse público e não necessitasse de permissão formal) e diz que esta seria “mais uma 

possibilidade de mostrar o refugiado”. 

Dito isto, queremos ressaltar que compreendemos os dizeres de Charly como os 

dizeres do estrangeiro que fala do lugar do imigrante refugiado, ainda que eles possam 

produzir outros efeitos a partir do lugar de voluntário em instituições que estejam envolvidas 

com questões relacionadas aos processos de refúgio no Rio de Janeiro. Tanto nestas condições 

de produção, ou seja, na posição de voluntário da Cáritas ou da Polícia Federal, na posição de 

porta-voz dos imigrantes refugiados nas reuniões do CONARE e em eventos nos quais 

comparecem discursos sobre os imigrantes refugiados, seus dizeres produzem sentidos a partir 

do lugar de fala que diz do imigrante refugiado. No evento no qual apresenta seu proferimento 

as condições de produção reforçam este lugar, esta posição-sujeito.  

Ele foi convidado para fazer sua apresentação numa mesa indicada como a mesa de 

depoimento de refugiados. O evento intitulado Seminário “Trabalho e os Direitos dos 

Refugiados no Brasil” ocorreu no dia 15 de junho de 2015, foi organizado pela Procuradoria 

Regional do Trabalho da 1ª Região para celebrar o Dia Mundial do Refugiado68 e contou com 

a presença de autoridades, representantes institucionais, estudiosos do tema das migrações e 

outros participantes, incluindo imigrantes refugiados atendidos pela Cáritas RJ. 

A estrutura do evento se deu da seguinte forma, a saber:  

1) Abertura do Seminário feita pela Procuradora-Chefe do Ministério Público do 

Trabalho no Rio de Janeiro (MPT/RJ), Teresa Cristina d’Almeida Basteiro, pelo 

Cardeal Arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom 

                                                 
68   Em todo o mundo, o Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de junho, é uma oportunidade para celebrar a força, a 

coragem e a resistência das pessoas que foram forçadas a deixar suas casas e seus países por causa de guerras, 

perseguições e violações generalizadas de direitos humanos. Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/o-

acnur/envolva-se/eventos/dia-mundial-do-refugiado-2015/. Acesso em: 11/06/2015. 

http://www.acnur.org/portugues/o-acnur/envolva-se/eventos/dia-mundial-do-refugiado-2015/
http://www.acnur.org/portugues/o-acnur/envolva-se/eventos/dia-mundial-do-refugiado-2015/
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Orani Tempesta e: pela Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos, Teresa Cristina Consentino; 

2) Conferência realizada pelo Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro; 

3) 1º painel: Os direitos dos refugiados no Brasil, que contou com a participação do 

representante do ACNUR, Andrés Ramires, do Presidente do CONARE, Beto 

Vasconcelos e da Subsecretária da Subsecretaria Estadual de Defesa e Promoção 

dos Direitos Humanos, Andrea Sepúlveda;  

4) 2º painel: A inserção do refugiado no mercado de trabalho, com as participações 

do Diretor Executivo da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, Cândido 

Feliciano da Ponte Neto e da Procuradora do Trabalho da 9ª Região, Cristiane 

Sbalqueiro Lopes; 

5) Exibição de documentário seguida de depoimentos de refugiados, que teve a 

participação de Charly Kongo e Mireille Muluila Mulanga, ambos congoleses; e 

6) Lançamento de Cartilha sobre Direitos Trabalhistas, pela Cáritas RJ em parceria 

com o Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro.  

Nossa escolha pelo texto de Charly se justifica pelo fato de que ele, ocupando o lugar 

de refugiado e falando sobre os imigrantes de várias nacionalidades que estão no Rio de 

Janeiro, problematiza questões de grande relevância sobre a condição de refugiado inserido no 

imaginário de acolhimento dito sobre o Brasil e sobre esta cidade. Além disso, por possuir 

boa fluência no idioma, sua fala se dá na nossa língua, o que nos permite observar os efeitos 

de sentido produzidos, uma vez que ele não precisa ser traduzido por um falante de português.   

Faremos as análises a partir de sequências discursivas de seu proferimento, que 

entendemos trazer elementos essenciais para nossa reflexão. E, por sequências discursivas, 

para efeitos de esclarecimentos, compreendemos como recortes do material de análise 

seguindo a definição de Courtine, usada por Mariani, para esclarecer que são "sequências 

orais ou escritas de dimensão superior à frase" (COURTINE, 1981, p. 25, apud MARIANI, 

1996, p. 54). Elas nos permitem compreender as formulações discursivas que no discurso 

retomam a memória que sustenta o interdiscurso e observar os efeitos de sentido possíveis 

para tais formulações. 

Em nossa análise, depreendemos quatro eixos, a saber: o primeiro é aquele em que se 

dá a saber de si e de seu lugar de fala, o segundo é aquele em que se diz do funcionamento da 

designação refugiado e do funcionamento da imagem do imigrante refugiado; o terceiro é 

aquele em que as diferenças e os impasses comparecem, o quarto é o que põe em cena o 

trabalho do imigrante refugiado.  
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Passemos ao primeiro eixo.  

 

4.1.1 Imigrante refugiado que diz de si e de seu lugar 

 

Nesta seção traremos três sequências discursivas: as duas primeiras dizem de si e a 

terceira de seu lugar social de fala no evento do dia mundial do refugiado. 

Charly inicia sua fala dizendo: 

 

SD3: “Diferente dos outros, o meu depoimento vai ser lido. Preparei um 

discurso que vou fazer, que é diferente dos outros para se mostrar que a 

gente está estrangeiro, a gente não tem o domínio da língua igual a vocês, 

manipular as palavras, os verbos. Por isso vou pedir para vocês me escutar 

com mais atenção, porque já a gente fala com sotaque e vou tentar ler o 

discurso que eu preparei” (KONGO, 2015 – itálicos nossos). 

 

 

Observamos um estranhamento do sujeito ao iniciar sua fala. Ele diz que seu 

depoimento/discurso, é diferente dos outros, mas quem são esses outros? Quais sentidos 

residem nesta diferença?  

Para responder a primeira questão, esclarecemos que o seminário foi organizado em 

mesas compostas por alguns palestrantes. Charly participou da mesa subsequente às que 

foram compostas pela procuradora-chefe, pelo arcebispo e por representantes do Acnur. A 

segunda pergunta pode ser pensada desde a perspectiva das formações imaginárias. Pelo 

mecanismo de antecipação (ORLANDI, 2009a), o sujeito se transporta para a posição do seu 

interlocutor, imaginando os sentidos que suas palavras produzirão ao ser ouvido deste lugar. 

Recuperando o quadro das formações imaginárias de Pêcheux (2014[1990], p. 82), 

consideramos as possíveis antecipações feitas por Charly, ao falar do lugar do imigrante 

refugiado: quem sou eu para falar a estas autoridades? E a contrapartida é: que sou eu para 

que esse estrangeiro se aproprie da minha língua e me fale assim? 

Outro ponto interessante que destacamos dessa sequência é que ao dizer que seu 

depoimento será lido, colocando em cena a escrita como valor e domínio da língua, o sujeito 

pode inscrever-se na ilusão de que garante o seu dizer ao ler o seu texto, ancorando-se na 

“impressão de realidade de seu pensamento” (PÊCHEUX, 2014[1988], p. 162), ou seja, ele 

pensa que sabe o que está dizendo e do que está falando, inscrevendo-se no esquecimento nº 1 

proposto por Pêcheux sobre a ilusão do sujeito ser a fonte do seu dizer. Mas na fala deste 
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estrangeiro comparece também o esquecimento nº 2, na medida em que ele tem a ilusão de 

que o seu texto pode garantir apenas uma maneira de significar o que diz.    

A SD3 também nos mostra um sujeito que se desloca do lugar de imigrante refugiado 

para o lugar do imigrante refugiado que fala sobre os outros imigrantes na mesma condição. 

Nesta situação, ele fala não apenas por ele, mas em nome dos outros imigrantes refugiados 

que fazem parte da comunidade carioca – “a gente69 está estrangeiro, a gente não tem o 

domínio da língua igual a vocês70; a gente fala com sotaque [...]”. Ele fala do lugar de porta-

voz dos imigrantes refugiados que estão no Rio de Janeiro. 

A sequência a seguir marca o lugar do sujeito e confirma sua legitimidade para falar 

sobre os imigrantes refugiados:  

 

SD4: Agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar nesse seminário 

sobre a questão dos refugiados e do refúgio. (KONGO, 2015 – destaques 

nossos). 

 

 

Ao agradecer por ter recebido um convite para palestrar num seminário realizado num 

ministério da cidade do Rio de Janeiro, acompanhado de sujeitos cujos discursos são 

chancelados pelas instituições que representam e por seus respectivos títulos, este estrangeiro 

reforça a sua posição, garantindo maior credibilidade e importância ao que dirá na sequência 

de sua apresentação. 

Se as duas sequências anteriores trabalham a apresentação, a próxima sequência 

funciona de modo a dar legitimidade ao lugar de fala.   

No recorte a seguir, o sujeito se descola dos dizeres previamente preparados para o seu 

proferimento e abre espaço para a espontaneidade da fala, rompendo o protocolo e arriscando 

produzir sentidos no equívoco e nos deslizamentos produzidos neste processo discursivo. É 

importante observar como ele abandona a fala em primeira pessoa do plural, o nós que o joga 

na representação de um grupo, e assume a primeira pessoa do singular, a partir do lugar do 

estrangeiro que também é um imigrante refugiado, mas que teve a oportunidade de ser 

contratado pela instituição que acolhe estes estrangeiros. Vejamos como os sentidos se 

movimentam neste processo discursivo: 

 

                                                 
69  Entendemos a gente como como o eu estendido pelo sujeito aos outros estrangeiros que se encontram na condição de 

imigrantes refugiados. 
70  Vocês aqui entendido como o outro a quem ele se dirige, seu interlocutor. 
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SD5: Eu ia falar um pouquinho, tem algumas pessoas aqui na sala que me 

conhecem, principalmente as pessoas que acompanham os casos dos 

refugiados, já que eu trabalho na Cáritas, já tiveram a oportunidade de 

conversar comigo, de me escutar e sabem que sou uma pessoa que gosta 

muito de falar dos pontos positivos do que negativos, de agradecer do que de 

criticar, mas a verdade tem que ser dita mesmo. (KONGO, 2015). 

 

 

Esta sequência, que se abre em primeira pessoa e com o modalizador ia falar, nos 

oferece algumas possibilidades de interpretação. De imediato, um sujeito que assume um eu, 

um nós que recua para um eu, que rompe a escrita, que ousa dizer sem o suporte da letra, e 

que produz assim um movimento de, entre outros efeitos, expectativa e curiosidade na 

audiência.  

Com o verbo auxiliar conjugado no pretérito imperfeito o dizer manifesta-se de forma 

cordial, mas que também produz efeitos de hesitação e reforça a expectativa sobre o que está 

por vir. Seu proferimento continua com a referência às pessoas que o conhecem e que podem 

assegurar-lhe o direito de falar. Afinal, estas pessoas, como se ouve em sua fala, já 

testemunharam as marcas de gratidão nos seus dizeres: “sabem que sou uma pessoa que gosta 

muito de falar dos pontos positivos do que negativos, de agradecer do que de criticar”. E, para 

além disso, demarca o lugar que este sujeito ocupa na instituição: “[...] já que eu trabalho na 

Cáritas [...]”.  

Propomos pensar, então, a conjunção já que em relação ao modo de encadeamento da 

fala. Aqui temos duas direções de leitura: na relação da conjunção com o enunciado anterior: 

(1) “Eu ia falar um pouquinho, tem algumas pessoas aqui na sala que me conhecem, 

principalmente as pessoas que acompanham os casos dos refugiados, já que eu trabalho na 

Cáritas”; e (2) na relação com o período subsequente: [...] já que eu trabalho na Cáritas, já 

tiveram a oportunidade de conversar comigo, de me escutar [...].  

Os dois casos funcionam para dar credibilidade, legitimar os dizeres do sujeito: na 

primeira direção de leitura, funciona como se buscasse algum sinal de aprovação para dizer o 

que quer. Na segunda direção de leitura, a conjunção permite que o sujeito diga em função do 

lugar onde trabalha, o que pode produzir um efeito de empatia em seu interlocutor: as pessoas 

que conversaram com ele na Cáritas sabem que ele é uma pessoa grata, uma pessoa que 

valoriza as coisas positivas. Então o que este sujeito diz é acolhido pelas pessoas.  

Por fim, ele fala em nome dos imigrantes refugiados, de um lugar em que lhe foi 

conferida a responsabilidade de dar voz a eles num evento de considerável relevância para 
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pessoas e instituições envolvidas com a questão do refúgio, um espaço71 reconhecidamente 

importante e formal. E desse lugar, a SD5 se fecha com: “A verdade tem de ser dita mesmo”. 

O advérbio mesmo após o sintagma “a verdade tem de ser dita” enfatiza a ilusão de produzir 

este único sentido72, o sentido de verdade, daquilo que realmente deve ser dito naquele lugar e 

naquele momento. Que verdade será esta? A verdade da imagem, dos estereótipos e do 

trabalho. 

 

4.1.2 Gerando sentidos no funcionamento da designação e da imagem  

 

Neste segundo eixo serão trabalhadas sequências que recaem sobre a designação 

refugiado e sobre sua imagem. Aí se encontra um funcionamento recorrente da marca 

linguística da negação, seja na relação com uma justificativa a partir de algo que se nega (não 

X porque Y), seja na sustentação da partícula só de funcionamento restritivo (não X, só Y).   

É recorrente no discurso de Charly o advérbio de negação com alguns funcionamentos 

que iremos mostrar a seguir. Comecemos pela seguinte sequência discursiva:  

 

 
SD6: Não deixamos nosso país por uma escolha. A única opção que 

tínhamos era entre morrer ou viver. Escolhemos viver e queremos viver 

dignamente. Não somos diferentes das outras pessoas. Queremos liberdade, 

queremos paz e queremos uma vida digna. (KONGO, 2015 – destaques 

nossos). 

 

 

Na sequência discursiva acima, encontramos um funcionamento no qual comparecem 

sentidos de explicação, justificativa do sujeito por ocupar o lugar de refugiado. O advérbio de 

negação comparece como articulador de explicação de sua condição − “não deixamos nosso 

país por uma escolha. [...] não somos diferentes das outras pessoas”. Segundo Lagazzi, a 

linguagem oferece ao sujeito recursos para que ele administre as relações de tensão com o 

poder. Na negativa comparece uma resistência que lhe permite colocar-se e “não aceitar a 

coerção”, concedendo-lhe espaço para lutar pelo direito de encontrar um “poder de dizer” 

(LAGAZZI, 1988, p. 97). 

Dividindo a sequência em dois parágrafos, mostramos como o sujeito diz as suas 

escolhas, a partir da fórmula sintática não → porque. No primeiro parágrafo: “Não deixamos 

                                                 
71  Lembramos que o seminário foi realizado no Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro. 
72  Esquecimento nº 2 em Pêcheux, que trazemos no subcapítulo 1.3, no qual falamos sobre o Sujeito na Análise do Discurso. 
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nosso país por uma escolha. A única opção que tínhamos era entre morrer ou viver. 

Escolhemos viver e queremos viver dignamente.” 

 

✓ não x porque y 

✓ x porque y 

Onde: 

✓ não x = não deixar o país porque = escolha → entre morrer ou viver 

✓ x = deixar o país  porque = para viver 

 

O sujeito não nega, pois, ter deixado o país, mas nega o porquê ter deixado o país, o 

porquê de sua escolha, produzindo um deslocamento: não deixamos por x, deixamos por y. A 

negação incide sobre a justificativa: não foi escolha, ao contrário, foi viver e para isto não ter 

escolha. Entre vida e morte sua única opção é a vida. Ele não escolhe deixar seu país, mas 

escolhe a vida e a vida só pode ser mantida fora do seu país. Dizendo isto, ele justifica que 

não está no país do outro porque quer, mas sim porque precisa, porque tem que manter sua 

vida e isso somente é possível em outro lugar.  

No segundo parágrafo, lemos: “Não somos diferentes das outras pessoas. Queremos 

liberdade, queremos paz e queremos uma vida digna.” Há um imaginário de pessoa que 

produz um deslocamento no jogo da negação. A relação agora é: 

 

✓ não somos x →   somos y 

✓ não somos diferentes  →   somos iguais 

✓ Onde: 

✓ não ser x = ser y 

 

Se o sujeito diz que não é diferente (x), o seu dizer significa que qualquer um poderia 

estar na mesma situação, ocupar o mesmo lugar, vivenciar a experiência de ser estrangeiro na 

mesma condição de refugiado. A questão que está posta discursivamente nesta sequência é a 

de reafirmar a sua condição de ser humano que também tem direitos, como qualquer outro ser 

humano. É a condição do humano, que se marca no verbo ser. Aí a semelhança com o outro, 

interlocutor que aqui habita, e, recuperando Kristeva, o horror do outro, interlocutor que aqui 

habita.   

A SD6 porta ainda duas conjunções − ou e e − que analisamos com base em 

Guimarães (1987). A alternativa ou (morrer ou viver) indica a ausência da possibilidade de 
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escolha do imigrante. Não se trata de uma alternativa, ou melhor, a conjunção identifica a 

certeza da morte da qual se foge. No caso da conjunção e, que aí funciona como aditiva e 

impossibilita a inversão das orações − “Escolhemos viver” e “queremos viver dignamente”. 

“Queremos liberdade, queremos paz” e “queremos uma vida digna” −, esta impossibilidade 

indica as prioridades no dizer do sujeito. O imigrante refugiado escolhe a vida e deseja 

liberdade e paz.  

Mas nos dois casos a segunda oração enuncia o desejo de viver com dignidade. 

Podemos, então, observar como os significantes vida e morte comparecem para dizer do lugar 

desse outro, de nome refugiado: aquele que foge da morte e se refugia pela vida.  

 Passemos agora para às sequências que trabalham a imagem do imigrante refugiado.  

 Na sequência SD7 encontramos o restritivo só, que produz a equação se x logo y, 

limitando os sujeitos a uma categorização única: se africanos logo analfabetos, se árabes logo 

terroristas, se colombianos logo traficantes: 

 

 
SD7: Só pelo fato de sermos africanos, somos considerados analfabetos. 

Pensam que não temos cultura, que não temos formação, que somos 

ignorantes. Só pelo fato de sermos árabes, pensam que somos terroristas. 

Pelo fato de sermos colombianos, somos traficantes. Somos como todos 

outros: queremos liberdade, temos sonhos e queremos gozar a vida. 

(KONGO, 2015 – itálicos nossos).  

 

 

O que vemos nesta sequência discursiva diz respeito aos estereótipos ligados à 

nacionalidade dos estrangeiros. Esses estereótipos estabelecem uma relação simbólica com o 

real, neste caso com uma ilusão do real a partir de uma memória sobre o outro.  

Antes de prosseguirmos com a análise da SD7, fazemos uma breve pausa para trazer 

nosso entendimento sobre os estereótipos. No dicionário, estereótipo é associado a outras 

palavras que produzem efeitos pejorativos – lugar comum, clichê, chavão (Novo Dicionário 

Aurélio) −, que segundo Ferreira (1993) criam resistências por produzirem sentidos de 

“imutabilidade, invariabilidade e cristalização” (p. 70).  

Compreendemos os estereótipos como imagens pejorativas, naturalizadas sobre o 

outro e que por seu caráter fixo adquirem efeitos de verdade resultantes do apagamento dos 

saberes que as produzem. Alguns exemplos ilustram essa definição – a avareza dos judeus, a 

fragilidade da mulher, pessoas bonitas não são inteligentes, brasileiro só gosta de carnaval e 

futebol, e tantos outros que automatizam e reduzem os sentidos nas mediações dos processos 

discursivos.  
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Mas se falamos em estereótipos, devemos recuperar a noção de pré-construído de que 

tratamos no capítulo 1 ao apresentarmos as noções teóricas que fundamentam nossa pesquisa. 

Assim, retomamos o “‘sempre-já-aí’ trazido de PÊCHEUX (2014[1988], p. 151), aquilo que é 

dito sempre antes, independentemente, em outro lugar, sob a dominação das formações 

ideológicas. O pré-construído como elemento que, junto com o processo de sustentação, 

constitui a dupla forma do interdiscurso.  

Se entendemos os estereótipos como imagens que foram naturalizadas e cristalizadas, 

entendemos ser possível propor uma relação com o pré-construído, com aquilo que fala antes, 

noutro lugar de forma independente, e que unido ao processo de sustentação constitui o 

interdiscurso que será retomado e repetido garantindo o funcionamento dos estereótipos.   

Segundo Ferreira: 

 

A especificidade própria do estereótipo propicia um funcionamento 

estratégico rico, em condições de ser adicionado pelo sujeito do discurso. 

Estas estratégias de uso vão desde a adesão convicta até a cumplicidade por 

conveniência. (FERREIRA, 1993, p. 73). 

 

 

Na discursividade o estereótipo é a censura dos sentidos, a censura do outro, o 

impedimento de significar-se diferentemente, isto é, o estereótipo resulta da impossibilidade 

de significar-se de outra forma que não aquela em funcionamento em certos imaginários. Ele 

significa no “é assim e só pode ser assim” em que assim negativa sentidos. Cabe acrescentar 

que, segundo Ferreira, é possível a resistência ao estereótipo. Ressaltamos que a autora está, 

no caso, trabalhando estereótipos sobre o brasileiro.  

 

Ao reproduzir estereótipos que o tipificam, nosso sujeito de discurso poderá 

estar significando um modo sutil e eficiente de resistência. [...] Este efeito de 

resistência do estereótipo autoriza que se possa valer-se dele como arma 

contra o que ele próprio diz. O que pode ser eficaz, dependendo da 

habilidade de quem o emprega... (idem) 

 

 

Voltemos ao discurso de Charly, para aí analisar o funcionamento do estereótipo. 

Observemos a fórmula: se x logo y: 

 

✓ se africano logo analfabeto, ignorante  

✓ se árabe logo terrorista  
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✓ se colombiano logo traficante  

 

Neste caso, o estereótipo afirma que todo africano não tem formação, todo árabe é 

terrorista e todo colombiano é traficante. Reduz o outro e impede de significar de outro modo 

na sociedade. Mais à frente voltaremos aos efeitos desta censura na significação do outro. 

O que aqui queremos destacar é que os estereótipos podem ser eficazes na defesa de 

um interesse maior, sem manchar o imaginário de hospitalidade que se deseja preservar sobre 

o lugar. O estereótipo permite a manutenção desse imaginário já que se volta sobre o outro, no 

caso, o imigrante refugiado. E assim, o Rio de Janeiro pode permanecer como lugar que 

acolhe. O cuidado é/deve ser com certos estrangeiros que possuem certas características: 

analfabeto, traficante, terrorista...  

Na SD7 o verbo pensar na terceira pessoa do plural marca o interdiscurso sobre o 

africano que não têm cultura, não tem formação, sobre os árabes belicosos que ameaçam a paz 

e sobre os colombianos que traficam, possivelmente drogas. Os sentidos produzidos pelo 

restritivo só − só pelo fato de serem africanos, árabes, colombianos, eles são y – consolidam 

os estereótipos, nos discursos daqueles que são do lugar, do Rio de Janeiro. Repetidos e 

mantidos por uma memória, os estereótipos são usados como desculpa para uma política 

xenófoba e preconceituosa. Afinal, receber estes estrangeiros, ditos desta forma, significa 

colocar o bem-estar dos cidadãos locais em risco. Mantém-se o imaginário da hospitalidade, 

recebendo mais e mais estrangeiros que pedem refúgio no país. Entretanto, preserva-se tal 

imaginário a partir de discursos que os coloque num lugar que justifique estar no país sem as 

devidas condições que igualem seus direitos aos dos cidadãos locais, permitindo-lhes ser 

como todos os outros e ter sua liberdade, seus sonhos e seu prazer de viver garantidos. 

Na próxima sequência, que segue trabalhando a imagem do imigrante refugiado, 

também estão em jogo os estereótipos que são negados. 

Vejamos seu funcionamento: 

  

SD8: Não é verdade o que dizem sobre os refugiados e sobre os migrantes. 

Não viemos roubar os empregos dos que vivem aqui. Não viemos viver dos 

seus benefícios ou de suas riquezas. Viemos ajudar a construir seu país, a 

contribuir com o crescimento da sua cidade. Viemos aqui para fortalecer sua 

economia.  Assim, como aqueles que no passado ajudaram a construir suas 

grandes cidades, como o Rio de Janeiro e São Paulo. (KONGO, 2015 – 

itálicos nossos). 
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Aqui temos novamente a explicação, a justificativa do sujeito por ocupar o lugar de 

refugiado no Rio de Janeiro, colocando em jogo os sentidos produzidos pelos discursos de 

acolhimento ou pelos estereótipos. A negação comparece novamente, como na SD6, 

articulando a fala do sujeito que se desculpa por todos os estrangeiros que se encontram na 

mesma condição. Se “não é verdade o que dizem sobre os refugiados e sobre os migrantes”, 

os sentidos mobilizados na negação produzem efeitos pelo que não é dito, mas é antecipado 

na fala do sujeito, isto é, traz novamente o interdiscurso para negar: 

✓ dizem que viemos roubar os empregos 

✓ dizem que viemos viver dos seus benefícios e das suas riquezas 

 

O não-dito produz sentidos que são materializados na fórmula que propomos a seguir 

e que se assemelha à que sugerimos para a SD6 → não x mas y ; y porque x. 

 

Sendo não x mas y: 

✓ não viemos roubar mas viemos ajudar a construir  

✓ não viemos viver dos benefícios mas viemos para fortalecer 

 

Os imigrantes refugiados vieram e, se estão aqui, vieram por algo diferente dos 

sentidos produzidos pelo imaginário sobre esses estrangeiros, materializados nesta fala. Algo 

diferente do “sempre-já-ai”, explicado por Pêcheux (2014[1988]), recuperado nos 

estereótipos. Neste caso, a fórmula passa a ser outra: temos y porque x: 

 

✓ ajudamos a construir porque viemos (porque estamos aqui) 

✓ fortalecemos a economia porque viemos (porque estamos aqui) 

 

Além disso, o sujeito usa a designação migrantes nesta sequência, e não imigrantes ou 

refugiados, deslocando os sentidos numa formulação que produz outros efeitos na relação 

com a frase que conclui o parágrafo – “Assim, como aqueles que no passado ajudaram a 

construir suas grandes cidades, como o Rio de Janeiro e São Paulo”. 

Os sentidos se estendem ao estrangeiro interno, ou seja, ao habitante de outro estado 

que tenha migrado para as cidades mencionadas. Lembremos que, ao estudarmos o 

significante estrangeiro, no capítulo 3, observamos outros sentidos. De acordo com o 

dicionário que consultamos, ser estrangeiro não significa ser obrigatoriamente oriundo de um 

país distinto do qual se fala, ou seja, o estrangeiro pode pertencer a outra região do próprio 
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país. Esta definição dialoga com a que encontramos no Novo Dicionário Aurélio sobre o 

verbete migrante, definindo-o como aquele que se desloca, aquele que muda de lugar, emigra 

de um lugar para imigrar em outro dentro ou fora do seu país. 

O significante migrante funciona de modo a igualar o estrangeiro que ocupa o lugar de 

refugiado ao habitante interno que se mudou para ajudar a construir cidades como o Rio de 

Janeiro e São Paulo. E isso tem como efeito valorizar aquele que aqui chega como uma pessoa 

que pode contribuir, do mesmo jeito que um cidadão do lugar, para melhorar o país que o 

acolhe.  

 

4.1.3 Rastros deixados pelas diferenças  

 

No terceiro eixo traremos as diferenças que denunciam o outro, o imigrante refugiado.  

Vejamos a sequência discursiva a seguir, SD9, em que o mas comparece sugerindo sentidos 

contraditórios.   

 

SD9: À primeira vista, ninguém é capaz de distinguir um refugiado de um 

brasileiro. É isso que faz do Brasil uma grande nação. Qualquer um de nós 

pode ser confundido com um brasileiro: um congolês, ou qualquer africano, 

um árabe, um colombiano. Ninguém tem como fazer essa distinção apenas 

pelo olhar. Mas basta que nos ouçam, que vejam nossos documentos, que 

descubram de onde viemos, e então as coisas mudam, as diferenças 

aparecem. (KONGO, 2015 – itálicos nossos). 

 

 

Para pensar estes efeitos, primeiro destacamos o enunciado da SD9 “é isso que faz do 

Brasil uma grande nação”, que pode produzir alguns efeitos de sentido. Aqui trabalharemos 

com duas possibilidades. No primeiro caso inscreve o país no imaginário de lugar de 

acolhimento sobre o qual falamos no capítulo 2. No segundo diz sobre um lugar onde as 

pessoas que o habitam têm a aparência semelhante à de tantos estrangeiros que imigraram e 

imigram para cá, permitindo que os refugiados sejam confundidos com aqueles que aqui 

habitam. O sujeito se refere à variedade acentuada da aparência física das pessoas. Nesse 

sentido, a "grande nação" se inscreve num aspecto geográfico que ajuda, de certa forma, o 

imigrante refugiado a se misturar com o habitante local. 

Agora, observemos os efeitos produzidos pela adversativa na terceira frase iniciada 

pelo mas que se opõe aos sentidos produzidos nas frases anteriores. Diz-se de um país posto 

como acolhedor, onde a aparência das pessoas permite que não se distingam os cidadãos do 

lugar daqueles que vem de fora. Entretanto, há uma adversativa que contraria estes sentidos. 
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Trata-se de um “mas que tem uma função opositiva, mas não argumentativa” (GUIMARÃES, 

1987, p. 61) e cujo funcionamento “envolve um desdobramento de vozes ligadas à presença 

obrigatória da negação polêmica que aparece na primeira parte da frase” (ibidem, p. 109), 

neste caso da SD9. 

As primeiras frases da sequência se vinculam ao imaginário da hospitalidade a partir 

da retomada de um já-dito que se inscreve no discurso do poder, anteriormente analisado no 

capítulo 2, que permite que qualquer imigrante seja bem-vindo no Brasil, a ponto de ser 

inclusive confundido com um brasileiro. Mas comparece a conjunção e com ela o impasse.  

Se os imigrantes refugiados são acolhidos de tal maneira que podem transitar como se 

fossem cidadãos do próprio lugar, o que estaria em jogo poderia ser: (a) o julgamento que o 

sujeito antecipa a partir dos efeitos de sentido que imagina que possa produzir no seu 

interlocutor; (b) o julgamento que ele faz de si mesmo, a partir do lugar que ocupa, como se 

não merecesse estar num país que o acolhe em condições tão dignas quanto as de um cidadão 

do lugar; ou (c) o Brasil é uma grande nação desde que as semelhanças não sejam postas à 

prova, desde que não se mostre as diferenças. E aqui temos o desdobramento das “vozes 

ligadas à presença obrigatória da negação polêmica”, trazido de Guimarães (1987). O Brasil 

não é uma nação genuinamente acolhedora. Aqui, quando surgem as diferenças, “as coisas 

mudam”. 

A deriva está nos efeitos relacionados com estas “diferenças que aparecem” e que 

poderiam ser significadas de variadas maneiras. Poderiam ser positivas, o que corroboraria o 

discurso da acolhida, do lugar que aceita a diversidade e a entende como algo que agrega. 

Mas vimos no capítulo 3, ao discutirmos os significantes estrangeiro, imigrante e refugiado, 

que eles despertam sentidos opostos − positivos e negativos. E recuperando Barreto (2015), 

vimos que “o refugiado é sempre negativo, um problema grave a ser discutido”. 

A ruptura do imaginário no qual se inscrevem os discursos sobre o Brasil abala a 

ilusão de uma terra acolhedora onde é possível passar-se por um cidadão do lugar. E esse 

deslocamento de sentidos se dá em primeiro lugar pela língua – “basta que nos ouçam”. A 

língua mostra o outro que nasceu no estrangeiro, no diferente, e a aceitação, inerente ao 

imaginário da hospitalidade, muda. O imigrante refugiado se distingue e deve sobreviver à 

“prova73 da qual nenhum sujeito escapa” (HASSOUN, 1998, p. 84), nenhum estrangeiro que 

                                                 
73  Levando-se em conta que o sujeito para Hassoun não é o mesmo sujeito definido por Pêcheux, mas considerando que 

podemos aproximar as reflexões do autor das reflexões da Análise de Discurso, entendemos “prova” no sentido ambíguo 

daquilo que atesta a veracidade e daquilo que está inserido no contexto de provação − situação aflitiva ou penosa. 
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ocupa o lugar de imigrante refugiado. Se a língua denuncia a alteridade, a ela se soma a 

imagem do outro, que, no caso, é silenciada pelo estereótipo.  

 

4.1.4 A respeito do trabalho do imigrante refugiado 

 

Por fim, chegamos ao momento em que iremos tratar da questão do trabalho do 

imigrante refugiado neste país que o acolhe e que sustenta a imagem da hospitalidade. 

Nesta seção teremos duas sequências discursivas que mais uma vez reforçam os 

estereótipos sobre os imigrantes refugiados num espaço posto como acolhedor e uma 

sequência discursiva final que trabalhará com a retomada de determinada memória sobre o 

Brasil.  

Analisemos a SD10:  

 

SD10: Pelo fato de que somos estrangeiros, pelo fato de que somos 

refugiados e porque somos africanos, porque somos haitianos ou árabes ou 

colombianos, ficamos com os trabalhos mais duros, os mais pesados. Nos 

dão as piores funções e as piores condições de trabalho. Acham que não 

temos inteligência ou formação. Mesmo quando temos currículos melhores 

que os demais. (KONGO, 2015 – itálicos nossos). 

 

 

Somos. É recorrente o verbo ser na primeira pessoa do plural como forma de 

afirmação. Vimos já anteriormente a fórmula que nega ser X e afirma ser Y. Agora, aqui, o 

deslocamento é para mostrar o que cabe ao ser: somos X, portanto, ficamos com Y. Ainda 

que.... mesmo que... 

Nesta sequência, o sujeito reforça os argumentos usados para dizer que os imigrantes 

refugiados são considerados inferiores, estrangeiros que não têm cultura, inteligência, 

formação e consequentemente só podem oferecer sua força bruta. O estereótipo sustenta o 

lugar de trabalho como bruto, não qualificado. Como conseguir trabalho se são ignorantes, se 

não têm formação, se são designados por significantes estereotipados como terroristas, 

traficantes?  

Mas temos um advérbio – mesmo que − que faz com que se estranhe tais sentidos 

(Mesmo quando temos currículos melhores que os demais), dado que a frase que ele precede 

indica que os empregadores têm conhecimento das habilidades e da formação dos 

estrangeiros.  
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No Brasil, é prática no mercado de trabalho a realização de testes e entrevistas para 

avaliar as aptidões dos candidatos para as posições de trabalho disponíveis. O advérbio fecha 

a argumentação produzindo outros sentidos na deriva. Com isso, o sujeito reforça os efeitos 

de preconceito que imprime em sua fala quando antecipa o que o outro74 pensa, acha sobre os 

imigrantes refugiados. Esta articulação coloca em jogo a construção imaginária de uma cidade 

que é dita como espaço acolhedor. 

Nos dizeres tanto da SD7 quanto na continuação da argumentação na SD10 

comparecem os estereótipos com efeitos de verdade sobre o estrangeiro que vem de fora, na 

condição de fuga, de refúgio. Na SD7 o preconceito recai sobre a imagem do imigrante 

refugiado, vinculando esta imagem ao país de origem, portanto, produzindo estereótipos 

ligados à sua nacionalidade. Na SD10 lemos os efeitos ligados ao trabalho decorrentes dos 

estereótipos mobilizados para desqualificar os imigrantes refugiados, limitando ou mesmo 

impedindo suas possibilidades no Mercado; afinal, quem irá empregar um traficante ou um 

terrorista? Que lugares podem ser ocupados por um analfabeto? Uma pausa para ouvirmos 

Kristeva:  “(...) o estrangeiro talvez tente, em vez de dizer, fazer: fazer faxina...” (1988, p. 

23).  

Nessas sequências, do lugar de fala do imigrante refugiado comparecem sentidos que 

dizem sobre ele, novamente o “sempre-já-aí” (PÊCHEUX, 2014[1988], p. 151), o pré-

construído que se soma ao processo de sustentação formando a dupla forma determinada 

materialmente no interdiscurso. São elementos do interdiscurso que se caracterizam por serem 

provenientes da exterioridade e por sofrer os efeitos dos esquecimentos. Para melhor 

entendimento, trazemos de Pêcheux o fragmento no qual ele diz que: 

 

[...] o próprio de toda formação discursiva é dissimular, na transparência do 

sentido que nela se forma, a objetividade material contraditória do 

interdiscurso, que determina essa formação discursiva como tal, objetividade 

material essa que reside no fato de que “algo fala” [...] sempre “antes, em 

outro lugar e independentemente”, isto é, sob a dominação do complexo das 

formações ideológicas. (PÊCHEUX, 2014[1988], p. 149). 

 

 

O advérbio “mesmo” na SD10 indica o pré-construído. Afinal, se possuem currículos 

melhores, seria justo que lograssem oportunidades condizentes com a sua formação e as suas 

habilidades.  

                                                 
74   Observem que o outro na SD10 é diferente do outro ao qual o sujeito se refere na SD7. O outro da SD7 estaria 

relacionado com o cidadão do lugar, enquanto o outro na SD10 se refere ao empregador. 
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Os estrangeiros que submetem seus currículos supõem que os empregadores tenham 

acesso às informações contidas neles e, consequentemente, conhecimento dos currículos que 

são melhores que os demais. Ao mesmo tempo, temos aqui um julgamento pessoal com base 

no que os imigrantes entendem como um bom currículo para o mercado brasileiro, de acordo 

com o que lhes foi apresentado como exigências deste mercado de trabalho e com base nos 

sentidos outros que sustentam esse julgamento, sentidos que são resultantes de um 

interdiscurso, do algo que fala sempre antes, em outro lugar.  

Tanto o entendimento sobre as particularidades do Mercado quanto os efeitos deste 

interdiscurso os permitem sentir-se injustiçados quando se dão conta de que possuem 

currículos melhores que os dos cidadãos do lugar, mas recebem tratamento iníquo.  

Na próxima sequência do discurso de Charly, SD11, temos uma denúncia à situação 

enfrentada pelas mulheres refugiadas que vivem no Rio de Janeiro.  

É importante esclarecer, no entanto, que em seu proferimento ele não coloca a situação 

da mulher em destaque, mas antecipa a fala de sua colega Mireille dizendo que ela “vai 

explicar melhor” (KONGO, 2015) a condição da mulher refugiada75. Charly abre as portas 

para o depoimento que Mireille dará em seguida, afirmando que a situação da mulher 

refugiada no mercado de trabalho local é ainda pior do que a situação dos homens que 

também estão refugiados na cidade e que essa mulher é duplamente discriminada.  

Essa sequência discursiva é muito interessante, porque Charly simplesmente deixa o 

texto que preparou de lado, afetado pela situação que descreve e pelo discurso do diretor da 

Cáritas RJ, Dr. Cândido76, e toma a palavra. No momento em que toma a palavra para dizer, 

em outro funcionamento que não o do texto escrito, seu depoimento flui espontaneamente, de 

improviso. Não podemos deixar de assinalar o efeito de empatia que o improviso permite.  

Como na SD5, fala-se em primeira pessoa do singular, mas agora fala-se do lugar do 

imigrante refugiado sobre as mulheres que se encontram na mesma condição que ele. 

Vejamos a sequência discursiva número 11: 

 

SD11: Me levou tempo para fazer esse parágrafo, porque tá dando 

confusão. Tem gente que vai dizer que a limpeza também é um trabalho 

super pesado e considerado e a mulher não pode fazer isso, aquilo. Pensando 

bem, as pessoas aqui pensam que têm razão, mas o que percebemos, os fatos, 

as assistentes sociais que estão aqui podem dizer, que os trabalhos, já que o 

                                                 
75  Convidamos o leitor a dar uma olhada no anexo 3, que traz o proferimento da Mireille e fala um pouco sobre como a 

mulher congolesa é significada. Este material não será analisado, mas é importante agregá-lo à pesquisa, uma vez que 

Charly toca neste ponto, fala sobre a mulher refugiada e movimenta os sentidos produzidos por este dizer. 
76    Cândido Feliciano da Ponte Neto, Diretor Executivo da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, que compôs o 2º 

painel do Seminário, cujas informações detalhamos no início deste capítulo. 
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trabalho que nós conseguimos é bem restrito, ouvindo o Dr. Cândido falando 

aqui, dando exemplo do abrigo, me inspirou muito, é mais ou menos igual a 

essa situação da mulher refugiada. As condições são tão limitadas, o Dr. 

Cândido falou, até um morador de rua não quer ir para o abrigo. Mesmo 

indo lá, de repente não tem vaga. É a mesma coisa com a mulher refugiada, 

quando falamos que é duplamente discriminada, porque as empresas, como 

o Dr. Cândido falou aqui, que tem contrato, que tem parceria com a Cáritas, 

muitas vezes quando chegam lá na Cáritas, preferem contratar os homens. 

(KONGO, 201577 – itálicos nossos). 

 

 

Da SD11, trazemos dizeres sobre trabalho duro, pesado; sobre trabalho para a mulher 

refugiada e sobre a ausência de trabalho para esta mulher. 

O sujeito fala sobre dupla discriminação da mulher refugiada e faz uma analogia entre 

ela e o morador de rua, colocando em jogo o advérbio de intensidade duplamente. A frase 

iniciada pelo advérbio de inclusão até desloca os sentidos. Primeiro mostra a repulsa do 

morador, ou de certos moradores de rua, ao abrigo para em seguida dizer que esta pessoa não 

encontra vaga quando se dirige ao abrigo. O advérbio até produz efeitos de sentido também 

sobre o morador de rua, significando que só ele, este indivíduo que já vive ao relento, 

precariamente, poderia submeter-se às condições de um abrigo.  

Em seguida ele diz sobre a mulher refugiada − “é a mesma coisa com a mulher 

refugiada” – igualando sua situação à do morador de rua. Os efeitos que são produzidos a 

partir deste dizer inscrevem essa mulher num cenário de necessidade extrema semelhante à 

deste morador. O morador de rua busca abrigo, a mulher refugiada busca trabalho. Mas ao 

igualar a situação desta mulher com a de quem está nas ruas, destacando que a refugiada é 

duplamente discriminada, os efeitos de sentido sugerem: (i) duas observações sobre o 

morador de rua e (ii) duas observações sobre a mulher refugiada. 

Lemos no fechamento da SD11 que a mulher “é duplamente discriminada, porque as 

empresas [...] que tem contrato, que tem parceria com a Cáritas, muitas vezes quando chegam 

lá na Cáritas, preferem contratar os homens”. Então, os sentidos se deslocam de falta de vaga 

no abrigo para o morador de rua para falta de oportunidade de trabalho para a mulher 

refugiada.  

A partir destas reflexões, sugerimos a seguinte tabela: 

 

                                                 
77  Os dizeres da SD11 não estão escritos no texto que Charly utilizou em seu proferimento. Como explicamos acima, ele foi 

tocado por seu próprio discurso e pelas palavras proferidas anteriormente pelo diretor da Cáritas, e por alguns minutos 

abandonou o texto previamente preparado para a sua fala e antecipou a denúncia sobre a situação da mulher, que seria 

feita no depoimento de Mireille. 
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 Dito do sujeito Dito do sujeito 

Sobre o morador de rua Até um morador de rua 

não quer ir para o abrigo. 

Mesmo indo lá, de repente 

não tem vaga. 

Sobre a mulher refugiada  As empresas [...] que tem 

contrato, que tem parceria 

com a Cáritas, muitas vezes 

quando chegam lá na 

Cáritas, preferem contratar 

os homens. 

 
Tabela 2 – Silenciamento 

Do autor 

 

A tabela comparativa é construída com base no enunciado: “é a mesma coisa com a 

mulher refugiada”. Nela indicamos dois dizeres do sujeito sobre o morador de rua e apenas 

um dizer sobre a mulher refugiada. Na relação análoga há uma lacuna. A célula em branco 

mostra um silenciamento que coloca em jogo tanto a analogia quanto a assertiva duplamente 

discriminada.  

Diz-se do morador de rua que não quer ir ao abrigo e o que não está dito, mas está 

posto, é que no abrigo as condições são insustentáveis. A lacuna está na falta de um 

enunciado sobre a mulher refugiada que se relacione com este dizer sobre o morador de rua.  

No silêncio, naquilo que não é dito, efeitos de sentido são produzidos igualmente pelo 

que é dito, entre eles sentidos sobre as condições de trabalho que são oferecidas à mulher 

refugiada. Lembremos do enunciado da SD10: “ficamos com os trabalhos mais duros, os mais 

pesados. Nos dão as piores funções e as piores condições de trabalho” (KONGO, 2015). 

O não-dito produz sentidos sobre o morador de rua que rejeita o abrigo. Ele encontra 

péssimas condições naquele lugar. Da mesma forma, o que não é dito significa sobre a mulher 

refugiada em relação ao trabalho. Se for contratada, ela poderá encontrar condições aviltantes 

no ambiente de trabalho.  

O sujeito diz que esta mulher é duplamente discriminada, ou seja, está posto que ela 

sofre discriminação duas vezes, dobrado: (i) ela é rejeitada pelos empregadores e (ii) lemos no 

silêncio diversas possibilidades de significação, entre elas a exploração e as formas de abuso 

inerentes às atividades mais duras, pesadas, às piores funções e às piores condições de 

trabalho.  

No discurso de Charly também se inscreve uma memória que amarra negro e escravo, 

impedindo trabalho que não o bruto e censurando sentidos, que não os de analfabeto, 

ignorante e sem cultura. Observemos como esta memória comparece na SD12. Ressaltamos 
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que no momento desta fala Charly retornou à leitura do texto, deixando de produzir sentidos 

na espontaneamente e no improviso: 

 

SD12: Somos gratos porque encontramos paz e liberdade, porque temos 

trabalho e emprego aqui. Mas precisamos ainda de compreensão e ajuda. Por 

tudo isso, queremos sua ajuda para que possamos ter trabalhos dignos. Para 

que as leis nos permitam trabalhar. Pedimos que nos ajudem para que não 

sejamos tratados como escravos. Que não nos explorem. (KONGO, 2015 – 

itálicos nossos). 

 

 

Para analisar esta sequência, recuperamos as condições de produção a partir das quais 

são formulados os dizeres do sujeito e lembramos que ele fala do lugar do imigrante refugiado 

para pessoas cujos lugares sociais lhes conferem sentidos de superioridade, constituindo-os 

sujeitos que se inscrevem no discurso do poder. Ele realiza uma apresentação de acordo com 

o que imagina ser esperado para a ocasião, falando em primeira pessoa do plural78 − forma 

apropriada para ambientes formais, mas que produz padronização e apagamento da 

desigualdade −, e em vários momentos de seu proferimento, assim como na SD12, expressa a 

gratidão dos imigrantes refugiados. Nessa fala reforça-se a construção imaginária da cidade 

como lugar de acolhimento, mas os dizeres com os quais conclui o parágrafo se inscrevem 

numa memória que vez ou outra é retomada, pela maneira como esses estrangeiros, imigrantes 

refugiados, são tratados, especialmente no ambiente de trabalho. 

Quando falamos sobre estereótipos, falamos sobre pré-construídos, sobre sentidos 

anteriores, retomadas de discursos a respeito dos imigrantes, memória: 

 

 
Memória deve ser entendida aqui não no sentido diretamente psicoligista da 

“memória individual”, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, 

da memória social inscrita em práticas, e da memória construída do 

historiador” (PÊCHEUX, 2015[2007], p. 44 – aspas do autor). 

 

 

O proferimento que analisamos é de um imigrante refugiado que veio de um país do 

continente africano e vive no Rio de Janeiro há alguns anos. Sua fala coloca em movimento 

formulações enunciadas anteriormente em relação à construção imaginária do Brasil como 

lugar de acolhimento, em relação aos imigrantes refugiados e também em relação ao 

imigrante africano, o negro, que na maioria das vezes é apagado, silenciado ou remete a uma 

                                                 
78   Exceto nos dizeres que analisamos nas sequências discursivas 5 e 11. 
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memória que incita práticas discriminatórias e preconceituosas. Uma memória que entrelaça 

negro a escravo.  

Ao falar sobre a memória, Brandão explica que seu domínio:  

 

[...] diz respeito ao conjunto de sequências discursivas preexistentes à 

“sequência discursiva de referência” (sequência discursiva tomada como 

ponto de referência a partir do qual o conjunto de elementos do corpus 

receberá sua organização). (BRANDÃO, 2012[1991], p. 98 – aspas da 

autora). 

 

 

Isto significa que as produções discursivas promovem a circulação de formulações 

previamente enunciadas. As formulações de referência, ou seja, do momento da enunciação, 

mais as formulações relacionadas às sequências discursivas preexistentes, constituem “redes 

de formulações que nos permitirão verificar os efeitos de memória que a enunciação de uma 

sequência discursiva de referência determinada produz em seu processo discursivo” (ibidem, 

p. 99). 

O sujeito traz a imagem do escravo em seu dizer e, assim, traz a memória do lugar da 

escravidão. E novamente faz uso da negação para denunciar esse não-dito que se manifesta no 

interdiscurso. Ao sentir-se explorado, falando do lugar do representante dos imigrantes 

refugiados, ele recupera um momento marcante da história, especialmente para os negros que 

foram trazidos ao Brasil. Um acontecimento histórico que se converteu numa memória 

discursiva. 

 

A noção de memória discursiva [...] separa e elege dentre os elementos 

constituídos numa determinada contingência histórica, aquilo que, numa 

outra conjuntura dada, pode emergir e ser atualizado, rejeitando o que não 

deve ser trazido à tona. (ibidem, p. 99).  

 

 

Com Brandão, compreendemos que numa função ambígua a memória “recupera o 

passado e, ao mesmo tempo, o elimina com os apagamentos que opera” (idem), irrompendo 

na atualidade do acontecimento e produzindo determinados efeitos, como os que são 

retomados nos dizeres sobre os negros, seja na relação com o trabalho, na relação com a 

formação acadêmica, na relação com o lugar social. O país que carrega um imaginário de 

hospitalidade também carrega uma memória antagônica a este imaginário que é recuperada 

nos dizeres sobre as práticas escravocratas.  
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A SD12 reforça a gratidão do imigrante, confirmando o imaginário do lugar que 

acolhe, contudo, a liberdade, o trabalho e a lei são questionados e este questionamento 

comparece a partir do mas que sugere que ainda permanecem as lacunas. E mais que isso, 

uma memória é retomada nas práticas laborais, uma vez que os imigrantes refugiados são 

tratados como escravos e são explorados. Tais práticas comparecem na negação e nos verbos 

conjugados no subjuntivo produzindo efeitos de apelo e reivindicação aos direitos humanos 

que também devem ser concedidos aos imigrantes refugiados – “que não sejamos tratados 

como escravos. Que não nos explorem”. 

Com esta sequência encerramos a análise do proferimento de Charly que nos 

possibilitou refletir sobre como os imigrantes refugiados se dizem a partir do que é dito sobre 

eles no imaginário de acolhimento atribuído ao Rio de Janeiro.  

Passemos agora à análise dos slides da apresentação institucional que escolhemos para 

observar a forma como, no discurso da instituição, os estrangeiros que ocupam o lugar de 

imigrante refugiado são ditos e também a forma como comparece o acolhimento no discurso 

institucional. 

 

4.2 No dizer da instituição que acolhe o imigrante refugiado 

 

Neste capítulo temos como segundo objetivo o discurso institucional sobre o imigrante 

refugiado e nosso foco se fará sobre o discurso da Cáritas RJ, instituição de acolhimento dos 

imigrantes refugiados no Rio de Janeiro. Os slides da apresentação da instituição compõem 

nosso corpus.  

Cabe ainda acrescentar que esta apresentação é destinada ao brasileiro, ou seja, trata-se 

de dizer do processo de acolhimento do imigrante refugiado para o brasileiro.  

Antes de partirmos para as análises, é importante que façamos uma breve introdução 

aos processos básicos aos quais são submetidos os imigrantes refugiados quando chegam no 

Brasil.  

Nosso propósito, com esta introdução é dar a saber as principais etapas do caminho 

que conduz estes estrangeiros à instituição responsável por sua acolhida no Rio de Janeiro. 

Após isto, voltaremos nosso olhar para como a instituição diz o imigrante que recebe na 

condição de solicitante de refúgio e como apresenta este acolhimento ao brasileiro.  

Nesta explanação anteciparemos o slide 26 da apresentação institucional da Cáritas, 

que fala sobre o processo de elegibilidade ao refúgio, e o slide 23, que diz sobre os primeiros 

procedimentos após a chegada dos imigrantes refugiados. Em seguida a esta introdução, 
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faremos uma descrição da apresentação institucional para que possamos situar o leitor em 

nossas análises, uma vez que trabalharemos apenas com os slides que nos oferecem marcas 

linguísticas pertinentes à análise dos dizeres sobre o acolhimento ao imigrante refugiado no 

Rio de Janeiro.  

 

4.2.1 Traçamos um percurso necessário 

 

Os imigrantes refugiados que chegam pelos aeroportos, logo após o desembarque, 

iniciam o contato com os agentes da Polícia Federal, cujo posto está localizado no próprio 

aeroporto internacional do Rio de Janeiro79.  

Após este primeiro atendimento eles são encaminhados à Cáritas RJ, que é parceira do 

ACNUR80 e também integra o CONARE.  

A Cáritas administra o programa de atendimento aos refugiados e também recebe os 

imigrantes que chegam por terra e que, neste caso, são orientados por outras pessoas, 

geralmente por outros imigrantes refugiados que estão no Rio de Janeiro há mais tempo e já 

passaram pelas primeiras etapas do processo. Entretanto, aqueles que chegam por terra podem 

enfrentar um desafio maior, uma vez que não há centrais de apoio nas rodoviárias ou em 

lugares próximos e sem o domínio da língua o imigrante sozinho ou com seus familiares se vê 

perdido numa cidade estranha.   

Cabe ao Estado, através do CONARE, o reconhecimento da condição de refugiado aos 

imigrantes e, no Rio de Janeiro, quem conduz este processo é o Departamento de Proteção 

Legal da Cáritas. Este departamento se encarrega do acompanhamento de todos os 

procedimentos necessários, tais como a realização das entrevistas, a pesquisa que consiste em 

verificar a verossimilhança das informações fornecidas pelos solicitantes de refúgio, 

comparando-as aos dados coletados junto às embaixadas, consulados e instituições 

responsáveis nos países de origem, e a elaboração de pareceres.  

A seguir apresentamos uma figura que extraímos da apresentação institucional da 

Cáritas, precisamente do slide número 26. Trata-se de um esquema que tenta descrever o 

funcionamento do processo de elegibilidade ao refúgio no Rio de Janeiro através de setas que 

sugerem a ordem deste processo, desde a solicitação de refúgio na Polícia Federal até o 

                                                 
79  Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão, ou Aeroporto Antônio Carlos Jobim, ou simplesmente Aeroporto do 

Galeão. 
80    O primeiro acordo entre o ACNUR e a Cáritas foi assinado em 1978. O ACNUR contribui com o treinamento da equipe e 

financiamento de parte do projeto. Fonte: apresentação institucional da Cáritas RJ, slide 19.  
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momento em que o CONARE decide sobre o destino dos imigrantes refugiados que chegam 

no Rio de Janeiro: 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Processo de Elegibilidade ao Refúgio81 

(Apresentação institucional Cáritas RJ, slide 26) 

 

Esta figura diz sobre duas possibilidades de decisão do CONARE: sendo positiva ou 

sendo negativa. Mas o slide não mostra a possibilidade de negativa do recurso, ou seja, de 

negativa da negativa. A partir dos dizeres deste slide observamos o comparecimento de 

discursos que produzem efeitos de decisões favoráveis ao acolhimento, isto é, efeitos de 

sentido positivos, diferenciando-se por uma questão de tempo nos trâmites do processo de 

elegibilidade. Produz-se sentidos sobre uma decisão positiva que possibilita o imediato 

acolhimento do imigrante refugiado, que passa a receber a proteção do governo brasileiro, e 

uma decisão temporariamente negativa, uma vez que neste caso ele poderá recorrer em 15 

dias. O que se passa e o que pode resultar desta negativa, no entanto, é silenciado neste 

recorte da apresentação institucional da Cáritas82. Vemos neste slide um forte discurso de 

                                                 
81    O RNE no Brasil é o Registro Nacional de Estrangeiros e é concedido ao estrangeiro admitido na condição de 

temporário, permanente, asilado ou refugiado, que é obrigado a se registrar e a se identificar no Ministério da Justiça, por 

meio da Polícia Federal. Fonte: http://www.vistobrasil.com.br/rne. 
82   Cabe aqui recuperar a nota 33 que inserimos no capítulo 2 sobre o caso de a decisão do CONARE ser negativa. A nota 

diz que “tendo em vista o não convencimento do órgão da existência de uma das cláusulas de inclusão previstas no art. 1º 

da Lei 9.474 de 1997 ou pela caracterização de umas das cláusulas de exclusão (art. 3º da Lei 9.474/97), esta deverá ser 

fundamentada na notificação ao solicitante. Da decisão que nega o reconhecimento como refugiado, caberá recurso, no 

prazo de 15 dias, ao Ministro do Estado da Justiça, a quem caberá decidir, em última instância, sobre o pedido de refúgio; 

o prazo para o recurso começa a ser contado da data do recebimento da notificação”.  

O recorte retirado do site do ADUS, destacado na nota 33, segue com o seguinte texto: “O Ministro da Justiça tem 

competência para julgar, em última instância, o pedido de refúgio, portanto, da decisão do Ministro não caberá mais 

recurso. A decisão do Ministro deverá ser notificada ao CONARE para que seja dada ciência ao solicitante e ao 

Departamento da Polícia Federal, para as providências cabíveis. Durante a avaliação do recurso, será permitido ao 

solicitante de refúgio e aos seus familiares permanecerem no território nacional gozando das prerrogativas do “Protocolo 

Provisório”. Quando a decisão do Ministro for pela recusa definitiva de refúgio, mantendo a decisão do CONARE, ficará 

o solicitante sujeito à legislação de estrangeiros, não devendo ocorrer sua transferência para o seu país de nacionalidade 

ou de residência habitual, enquanto permanecerem as circunstâncias que põem em risco sua vida, integridade física e 

http://www.vistobrasil.com.br/rne
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acolhimento, relacionado ao terceiro setor, um processo de individuação e também um 

silenciamento do que pode dar errado, um evitar dizer que algo pode dar errado e dá errado83.  

Diariamente a Cáritas RJ recebe imigrantes que buscam refúgio nesta cidade. Num 

primeiro momento essa instituição é a referência mais sólida, senão a única, a qual este 

estrangeiro tem acesso para iniciar o seu processo de inserção na nova comunidade, buscar 

trabalho e reconstruir sua vida. Adiante traremos outra figura, desta vez para mostrar como a 

Cáritas apresenta os primeiros procedimentos pelos quais o imigrante deve passar para 

legitimar a sua permanência no Brasil. Todavia, o fluxograma não indica a ordem precisa das 

etapas, mostrando os equívocos. Ressaltamos que o fluxograma se funda na ilusão da 

transparência do gráfico: como se ele dissesse por si.  

Esclarecemos que tanto a figura anterior quanto a que mostraremos adiante foram 

extraídas da versão da apresentação institucional da Cáritas utilizada durante o ano de 2015 e 

2016 nas edições do evento Cáritas de Portas Abertas, oferecido periodicamente à 

comunidade local para falar sobre o Programa de Atendimento a Refugiados, o sistema 

brasileiro de proteção, as iniciativas de apoio, entre outras questões. Este evento costuma ser 

divulgado nas redes sociais e a proposta da instituição é apresentar informações e propor 

discussões acerca dos desafios que enfrentam os imigrantes que chegam na cidade em busca 

de abrigo.  

Vejamos o fluxograma e pensemos como ele pode significar o acolhimento ao 

imigrante refugiado: 

                                                                                                                                                         
liberdade, salvo as situações determinadas nos incisos III e IV do art. 3 da Lei 9.474/97. Neste caso de recusa definitiva e 

tendo o solicitante ingressado de maneira irregular no país, em função do instituto de direito internacional da deportação, 

o solicitante será notificado a deixar o país.  Disponível em:  

http://adus.org.br/wiki/Solicita%C3%A7%C3%A3o_de_Ref%C3%BAgio_-_Decis%C3%A3o_Negativa. Acesso em: 

19/08/2016. 
83  Vide os números de indeferimentos apontados no capítulo 2, com base no relatório do CONARE: Sistema de Refúgio 

Brasileiro. Desafios e perspectivas. CONARE – Comitê Nacional para os Refugiados. Disponível em:  

 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-

_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf. Acesso em: 04/08/2016. 

  

http://adus.org.br/wiki/Solicita%C3%A7%C3%A3o_de_Ref%C3%BAgio_-_Decis%C3%A3o_Negativa
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf


96 

 

 

Figura 5 - Primeiros Procedimentos84  

(Apresentação institucional Cáritas RJ, slide 23) 

 

Observando essa representação gráfica e considerando que organogramas e 

fluxogramas de organizações ou de serviços marcam razoável presença nas apresentações 

institucionais, refletimos sobre o seu próprio formato, ou seja, sobre a disposição do que é 

dito a respeito das organizações ou dos serviços em caixas ou outras figuras que tentam 

moldar os dizeres, como se pudessem limitar os sentidos, condicionando-os à ilusão de 

transparência da língua. No gráfico reside a força do discurso institucional e também seu 

engodo, por tratar-se de um recurso que seduz na tentativa de estabilizar os sentidos. 

Como dissemos, a figura acima propõe mostrar o que ocorre com os imigrantes assim 

que chegam na Cáritas. Se observamos as caixinhas, constamos um equívoco inicial entre 

entrevista social e entrevista de elegibilidade: em qual momento elas se dão? Qual a relação 

entre elas? O fluxograma se articula como evidência. Mas o equívoco se inscreve nas caixas e 

setas, indicando a ilusão de transparência.  

No evento Cáritas de Portas Abertas, organizado para brasileiros que vivem no Rio de 

Janeiro e desejam conhecer o trabalho da Cáritas nesta cidade, os representantes da instituição 

explicam como os imigrantes são recebidos. Após uma primeira etapa, quando suas 

necessidades básicas são prontamente atendidas, quando alguns imigrantes já se encontram 

                                                 
84  Nas caixas onde são observadas as descrições Enc. Saúde e Enc. Curso Português, Enc. significa encaminhamento. 
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restaurados fisicamente e em condições de contar sua história, eles são encaminhados ao que a 

instituição designa acolhimento. Este acolhimento é feito por voluntários e se configura num 

processo discursivo falante-ouvinte ideal, no qual os voluntários tentam registrar as 

informações essenciais para cadastrá-los no sistema. Em seguida, os imigrantes permanecem 

na varanda das instalações da Cáritas aguardando o momento de serem chamados para fazer a 

entrevista social, na qual além de dar continuidade aos relatos sobre a sua história, receberão 

auxílio, quando necessário, para preencher o Formulário ou Questionário de Solicitação de 

Refúgio85 que deverão levar à Polícia Federal. A entrevista social e a entrevista de 

elegibilidade − esta para saber se o imigrante preenche os requisitos86 para solicitar o refúgio 

− são feitas em momentos próximos, dependendo da disponibilidade das assistentes sociais, 

dos advogados e dos voluntários que atuam na área jurídica da Cáritas.  

Importa observar que a entrevista é feita em geral em inglês, espanhol ou francês, 

línguas que o imigrante refugiado, segundo a Cáritas, ao menos entende. O formulário 

também pode ser preenchido nessas línguas, mas costuma ser preenchido em português com 

auxílio do suporte jurídico, quando o imigrante refugiado não domina nenhum dos idiomas, 

como já explicamos acima e detalhamos em nota. Então, do lugar da análise do discurso, 

podemos dizer que aí residem os deslocamentos decorrentes das línguas postas em relevo, os 

impasses, a impossibilidade do dizer, os não-ditos.  

 

4.2.2 E mostramos a apresentação institucional da Cáritas RJ 

 

O evento Cáritas de Portas Abertas, realizado periodicamente desde o início de 

201587, é dedicado aos que vivem no Rio de Janeiro, têm interesse na questão dos imigrantes 

refugiados e querem conhecer os projetos desenvolvidos pela Cáritas. Trata-se de um 

encontro na sede da instituição, em que é permitida a entrada de qualquer pessoa.  

                                                 
85  Segundo Bittencourt Waldely: “o termo de solicitação [...] se encontra disponível nos idiomas português, inglês espanhol 

e francês” (2016, p. 42) e costuma ser preenchido manualmente pelos próprios solicitantes de refúgio. Entretanto, nos 

casos de analfabetismo, não entendimento de nenhum dos idiomas citados, dificuldade com os termos e as sutilezas do 

processo de refúgio, ou ainda por outras razões de ordem psicológica ou emocional, uma terceira pessoa se encarrega de 

auxiliá-los no preenchimento. 
86  Por requisitos trazemos de Bittencourt Waldely (idem), a rigorosidade do processo de elegibilidade para a obtenção do 

visto de refúgio no Brasil. Segundo a autora, diante de tal rigor, o imigrante deve ser capaz de corresponder a um 

determinado padrão de comportamento definido pelo Estado, representado pelas instituições que compõem o Sistema de 

Refúgio. Espera-se que seu discurso produza efeitos de “coerência objetiva” (ibidem, p. 89) entre os episódios narrados. 

Como coerência objetiva a autora explica o desafio que o imigrante tem diante de si para conquistar a confiança do 

entrevistador, “comunicar sua dor, seu medo, seu sofrimento através de uma postura que condiga com a imagem 

construída sobre a definição de refugiado” (idem). Discursivamente, estamos diante da ilusão de transparência da 

linguagem e do domínio do dizer, que apaga a inscrição da língua na história.  
87  O primeiro encontro ocorreu no dia 25 de maio de 2015.  

Disponível em: http://www.acidigital.com/noticias/caritas-rj-de-portas-abertas-encontro-busca-aumentar-parcerias-para-

apoio-aos-refugiados-88377/. Acessos em: 02/03/2017. 

http://www.acidigital.com/noticias/caritas-rj-de-portas-abertas-encontro-busca-aumentar-parcerias-para-apoio-aos-refugiados-88377/
http://www.acidigital.com/noticias/caritas-rj-de-portas-abertas-encontro-busca-aumentar-parcerias-para-apoio-aos-refugiados-88377/
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Como dissemos anteriormente, neste evento, representantes da Cáritas falam sobre o 

funcionamento do Programa de Atendimento a Refugiados, esclarecem dúvidas sobre o 

sistema brasileiro de proteção e as iniciativas de apoio, e abrem espaço para outras questões 

que sejam levantadas pelos participantes desta reunião. As informações são expostas a partir 

dos slides da apresentação institucional e os participantes podem se manifestar e fazer 

perguntas sobre a situação dos imigrantes refugiados que estão na cidade. Além dos 

representantes, que costumam ser funcionários da Cáritas, o encontro também conta com a 

participação de imigrantes refugiados (geralmente um imigrante para cada evento) que são 

convidados para falar sobre sua experiência pessoal no Rio de Janeiro. Mas, em função da 

curiosidade das pessoas, este estrangeiro acaba falando também um pouco sobre a sua história 

e, às vezes, sobre o que deixou para trás. 

Vamos, a seguir, fazer um painel dos slides que constituem a apresentação 

institucional que trazemos para nossas análises. Não é nossa proposta a análise do conjunto. 

Focalizaremos: (i) o conceito de refugiado; (ii) o acolhimento; (iii) bem como as normas para 

o trabalho dos voluntários.  

A apresentação da Cáritas contém 53 slides e está dividida em oito partes, a saber: 1) 

Programa de atendimento a refugiados; 2) Sobre o conceito de refugiado; 3) Perfil dos 

refugiados; 4) As instituições da dinâmica de acolhimento a refugiados; 5) Sobre a Cáritas; 6) 

Atividades atuais; 7) Perfil da população cadastrada na Cáritas/RJ; e 8) Sobre o voluntariado 

na Cáritas. 

A primeira parte – Programa de Atendimento a Refugiados – fala sobre os imigrantes 

refugiados no mundo (slide 2), trazendo um gráfico para mostrar a situação do deslocamento 

forçado em números. As informações ratificam o que dissemos quando tratamos dos números 

no capítulo 2 desta pesquisa. Nesta parte inicial, também são mostrados os principais países 

de origem e os documentos que compõem o chamado Sistema de Proteção, slides 3 e 4 

respectivamente.  

A segunda parte, localizada entre os slides número 5 e número 8, diz respeito ao 

conceito de refugiado, que trataremos mais adiante.  

A terceira parte da apresentação, que se inicia no slide 9 com o título Perfil dos 

Refugiados, volta-se sobre a descrição do refugiado. Aqui encontramos: indicações dos 

principais países de onde emigram estrangeiros em situação de fuga para o Brasil, bem como 

a quantidade de imigrantes desses países que estão no Brasil e sobre os quais também 

tratamos no capítulo 2.  Além disso, aponta as quatro principais causas dos pedidos de 

refúgio, a saber: violação dos direitos humanos; perseguição política; reunião familiar; e 
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perseguição religiosa. Para finalizar esta parte, são listados os direitos dos solicitantes de 

refúgio: documentos; residência e circulação no território nacional; trabalho; estudo; acesso a 

políticas e serviços públicos. 

 A parte quatro é composta por apenas dois slides, 14 e 15, em que o primeiro traz o 

título e o segundo apresenta as quatro Instituições da Dinâmica de Acolhimento a Refugiados, 

a saber: Ministério da Justiça – CONARE; Cáritas RJ; ACNUR; e Polícia Federal.  

A seguir, chega-se ao momento da apresentação em que se fala Sobre a Cáritas. Esta 

quinta parte é constituída por 19 slides, dos quais destacamos os de número 23 e 26, no 

subcapítulo 4.2.1, ao falarmos sobre a chegada dos imigrantes refugiados no Rio de Janeiro e 

na Cáritas, bem como os slides 21 e 22 a partir dos quais analisaremos o significante 

acolhimento, mais adiante. Ademais, esta parte fala um pouco sobre a história da instituição, 

sobre os convênios estabelecidos com as instituições mencionadas na parte 4 que 

descrevemos previamente, e sobre os principais objetivos dos projetos desenvolvidos pela 

Cáritas. Aqui também encontramos os primeiros slides com fotos, slides 24, 27, 29, 32 e 34, 

mostrando cenas de interação da equipe da Cáritas (funcionários e voluntários) com seus 

assistidos, os imigrantes refugiados, com exceção do slide número 27 cujo cenário é uma sala 

de reunião fora da instituição. O título deste slide explica que se trata de uma reunião do 

CONARE que conta com a presença de um imigrante refugiado.  

A sexta parte, organizada em 8 slides, dos quais 7 mostram fotos, traz o título 

Atividades atuais. Contudo, algumas atividades que são mostradas nestes slides sofreram 

alterações ou foram extintas ao longo do ano de 2016, como é o caso da arteterapia que foi 

substituída pela recreação infantil e do curso de artesanato que foi extinto. Embora nossa 

proposta de análise esteja voltada para os dizeres materializados nos textos, cabe observar que 

as sete fotos desta parte da apresentação mostram apenas imigrantes refugiados negros. Esta 

observação é pertinente na medida em que as imagens também significam, movimentam e 

produzem deslizamento de sentidos. Há alguns slides na apresentação que dizem que 

estrangeiros de vários países são acolhidos pela Cáritas. Mas as imagens dos imigrantes 

refugiados negros são as que comparecem de forma sobressalente e com isso produzem 

efeitos de sentido na contradição.  

A próxima parte, de número 7, que diz do Perfil da população cadastrada na 

Cáritas/RJ, aponta a acolhida a estrangeiros de mais de 60 nacionalidades. Os imigrantes 

refugiados acolhidos e cadastrados pela Cáritas são procedentes de países da África, mas 

também da Europa Oriental, do Oriente Médio e da América Latina. Então, há que se pensar 

que as imagens que mostram apenas imigrantes de cor negra podem produzir deslizamentos 
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que retomam já-ditos sobre o negro, produzindo efeitos de inferioridade. Imigrantes 

refugiados negros acolhidos pela Cáritas, produzindo efeitos na significação da cor da pele e 

do nome da instituição: caritas → no latim caridade. Imagens que remetem a uma memória e 

produzem sentidos sobre a necessidade de caridade aos negros. 

Lembremos os dizeres da SD7 que analisamos no subcapítulo que trata dos sentidos no 

funcionamento da designação e da imagem − “Só pelo fato de sermos africanos, somos 

considerados analfabetos. Pensam que não temos cultura, que não temos formação, que somos 

ignorantes”.  

 Nas imagens que mostram apenas imigrantes refugiados negros os deslizamentos de 

sentido ocorrem pelo efeito metafórico. Pêcheux, em AAD 69, explica este efeito como um 

efeito semântico que se produz numa substituição contextual, um deslizamento de sentido 

entre x e y. A distância é constitutiva tanto do sentido que é produzido por x como por y. Na 

análise do discurso “a metáfora não funciona como comparação ou substituição”, mas sim 

“como transferência que se produz num processo intermitente entre deslizamentos de 

sentidos” (BRASIL, 2011, p. 72). 

 Ainda em Brasil lemos que: 

 

 
A produção do não-verbal, na fotografia, envolve um fazer em que uma 

composição e uma perspectiva relacionam sentidos. Coloca-se assim, no 

espaço destinado à fotografia, o congelamento de uma possibilidade. [...] A 

memória discursiva ativa efeitos de sentido para que o não-verbal seja 

significado enquanto discurso, onde o não-verbal integra a memória 

discursiva, mostrando a historicidade do sentido” (BRASIL, 2011, p. 73). 

 

 

O que compreendemos com a autora é que as imagens produzem nos deslizamentos, 

mas também nos efeitos de congelamento, a retomada de uma memória discursiva que diz 

sobre os estrangeiros de cor negra quando apenas eles são mostrados, isto é, as imagens 

possibilitam interpretações tais como: há apenas imigrantes refugiados negros atendidos pela 

Cáritas ou os imigrantes refugiados negros são mais necessitados, demandam caridade.   

Para finalizar, trazemos a oitava e última parte que fala Sobre o voluntariado na 

Cáritas. Aqui há 5 slides, dos quais extraímos os de número 51 e 52 para nossas análises, 

como veremos mais adiante. 

A partir dessas considerações, propomos dividir a análise do dizer institucional sobre o 

acolhimento e sobre como ele é exposto ao brasileiro em três eixos: o primeiro que diz 
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respeito ao conceito de refugiado; o segundo é aquele em que comparece o acolhimento no 

dizer da instituição; e o terceiro é aquele em que se diz das tensões que comparecem na 

relação com o outro.  

Passemos ao primeiro eixo.  

 

4.2.3 Sobre o conceito de refugiado 

 

Na parte intitulada Sobre o conceito de refugiado, encontramos a definição de 

refugiado conforme a Lei 9.474/97, a Lei de Refúgio Brasileira, cujo artigo 1º diz que “será 

reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 

 

I – devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora 

de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção 

de tal país; (slide 6 – itálicos e negritos do autor). 

 

II – não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 

residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das 

circunstâncias descritas no inciso anterior; (slide 7). 

 

III – devido a grave e generalizada violação dos direitos humanos, é 

obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro 

país.” (LEI 9.474/97, artigo 1º) (slide 7 – itálicos e negritos do autor). 

 

 

Vale aqui recuperar o que dissemos no capítulo 3 sobre o significante refugiado. O 

imigrante refugiado é posto como aquele estrangeiro que busca acolhida na terra do outro 

porque seus direitos essenciais estão ameaçados, sua vida está ameaçada como vemos nos 

incisos acima. Sua “raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas” (idem) o 

significam de forma a torná-lo indesejado em seu lugar de origem. A imagem que lhe é 

atribuída a partir de seus dizeres e do que se diz sobre ele o transforma num problema a ser 

eliminado. Pela forma como é significado, pelos efeitos de sentido que produz, ele se torna 

uma ameaça a si mesmo, se permanecer em seu país de origem. Então ele foge. Mas na terra 

do outro tampouco se liberta da imagem que lhe confere sentidos pejorativos, estereotipados. 

Os sentidos são deslocados, mas estão aí, sempre-já-aí (Pêcheux, 2014 [1988]), retomados e 

repetidos, comparecendo nos interdiscursos, pois o imigrante refugiado carrega a marca da 

diferença, da ameaça e da dúvida. Refugiou-se por quê? Fugiu de quê? Como se tivesse uma 

letra escarlate pregada no peito, ele continua caminhando com o temor da perseguição, da não 
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aceitação, do rechaço à sua cor, à sua língua, da falta do direito humano de ser fiel às suas 

crenças e opiniões.  

O último slide desta parte traz uma nova designação, o “migrante econômico” (aspas 

do autor), definindo sua diferença em relação ao imigrante refugiado da seguinte forma: 

 

• Um migrante é uma pessoa que, por razões diferentes daquelas 

mencionadas na definição de refugiado, deixa voluntariamente o seu país 

para se instalar em outro lugar. O migrante pode deixar seu país de 

origem motivado pelo desejo de mudança ou de aventura, por razões 

familiares ou de caráter pessoal.  

▫ Se a motivação for exclusivamente econômica, trata-se de um migrante e 

não de um refugiado. (slide 8 – sublinhado do autor). 

 

 

Este estrangeiro, que não sai de seu país por motivo de perseguição, é mostrado no 

slide da Cáritas entre aspas, significando um estranhamento.  

Esta designação comparece em Bauman, também entre aspas, como uma nova 

categoria para dar conta do imigrante. Segundo Bauman (2017[2016]), os migrantes 

econômicos buscam novas oportunidades e uma vida com melhores condições em outro lugar. 

Mas isto não significa que eles não representem uma ameaça, ainda que distinta, àquele que 

vive na terra que escolhem como destino. Afinal, eles também são significados como 

estranhos, diferentes e imprevisíveis. Como se deles não se soubesse o que esperar. Tal como 

o imigrante refugiado, eles também são vistos como aqueles que abalam a ilusão de 

estabilidade e, além disso, ameaçam o bem-estar da população na medida em que passam a 

competir pelas oportunidades de trabalho. O que está em jogo na ameaça é o mercado de 

trabalho. Não estamos dizendo que a questão do trabalho não afete a imagem do imigrante 

refugiado. Estamos tentando aqui dar conta destas duas posições diversas: do imigrante 

refugiado e do migrante econômico. No capítulo 3, trouxemos duas posições: do estrangeiro, 

que pode produzir efeitos positivos, de desejado, ao passo que a designação refugiado produz 

efeitos negativos, de menos valia. Agora estamos propondo uma posição outra a partir de 

Bauman: aquele que, não sendo refugiado, disputa mercado de trabalho.  

Vale ler Bauman:  

 

Nas partes “desenvolvidas” do planeta, em que tanto os migrantes 

econômicos quanto os refugiados buscam abrigo, os interesses empresariais 

desejam com firmeza o (e dão boas-vindas ao) influxo de mão de obra barata 

e de habilidades lucrativamente promissoras. [...] para a massa da população, 

já assombrada pela fragilidade existencial e pela precariedade de sua 



103 

 

condição e de suas expectativas sociais, esse influxo sinaliza ainda mais 

competição pelo mercado de trabalho, uma incerteza mais profunda e 

chances declinantes de melhoramento. (BAUMAN, 2017[2016], cap. 1, 

edição digital Kobo).  

 

 

Discursivamente o medo que essa incerteza produz gera condições de produção ideais 

para um conflito entre os discursos xenófobos e os discursos não xenófobos. Essa situação 

põe ainda mais em jogo os dizeres que comparecem sobre os imigrantes refugiados num 

imaginário de acolhimento. Estes chegam com algo mais: chegam em situação de fuga para 

serem recebidos, acolhidos e para serem inseridos num mercado de trabalho já posto como 

faltante. Já o migrante econômico funciona como um estrangeiro de quem se pode produzir 

sentidos positivos, uma vez que ele não traz a marca da fuga na bagagem, mas um estrangeiro 

que também causa incômodo. Desta forma, movimenta sentidos positivos e negativos. Apesar 

de não ser um fugitivo, ele é um estranho que ameaça o “modo de vida confortavelmente 

convencional” (idem), na medida em que não se sabe como lidar com ele, por 

desconhecimento de seus artifícios e suas intenções, na medida em que compete por uma 

oportunidade no mercado de trabalho. E, assim, de acordo com Bauman, ele também causa 

ansiedade e medo.  

 

4.2.4 Reflexões sobre o acolhimento no dizer da instituição 

 

Nesta seção refletiremos sobre os slides que dizem o acolhimento como apresentado 

pela Cáritas (slides 21 e 22).  

Observemos este dizer: 

 

  Slide 21      Slide 22 
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No slide 21, o significante acolhimento aparece como um item ao lado de dois outros –  

proteção legal e integração local – posto de maneira institucionalizada como um objetivo para 

garantir a proteção internacional e assegurar a não devolução do imigrante refugiado ao país 

de origem. Aqui temos acolhimento como meta constituída por um conjunto de ações que são 

apresentadas no slide 22. Tais ações remetem aos sentidos de acolhimento que se inscrevem 

no discurso da hospitalidade: conquistar a confiança, atender às urgências, abrigar, alimentar, 

cuidar (da saúde e da higiene), vestir. Entretanto, é interessante observar que, como 

acolhimento, compreende-se também “prestar o termo de declarações junto à Polícia Federal”, 

ou seja, uma ação do estrangeiro para reafirmar seu lugar. Aí entra em cena a instância 

jurídica que lhe conferirá ou não o direito à acolhida. Trata-se de um processo de subjetivação 

e de individuação do outro como sujeito de direito no Brasil e se este sujeito tem direito.    

A Cáritas distingue, em seu discurso, um terceiro acolhimento – que não se mostra em 

slide, mas é dito aos participantes do encontro Cáritas de Portas Abertas. Este consiste em 

uma entrevista feita pelos voluntários da instituição aos imigrantes refugiados, com a 

finalidade de registrar suas informações essenciais num cadastro interno. Esta etapa do 

processo, denominada acolhimento, acontece logo na chegada do imigrante à Cáritas e é 

descrita pela instituição como “auxílio na recepção à população refugiada, tradução de 

entrevistas sociais e apoio a procedimentos de integração”88.  

Desta forma, o significante acolhimento, forte e recorrente no discurso da Cáritas, 

comparece em dois momentos: (i) destacado no slide 21 da apresentação institucional como 

um objetivo específico, significando uma meta que abrange as ações elencadas no slide 22, 

cujos sentidos deslizam para aqueles produzidos pelos discursos sobre um lugar onde 

comparece o imaginário de hospitalidade e (ii) utilizado como denominação de uma etapa da 

atividade de recepção ao imigrante refugiado, no momento em que se faz a escuta de parte da 

história dos imigrantes para fins de cadastro.   

Do acolhimento à relação com o outro, veremos a seguir o funcionamento das tensões 

nos processos discursivos. 

 

4.2.5 E sobre as tensões que comparecem na relação com o outro 

 

                                                 
88  Disponível em http://www.caritas-rj.org.br/trabalho-e-voluntariado.html. Acesso em 07/02/2017.  

http://www.caritas-rj.org.br/trabalho-e-voluntariado.html
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No terceiro eixo, em que serão trabalhados os slides 51 e 52, observaremos as tensões 

e os sentidos que são produzidos a partir da imagem do imigrante refugiado na relação com o 

outro. São slides que trazem as normas de conduta para os voluntários89.  

Como já dissemos, a instituição utiliza o trabalho voluntário para auxiliar nas tarefas 

executadas por uma equipe de funcionários enxuta. Sobre a atividade voluntária, o artigo 2º 

da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, diz que se celebra um “termo de adesão entre a 

entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o 

objeto e as condições de seu exercício”.90 Isto significa que à instituição é permitido 

estabelecer as normas de conduta que considere apropriadas aos serviços que lhe serão 

prestados. A mesma lei não restringe ou indica a maneira como tais normas devem ser 

formuladas. Com isso, compreendemos que as instituições têm autonomia para dizer suas 

normas da forma que considerarem pertinente. Os enunciados formulados nestes slides da 

apresentação da Cáritas produzem sentidos sobre a relação do estrangeiro que ocupa o lugar 

do imigrante refugiado no Rio de Janeiro com aquele que ocupa o lugar de voluntário.   

Vejamos os slides:  

 

Slide 51      Slide 52 

      

                                                 
89   Esses slides foram retirados da apresentação atual e as principais mudanças desta versão em relação à que era mostrada 

até o final de 2016 são: utilização do software de apresentação Prezi, que não permite download de arquivos elaborados 

em versões gratuitas do programa, que é o caso da versão utilizada pela Cáritas. O material anterior era elaborado em 

power point e distribuído aos voluntários por email. A apresentação que analisamos é composta por 53 slides e a versão 

2017 por 27 slides. Informações adicionais são ditas no evento Cáritas de Portas Abertas, não sendo incluídas nos slides 

que compõem a apresentação institucional de 2017. O número de imagens que mostram funcionários, voluntários e 

imigrantes refugiados foi reduzido para 5, das quais apenas 3 fotos mostram imigrantes refugiados sem exibir seus rostos. 

A apresentação intitulada Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes – PARES Cáritas RJ é dividida nas 

seguintes partes: Quem são os refugiados?; Refúgio no Brasil Ontem e Hoje; Membros do CONARE; Perfil do 

Refugiados; Após a chegada; Papel do PARES Cáritas RJ; Desafios estruturais de integração; Desafios conjunturais de 

integração; Vínculos Solidários; CORES (Coletivo de Refugiados Empreendedores), Refugiados nas Escolas, Diálogos 

Interculturais, Voluntários; Mais formas de apoiar!; Contatos. O material foi disponibilizado no site do Prezi no dia 27 de 

abril de 2017. Disponível em:  

https://prezi.com/q8llhj6pjeuf/programa-de-atendimento-a-refugiados-e-

solicitantes/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&webgl=0. Acesso em: 05/05/2017.  
90  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm. Acesso em: 05/02/2017. 

http://www.parceirosvoluntarios.org.br/termo-de-adesao-voluntariado
https://prezi.com/q8llhj6pjeuf/programa-de-atendimento-a-refugiados-e-solicitantes/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&webgl=0
https://prezi.com/q8llhj6pjeuf/programa-de-atendimento-a-refugiados-e-solicitantes/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&webgl=0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm
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Nas normas específicas listadas nos slides 51 e 52, a negação comparece com sentido 

imperativo: NÃO fazer, Não se prontificar, Não antecipar, NÃO ir, NÃO levar, NÃO trocar, 

Não cumprimentar, Não dar... Nos enunciados destes slides diremos, então, que os sentidos 

se inscrevem no discurso autoritário, no dizer que impede, obriga, impõe e fixa condutas a 

serem seguidas.  

Pensando o funcionamento destes slides, vemos que a construção sintática não + verbo 

no infinitivo produz efeitos de mandado, de determinação imperativa a qualquer pessoa. E aí, 

vale observar, tem-se a força da impessoalidade marcada no verbo no infinitivo. Produz-se um 

efeito de não parcialidade que reforça o impedimento.  

O não como ordem que implica um dever, impede comportamentos. E então 

observamos que os slides 51 e 52 trazem o NÃO em caixa alta e o Não em caixa alta e baixa. 

Temos aqui formas materiais, isto é, quatro NÃOS em caixa alta e quatro Nãos em caixa alta 

e baixa, que distinguem os efeitos de sentido de imperatividade. O NÃO em caixa alta 

significa algo mais, sinaliza uma gravidade maior, um dizer de maior importância. Deve-se 

prestar mais atenção a este NÃO do que ao outro Não. 

Vejamos a partir da sequência discursiva SD13, retirada do slide 51, e nas sequências 

discursivas subsequentes, destacadas do slide 52, que comportamentos o NÃO em caixa alta e 

o Não em caixa baixa distinguem.  

Comecemos a analisar este funcionamento pela SD13: 

 

SD13: “Não se prontificar a resolver problemas dos refugiados. Ajuda e 

sugestões são bem-vindas, desde que devidamente direcionadas e orientadas 

pela equipe da Cáritas”  

 

 

Os efeitos desses dizeres como uma condição para o exercício da atividade de 

voluntariado remetem ao discurso que diz sobre o trabalho.  

Na primeira oração − não se prontificar a resolver problemas dos refugiados − temos 

um dizer imperativo que pode produzir efeitos de restrição à autonomia do voluntário em suas 

práticas. Afinal, em determinadas atividades oferecidas pela Cáritas os voluntários estão tão 

próximos dos imigrantes refugiados que às vezes a própria instituição se vale deste vínculo 

para agregar valor e estabelecer a relação de confiança, indicada como meta para o 

acolhimento que lemos no slide 22.  
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O que está em questão nesta ordem é a forma ampla como a negação está posta. Não 

se prontificar a resolver que tipos de problemas dos refugiados? Problemas que surjam 

durante as atividades que contam com o trabalho dos voluntários ou outros problemas que não 

estejam relacionados às atividades, mas que os imigrantes possam trazer à tona? 

Dita desta maneira, a negação produz sentidos que deslizam. Um exemplo de impacto 

destes efeitos pode ser considerado na relação dos voluntários com os alunos do curso de 

português. Esses dizeres produzem sentidos de coibição e podem intimidar os professores a 

tomar determinadas atitudes quando os alunos apresentam problemas no aprendizado da nova 

língua, ou na adaptação à proposta pedagógica, ou no relacionamento com seus colegas − os 

imigrantes refugiados de nacionalidades diferentes. Os problemas dos alunos significam 

grandes desafios aos professores e requerem atenção no momento em que surgem. Uma 

norma de conduta que limite o campo de ação deste professor pode resultar na evasão dos 

alunos e respectivas consequências para sua integração na nova sociedade. Ressaltamos ainda 

que, na maioria dos casos, os professores voluntários não são formados ou tampouco 

estudantes de Letras, mas sim pessoas que falam razoavelmente uma das línguas mediadoras 

requisitadas pela Cáritas para a participação neste projeto. Isto quer dizer que estes 

voluntários vivenciam muitos momentos de insegurança em suas práticas e tal impedimento, 

dito e mostrado com a força de sua materialização numa apresentação institucional, pode 

acentuar ainda mais este sentimento, causando também o aumento da rotatividade do quadro 

de voluntários que se prontificam a ensinar o português como Língua de Acolhimento91. 

O que descrevemos sobre a sala de aula é, como dissemos, apenas um exemplo para 

situações que podem ocorrer na relação entre os voluntários e os imigrantes refugiados, nos 

diferentes projetos desenvolvidos pela Cáritas. Por isso, a forma como o enunciado da SD13 

está elaborado pode produzir sentidos controversos.  

Por outro lado, esse dizer também mobiliza sentidos de zelo pelo bem-estar dos 

imigrantes refugiados e dos voluntários, se relacionado à segunda oração − ajuda e sugestões 

são bem-vindas, desde que devidamente direcionadas e orientadas pela equipe da Cáritas. 

Neste caso, a negação funcionaria de forma preventiva para que se tentasse evitar ações que 

pudessem resultar em danos a ambos ou comprometer o bom desempenho das atividades. Mas 

                                                 
91  A questão da relação do professor voluntário com o aluno, imigrante refugiado, é extensa e não pretendemos nos 

aprofundar nesta pesquisa. Em artigo publicado na revista Intercâmbio PUCSP, a autora dedica maior atenção a esta 

questão. Referência: RIZENTAL, Sabrina Sant´Anna. Uma sala para muitas línguas: transpondo fronteiras e unindo as 

diferenças para um aprendizado mais humanizador. Revista Intercâmbio, v. XXXIII: 108-124, 2016. São Paulo: 

LAEL/PUCSP. ISNN 2237-759X 

Disponível em: http://revistas.pucsp.br/index.php/intercambio/article/view/30172. 

  

http://revistas.pucsp.br/index.php/intercambio/article/view/30172
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ainda assim, a amplitude produzida pela primeira oração pode colocar em jogo os sentidos 

movimentados na segunda oração. 

Seguindo nas reflexões sobre a relação do voluntário com o imigrante refugiado, 

destacamos do slide 52 as seguintes sequências discursivas:  

 

SD14: “NÃO ir à casa de refugiados”; e  

SD15: “NÃO levar refugiados para casa”  

 

 

A questão do comportamento nestas sequências recai novamente sobre o discurso do 

trabalho: da necessidade de neutralidade. Não se envolver, mas neste caso é NÃO em caixa 

alta, NÃO se envolver. O que se impede, aqui, são as relações de amizade. O que se diz: 

mantenha-se distante.  

Estas normas também podem produzir sentidos na contradição, especialmente quando 

materializadas com um NÃO mais contundente, um NÃO ao qual se deve dar a devida 

atenção. Nas relações de trabalho as pessoas podem ou não se envolver, podem ou não 

estender o contato além do ambiente de trabalho. Postos dessa forma, os efeitos destes 

impedimentos sufocam estas possibilidades. Não há escolha nem para o voluntário e nem para 

o imigrante refugiado.   

Por outro lado, como a instituição diz das relações trabalhistas, há uma preocupação 

com o trabalho daquele que representa a Cáritas, o voluntário. O que está em jogo é um 

imaginário de que relações de amizade interferem no trabalho. Este NÃO então passa a 

significar: NÃO ultrapasse limites que possam prejudicar o trabalho, a meta do projeto, o 

objetivo maior. 

Um outro ponto importante diz respeito à rotatividade do voluntariado. É comum que 

muitas pessoas que se prontifiquem a realizá-lo o façam num momento em que têm 

disponibilidade de tempo; essa disponibilidade pode ser originada de uma situação temporária 

de desemprego, por exemplo. Uma vez que o voluntário consegue recolocar-se no mercado de 

trabalho, não pode mais dedicar a mesma atenção às atividades ou quiçá permanecer como 

voluntário. Este é um dos sentidos produzidos pelos dizeres da Cáritas para sustentar a 

importância da distância entre refugiado e voluntário: NÃO gerar expectativas que possam 

resultar em frustrações ou mesmo consequências mais sérias em função do vínculo 

estabelecido na relação do voluntário com o imigrante refugiado, uma vez que o voluntário 

deixe de sê-lo.  
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Vejamos agora a SD16, extraída do mesmo slide, na qual a força do NÃO em caixa 

alta produz efeitos de sentido que põem em jogo formas de relacionamento cada vez mais 

utilizadas nos tempos atuais: 

 

SD16: “NÃO trocar contatos de telefone celular, Facebook, etc.” 

 

 

Nesta sequência o impedimento das relações fora do ambiente de trabalho se estende 

ao ambiente virtual. Ambiente amplamente explorado nas relações, inclusive nas relações de 

trabalho. A proibição de troca de WhatsApp, Facebook, entre outros, reforça o discurso que 

prima pelo distanciamento, pela neutralidade, imparcialidade, preservação nas relações 

laborais. Mas até que ponto uma aproximação NÃO poderia agregar valor aos projetos 

oferecidos pela Cáritas para beneficiar os imigrantes refugiados?  

O que observamos a partir das negações que comparecem nas recomendações que a 

Cáritas dá a quem acolhe os imigrantes refugiados é não. A forma de materialização destes 

nãos, sendo NÃO e Não, e seus efeitos movimentam, deslocam sentidos, promovem 

deslizamentos. Acolher é receber, mas acolher também é um não. 

Por fim, e, para concluir: passemos agora para a SD17, do slide número 52 e 

observemos os possíveis efeitos de sentido que ela pode produzir: 

 

SD17: “Entender a posição dos voluntários e evitar atitudes que possam 

comprometer a relação e o propósito do trabalho da Cáritas”.  

 

 

Temos duas orações ligadas aditivamente. Observando a primeira − entender a 

posição dos voluntários − temos a contradição na opacidade de uma suposta possibilidade de 

entender aquele a quem restam deveres − não faça, não troque, não vá, não leve, não... Ao 

discurso autoritário, a posição que cabe é a do silêncio. Até que ponto tal discurso do trabalho 

não reforça a distância já posta no imaginário em relação ao imigrante refugiado? O que lhes 

restam, se nem laços com o voluntariado lhes é permitido? Acolha, mas não se estabeleça 

laços?...  

Acerca da segunda oração – evitar atitudes que possam comprometer a relação e o 

propósito do trabalho da Cáritas – observamos a repetição do discurso do trabalho, entendido 

na oposição trabalho versus amizade que sustenta as normas de comportamento do 

voluntariado. Nesta sequência discursiva, como nas que analisamos anteriormente e que 
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produzem sentidos sobre as relações trabalhistas, a instituição formula seu dizer em função 

dessas relações. Como explicamos previamente, os voluntários assinam um termo de adesão e 

passam a representar a Cáritas nas atividades que lhes são atribuídas. A instituição, por outro 

lado, recebe verbas do ACNUR e do Ministério da Justiça para administrar os projetos 

destinados aos imigrantes refugiados que acolhe no Rio de Janeiro. Consequentemente é 

instada a prestar contas a estas instituições e por isso formula suas normas de acordo a 

preservar a integridade de todos os envolvidos nos projetos.  

Neste capítulo observamos algumas sequências discursivas que produzem efeitos na 

opacidade e os sentidos escapam permitindo que as tensões e as contradições se inscrevam 

nos processos discursivos e mobilizem outros sentidos.  

No dizer do estrangeiro que ao elaborar e apresentar seu proferimento ocupa o lugar de 

fala do imigrante refugiado − ainda que ele também possa produzir efeitos a partir de outros 

lugares (lembramos: como participante em reuniões do CONARE, voluntário da Cáritas, etc.) 

− e no dizer da instituição que ocupa o lugar de fala daquele que diz sobre o imigrante 

refugiado ressoa a pergunta que fizemos no início deste trabalho92.  

No proferimento de Charly encontramos pistas cujos efeitos remetem ao que é dito 

sobre os imigrantes refugiados. Ele diz de si a partir dos sentidos produzidos pelo dizer do 

outro, não necessariamente ou não apenas da Cáritas, mas do outro não estrangeiro com quem 

convive no Rio de Janeiro, o outro que também diz sobre ele e produz efeitos de sentido que 

são retomados em seu texto quando ele diz de si.  

Recuperamos os seguintes fragmentos das sequências discursivas que analisamos nas 

quais comparece esse funcionamento: 

 

SD7: Só pelo fato de sermos africanos, somos considerados analfabetos. 

Pensam que não temos cultura, que não temos formação, que somos 

ignorantes. Só pelo fato de sermos árabes, pensam que somos terroristas. 

Pelo fato de sermos colombianos, somos traficantes. Somos como todos 

outros [...].  

 

SD8: Não é verdade o que dizem sobre os refugiados e sobre os migrantes. 

Não viemos roubar os empregos dos que vivem aqui. Não viemos viver dos 

seus benefícios ou de suas riquezas [...].  

 

SD10: [...] Acham que não temos inteligência ou formação”. (KONGO, 2015 

– itálicos nossos). 

 

 

                                                 
92  “Como os estrangeiros que ocupam o lugar de imigrante refugiado num imaginário de acolhimento atribuído ao Rio de 

Janeiro são ditos e como eles se dizem a partir do que é dito sobre eles?”  
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Pensam, dizem, acham... A partir dos efeitos de sentido produzidos pelo que é dito 

sobre o imigrante refugiado – o não-dito materializado nestes fragmentos das sequências 

discursivas formuladas pelo sujeito que fala desta posição – surge a necessidade de justificar-

se, dizer de si e, ainda que atravessado por efeitos estereotipados que retomam uma memória, 

produzir outros sentidos na negação e na contradição em relação ao que é dito sobre ele. 
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FINALIZAMOS NOSSAS REFLEXÕES 

  
“Lutar pela democracia significa lutar também 

pelo direito dos refugiados e migrantes, isto é, 

daqueles que fugiram em busca de paz, segurança e 

de um futuro melhor. Porque nós somos como todos 

os outros seres humanos: nós também sentimos 

medo. Nós conhecemos a guerra, mas não nos 

acostumamos nunca a ela; não nos acostumamos 

com uma vida de medo e dores. E nós nunca 

pensamos em desistir de nossos sonhos e de nossos 

desejos.” 

KONGO, 201593 
  

Chegamos ao fim do caminho, após um trajeto que nos permitiu seguir as pistas 

inscritas nos dizeres do imigrante refugiado e nos dizeres sobre o imigrante refugiado, e 

analisar os processos de significação, de produção de sentidos sobre o estrangeiro que ocupa 

este lugar num imaginário de acolhimento.  

Neste momento, recuperamos uma provocação que me foi feita ainda na graduação, e 

sobre a qual falamos no início desta dissertação. Uma pergunta que me desafiou a considerar 

a possibilidade de dar aulas de português para refugiados94, e que me afetou como uma bomba 

tão devastadora quanto aquela que assola os países de alguns desses estrangeiros. Devastadora 

porque muda tudo. E, no meu caso, não apenas mudou a ideia que eu tinha para a pesquisa de 

mestrado, mas possibilitou debruçar-me sobre um objeto fascinante e que demanda atitudes.  

Os efeitos desta pergunta me impulsionaram a buscar na discursividade a compreensão 

sobre como, num país e numa cidade impregnados pelo imaginário e pelos discursos de 

hospitalidade, se diz os estrangeiros em situação de fuga, que chegam ocupando o lugar de 

imigrantes refugiados. Buscar na discursividade do próprio imigrante refugiado, como ele se 

diz a partir do que outro diz sobre ele. 

Hoje, após trilhar este caminho, é interessante observar que a pergunta feita pela 

colega da graduação foi formulada com o uso de uma negação − “Por que você não dá aulas 

de português para refugiados?” −, um não que negava para afirmar, antecipando os tantos 

nãos materializados no depoimento de Charly, que analisamos em algumas sequências 

discursivas destacadas no capítulo 4. Um não que significava que eu poderia ou deveria 

ensinar, a este público, a língua falada no país que se torna destino de um número cada vez 

                                                 
93  Recorte de outro proferimento feito por Charly Kongo, posterior ao que analisamos nesta pesquisa, no evento de 

lançamento do projeto Futebol das Nações, no Maracanã, RJ, no dia 25 de agosto de 2015. 
94  Lembramos a pergunta feita pela colega de graduação, Leandra Machado.  
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maior de estrangeiros que buscam refúgio. Os efeitos de sentido produzidos pelo enunciado 

da colega, no entanto, foram muito além de uma provocação para que eu me desafiasse a 

testar minhas habilidades didáticas com um público tão distinto. 

No início da pesquisa talvez não estivesse claro qual direcionamento ela tomaria e por 

isso a constituição do corpus foi fundamental, bem como o diálogo que estabelecemos com os 

textos que usamos para nossas análises, o proferimento de Charly e a apresentação 

institucional da Cáritas RJ. Tanto uma materialidade quanto a outra nos possibilitaram 

encontrar marcas linguísticas que diziam tanto sobre o lugar do imigrante refugiado no 

imaginário da acolhida, quanto sobre o acolhimento no entendimento do imigrante refugiado e 

da instituição. 

Ancorada na Análise do Discurso de orientação francesa, com base nos estudos e no 

trabalho realizado por Michel Pêcheux, Eni Orlandi e outros autores, nossa pesquisa se 

desdobrou trazendo marcas bem definidas no funcionamento dos discursos. Destas marcas 

destacamos as mais relevantes que são: 1) a negação, que no depoimento de Charly diz do 

funcionamento da designação refugiado e da imagem do imigrante refugiado; e, na 

apresentação institucional da Cáritas, comparece de forma imperativa, produzindo efeitos de 

impedimento; 2) o uso do pronome pessoal em primeira pessoa do plural, nós, no 

proferimento do imigrante refugiado, que se inscreve na representação de um grupo, que 

comparece como forma apropriada para palestras realizadas em ambientes formais, mas que 

também funciona para denunciar a desigualdade; 3) a conjunção já que, que comparece no 

proferimento de Charly para dar credibilidade e legitimar os dizeres deste sujeito que também 

ocupa o lugar de funcionário da instituição que acolhe os imigrantes refugiados no Rio de 

Janeiro; 4) os estereótipos que comparecem como ditos e não-ditos na fórmula se x logo y; 5) 

o deslocamento da fórmula não x porque y, em que o sujeito nega ser X e afirma ser Y, para 

mostrar o que cabe ser: ser X; 6) os advérbios, mesmo que, até, que recuperam uma memória 

sobre o negro entrelaçado ao ignorante e ao escravo, memória que comparece nos discursos 

sobre o trabalho; 7) o mas que produz sentidos na adversidade e diz sobre as diferenças que 

aparecem, colocando em jogo o imaginário acolhedor sobre o Brasil e o Rio de Janeiro. 

As marcas linguísticas permitiram compreender os equívocos e as tensões que 

produzem efeitos de sentido que materializam o discurso do acolhimento: nele observamos 

posições xenófobas, estereótipos que as reforçam, censura que deles decorrem. Efeitos que 

comparecem no significante imigrante refugiado.  

Quanto à estrutura de nossa pesquisa, optamos por elaborar os capítulos de forma que 

sugerisse um convite a caminhar conosco. Por isso, iniciamos nosso texto com uma 
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apresentação pessoal, seguida de um panorama sobre as questões que seriam tratadas ao longo 

da pesquisa. Então avançamos pelos capítulos nos quais trouxemos a teoria na qual nos 

apoiamos, falamos sobre o Brasil como lugar cujos dizeres sustentam um imaginário de 

acolhimento, sobre a condição estrangeira neste lugar, e finalmente analisamos os materiais. 

Nesta parte, localizada no capítulo 4, entendemos que a divisão das análises em eixos 

facilitaria não apenas a leitura, como promoveria um melhor encadeamento da argumentação. 

Por isso, após darmos a saber sobre as condições de produção do proferimento realizado por 

Charly, dividimos seu depoimento em quatro eixos que nos permitiram saber sobre o 

imigrante refugiado e sobre seu lugar de fala, analisar o funcionamento da designação 

refugiado e da imagem deste estrangeiro, bem como as pistas que trouxeram à tona as 

diferenças, e problematizar a questão do trabalho do imigrante refugiado no Rio de Janeiro.  

Quanto ao material da Cáritas, adotamos a mesma proposta e, após fazer a descrição 

da apresentação institucional para situar o leitor, dividimos o material, isto é, os slides que 

definimos como objeto de análise, em três eixos nos quais tratamos do conceito de refugiado, 

do significante acolhimento no dizer da instituição e das tensões produzidas pela imagem do 

imigrante refugiado e por sua relação com o outro, aquele que faz parte da instituição que o 

acolhe. 

Esperamos que através desta pesquisa possamos nos juntar às outras áreas científicas 

que já se debruçam sobre esta questão e contribuir para que se fale sobre os imigrantes 

refugiados, da perspectiva dos estudos da linguagem, da linguística.  

Pensar o imigrante refugiado é pensar sentidos amplos, desconstruir ideias pré-

concebidas, expandir a mente para deparar-se com o acontecimento do refúgio.  

Por fim, pensar o imigrante refugiado é pensar, conforme Kristeva, “nesse rosto tão 

outro que traz a marca de um limite transposto que se imprime, de modo irremediável, numa 

calma ou numa inquietação” (Kristeva, 1994 [1988], p. 11). 

Alguns decidem simplesmente não pensar. Mas isso não significa que os discursos 

deixarão de significá-los, que os dizeres desse estrangeiro cessarão os apelos, que os 

deslocamentos deixarão de acontecer e que o Brasil não precisará mais se preocupar com 

esses imigrantes, para manter sua imagem acolhedora. Pessoas ainda se impressionam e 

continuarão se impressionando com a rápida progressão do movimento migratório. Essas 

pessoas ainda resistem e talvez continuem resistindo em crer que os imigrantes refugiados já 

estejam aqui, que já façam parte da nossa vida e que o que é dito ou silenciado sobre eles já 

nos atravessa e nos afeta. 
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Como diz Pêcheux (2008[1938]), não há uma realidade embasada em construções 

lógicas, não há um verdadeiro ou falso, mas há um acontecimento e ele perdura, oprimindo ou 

libertando, dependendo das posições que se ocupe. 

O Brasil não fechou suas portas. Não construiu muros ou cercas e recebe os imigrantes 

refugiados em suas cidades e não em campos que isolam os imigrantes, muitas vezes em 

situações de extrema precariedade. Nas ruas do Rio de Janeiro, de acordo com o que diz 

Kongo (2015), “ninguém é capaz de distinguir um refugiado de um brasileiro”. Ainda que 

isso se deva à semelhança física, em vários momentos a acolhida é reconhecida e agradecida 

publicamente pelo dizer deste estrangeiro. 

Entretanto, nossa pesquisa mostra que este imaginário de acolhimento é tenso. As 

pistas inscritas na materialidade linguística comparecem no discurso do imigrante refugiado e 

no discurso institucional para mostrar essa tensão.  

O Brasil não fecha as portas. Acolhe, mas... 

Escrever esta dissertação foi uma das tarefas mais gratificantes e mais difíceis da 

minha carreira acadêmica até o momento. Gratificante por pesquisar e falar sobre uma 

questão contemporânea, de grande relevância social, e que recentemente vem despertando 

maior interesse dos estudiosos da linguagem. Difícil porque há tanto que dizer sobre algo que 

de certa forma é atemporal, mas que nos últimos anos tomou dimensões complexas, 

inimagináveis até mesmo para padrões como os que foram registrados no êxodo durante a 

Segunda Grande Guerra. Difícil propor reflexões sobre aspectos específicos, fazer um recorte 

de uma questão sobre a qual há tanto que falar. Difícil distanciar-se, manter um olhar que não 

se deixe levar pela afetação e a militância para abrir a mente e mergulhar numa teoria que 

pudesse fundamentar a problematização da questão e atingir os objetivos propostos. 

Gratificante pelas conquistas, pelos entendimentos, pelo desafio, pela superação das 

dificuldades.  

Este trabalho foi elaborado com base em investigações, atividades de campo no 

contato com os imigrantes refugiados em sala de aula, mas também no contato fora da sala de 

aula, e ao longo dos últimos três anos − final da graduação e durante o mestrado − foi 

construído com base em aprendizado diário, alegrias, pequenos naufrágios, algumas lágrimas, 

algum conhecimento adquirido ao longo do percurso, esperança, pequenas conquistas, 

angústias, empatia, um pouco dos imigrantes refugiados, um pouco de nós, palavras, 

alegrias... amor acima de tudo. Porque, como diz Charly (2015), “nós nunca pensamos em 

desistir de nossos sonhos e de nossos desejos”. 
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Por isto, concluo com um imenso agradecimento, intenso como os que Charly dedica 

ao Brasil em seu proferimento. Um agradecimento pela oportunidade de abrir esta porta e 

considerar os sentidos produzidos a partir da composição poética verticalizada no sumário 

deste trabalho. A oportunidade de pensar os imigrantes refugiados. Estes estrangeiros, estes 

seres humanos muito mais parecidos com o outro − aquele que habita os países destinatários − 

do que se pode imaginar. Estes sujeitos que também têm o direito de ocupar diferentes 

posições e não apenas as que os remetem aos efeitos produzidos pelos interdiscursos 

pejorativos, aos sentidos contraditórios do mas e do mesmo que... 

Certamente, há muito que dizer sobre o refúgio e os imigrantes refugiados, mas deixo 

para outro momento, num futuro não muito distante, pois entendo que esta seja a forma mais 

honesta para concluir esta pesquisa. 

Até breve. 
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ANEXOS 

 

Do proferimento de Charly Kongo 

 

Dia 15 de junho de 2015 

 

Seminário Trabalho e os Direitos dos Refugiados no Brasil, em comemoração ao Dia Mundial 

dos Refugiados 

Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT RJ) 

Por: Charly Kongo 

 

Boa tarde a todos. 

Diferente dos outros, o meu depoimento vai ser lido. Preparei um discurso que vou 

fazer, que é diferente dos outros para se mostrar que a gente está estrangeiro, a gente não tem 

o domínio da língua igual a vocês, manipular as palavras, os verbos. Por isso vou pedir para 

vocês me escutar com mais atenção, porque já a gente fala com sotaque e vou tentar ler o 

discurso que eu preparei. 

Agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar nesse seminário sobre a questão 

dos refugiados e do refúgio.  

No meu país há um ditado que diz “o trabalho é o seu pai e também a sua mãe”. O 

trabalho é aquilo que dá condição para que cada pessoa possa se desenvolver. É assim no país 

onde eu nasci e é assim aqui no Brasil. 

Nós, refugiados, deixamos nossa terra por causa da violência, por causa da guerra e 

por causa da tirania dos dirigentes. Fugimos de países que são governados pelos mesmos 

homens há décadas, onde lutar por liberdade significa prisão, tortura ou assassinato em massa. 

Não deixamos nosso país por uma escolha. A única opção que tínhamos era entre 

morrer ou viver. Escolhemos viver e queremos viver dignamente. Não somos diferentes das 

outras pessoas. Queremos liberdade, queremos paz e queremos uma vida digna. Como todos 

os seres humanos, como vocês também aqui, também temos sonhos, desejamos um futuro 

melhor, queremos gozar a vida.  

É por este motivo que fugimos. É por este motivo que tantas pessoas atravessam o 

Mediterrâneo.  
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Muitos de nós fugimos para cá à procura de paz e liberdade. Mas não há liberdade 

nem paz sem trabalho. Só com trabalho conseguimos um futuro melhor. Mas o trabalho que 

queremos é um trabalho digno. 

À primeira vista, ninguém é capaz de distinguir um refugiado de um brasileiro. É isso 

que faz do Brasil uma grande nação. Qualquer um de nós pode ser confundido com um 

brasileiro: um congolês, ou qualquer africano, um árabe, um colombiano. Ninguém tem como 

fazer essa distinção apenas pelo olhar. Mas basta que nos ouçam, que vejam nossos 

documentos, que descubram de onde viemos, e então as coisas mudam. As diferenças 

aparecem. 

Eu ia falar um pouquinho, tem algumas pessoas aqui na sala que me conhecem, 

principalmente as pessoas que acompanham os casos dos refugiados, já que eu trabalho na 

Cáritas, já tiveram a oportunidade de conversar comigo, de me escutar e sabem que sou uma 

pessoa que gosta muito de falar dos pontos positivos do que negativos, de agradecer do que de 

criticar, mas a verdade tem que ser dita mesmo. 

Só pelo fato de sermos africanos, somos considerados analfabetos. Pensam que não 

temos cultura, que não temos formação, que somos ignorantes. Só pelo fato de sermos árabes, 

pensam que somos terroristas. Pelo fato de sermos colombianos, somos traficantes. Somos 

como todos outros: queremos liberdade, temos sonhos e queremos gozar a vida. 

Pelo fato de que somos estrangeiros, pelo fato de que somos refugiados e porque 

somos africanos, porque somos haitianos ou árabes ou colombianos, ficamos com os trabalhos 

mais duros, os mais pesados. Nos dão as piores funções e as piores condições de trabalho. 

Acham que não temos inteligência ou formação. Mesmo quando temos currículos melhores 

que os demais.  

Para as mulheres refugiadas, a situação é ainda pior. Se o campo do trabalho para nós 

refugiados já é tão restrito, com as condições de trabalho mais duras, assim as refugiadas 

ficam duplamente discriminadas e percebemos que a maioria delas está desempregada.  

Me levou tempo para fazer esse parágrafo, porque tá dando confusão. Tem gente que 

vai dizer que a limpeza também é um trabalho super pesado e considerado e a mulher não 

pode fazer isso, aquilo. Pensando bem, as pessoas aqui pensam que têm razão, mas o que 

percebemos, os fatos, as assistentes sociais que estão aqui podem dizer, que os trabalhos, já 

que o trabalho que nós conseguimos é bem restrito, ouvindo o Dr. Cândido falando aqui, 

dando exemplo do abrigo, me inspirou muito, é mais ou menos igual a essa situação da 

mulher refugiada. As condições são tão limitadas, o Dr. Cândido falou, até um morador de rua 

não quer ir para o abrigo. Mesmo indo lá, de repente não tem vaga. É a mesma coisa com a 
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mulher refugiada, quando falamos que é duplamente discriminada, porque as empresas, como 

o Dr. Cândido falou aqui, que tem contrato, que tem parceria com a Cáritas, muitas vezes 

quando chegam lá na Cáritas, preferem contratar os homens. Por que querem contratar os 

homens? Porque são trabalhos muito duros.  

Não podemos ter vergonha de dizer que o homem tem mais resistência do que a 

mulher, isso é fato mesmo. Essas empresas gostam mais de contratar os homens e deixam as 

mulheres para trás e como consequência a maioria delas não tem emprego e fica com maior 

dificuldade de cuidar das crianças, com todos perigos que isso pode acarretar para o país que 

gostamos muito. A situação da mulher, a minha colega Mireille, vai explicar melhor.   

Amigos e amigas... 

Não é verdade o que dizem sobre os refugiados e sobre os migrantes. Não viemos 

roubar os empregos dos que vivem aqui. Não viemos viver dos seus benefícios ou de suas 

riquezas. Viemos ajudar a construir seu país, a contribuir com o crescimento da sua cidade. 

Viemos aqui para fortalecer sua economia.  Assim, como aqueles que no passado ajudaram a 

construir suas grandes cidades, como o Rio de Janeiro e São Paulo. 

Lembrando para vocês, para os que não sabem que o trabalho conquistado por cada 

refugiado tem uma grande importância. Além de construir, de reconstruir a nossa vida, 

ajudamos nossos irmãos e irmãs que permaneceram em nossa terra natal. Vocês sabem que a 

maior ajuda que a população dos países pobres recebe não vem de entidades governamentais, 

mas sim das pequenas remessas que nós refugiados e migrantes fazem. Essa ajuda é tão 

importante quanto a ajuda financeira internacional. É uma ajuda direta, livre da corrupção dos 

governos de nossos países. Sem nós, nossas famílias não sobreviveriam. 

Por isso queremos fazer um agradecimento a todos vocês, mas também queremos 

fazer alguns apelos. 

Somos muito muito gratos pela acolhida que o Brasil nos dá. Somos gratos porque o 

Estado brasileiro nos recebe como refugiados, assim como recebe os haitianos e outros 

migrantes. Somos gratos porque, diferente do que acontece em países com democracias mais 

antigas e avançadas, aqui podemos trabalhar. Desde o momento em que somos aceitos como 

solicitantes de refúgio, a Lei brasileira nos permite trabalhar. É muito importante isso mesmo. 

Os países com a democracia muito avançada, exemplo de França, Alemanha, Bélgica, tantos 

países não deixam os solicitantes de refúgio trabalhar, mas aqui, o país de vocês, o governo 

seu, deixa a gente trabalhar aqui. Somos muito gratos por isso. Obrigado mesmo.  

Somos gratos porque encontramos paz e liberdade, porque temos trabalho e emprego 

aqui. Mas precisamos ainda de compreensão e ajuda.  
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Por tudo isso, queremos sua ajuda para que possamos ter trabalhos dignos. Para que as 

leis nos permitam trabalhar. Pedimos que nos ajudem para que não sejamos tratados como 

escravos. Que não nos explorem.  

Também apelamos às autoridades para que nos permitam exercer nossa profissão, de 

acordo com nossa profissão, de acordo com nossa formação. Que nos ajudem na revalidação 

dos diplomas. Que também nos ajudem com cursos de capacitação.  

Enfim, solicitamos que nos ajudem a construir nossa liberdade e nossa paz. A 

conquistar nossos sonhos. E que assim possamos contribuir para um país cada vez mais 

democrático e mais justo e humano. 

Muito obrigado. 

 

 

Os slides da Apresentação Institucional da Cáritas RJ – 2015-2016. 
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Seguidos da transcrição do depoimento de Mireille Muluila Mulanga 

 

Dia 15 de junho de 2015 

 

Seminário Trabalho e os direitos dos refugiados no Brasil, em comemoração ao Dia Mundial 

dos Refugiados 

Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT RJ) 

 

Mireille traduzida por Charly Kongo 

“Boa tarde. 

Me desculpa, eu não fala muito bem português, mas eu vou falar francês e Charly vai 

me ajudar”. (MIREILLE) 

 

CHARLY: Gostaria de falar sobre a mulher, a mulher que é o pulmão, a força da 

família e a esperança da família.  

Essa mulher que veio de país que tá com problema de guerra, tem um problema de 

muita violência e assim vai. Essas mulheres que já são vulneráveis, já no início da chegada 

delas aqui. Quando chegamos aqui tem a Cáritas que nos dá a mão e que nos ajuda. A ajuda 

da Cáritas é muito bom pra nós e muito importante, mas tem limite que não consegue... ah... 

não consegue superar todos nossas demandas.  

Aqui no Brasil tem muita oportunidade, dentro desse oportunidade temos a 

oportunidade de trabalhar o que não se encontra em outros países. Mas não conseguimos 

gozar dessa oportunidades por várias razões. Dentro dessas razões tem o problema da língua, 

porque vimos de muitos países que necessariamente não falam a língua portuguesa. Quando 

chegamos na mercadoria do emprego enfrentamos... isto... mercado de trabalho... enfrentamos 

o problema de língua. Eles não nos aceitam porque não conseguimos falar o português.  

Dentro de nós tem muitas mulheres que estudaram, que tem uma formação, mas que 

não consegue exercer suas formação por falta de todos que acabamos de falar aqui, 

principalmente da língua.  

Então essa mulher que chegou aqui procurando trabalho, a pedir refúgio, que o seu 

marido talvez morreu lá na guerra, talvez aconteceu alguma coisa com ele, chegando aqui 

com as crianças, mas não consegue o emprego, não sabe o que fazer e fica bloqueado. 

A maioria das mu... vou dar um exemplo do meu país, a República Democrática do 

Congo, que a maioria das mulheres que vem de lá, muitas vezes foram estupradas, e vou 
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informar para os que não sabem que o meu país é o primeiro país que a taxa da violência 

sexual contra a mulher é mais elevada. 

Essa mulher que foi estuprada no país de origem, chegou aqui e não consegue 

trabalho. Enquanto isso tem crianças pra alimentar, enquanto sabemos que na nossa cultura 

que a mulher é o pulmão, é a força e a esperança da família. 

Pensando nas crianças que chegaram junto com as suas mães aqui e essas mães que 

tem muita dificuldade pra conseguir um emprego, essas crianças provavelmente vão crescer 

aqui, vão estudar aqui, mas pensando um pouco na falta do meio de conseguirem educar essas 

crianças e amanhã quando eles vão crescer... elas vão crescer... o que vai ser dessas crianças? 

Então se essas crianças tem oportunidade de ser bem educado, amanhã vão trabalhar 

aqui no Brasil, vão ajudar no fortalecimento da economia do Brasil e vai ser um apoio pro 

país que é o Brasil. 

Isso foi um apelo, né?95... um apelo pra as autoridades brasileiros, as instituições 

brasileiros, todas pessoas reunidas aqui, pra ver essa situação da mulher, essa mulher que 

chegou aqui no Brasil sem marido, muitos casos, que que vai ser o futuro desse família, 

principalmente das crianças dessa mulher?  

Então tá pedindo para vocês brasileiros, o seu governo, pra ver a situação da mulher, 

pra ver como fazer pra encaixar essa mulher no mercado do trabalho. 

Aconteceu também comigo pessoalmente, tive a sorte, hoje em dia trabalho na Cáritas, 

mas ontem procurei um trabalho, procurei mesmo, mas não consegui. Temos dificuldades já 

pra mostrar os nossos documentos, os nossos diplomas, que não valem aqui. Então quando 

apresentamos, se apresentamos no local do trabalho, muitas vezes eles não nos aceitam. 

S'il vous plaît... 

 

 

 

 

                                                 
95 Nesse momento Charly prossegue na tradução valendo-se do próprio discurso. Ele utiliza um tom brincalhão, pois a fala 

anterior de Mireille que ele deve traduzir nesse momento, teve um tom diferenciado de seu discurso até esse exato 

momento. 

 


