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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo discutir as múltiplas formas pelas quais a noção 

de “integração” é mobilizada por diferentes atores sociais no contexto da recepção de 

pessoas em situação de refúgio na cidade do Rio de Janeiro. As perguntas que nortearam 

a pesquisa foram: quais são as organizações e iniciativas da sociedade civil que se 

propõem recepcionar e atuar junto às pessoas em situação de refúgio na cidade do Rio 

de Janeiro? De que forma as atividades realizadas com o referido grupo de solicitantes 

de refúgio são pensadas, organizadas e promovidas a partir da complexa noção de 

integração? Meu argumento é que “integração”, no caso estudado, é uma categoria 

complexa, com múltiplas dimensões e, portanto, deve ser pensada não de modo 

normativo, mas a partir dos significados que lhe são atribuídos pelos diferentes atores 

neste campo social. Para tanto, realizei trabalho de campo etnográfico em três diferentes 

contextos voltados para ações junto a solicitantes de refúgio (Cáritas/RJ, OnG Mawon e 

Feira Chega Junto) durante o ano de 2017. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Situação de refúgio, integração, Rio de Janeiro 
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ABSTRACT 

 
 

This work has as a goal discuss the multiplus ways in wich the term 

"integration" is used by diferent social agents in the context of the reception of people in 

refugee situation in Rio de Janeiro. The main questions to be answered in this work are: 

what are the organizations that propose to welcome and act socially and politically with 

people in refugee situation in Rio de Janeiro? How are those activities with migrants 

and refugees thought, organized and promoted since the notion of integration is quite 

complex? My argument is that "integration" is a complex category with thousands of 

dimensions and must not be thought in a normative way but out of the attributed 

meanings by diferent actors in this field survey. Therefore, I fulfilled an ethnographic 

field work in three diferent contexts that worked with refugee applicants (Cáritas/RJ, 

OnG Mawon e Feira Chega Junto), during the year of 2017. 

 

KEYWORDS: Refugee situation, Integration, Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Este trabalho tem por objetivo discutir as múltiplas formas pelas quais a noção 

de “integração” é mobilizada por diferentes atores sociais no contexto da recepção de 

pessoas em situação de refúgio na cidade do Rio de Janeiro. As perguntas que nortearam 

a pesquisa foram: quais são as organizações e iniciativas da sociedade civil que se 

propõem recepcionar e atuar junto às pessoas em situação de refúgio na cidade do Rio 

de Janeiro? De que forma as atividades realizadas com o referido grupo de solicitantes 

de refúgio são pensadas, organizadas e promovidas a partir da complexa noção de 

integração? Com base na etnografia a ser apresentada, meu argumento é que 

“integração”, no caso estudado, é uma categoria complexa, com múltiplas dimensões e, 

portanto, deve ser pensada não de modo normativo, mas a partir dos significados que 

lhe são atribuídos pelos diferentes atores neste campo social. 

O trabalho de campo etnográfico no qual esta monografia se baseia foi realizado 

no período de outubro de 2016 a dezembro de 2017, inicialmente na Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro
1
, instituição atuante no acolhimento e na assistência a 

solicitantes de refúgio no Rio de Janeiro, e nas Igrejas São João Batista e São Nicolau, 

instituições que, de diferentes modos, também exercem um importante papel de 

assistência às pessoas em situação de refúgio na cidade. Outras iniciativas da sociedade 

civil como Feiras gastronômicas, shows artísticos e manifestações de cunho político e a 

atuação da ONG MAWON também foram contextos de trabalho de campo. 

Nos últimos anos, a presença de pessoas em situação de refúgio no Brasil tem 

ganhado visibilidade em discursos políticos e na mídia nacional . De acordo com dados 

do Relatório “Tendências Globais – Deslocamento Forçado em 2016” (2017), do Alto 

Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), em 2016 eram 22,5 

milhões de refugiados no mundo, sendo 17,2 sob mandato do ACNUR e 5,3 milhões de 

palestinos sob mandato da UNRWA (United Nations Relief and Work Agency in the 

Near East), além de 2,8 milhões de solicitantes de refúgio. Mais da metade (55%) dos 

 

 

 

 

 

 

1
A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro trabalha no acolhimento de refugiados reconhecidos e 

solicitantes de refúgio há 40 anos, sendo referência no Estado. Através do Programa de Atendimento a 

Refugiados e Solicitantes de Refúgio (PARES), a instituição conta com atendimento legal, curso de 

português, atendimento clínico e capacitação profissional. 
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refugiados do mundo vêm de apenas três países: Síria (5,5 milhões), Afeganistão (2,5 

milhões) e Sudão do Sul (1,4 milhão)
2
. 

Cada vez mais regiões em desenvolvimento abrigam pessoas em situação de 

refúgio. Em 2016, 84% dos refugiados sob mandato do ACNUR foram acolhidos por 

países e regiões em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Em terras brasileiras, até 

o final do referido ano, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. 

Dentre as principais nacionalidades que conseguiram o reconhecimento, estão: Síria 

(326), República Democrática do Congo (189), Paquistão (98), Palestina (57) e Angola 

(26). Ainda em 2016, houve aumento de 12% no número de refugiados reconhecidos no 

país, ainda que o número de solicitações tenha sido menor do que dos anos anteriores. 

Entretanto, houve um aumento expressivo de solicitações de refúgio por venezuelanos 

(de 307%) em relação a 2015, contabilizando 3.375 solicitações de refúgio dessa 

nacionalidade no ano de 2016 contra 829 solicitações em 2015
3
. 

No Rio de Janeiro, dados gerais disponibilizados pela Cáritas  contabilizam 

2.948 solicitações de refúgio até o primeiro semestre de 2017 (212 dessas solicitações 

de janeiro a setembro de 2017) e de 4.341 refugiados reconhecidos no estado. Neste 

ano, as principais nacionalidades solicitantes de refúgio foram, respectivamente: 

angolanas, venezuelanas, congolesas, cubanas e sírias
4
. 

Para além da mídia, dos discursos políticos e dos relatórios e atendimentos da/na 

ACNUR/Cáritas, outra forma de visibilidade desses estrangeiros no espaço público 

ocorre através de atividades de trabalho, como a venda de comida árabe em diversos 

pontos da cidade (em barracas ou carrinhos de lanche), como no caso dos sírios, ou 

vendedores de óculos, bijuterias e cangas nas praias na zona sul carioca e em ruas de 

grande comércio, como no centro da cidade de Niterói. A maioria deles, ao entrarem no 

Brasil, passa por processos de solicitação de reconhecimento de sua condição por 

instituições brasileiras. 

Todo solicitante de refúgio que chega ao Rio de Janeiro e procura uma 

autoridade pública é encaminhado à Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. 

Geralmente, quem faz o encaminhamento é um agente da Polícia Federal, munido de 

um formulário que deve ser preenchido pelo próprio agente do governo. Segundo 

2
UNHCR. “Global Trends - Forced Displacement in 2016”. http://www.unhcr.org/5943e8a34 (acessado 

em 22/11/2017) 
3
ACNUR. “Dados sobre refúgio no Brasil. Solicitações de Refúgio: por país de origem, 2016”. 

http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/, acessado em 

19/11/2017 
4
PARES, Cáritas. Cartilha impressa disponibilizada para o público geral com dados do primeiro semestre 

de 2017 

http://www.unhcr.org/5943e8a34
http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
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informações disponibilizadas pela Cartilha da Cáritas (2017), a partir do momento que 

uma pessoa pede refúgio no Brasil, ela não “pode ser devolvida (sic) ao seu país de 

origem e é dever do estado brasileiro tomar as devidas providências para cuidar e 

assistir essa pessoa.” Na Cáritas, o setor responsável pelo acolhimento dessas pessoas é 

o Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio (PARES). 

Em outubro de 2016 tive meu primeiro contato com o PARES. Funcionando na 

própria sede da Cáritas/RJ, situada à rua São Francisco Xavier, no bairro Maracanã, 

zona norte da cidade, o PARES se disponibiliza a fazer a “ponte” burocrática e social 

entre solicitantes de refúgio e Estado brasileiro. 

Interessada em pesquisar questões sobre refúgio e refugiados, agendei um 

encontro por e-mail e fui recebida por uma assistente social. Ela me explicou um pouco 

sobre o trabalho da Cáritas na recepção de solicitantes de refúgio e me introduziu no 

cenário desses solicitantes no Rio de Janeiro através de explicações sobre o trabalho da 

Cáritas, sobre o número de refugiados no Brasil e no Estado do Rio e me forneceu 

informações sobre quais são as nacionalidades que mais têm sido recebidas pelo 

PARES, além de curiosidades sobre questões de gênero, conflitos armados civis e a 

recepção dos brasileiros. Ela me disse, por exemplo, que todos os dias algum brasileiro 

liga querendo saber se a Cáritas faz adoção de crianças - geralmente o interesse em 

adotar é só relativo a crianças sírias ou árabes (ou seja, de pele mais clara). 

Geralmente, o processo de solicitação de refúgio no Brasil ocorre da seguinte 

forma: uma pessoa chega no aeroporto ou em uma fronteira e procura um agente da 

Polícia Federal, solicitando refúgio. A Polícia Federal encaminha essa pessoa para a 

Cáritas. Na sede, ela encontra informações sobre como proceder com a parte burocrática 

e ganha um kit de seis cartilhas explicativas, que são: 

1. Cartilha para solicitantes de refúgio: Este guia conta com procedimentos, 

casos, direitos e deveres, informações e contatos úteis para solicitantes de 

refúgio, como o direito ao trabalho, à educação e à saúde; as obrigações de 

residentes no Brasil; explicações de como se dá o processo de pedido de 

refúgio passo a passo, etc. 

2. Cartilha para refugiados no Brasil: Este guia conta com direitos e deveres, 

documentação, soluções duradouras e contatos úteis, como um passo a passo 

para a renovação do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), Cadastro de 

Pessoa Física (CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

emissão de passaporte e passo a passo para solicitar residência permanente, 

além de informações sobre educação, saúde, trabalho, assistência social, 
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assistência jurídica, violência doméstica contra a mulher, repatriação 

voluntária, reassentamento, entre outros. 

3. Direitos dos trabalhadores: Este guia conta com informações sobre carteira 

de trabalho, décimo terceiro salário, seguro desemprego, abono salarial, 

jornada de trabalho, descanso semanal remunerado e férias, trabalho noturno, 

trabalho insalubre e/ou perigoso, ambiente de trabalho, estabilidade 

provisória e direito de permanência no emprego, assédio moral e/ou sexual, 

rescisão contratual, sindicato, crianças e adolescentes, trabalho escravo e 

denúncias. 

4. Direitos da mulher: Esta cartilha pretende prevenir e informar mulheres 

sobre situações de violência, explicações sobre os direitos sexuais e 

reprodutivos e as formas de prevenção a doenças  sexualmente 

transmissíveis. A cartilha traz informações sobre a violência contra a mulher 

no Brasil, explicações sobre violência física, psicológica, sexual, moral e 

patrimonial, além de informações sobre medidas protetivas de urgência, 

DST’s, aborto e telefones e endereços úteis. 

5. Trabalhando com refugiados: Este guia pretende informar empregadores 

sobre quem são os refugiados e o que fazer para a retirada de documentos de 

identidade nacional. Outros assuntos tratados na cartilha são: Trabalho legal 

para refugiados no Brasil; Motivos para a contratação de um refugiado; 

Carteira de trabalho e previdência social (CTPS); cadastro de pessoa física 

(CPF); Outros documentos; Quais são os direitos trabalhistas dos refugiados; 

e Contatos úteis. 

6. Lei 9474/97 e coletânea de instrumentos de proteção internacional dos 

refugiados: Este guia pretende disseminar informações sobre a Lei nº 9.474, 

de 22 de julho de 1997, como as resoluções normativas do CONARE; A 

resolução normativa nº 6, do Conselho Nacional de Imigração, de 21 de 

agosto de 1997; A convenção de 1951, relativa ao Estatuto do Refugiado; O 

protocolo de 1967, relativo ao Estatuto do Refugiado; A declaração de 

Cartagena sobre os Refugiados, de 1984; A declaração de Sâo José sobre 

Refugiados e Pessoas Deslocadas, de 1994; e a Declaração e plano de ação 

do México para fortalecer a proteção internacional dos refugiados na 

América Latina, de 2004. 
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As cartilhas são disponibilizadas em cinco diferentes idiomas: português, 

francês, inglês, espanhol e árabe. As informações contemplam especialmente detalhes 

de aspectos jurídicos brasileiros e pressupõe que as pessoas em situação de refúgio 

recebidas pelo PARES são alfabetizadas e que podem entender todos os processos 

burocráticos brasileiros a partir da leitura das mesmas, fato que não é via de regra; pois 

frequentando as aulas de português que são oferecidas pela Cáritas, pude perceber que 

há pessoas em situação de refúgio que não eram alfabetizadas, por exemplo. Desse 

modo, pode-se perceber que existe um protocolo que pré-define, mesmo que 

superficialmente, quem são esses refugiados e quais são suas condições. A abordagem 

da professora de português para falantes de árabe na Cáritas, por exemplo, teve que 

contemplar também um migrante analfabeto, e é importante ressaltar que essas 

diferenças precisam ser levadas em consideração em um curso de línguas, afinal essa 

pessoa em situação de refúgio também tem o direito de estudar o português, mesmo que 

não seja pela forma “tradicional”. 

Há mais de 40 anos a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro atua no apoio a 

estrangeiros que tiveram que sair de seus países. O Brasil é um dos signatários da 

Convenção de Genebra de 1951, o que o faz aderir a uma rede de apoio a pessoas em 

situação de refúgio junto com outros 147 países. 

Em 1951, logo após a Segunda Guerra Mundial, surge a Convenção das Nações 

Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, ou Convenção de Genebra de 1951, onde se 

define, pela primeira vez, o conceito de refugiado, sendo uma pessoa que “temendo ser 

perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade e que não pode ou, em virtude 

desse temor, não quer valer-se da proteção desse país”. Inicialmente, a Convenção 

protegia apenas refugiados europeus, mas após uma atualização do Protocolo de 1967, 

retiram-se os limites geográficos e os termos passam a valer para outras regiões. 

Além disso, a Convenção restringe a qualificação de refugiado para criminosos 

de guerra e tem estabelecido o princípio da não-expulsão, onde “nenhum dos Estados 

Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado para as 

fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada”
5
. Menos 

de um ano antes, em dezembro de 1950, surge o Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados (ACNUR), através da Resolução nº 428 da Assembleia das Nações 

Unidas, que tem como objetivo oferecer proteção e assistência para pessoas em situação 

 

5
Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convenca 

o_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados (acessado em 19/11/2017) 
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de refúgio. Por duas vezes a instituição ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1954 e em 

1981 e, no Brasil, o ACNUR atua em cooperação com o Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE)
6
. 

A Convenção de Genebra de 1951 estipula que é responsabilidade dos países 

signatários prover soluções duradouras para os refugiados. Entre essas soluções estão a 

integração local, a repatriação voluntária e o reassentamento – os três aspectos, unidos, 

são capazes de prover uma resolução integral e viável para pessoas em situação de 

refúgio: 

I. Integração local: a integração local se dá por medidas de médio e longo 

prazo que facilitem a inserção do refugiado no país, como aulas de 

português, acesso à instituições de ensino, acesso a saúde pública, 

condições para o trabalho laboral, assistência social e jurídica. 

II. Repatriação voluntária: a repatriação voluntária é um passo importante 

para refugiados que passam a ficar aptos a retornar a seu país de origem. 

Para isso, é necessário comprovar que seu retorno seja seguro – 

comprovação geralmente feita pelo ACNUR. 

III. Reassentamento: o reassentamento se dá quando o país que concedeu o 

refúgio é incapaz de cuidar das demandas do refugiado – encaminhando- 

o para outro país – faltando com proteção jurídica e física, soluções 

duradouras ou permissividade de violência de gênero e/ou contra  

crianças e adolescentes. O Brasil não reassenta refugiados porque tem 

condições e o dever de manter a segurança dessas pessoas, sem 

necessidade de encaminhá-los para outro destino. 

 

 
É só em 1997 que o Estado Brasileiro define mecanismos para a implementação 

do Estatuto dos Refugiados de 1951 através da Lei nº 9.474/97, criando o CONARE, 

que é o órgão responsável por analisar os pedidos de refúgio e declarar as condições de 

refugiados, além de orientar e coordenar ações necessárias relativas ao tema no país. O 

CONARE é formado por representantes do Ministério da Justiça, das Relações 

Exteriores, do Trabalho, da Saúde, da Educação e do Desporto, além de contar com 

representantes da Polícia Federal e do ACNUR, este último não tendo direito a voto, 

 

 

 

6
Breve Histórico do ACNUR. http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/breve-historico-do- 

acnur/ (acessado em 19/11/2017) 

http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/breve-historico-do-
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somente a voz (HAMID, 2014). A pessoa reconhecida como refugiada no Brasil é 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; 

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; 

III – devido a grave e generalizada violação de direitos 

humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para 

buscar refúgio em outro país. 

 

Em 1998 o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), instituído pela lei 

9.747/97, passa a adotar um modelo de termo de declaração a ser preenchido pelo 

Departamento de Polícia Federal na ocasião de solicitação de refúgio – termo que deve 

ser encaminhado à Coordenadoria Geral do CONARE com cópia à Cáritas 

Arquidiocesana. Concomitantemente, se institui um modelo de formulário a ser enviado 

pela Cáritas à Coordenadoria Geral do CONARE de solicitação de refúgio, dando 

prosseguimento ao procedimento pertinente. Em estados onde não há a presença da 

Cáritas, o preenchimento e encaminhamento devem ser feitos pela Polícia Federal. A 

partir do momento de solicitação de refúgio, o solicitante não pode ser devolvido 

(CÁRITAS, 2015) para seu país de origem e tem direito a documento de identidade 

(Protocolo Provisório) válido por um ano. Com o Protocolo Provisório é possível fazer  

a retirada de uma carteira de trabalho provisória, podendo trabalhar formalmente 

enquanto sua solicitação está em andamento. Além disso, o solicitante tem direito a um 

Cadastro de Pessoa Física (CPF), importante para o ingresso escolar e para o 

atendimento em hospitais e postos de saúde públicos. 

O Protocolo Provisório deve ser renovado após o período de um ano. Às vezes o 

processo de solicitação de refúgio demora três anos para ser julgado: nesse caso, o 

solicitante deve renovar seu protocolo para que seu processo não seja arquivado e para 

que não fique irregular no país. 

Caso seja negada a condição de refugiado, o solicitante pode proceder da 

seguinte maneira: apresentar um recurso, no prazo de 15 dias, ao Ministério da Justiça, 

explicando detalhadamente as razões pelas quais o solicitante não concorda com a 

decisão, podendo, ou não, ser assistido por um advogado da Defensoria Pública 
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gratuitamente e se caso a decisão do Ministro da Justiça seja também negativa é dado 

por encerrado o processo de solicitação de refúgio, enquadrando o à lei de estrangeiros 

brasileira. Nesse caso o solicitante é orientado a procurar a Defensoria Pública da União 

para mais orientações
7
. 

Em linhas gerais, caso seja reconhecida a condição de refugiado, o solicitante 

tem direito a obter o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), regulamentando sua 

situação no Brasil como qualquer outro estrangeiro, além de uma Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) definitiva e um documento de viagem. É importante 

salientar que a decisão do CONARE vale apenas para território nacional, ou seja, o 

solicitante não será considerado refugiado caso deseje migrar para outro país além do 

Brasil. Na decisão de migrar, este será tratado conforme a lei migratória do país de 

destino. 

O refugiado reconhecido tem direito à reunião familiar, ou seja, seus familiares 

também podem ser reconhecidos como refugiados no Brasil. Caso os familiares estejam 

em outro país, pode-se pedir ao CONARE que entre em contato com o Consulado do 

Brasil no país onde se encontram e que facilite o processo migratório dessa família. O 

Governo Brasileiro, entretanto, não conta com programas de financiamento de 

passagens para trazer essas famílias para cá, sendo o refugiado reconhecido responsável 

pelos custos financeiros. Além disso, a partir de quatro anos morando em território 

brasileiro, o refugiado pode solicitar residência permanente. 

Mesmo conquistando diversos direitos ao se adquirir o reconhecimento como 

refugiado, existem outros fatores importantes na recepção dessas pessoas no Brasil. Em 

sua tese de doutorado (Des)Integrando Refugiados, a antropóloga Sonia Hamid 

problematiza a produção do conceito de refugiado sustentado por uma lógica estatal, 

que coloca a pessoa em situação de refúgio em um limbo - em uma posição “liminar”, 

“transitória” e “inclassificável” (HAMID, 2012) - por não estar associada a uma nação. 

A pessoa em situação de refúgio é vista , então, como um problema porque não é 

pertencente a nenhum lugar, gerando uma sensação de que são desprovidos de 

“identidade”, “cultura” e “direitos” (HAMID). Ao narrar a situação de palestinos 

reassentados no Brasil, Hamid exemplifica essa sensação de apátrida e de não 

pertencimento colocada por seus interlocutores: ao questionarem sobre seus direitos em 

terras brasileiras, muitas vezes esses migrantes palestinos foram “rebatidos” com 

discursos de órgãos brasileiros que afirmavam já estarem fazendo o suficiente, mais do 

 

7
ACNUR. “Cartilha para Solicitantes de Refúgio no Brasil”, 2015. Disponibilizada pela Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro. 
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que o desejável, para essas pessoas, e que elas deveriam se contentar com o que o 

governo já oferecia para elas. 

Além disso, o conceito de refugiado carrega consigo um discurso midiático de 

vitimização, como “puramente humanos” ou “corpos feridos amontoados sem história 

ou identidade” (MALKKI, 1995, 1996). Esse tipo de simbolismo envolvendo pessoas 

nessa situação, ajuda no processo de desistorização, despolitização e silenciamento 

desses sujeitos (HAMID, 2012). 

Inspirada na perspectiva abordada por Hamid, decidi pensar a noção de 

integração - e de recepção - desses migrantes e pessoas em situação de refúgio tal como 

construída e mobilizada por três organizações que atuam, de diferentes formas, junto a 

estas pessoas em situação de refúgio e que se destacaram no meu trabalho de campo: A 

Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, com seu Programa de Acolhimento a 

Refugiados e Solicitantes de Refúgio (PARES); a Feira Chega Junto, organização da 

sociedade civil, que tem a proposta de acontecer mensalmente no Rio de Janeiro, e suas 

parcerias; e a MAWON, organização que atende migrantes e pessoas em situação de 

refúgio, buscando um viés mais individualizado e prezando a “cultura” e a “arte” como 

meios de integração desses sujeitos. Percebi, ao longo do tempo, que as três 

organizações têm formas diferentes de tratar o refúgio e, principalmente, diferentes 

formas de pensar a noção de integração desses migrantes com a população brasileira. 

Para entender como isso aconteceu, neste trabalho procuro abordar, de um ponto de 

vista etnográfico, como se organizam essas instâncias na tentativa de compreender mais 

a fundo como se dá o tratamento com esses migrantes desde aspectos burocráticos e 

legais, até nas diferentes formas de cuidado e lazer proporcionadas. 

 
Metodologia e o campo de pesquisa 

 
 

Desde o segundo semestre de 2016, no meu primeiro contato com a Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro, busquei formas que pudessem viabilizar meu 

trabalho de campo, fazendo observações e vivenciando aquele universo. Algumas das 

perguntas que busquei responder num primeiro momento foram: quem são os 

solicitantes de refúgio que firmam residência no Rio de Janeiro? Como é a recepção 

deles? Qual a importância da Cáritas nesse processo? Para isso, como mencionado 

acima, primeiro contactei a instituição por e-mail e posteriormente me ofereceram um 

encontro com uma das assistentes sociais, que poderia me explicar um pouco sobre o 

trabalho da Cáritas com pessoas em situação de refúgio. 
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Depois desse encontro e de receber uma amostra de todas as cartilhas que os 

solicitantes de refúgio recebem, participei do evento “Cáritas de Portas Abertas”, em 

novembro de 2016, que tem como intuito explicar ao público, em geral, qual o 

panorama mundial atual sobre refúgio, com números, dados e estatísticas, além de uma 

apresentação do trabalho da instituição e da participação de uma refugiada falando um 

pouco da sua experiência e os motivos que a trouxeram ao Brasil. 

Meu terceiro contato com o tema refúgio foi na Caminhada pela Paz no Congo, 

organizada por congoleses instalados no Rio de Janeiro no dia 20 de novembro de 2016, 

dia da Consciência Negra, que visavam não só expressar seus desejos de mudança 

quanto à guerra civil que ocorre na República Democrática do Congo, como também 

pedir ao governo Brasileiro que assista e adote medidas efetivas para assegurar a 

chegada, em segurança, de congoleses que têm vindo para cá
8
. A Caminhada se deu na 

praia de Copacabana e terminou com música, poesia e celebrações ecumênicas cristã e 

muçulmana. Ainda em 2016, fui pontualmente voluntária na festa de final de ano da 

Cáritas, onde pude ter contato com outros brasileiros que se solidarizam com a causa 

dos refugiados. 

Desde meu primeiro contato com a Cáritas (na reunião com a assistente social), 

me candidato a ser voluntária efetiva na instituição, mas é só em setembro de 2017 que 

consegui entrar como voluntária efetiva, trabalhando como assistente na coordenação do 

curso de português para solicitantes e refugiados reconhecidos. Segundas e quartas- 

feiras são os dias do curso de português para pessoas falantes de inglês e espanhol, e às 

terças e quintas-feiras o curso é oferecido para pessoas falantes de francês e árabe. Os 

meus dias de trabalho foram às terças-feiras e as nacionalidades mais atendidas nesse 

dia são congoleses, camaronenses, senegaleses, guineanos e sírios. 

As aulas são ministradas tanto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), quanto no SESI / SENAI - T.I. e Design, ambos na rua São Francisco Xavier, 

números 524 e 417, respectivamente, no bairro do Maracanã. As duas instituições 

cederam espaço para que as aulas acontecessem e, às terças feiras, a divisão de turmas é 

feita da seguinte forma: duas turmas de “Francês I”, uma de “Francês II” e uma de 

“Árabe” (nomenclatura utilizada pela Cáritas), onde “Francês I” são os francófonos que 

são iniciantes na língua portuguesa e “Francês II” são os francófonos um pouco mais 

avançados na língua portuguesa. As duas turmas de “Francês I” ficam no SESI / 

 

8
FACEBOOK. Evento “Caminhada Pela Paz no Congo”, organizada pelo grupo Os Amigos do Congo, grupo 

da comunidade congolesa no Rio de Janeiro. https://www.facebook.com/events/321104818272761/, 

acessado em 23/11/2017. 

http://www.facebook.com/events/321104818272761/
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SENAI, enquanto a turma de “Francês II” fica na UERJ. A turma de “Árabe”, ou seja, 

de falantes de árabe que estão aprendendo o português, também são ministradas na 

UERJ. 

Todo refugiado ou solicitante de refúgio que deseja ir às aulas de português, tem 

uma ajuda de custo de R$15,00 por dia para pagar o transporte. Crianças a partir de 

cinco anos também ganham o benefício e muitas pessoas vão para o curso 

especialmente para receber essa quantia. Como a passagem de ônibus no Rio de Janeiro 

é de R$3,60, esse dinheiro pode sobrar e servir para algum outro gasto para uma pessoa 

que muitas vezes não tem recursos financeiros. Conversando com a coordenadora do 

curso de português, foi-me explicado que é preciso, muitas vezes, insistir para que os 

alunos fiquem dentro da sala de aula porque, como o intuito é mais receber o benefício 

do que aprender a língua, eles se desinteressam pelo conteúdo transmitido. E, de fato, 

especialmente nas turmas de “Francês II”, presenciei, algumas vezes, alunos fora de sala 

de aula. 

Meu trabalho, portanto, consistia em ajudar na organização do curso de português. 

Geralmente chegava às 9:30 na sede da Cáritas, na rua São Francisco Xavier, número 

483, Maracanã, e me encontrava com a coordenadora do curso. Se necessário, ela me 

entregava o material da aula para que eu pudesse passá-lo para alguma das professoras; 

além de instruções do dia, como sobre as salas que seriam utilizadas para ministrar as 

aulas. Geralmente, eu ficava na UERJ, ajudando nos cursos de “Francês II” e “Árabe”: 

ficava na entrada na UERJ, identificada como voluntária da Cáritas, recebendo alunos e 

professoras e orientando-os quanto à sala do dia ou outras possíveis dúvidas e/ou 

problemas. O horário das aulas é de dez horas ao meio dia. Quando a aula acabava, os 

professores iam embora, enquanto que os alunos precisavam ir até a sede da Cáritas 

para pegar o auxílio transporte. Antes das 11h, eu recolhia as carteirinhas dos alunos em 

sala de aula, organizando-as em ordem alfabética e, depois, voltava para a sede da 

Cáritas. Geralmente, a coordenadora recolhe as carteirinhas no SESI / SENAI, enquanto 

eu recolho na UERJ, e nos encontramos na Cáritas para elaborarmos a planilha de 

pagamentos do dia, com todos os que estavam presentes. Mães têm preferência no 

recebimento do auxílio porque geralmente precisam levar seus filhos para a escola à 

tarde ou estão com crianças de colo e precisam voltar logo para casa, enquanto os outros 

são beneficiados por ordem alfabética. Ao meio dia, geralmente, conseguimos terminar 

de fazer todo o trabalho. 

Durante três meses, até agora, tive a oportunidade de conviver um pouco com as 

pessoas que trabalham no PARES, além de conviver com refugiados e solicitantes de 

refúgio. O curso de português é o atendimento em grupo disponibilizado pela Cáritas 
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que é mais utilizado (com 1.083 de pessoas atendidas no primeiro semestre de 2017), 

seguido pela aula de yoga (161 pessoas atendidas), depois pela arteterapia com crianças 

(84 crianças, filhas de refugiados ou solicitantes de refúgio, atendidas) e pelo curso de 

empreendedorismo (76 pessoas atendidas)
9
. Além desses, existem também outros 

atendimentos em grupo como o de orientação sobre trabalho, roda de conversa com 

mulheres (especialmente sobre direitos das mulheres, dsts e prevenção e violência 

doméstica), passeios, orientações sobre direitos trabalhistas, orientação sobre 

elegibilidade e arteterapia com mulheres. 

 

Figura 1: Atendimentos em grupo do primeiro semestre de 2017. Cartilha disponibilizada pelo PARES. 

 

 

Entretanto, percebi, posteriormente, que a Cáritas não é a única instituição a 

assistir estas pessoas: existem algumas instituições que complementam o trabalho de 

atendimento da Cáritas, especialmente na disponibilização de alojamento para essas 

pessoas. Pude visitar duas igrejas que têm estruturas de destaque na recepção dos 

solicitantes de refúgio: a Igreja São João Batista, em Botafogo, e a Igreja Ortodoxa São 

Nicolau, no Centro. As duas instituições são referência porque dispõem de alojamentos: 

ou em quartos e cozinha compartilhados ou com apartamentos que podem comportar 

uma única família. Cada igreja guarda suas particularidades: enquanto a Igreja São João 

Batista aceita diversos tipos de pessoas em situação de refúgio, independente de cor, 

religião, gênero ou orientação sexual, a Igreja Ortodoxa São Nicolau
10

 comporta apenas 

estrangeiros oriundos de países árabes, tais como os Sírios, que sejam cristãos. 

Existe, ainda, uma terceira instância importantíssima nesse processo: depois que 

um solicitante tem acesso à assistência jurídica, psicológica, burocrática e possibilidade 

de alojamento, há, ainda, uma série de iniciativas de inserção cultural e laboral desses 

 

9
Cartilha impressa disponibilizada pelo PARES com dados de atendimentos do primeiro semestre de 

2017. 
10

A Igreja São Nicolau se localiza na Rua Gomes Freire, 569, no centro do Rio de Janeiro. Os fundadores 

da igreja tem ascendência árabe, então a igreja recebe geralmente migrantes sírios e libaneses que 

sejam cristãos, ortodoxos ou não. 
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solicitantes ou refugiados reconhecidos, através de eventos culturais que ocorrem na 

cidade. As três instâncias (recepção, alojamento e inserção) caminham juntas na 

tentativa de dar dignidade e acesso a novas possibilidades tanto de trabalho como de 

lazer, de acordo com seus promotores. São esses eventos culturais, especialmente feiras 

gastronômicas e musicais, um dos focos do meu trabalho; qual a importância desses 

espaços de convivência e como eles são construídos pelos agentes que ali frequentam? 

O evento cultural que mais se destaca atualmente no Rio de Janeiro e que 

contempla pessoas em situação de refúgio é a Feira Chega Junto. A Feira Chega Junto 

surgiu a partir da Feira Junta Local, que visava dar espaço para produtores orgânicos e 

de produção familiar, incentivando a produção e o consumo local. A Junto Local existe 

desde 2014 com a proposta de trazer alimentos orgânicos, produzidos por pessoas que 

estão pessoalmente vendendo seus produtos, em contato com os consumidores para 

gerar relações mais saudáveis não só com a comida, mas com o consumo e com outras 

pessoas. Em 2015 surge a Feira Chega Junto, pensada pelos organizadores da Junta 

Local, tendo a Cáritas do Rio de Janeiro como facilitadora no primeiro momento. 

A proposta da Feira Chega Junto é de contar com a participação de refugiados e 

refugiadas que queiram trabalhar vendendo comidas, objetos ou serviços. Pude 

frequentar algumas edições da feira em 2017 como público, e na última feira do ano, no 

dia 25 de novembro de 2017, ajudei os integrantes da MAWON (organização que  

atende migrantes e refugiados no Rio de Janeiro), Richard e Hélène
11

, na arrumação da 

barraca do Haiti, além de fazer uma atividade com as crianças da Feira sobre geografia 

mundial, com mapas de colorir e bonecos feitos de bexiga e farinha. Essa oficina foi 

uma atividade piloto do curso de francês, “história” e “cultura” de países francófonos 

para crianças que desenvolvo como voluntária na MAWON. O intuito do curso é o de 

pensar, junto com as crianças, as diferentes expressões de mobilidade e qual a visão 

delas sobre o assunto, uma vez que muitas são filhas de migrantes ou nasceram elas 

mesmas em outros países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
Nomes fictícios. 
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Fotos 1 e 2: Atividade na Feira Chega Junto, na edição de novembro, sobre geografia mundial, 

com bonecos de bexiga e farinha. 

 

Meu interesse pelo tema de mobilidade, deslocamentos e circulação transnacional 

de pessoas, começa em 2014, quando iniciei a busca por aprender a língua árabe, porém 

não conseguindo nenhum curso da língua, passei a frequentar aulas de turco na 

Universidade Federal Fluminense, o que abriu meus horizontes para pensar as 

diferenças entre Brasil e Oriente Médio. Em 2016, comecei a frequentar as aulas sobre 

Antropologia do Islã, ministradas pela professora Gisele Chagas e, junto com os 

acontecimentos recentes sobre refúgio que apareciam na mídia, sobretudo oriundos de 

países majoritariamente árabes e muçulmanos (Síria, Iraque, Líbia e Sudão, passei a ter 

cada vez mais curiosidade sobre o tema. Inicialmente, pensei em trabalhar com 

comunidades árabes refugiadas no Rio de Janeiro, mas com o passar do tempo, percebi 

dificuldades em conseguir uma inserção nesse grupo específico. 

No entanto, minhas tentativas de aproximação ao referido grupo fizeram-me 

perceber que questões étnicas e migratórias são muito mais ricas e complexas, o que me 

levou a persistir no tema. Ao iniciar o trabalho voluntário na Cáritas, me deslumbrei 

com as diversas histórias que encontrei durante a pesquisa, focando, então, minha 

atenção etnográfica principalmente nos congoleses que lá conheci. Naquela ocasião 

decidi, então, falar sobre os processos de integração e a percepção de diferentes 

organizações sobre o tema. 

O trabalho de campo para essa pesquisa envolveu desde visitas “explicitamente” 

acadêmicas, como quando fui à sede da Cáritas conversar com uma das assistentes 

sociais ou frequentei fóruns e eventos sobre processos migratórios; posteriormente, meu 



26 
 

 

 

 

 

 

trabalho de campo contou com minha inserção como voluntária na Cáritas. Para tanto, 

participei do curso de português, ajudando a coordenar o espaço, fazendo o controle de 

pessoas e de passagens que são oferecidas aos participantes. Frequentei também, como 

visitante, feiras gastronômicas, eventos de articulação política, shows e atividades 

culturais em diferentes espaços da cidade e diferentes propostas que tinham a temática 

de refúgio e refugiados como mote; e como agente ativa que começa a se envolver nas 

atividades da MAWON. Pude acumular informações ao frequentar esses espaços 

alternativos e conversar com sujeitos que os compunham entre o final do ano de 2016 e 

no decorrer de 2017. Na maior partes das vezes, os diálogos se deram em português, 

mas travei, eventualmente, pequenas interações em francês e em inglês. Minha 

metodologia se deu, também, a partir da análise de bibliografia antropológica sobre a 

questão do refúgio no Brasil e no Rio de Janeiro e análise das cartilhas disponibilizadas 

pela Cáritas, da legislação sobre refúgio no Brasil e de material produzido por 

instituições que se conectam com a situação dos refugiados e solicitantes de refúgio no 

país. 

No que segue, apresento cada um dos contextos em que fiz trabalho de campo em 

capítulos separados, discutindo como cada uma das instituições e iniciativas voltadas 

para a recepção e atuação junto a solicitantes de refúgio elaboram e colocam em prática 

sua concepção específica de “integração”. Concluo apontando que, como uma categoria 

complexa, os discursos e práticas a ela associados precisam ser entendidos em contexto, 

a partir dos significados que os agentes sociais constroem e disputam nesse campo 

social articulado aos refugiados na cidade do Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO I 

A Cáritas/RJ 

 
 

Criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em 1956, a 

Cáritas Brasileira é uma das 164 Cáritas existentes no mundo. Nacionalmente, ela se 

organiza com outras entidades-membros que existem em todas as regiões do Brasil. 

Neste sentido, a Cáritas Brasileira é a instituição que engloba a Cáritas Arquidiocesana 

do Rio de Janeiro que, por sua vez, criou o Programa de Acolhimento a Refugiados e 

Solicitantes de Refúgio (PARES). 

Segundo informação em seu site oficial, o principal interesse da Cáritas é 

fomentar iniciativas em Economia Solidária, Segurança Alimentar e Nutricional e 

Fundos Solidários, estando atenta a grupos de “jovens, mulheres, catadores(as) de 

materiais recicláveis, pequenos(as) agricultores(as), acampados(as) e assentados(as) de 

reforma agrária, ribeirinhos, quilombolas e indígenas, comunidades em situação de 

riscos e afetadas por desastres socioambientais”
12

. A Cáritas Brasileira, de acordo com 

seus promotores, visa dar oportunidades e apoiar pessoas em situação vulnerável ou de 

emergência com ações preventivas e redução de danos
13

. 

A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, desse modo, busca promover os 

mesmos valores da Cáritas Brasileira. Na década de 1970, quando o Brasil se 

encontrava em plena ditadura militar, a Cáritas/RJ foi pioneira no atendimento a 

refugiados que aqui chegavam. Naquele período, Dom Eugênio Sales – à época 

Arcebispo do Rio de Janeiro – com o apoio da ACNUR, conseguiu encaminhar muitos 

refugiados que foram perseguidos por razões políticas em seus países, garantindo o seu 

reassentamento na Europa. Entretanto, só com a lei 9.474 de 1997 é que surge uma 

ligação formal da Cáritas com órgãos como o ACNUR e o CONARE. A partir desse 

momento, marca-se a definição e implementação dos direitos dos refugiados, fazendo 

com que o governo brasileiro assumisse responsabilidade junto a essas pessoas. 

Quando tratamos do assunto de refúgio no Brasil, há um tripé essencial formado 

pela ACNUR, pelo CONARE e por instituições como a Cáritas que, atuando em 

conjunto, permitem que decisões sobre esse tema se concretizem. A ACNUR se 

preocupa principalmente com o aspecto financeiro e com o repasse de verbas à Cáritas; 

o CONARE atua nas medidas de proteção, delegando sobre o reconhecimento - ou não - 

do status de refugiado requerido por um solicitante; e a Cáritas, que teria, a priori, o 

12
http://caritasrj.wordpress.com/, acessado em 29/11/2017. 

13
http://caritasrj.wordpress.com/, acessado em 29/11/2017. 

http://caritasrj.wordpress.com/
http://caritasrj.wordpress.com/
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trabalho mais abrangente, de assistência, proteção e de integração dos refugiados na 

comunidade local (PERIN, 2014). 

Para a Cáritas, o trabalho de proteção envolve processos que contemplem a 

elegibilidade e consulta de apoio jurídico na resolução de documentação e processos 

legais. Já o trabalho de assistência se debruça na tentativa de garantir atendimento 

emergencial e básico, como alimentação, moradia, saúde e educação. Sobre integração, 

a Cáritas se propõe a integrar esse refugiado na sociedade brasileira a partir de ofertas 

de trabalho, do ensino da língua portuguesa e, até mesmo, auxiliar no acesso a 

microcrédito para os estrangeiros que desejam empreender um negócio próprio 

(VIEIRA, 2015). 

Em meu trabalho de campo na Cáritas/RJ percebi que, de fato, esses três “setores 

de atuação” (proteção, assistência e integração) são pensados e articulados a todo 

momento pelos funcionários da instituição, os quais, em linhas gerais, são localmente 

treinados para desenvolverem suas funções. Semanalmente, durante meu turno de 

trabalho voluntário, pude presenciar que os constantes atendimentos a refugiados e 

solicitantes de refúgio, muitos deles encaminhados pela Polícia Federal, seguiam um 

protocolo geral estabelecido pela instituição. 

Sobre as formas de chegada, entrada e direcionamento de refugiados no país, 

Vanessa Perin afirma que: 

A entrada dos solicitantes de refúgio no Brasil tem se dado 

através de quatro maneiras principais: ilegalmente, via fronteira 

terrestre; legalmente (com um visto de turista ou de estudante), 

de avião; ilegalmente, de avião; legalmente, de navio. O que 

deveria acontecer depois da entrada no país de acolhida é que 

essas pessoas contatassem a Polícia Federal para solicitar 

refúgio. Geralmente, muitos já se informaram em seus países 

sobre como se dá a solicitação de refúgio no Brasil e já entram 

em contato com uma Cáritas assim que chegam, por saberem 

que elas são agências intermediárias nesse processo. Já para os 

que chegam ilegalmente nos aeroportos não há escapatória: 

ficam retidos no setor de imigração e, se conseguem solicitar 

refúgio, são encaminhados às Cáritas (PERIN, 2014, p. 315). 

 

A partir desses vários caminhos para entrar no Brasil, chegando à Cáritas, o 

solicitante de refúgio conversa rapidamente com um dos advogados locais e preenche 

uma ficha com informações básicas. É um direito de todo estrangeiro pedir refúgio, 
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mesmo dos que não se enquadram na lei 9.474/97. Perin (2014) explica que, mesmo 

quando o advogado sabe que o solicitante não será aceito como refugiado, o agente da 

Cáritas tem que atender e fazer a solicitação de refúgio ao CONARE. Esta situação de 

não-aceitação como refugiado é o que tem acontecido no caso dos haitianos e 

venezuelanos que chegam no país, uma vez que aos haitianos é concedido um visto 

humanitário
14

, modalidade que foi estabelecida após o abalo sísmico que ocorreu em 

2010 no Haiti; enquanto os venezuelanos, por sua vez, são designados como migrantes 

econômicos
15

. 

Depois desse primeiro encontro, um agente da Cáritas entra em contato com o 

solicitante, informando o dia em que deverá comparecer na Polícia Federal: sem o 

comparecimento ao referido órgão para prestar declarações sobre as razões da 

solicitação de refúgio e fornecimento de informações pessoais, o processo não pode ser 

encaminhado. É só com o “termo de declarações” feito por um agente da Polícia Federal 

que esse estrangeiro passa a ser reconhecido como solicitante de refúgio. 

No dia marcado para a entrevista na Polícia Federal, o solicitante precisa ir antes 

à Cáritas e pegar um encaminhamento elaborado pelas assistentes sociais da instituição. 

Depois da entrevista na Polícia Federal, o solicitante retorna à Cáritas para preencher 

outro questionário, dessa vez mais detalhado, para ser enviado ao CONARE. Nenhum 

agente da Cáritas pode dar indicações de como agir durante a entrevista na Polícia 

Federal ou o que escrever nos questionários a serem preenchidos na Cáritas. Finalizada 

esta etapa, as assistentes sociais podem dar entrada no pedido do “protocolo  

provisório”, que é o documento válido em território nacional até a decisão do 

CONARE. 

Perin (2014) conta que no período de sua pesquisa sobre populações refugiadas 

na cidade de São Paulo, o número de solicitações de refúgio aumentou na cidade e, com 

isso, a autorização de expedição do protocolo provisório pelo CONARE estava 

demorando cerca de um mês. Com esta situação, em vez de os solicitantes aguardarem a 

ligação dos agentes da Cáritas, ligavam eles mesmos ou iam pessoalmente solicitar 

atendimento para saber do processo de autorização. Os funcionários da Cáritas, afirma 

Perin, diziam para os solicitantes que não adiantava ir até o escritório, que só atrasaria o 

processo, enquanto os solicitantes não entendiam o porquê de tanta demora e do fato 

desse assunto não ser da alçada da instituição; a responsabilidade era de outro órgão que 

não a Cáritas. 

14
Página 34. 

15
Página 35. 



30 
 

 

 

 

 

 

Ao ser expedido o protocolo provisório e entregue ao solicitante, um novo 

horário é marcado com a assistente social do setor de integração da Cáritas, que lhe 

encaminha para que o solicitante possa fazer sua carteira de trabalho e, posteriormente, 

um CPF. Enquanto não há resposta para o pedido de refúgio, o solicitante precisa 

renovar a cada três meses sua carteira de trabalho. Em cada renovação, passa-se pelo 

mesmo procedimento: agendamento de atendimento, pegar o encaminhamento na 

Cáritas, ir ao órgão responsável pela emissão do documento e voltar à Cáritas para o 

próximo procedimento (PERIN, 2014). 

Todas essas etapas fazem parte da composição de enquadrar esse sujeito no 

status de refugiado: é necessário, hoje, que as três instituições trabalhem juntas para que 

se considere que um determinado estrangeiro está em processo de aquisição - ou não - 

da condição de refugiado. Depois de todo o processo citado acima, o solicitante ainda 

tem que aguardar que um advogado, representante do CONARE, faça um parecer sobre 

o caso junto à Cáritas. Esse advogado passa a informação colhida para um Grupo de 

Estudos Prévios (GEP), formado por representantes do CONARE, um representante da 

ACNUR e um representante da sociedade civil. O GEP, então, elabora um parecer sobre 

o caso e o apresenta em reunião do CONARE, deferindo ou aceitando a solicitação de 

refúgio.(ibid.) 

Durante meu trabalho de campo na Cáritas do Rio de Janeiro, presenciei, no 

escritório, diversos conflitos entre os agentes do PARES e os solicitantes de refúgio. 

Muitos dos conflitos se davam pela dificuldade da comunicação, como estrangeiros que 

voltavam várias vezes na instituição porque não entendiam que o contato deveria ser 

feito por telefone, ou que chegavam atrasados no curso de língua portuguesa e alegavam 

desconhecer as regras estabelecidas pela Cáritas de que, depois das onze horas, ninguém 

poderia receber o dinheiro para passagens. 

De fato, o que mais pude perceber no trabalho de campo na Cáritas do Rio de 

Janeiro foi que a comunicação abria portas, mas também dificultava muitos processos, 

tanto legais quanto interpessoais. Em uma das minhas jornadas de trabalho pude 

presenciar um solicitante de refúgio congolês que havia chegado vinte minutos antes da 

aula de português terminar. Ele foi atendido por um funcionário que o encaminhou para 

a coordenadora do curso de português. O solicitante afirmou que não tinha entendido 

corretamente o horário do curso e que era recém-chegado, mas, mesmo assim, a 

coordenadora disse que já havia avisado previamente o horário e que não poderia abrir 

exceção para que ele recebesse o auxílio transporte, uma vez que não frequentou a aula. 

Esse diálogo se deu, é claro, com dificuldades de comunicação, até que o solicitante foi 
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embora, possivelmente de volta para casa. Quando questionei à coordenadora sobre a 

rigidez em negar a passagem para um solicitante de refúgio, ela me afirmou, em suas 

palavras, “que, por vezes, era necessário ser dura, porque caso contrário, os solicitantes 

chegariam sempre atrasados e isso prejudicaria o rendimento das aulas”. 

Presenciei, durante quase todas as semanas de trabalho de campo, situações de 

conflito atreladas ao ato de “burlar as regras”. Por exemplo, era muito comum que 

mulheres que tinham filhos com mais de cinco anos, ou seja, crianças que tinham direito 

a receber os R$15,00 de auxílio transporte, dizerem que três dos seus filhos estavam na 

recreação, enquanto, na verdade, só um ou dois estavam. Na tentativa de controlar a 

situação, uma funcionária me pedia para conferir as carteirinhas e fazer a chamada das 

crianças na recreação, instruindo-me a informá-la quando alguma carteirinha havia sido 

entregue a mais. Quando questionadas, as mulheres, em sua maioria congolesas, ou 

mudavam de assunto ou diziam que a criança estava presente e que nós que não a 

tínhamos visto. Essas situações usuais às vezes incomodavam a coordenadora, que, em 

suas palavras, “nem tentava mais discutir com as mães, simplesmente entregava o 

auxílio de acordo com as crianças que estavam presentes na recreação”. Nessas 

situações, geralmente, não havia uma forma que as mães encontrassem de conseguir um 

auxílio transporte a mais: o sistema da instituição era bastante rígido nesse contexto. 

Outras vezes, entretanto, sabendo das dificuldades de um ou outro solicitante 

específico, a coordenadora me dizia que era aceitável fazer “vista grossa” para alguns 

atrasos no curso de português, como no caso de atrasos de mulheres com filhos, ou em 

casos de saber um pouco mais sobre a trajetória de vida da pessoa em questão. 

Os exemplos etnográficos acima demonstram que mesmo que as relações na 

Cáritas fossem “protocolares”, havia espaço para o diálogo e para certa flexibilização 

das normas relativas às aulas e os atendimentos. Da Matta (1991) considera que a 

realidade brasileira é entendida a partir de visões de um “dualismo” articulado: o 

primeiro, a “institucionalizada”, que teria como foco os macroprocessos políticos e 

econômicos e a burocracia; o segundo, a vertente “culturalista”, tendo como ênfase os 

hábitos e costumes do povo brasileiro. A importância dessa segunda perspectiva é que 

há um elemento subjetivo que hierarquiza e controla as relações que não pode ser 

medido exclusivamente por regras gerais.. 

“A comunicação é um problema mundial”, me afirmou uma interlocutora atuante 

na organização MAWON. Situações assim são comuns no dia a dia da instituição, o que 

me fez concluir que uma das maiores dificuldades de um estrangeiro em passar pelo 

processo de solicitação de refúgio é a comunicação. 
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Depois de todo o processo de solicitação de refúgio e, sendo deferido o pedido, o 

solicitante se registra junto à Polícia Federal a fim de receber seu Registro Nacional de 

Estrangeiro (RNE) e assina também um termo de responsabilidade do CONARE, sendo, 

a partir desse momento, reconhecido nacionalmente como refugiado. Quando o pedido 

de solicitação de refúgio é negado, o solicitante deve retornar à Cáritas e pedir por um 

recurso a ser enviado ao Ministério da Justiça. Caso o pedido seja novamente negado, o 

solicitante tem um prazo para deixar o país e, caso não o cumpra, estará sujeito à 

deportação. 

A Cáritas costuma trabalhar em três instâncias importantes: na proteção, 

assistência e integração, como citado acima. O setor de proteção atua especialmente 

com assistência jurídica, ou seja, faz todas as mediações citadas acima relativas ao 

protocolo provisório e à emissão do RNE, não excluindo, entretanto, questões 

assistenciais necessárias. 

O setor de assistência auxilia nas necessidades das pessoas em situação de 

refúgio com saúde, moradia e alimentação, distribuindo também doações de roupas, 

alimentos, objetos de higiene e enxovais tanto concedidos pelo CONARE quanto pela 

sociedade civil. Uma das principais dificuldades desse setor é o de ajudar pessoas em 

situação de refúgio a encontrar moradia. A Cáritas não conta com estrutura de 

alojamentos, contando com outras instituições para encontrar moradia para essas 

pessoas. Além do acolhimento em igrejas, como a Igreja São João Batista, em Botafogo, 

e a Igreja São Nicolau, no Centro, muitas vezes os solicitantes de refúgio encontram 

alguma facilidade em moradia em apoio com grupos da mesma nacionalidade, que é o 

caso dos congoleses no Rio de Janeiro: há uma rede de pessoas advindas da República 

Democrática do Congo que se ajuda constantemente. Boa parte deles se encontra 

localizada no bairro de Brás de Pina, na zona norte do Estado da cidade. 

A República Democrática do Congo convive com diversas formas de violência 

relacionadas à disputas entre diferentes etnias e minerais valiosos (CASTELLS, 2002). 

Há a latente falta de acesso à educação, saúde, moradia e saneamento básico, além de 

problemas comuns como saques à produções agrícolas, precário acesso à água e 

violência contra crianças e mulheres (POUILLY, 2006; ASPA, 2009). 

Colonizado pela Bélgica, a região passa a lutar por independência a partir da 

década de 1960, sendo surpreendida por um golpe anticomunista apoiado pelos Estados 

Unidos, dando início a um período ditatorial que durou 32 anos. Os conflitos que se 

seguiram envolviam as diferentes etnias da região, milícias, além de forças militares em 

busca da tomada de poderes políticos. O cenário era (e continua sendo) de caos e 
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violência, o que forçou o deslocamento de milhares de congoleses. Há campos de 

refugiados na República Democrática do Congo (RDC), mas que estão superlotados 

(VIEIRA, 2015). Com novos conflitos retomados no ano de 2013, uma nova onda de 

deslocamentos aconteceu
16

. 

O Brasil e, mais especificamente, o Rio de Janeiro acolhe congoleses em sua 

maioria, de acordo com dados da ACNUR de 2016. Em meu trabalho de campo, 

descobri que muitos congoleses chegam no país através de coiotes e só descobrem que 

estão no país quando chegam nos aeroportos. Muitos deles acham que estão indo para a 

Europa. O Brasil não é uma escolha para a maioria desses migrantes e sim um 

acontecimento. Há, entretanto, uma grande comunidade congolesa no Estado do Rio de 

Janeiro, o que facilita um pouco o processo de chegada dessas pessoas. Na Cáritas, 

inclusive, convivi com uma funcionária congolesa, que permanece como refugiada no 

país. 

Os congoleses, portanto, formavam o grupo mais atendido na Cáritas durante 

meu período de trabalho de campo. Funcionários da instituição salientaram diversas 

vezes que sua situação no Congo era de extrema violência e vulnerabilidade. Travei 

alguns poucos diálogos com os congoleses, em português, mas algumas vezes em 

inglês, mas não me senti à vontade para perguntar sobre suas histórias pessoais. “Os 

congoleses falam muito entre si e são muito expressivos, mas são também muito 

discretos quando falam com alguém que não é do seu povo”, me disse uma interlocutora 

congolesa. Eles são os principais “usuários” de atividades que compõem o setor de 

integração, sendo a nacionalidade predominante nas aulas de português. 

O setor de integração da Cáritas se volta especialmente para duas questões: 

educação e trabalho. Estariam inclusas nesse setor as aulas de português e os cursos 

sobre legislação trabalhista e mediações da Cáritas com outras instituições ou empresas 

na admissão de pessoas em situação de refúgio. Tal setor, também atua junto aos 

solicitantes de refúgio nos aspectos da burocracia estatal, uma vez que é ele que faz a 

mediação para solicitar carteiras de trabalho e de CPF. As assistentes sociais que atuam 

no setor contribuem com informações e dicas sobre entrevistas de emprego que, muitas 

vezes, são encontrados pelos solicitantes de forma autônoma. O problema dos trabalhos 

que são encontrados pelos próprios solicitantes é que costumam ser informais, o que  

não é incentivado pelos agentes da Cáritas; o argumento principal da instituição contra o 

trabalho informal é quanto à exploração dos trabalhadores e a eminência de perderem 

 
 

16
ACNUR. Relatório Tendências Globais 2013, publicado em 2014. 
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seus empregos de uma hora para outro, já que não têm vínculos legais com seus 

empregadores. 

Em meu trabalho de campo acompanhando as aulas de português para os 

solicitantes, percebi que, para além de terem regras rígidas sobre a entrega dos auxílios 

de transporte, horários e condutas, longe dos olhos da coordenadora havia um ambiente 

bastante flexível e afetuoso. Fiquei muito próxima da professora de Francês II, que 

lidava com muito carinho com os alunos. Quando comecei a trabalhar voluntariamente 

na Cáritas, a coordenadora disse para que eu não tivesse muita aproximação com os 

alunos e evitasse, inclusive, dar dois beijos na hora de cumprimentar. A professora de 

francês, no entanto, fazia questão de cumprimentar, abraçar e beijar a todos, brincando 

com as crianças e até pondo-as no colo enquanto ministrava a aulas. 

Entretanto, percebi que ela lidava com os alunos de forma um pouco 

infantilizada, explicando a matéria com muito cuidado. Acredito que esse 

comportamento incomodava principalmente os homens, já que existia nitidamente uma 

separação rígida de gêneros entre congoleses e congolesas. Os homens nunca ajudavam 

com as crianças e se incomodavam com o barulho que elas faziam, preferindo muitas 

vezes fazer perguntas no final da aula para a professora. Muitas vezes, eu também 

ajudava as mães a cuidar das crianças, segurando-as quando iam ao banheiro ou 

levando-as no colo da UERJ até a Cáritas, para receberem o auxílio transporte. 

No geral, mesmo com essas “fugas da formalidade” que vivenciei durante as 

aulas de português, a Cáritas trabalha a partir de uma perspectiva pautada no “sistema”, 

ou seja, através de meios burocráticos e legais para que os agentes solicitantes de 

refúgio ou refugiados reconhecidos sejam reconhecidos pela ótica estatal. Entretanto, 

essa abordagem termina se pautando em papéis, ligações, e-mails, formulários, 

convênios, encaminhamentos, pastas, fichas, valores, moralidades, códigos de ética, 

vontades, etc. Perin (2014) conclui: 

Portanto, o sujeito passível de integração e, no limite, de gestão, 

já passou por duas etapas. Primeiramente pelo cadastro 

burocrático, tornando-se um sujeito inteligível ao olho do 

Estado. Em segundo lugar, passou pela produção do sujeito de 

direito pleno, visível como alvo da intervenção de um 

mecanismo de governo. Com o processo de integração - 

entendido como um processo de recuperação de direitos 

perdidos - uma gestão diferencial dos casos particulares buscará 

evitar que estes se afastem das codificações visíveis ao olho do 

Estado, gerindo seus pontos cegos. 
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O trabalho de integração vai criar novos vínculos para esse 

sujeito em conformidade com a curva de normalidade 

estabelecida pelo aparato - o sujeito de direito pleno. Ele deve 

ser integrado como trabalhador, como alguém que tem moradia, 

alimentação, acesso à saúde e educação, e também como uma 

pessoa documentada. Ao final do processo, é o laço da 

cidadania que lhe poderá ser conferido. 

 
Vemos, então, a Cáritas e todos os agentes legais no processo de 

solicitação de refúgio, como reprodutores e garantidores das leis e normas estatais, 

preocupados em perceber um determinado sujeito através de uma ótica 

burocrática, protocolar e legal. O processo de integração dessas pessoas se dá da 

mesma forma: integrá-los é torná-los aptos para se conformarem enquanto sujeitos 

controlados pelas normas nacionais. 

Percebi em meu trabalho de campo que a questão da vulnerabilidade e da 

proteção estão latentes nas relações interpessoais, sendo o oposto que experienciei 

enquanto voluntária da organização MAWON, que articulava o empoderamento 

desses migrantes de forma mais incisiva. Percebi também uma lógica hierárquica 

dentro da própria Cáritas, pois enquanto nas aulas de português ofertadas na UERJ 

havia uma maior flexibilização das relações quando a coordenadora não estava 

presente, quando essas pessoas em situação de refúgio iam à sede da instituição 

era a burocracia que “reinava”. Enquanto nas aulas os alunos estavam sempre 

rindo entre si, brincando e falando alto, na Cáritas, o comportamento se tornava 

mais contido e silencioso. Os congoleses, especialmente, se incomodavam e 

reclamavam muito da rigidez da instituição e da coordenadora, dizendo “Maria
17

 

tem o coração de pedra!”, em tom de brincadeira mas, ao mesmo tempo, como 

crítica. 

Percebi, portanto, que a Cáritas rege suas atividades e processos de forma 

bastante burocrática e rígida, sendo as “regras” extremamente importantes e 

reiteradas sistematicamente. O entendimento da instituição de integração não 

poderia ser muito diferente, sendo pautado no reconhecimento legal do refugiado 

ou solicitante de refúgio e procurando meios estatais e rígidos para a solução de 

problemas. 

 

 
 

17
Nome fictício dado à coordenadora do curso de português. 
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CAPÍTULO II 

MAWON 

 
Desde setembro de 2017 atuo como voluntária na MAWON, organização que 

trabalha em prol da integração de imigrantes e refugiados
18

. Conheci a organização no 

evento MAR à Tona, que acontece no Museu de Arte do Rio (MAR). Avistei a barraca 

da MAWON vendendo camisetas com seu logo e perguntei o que significava a palavra e 

o logo. Quem me explicou foi uma das integrantes do movimento, dizendo que era uma 

organização que assistia migrantes e pessoas em situação de refúgio. O evento MAR à 

Tona é organizado em parceria do Museu de Arte do Rio e da própria MAWON, 

propondo a integração entre brasileiros e migrantes através da arte e da cultura, com 

shows, barracas gastronômicas (com convidados da Feira Chega Junto), debates e 

conversas. 

A MAWON surgiu oficialmente em 2017 e tem como missão: 

Promover os direitos e a integração dos migrantes em situação 

de vulnerabilidade na sociedade de acolhimento através de uma 

abordagem e de uma articulação baseadas na educação, na 

cultura e na arte. 

Promover o debate sobre a mobilidade humana como um fator 

de diversidade e de redinamização social, econômica e 

cultural
19

. 

 
Os fundadores da Mawon, Hélène e Richard

20
, são um casal nos seus quarenta 

anos, pais de dois filhos, e que se conheceram em 2006 no Haiti. Ela é francesa e ele 

haitiano. 

Os dois já têm experiência com trabalhos sociais e ONGs porque trabalharam 

juntos em projetos sociais no Haiti e, em 2010, depois do terremoto que fez muitas 

vítimas no país, vieram para o Rio de Janeiro. Nessa época, criaram o movimento Haiti 

Aqui, que tinha como objetivo ajudar haitianos em situação de vulnerabilidade no Rio 

de Janeiro, movimento que fazia parte da ONG
21

 Viva Rio. 

 

 

 
18

FACEBOOK. Grupo “Voluntários Mawon”. https://www.facebook.com/groups/voluntariosmawon/, 

acessado em 12/12/2017. 
19

FACEBOOK. Página “Mawon”. https://www.facebook.com/mawondumonde/ acessado em 12/12/2017. 
20

Nomes fictícios. 
21

Organização Não Governamental 

http://www.facebook.com/groups/voluntariosmawon/
http://www.facebook.com/mawondumonde/
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Entretanto, em uma conversa informal, eles me disseram que ,cada vez mais, 

crescia neles a vontade de expandir o movimento para ajudar outras pessoas, além de 

haitianos. É dessa forma que surge a MAWON, que em crioulo haitiano significa tanto a 

cor marrom - que é a mistura de sete outras cores, representando a união da diversidade 

- quanto significa fuga, partida e o movimento de sair de um local para outro. 

Hélène explica que o intuito da MAWON é, principalmente, tratar  as pessoas 

não como se fossem um “número de protocolo”, mas sim como indivíduos que precisam 

de atenção e cuidado, promovendo uma proposta mais ampla enquanto organização. A 

crítica clara aqui é à Cáritas e ao seu modo de recepcionar e promover o que considera 

ser “integração”. Ela ressalta, também, a importância de dar atenção a todos os tipos de 

migrantes, refugiados ou não, porque, em sua concepção, algumas vezes há migrantes - 

como os próprios haitianos - com mais dificuldades para se estabelecer no Rio de 

Janeiro do que solicitantes de refúgio ou refugiados reconhecidos. 

Migrantes venezuelanos e haitianos, por exemplo, não se enquadram como 

refugiados pela legislação brasileira. No caso do terremoto de 2010, os haitianos que 

eram obrigados a sair de seus países não poderiam ser reconhecidos como refugiados no 

Brasil, uma vez que desastres naturais não fazem parte do conceito de refugiado 

estabelecido no Estatuto do Refugiado de 1951. O governo brasileiro, entretanto, 

disponibilizou vistos humanitários para os migrantes haitianos que chegavam ao país. 

O visto humanitário faz parte da legislação brasileira, mais especificamente da 

Resolução Normativa nº 97 do Conselho Nacional de Imigração de 12 de Janeiro de 

2012. Nela, disponibiliza-se a concessão de visto permanente, previsto no artigo 16 da 

Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980, a haitianos que sofrem as consequências do abalo 

sísmico de 2010 e que desejam entrar no Brasil. Também se aplica o visto humanitário a 

migrantes sírios, de acordo com a Resolução Normativa nº 17 do CONARE, de 20 de 

setembro de 2013. A Resolução contempla sírios que foram forçados a se deslocar por 

conta do conflito armado na República Árabe Síria, como forma de “facilitar o 

deslocamento dessas pessoas ao território brasileiro, como forma a lhes proporcionar o 

acesso ao refúgio”
22

. 

Os haitianos carregam o habitus, nos termos de Bourdieu, da mobilidade e da 

diáspora enquanto fator social comum em sua sociedade. É normal que um haitiano saia 

de seu país e ser o que chamam de diáspora, ao em vez de migrante ou refugiado. 

22
ACNUR, “Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional de Refugiados e Apátridas”.  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2012/Lei_947_97_e_Coletane 

a_de_Instrumentos_de_Protecao_Internacional_de_Refugiados_e_Apatridas.pdf?view=1, acessado em 

10/12/2017 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2012/Lei_947_97_e_Coletane
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Joseph Handerson (2015) explica que o termo refugiado (refijye, em crioulo haitiano) 

geralmente se refere aos compatriotas que viajavam, desde a década de 1970, 

clandestinamente para Miami, nos Estados Unidos. As fugas se davam em barcos e era 

comum que os passageiros naufragassem ou que fossem pegos e encaminhados para o 

campo de Guantánamo
23

 para permanecerem alguns meses ou anos. O termo refijye, 

portanto, tem conotação pejorativa no universo haitiano, fazendo com que, no mundo 

inteiro, eles prefiram se reconhecer como diáspora. 

A mobilidade, portanto, é muito importante para a comunidade haitiana. Sair de 

seu país e retornar com mais condições financeiras ou ajudar sua família é uma forma  

de orgulho que os haitianos carregam, buscando muitas vezes se aventurar em novos 

países. Com o abalo sísmico de 2010, de fato, mais haitianos saíram de seu país 

buscando melhores condições, mas mesmo antes do terremoto eles já mantinham o 

costume de buscar a diáspora enquanto status de orgulho e ascensão. 

Já a situação de venezuelanos é um pouco diferente: eles não são reconhecidos 

como refugiados no Brasil e nem tem direito a um visto humanitário, pauta importante 

de reivindicação dos movimentos sociais. Em terras brasileiras, eles são vistos como 

migrantes econômicos, ou seja, como pessoas que se deslocam de seu país para 

conseguirem um melhor padrão de vida sem estarem fugindo de uma situação de risco. 

A situação na Venezuela, entretanto, é de escassez: faltam produtos básicos e alimentos, 

além do país passar por uma crise econômica que afeta diversas dimensões da vida 

política e social. 

Esses conceitos legais e cenários mundiais foram essenciais na estruturação da 

MAWON enquanto movimento e associação. De acordo com seus idealizadores, a 

associação entende que é preciso ter um olhar mais amplo quando o assunto é migração 

e deslocamento. Se ater somente ao conceito de refugiado ou solicitante de refúgio pode 

ser muito prejudicial, na visão de seus fundadores, especialmente para pessoas como os 

haitianos e venezuelanos, que não se enquadram legalmente enquanto refugiados, mas 

escapam de situações de risco e precariedade. 

No abalo sísmico de 2010 no Haiti, estima-se que em torno de 350.000 pessoas 

decidiram sair do país (AUDEBERT, 2012), mas não como uma forma de abandono de 

seu país natal, e sim em “busca daquilo não encontrado no país, isto é, estabilidade 

política e socioeconômica, serviços de saúde, infraestrutura, estudo, trabalho, dinheiro 

 

 

23
O Campo de Detenção Baía de Guantánamo é uma prisão localizada na Baía de Guantánamo, na ilha  

de Cuba e que faz parte de território militar estadunidense. 
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para  enviar  aos  próximos”  (HANDERSON,  2015). Ou  seja, novas oportunidades e 

mais qualidade de vida. 

Desde setembro de 2017, trabalhei como voluntária na MAWON e Richard, seu 

fundador, já havia me explicado várias coisas sobre a organização, mas mesmo assim 

sentia falta de conhecer outros voluntários e entender o que cada “setor” fazia. Foi então 

que Richard me convidou para uma apresentação geral da organização e apresentação 

de novos e antigos voluntários no dia 9 de dezembro de 2017. O encontro aconteceu na 

sede do Atados Rio
24

, na rua Conde de Bonfim, 488, no bairro da Tijuca, zona norte do 

Rio de Janeiro, onde também são ministradas aulas do Abraço Cultural
25

. Nesse dia, os 

fundadores puderam se apresentar, explicar um pouco mais das propostas e objetivos da 

organização e os voluntários puderam se conhecer e explicar com detalhes o que fazem. 

Desde setembro de 2017 que participo do planejamento, junto com Richard, de 

um curso voltado para o ensino da língua francesa, da “história” e “cultura” de países 

francófonos para crianças filhas de migrantes e filhas de brasileiros. Tenho encontros 

mensais com ele e sempre fazemos uma ata de nossa reunião, encaminhando para o e- 

mail geral da MAWON para que todos possam acompanhar nossos passos. Do mesmo 

modo, fazem os outros voluntários que atuam nas áreas de comunicação, legislação, 

cultura e ministrando aulas de português para haitianos nos bairros de Gardênia Azul e 

em Curicica, ambos bairros localizados na zona oeste do Rio de Janeiro. A iniciativa de 

ministrar aulas de português nesses locais aconteceu através de um mapeamento feito 

por integrantes da MAWON a fim de ir até esses migrantes em vez de centralizar as 

aulas em um lugar específico, tal como feito pela Cáritas. Para a organização, é 

importante que existam opções perto dos locais onde esses estrangeiros moram, uma  

vez que os horários podem se adaptar às suas demandas e os alunos não precisam 

depender de dinheiro para transporte, já que a distância é curta. 

A MAWON atua em diferentes áreas no que diz respeito à recepção desses 

migrantes: ajuda em demandas burocráticas - mesmo que não tenha a mesma 

capacidade legal de encaminhamento que a Cáritas - atendendo às terças-feiras no 

Museu de Arte do Rio (MAR) e na Clínica de Saúde da Família Tiuba, em Gardênia 

Azul, e às quintas-feiras na Clínica de Saúde da Família Raphael de Paula e na Clínica 

 
 

24
O Atados se autodefine como “uma plataforma que conecta pessoas e organizações, facilitando o 

engajamento nas mais diversas possibilidades de voluntariado”, com sede no bairro da Tijuca. 

https://www.atados.com.br/sobre, acessado em 23/12/2017. 
25

O Abraço Cultural é um curso de línguas ministrado por professores refugiados. As línguas ensinadas 

são inglês, francês, árabe e espanhol. No Rio de Janeiro as aulas acontecem no bairro da Tijuca e no 

bairro Botafogo. 

http://www.atados.com.br/sobre
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de Saúde da Família Maicon Siqueira, ambas em Curicica. Além disso, os fundadores 

da organização atendem também esses migrantes, quando necessário, na casa deles, no 

bairro da Glória, zona sul do Rio. 

“Inicialmente, quando tenho contato com um migrante, prefiro fazer o contato 

por WhatsApp ou ligação telefônica, não é interessante para mim ver essa pessoa em  

um primeiro momento - prefiro que ela me diga quais são os seus problemas”, explica 

Hélène, uma das fundadoras da MAWON. “Porque às vezes”, continua, “ a passagem 

que essa pessoa paga é muito e pode fazer muita diferença para ela. Estamos lidando 

com pessoas que têm urgências muito grandes e, geralmente, pouco tempo hábil”. E 

Richard completa: “Às vezes em questão de poucos dias uma pessoa perde sua casa e 

passa a morar na rua, o tempo é muito importante, então tentamos agilizar tudo e fazer 

com que o atendimento seja rápido e prático”. 

“A burocracia brasileira é difícil porque está muito fragmentada. Às vezes para 

resolver um único problema, uma pessoa precisa ir em dois, três diferentes lugares”, 

afirma Hélène. De certo modo, a MAWON atua organizando dados e problemas do 

migrante, tentando, segundo afirmam seus voluntários, evitar que tempo e dinheiro 

sejam desperdiçados nesses processos. “Você não consegue nenhuma informação na 

Polícia Federal, por exemplo. Às vezes perde o dia inteiro lá e não consegue a 

informação que precisa”, explica Hélène. 

Mas, para além do fato da MAWON trabalhar com pessoas em situação de 

vulnerabilidade, eles não querem se aproximar da “maneira tradicional”, ou seja, da 

maneira burocrática e protocolar efetuada na Cáritas, de se fazer trabalho voluntário e 

de “integrar” refugiados. Hélène deixa claro que não gosta das palavras acolhimento e 

proteção, por exemplo, e que prefere usar as palavras mobilidade e conexão. Ela e 

Richard acreditam que as ações devem sempre ser baseadas em trocas, pois o simples 

ato de doação pode gerar um sentimento de incapacidade e vitimização. Para a 

MAWON o intuito é que esses migrantes sejam agentes ativos, autônomos e 

estabeleçam relações horizontais entre eles e a sociedade brasileira mais ampla. 

Ao conversarmos sobre uma possível doação de cestas básicas, Richard afirma: 

“Sim, é legal termos doação de cesta básica, eu gostaria de receber cesta básica também, 

tenho dois filhos para sustentar. Mas o interessante é de sempre tentarmos estabelecer 

relações de troca”, e continua: “Se eu posso dar uma cesta básica para esse migrante, 

esse refugiado, o que ele pode me dar em troca? Não pode me dar algo que ele fez, 

como uma arte? Não pode me ajudar em algum projeto, alguma atividade?”. Para 

Richard, esse tipo de relação, estabelecida através da troca, faz com que as relações se 
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tornem horizontais e incentivem o migrante a se identificar como sujeito ativo de sua 

própria vida. 

É importante ressaltar aqui que a forma a qual os integrantes da MAWON lidam 

com aspectos burocráticos e o trato com os migrantes difere-se da forma adotada pela 

Cáritas: nesta, tudo é protocolado, escrito, legalizado, numerado e encaminhado para 

instâncias como o CONARE e o ACNUR. Na MAWON, ao contrário, a relação com 

aquele que procura ajuda não é burocrática, todo o atendimento é voltado para as 

necessidades tanto legais quanto materiais desse estrangeiro. 

Os dados que obtive em meu trabalho de campo demonstram que a Cáritas 

oferece alguns contatos que podem facilitar o encontro de alojamento ou casa para as 

pessoas recém-chegadas ao Brasil, mas sua atuação é limitada nesse sentido. A 

MAWON, por sua vez, tem outras estratégias para o encontro de moradia para essas 

pessoas: às vezes, coloca recém-chegados em contato com compatriotas; outras, tenta 

levantar fundos para que esse estrangeiro possa pagar mais um ou dois meses de 

aluguel; já outras vezes é ajudando-o a encontrar trabalho. A forma pela qual a 

MAWON tenta resolver esses problemas é de viés mais “humano”, pela minha ótica. 

Não é raro ver migrantes que foram atendidos sendo, posteriormente, amigos dos 

integrantes, participando dos eventos sociais e mantendo contato constante mesmo 

depois de conseguir se estabelecer minimamente. 

Segundo os integrantes, o trabalho da MAWON se firma em três pilares 

essenciais: o primeiro é o atendimento aos migrantes, que ajuda na resolução de 

problemas como visto, identidade (ou RNE), informações e ajuda para conseguir 

trabalho, educação, tradução de documentos, reunião familiar para os que têm familiares 

fora do país, saúde e resolução de problemas na Polícia Federal, em cartórios e 

embaixadas. O segundo pilar são os eventos culturais: a MAWON participa de 

atividades culturais, como na Feira Chega Junto (com uma barraca do Haiti e com 

comida caribenha), no MAR à Tona (que é realizado com parceria do MAR), além de 

atividades pontuais, como uma participação na Maison de France, com parceria da 

BiblioFrança
26

, em setembro de 2017, num bate papo sobre imigração, além de 

participação gastronômica no restaurante Co.zinha, em dezembro de 2017, e até em uma 

festa em uma boate noturna, onde a MAWON foi convidada para tocar músicas 

caribenhas. No dia 17 de dezembro de 2017, a organização, em parceria com o Parque 

das Ruínas, promoveu o evento “Conexão Natal”, com DJs, bandas ao vivo, comida 

 
 

26
Escritório do Livro e de Mediatecas da Embaixada da França no Brasil 
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caribenha, rifa de um quadro de um pintor angolano associado à MAWON, feito 

especialmente para a ocasião, e arrecadação de doações de alimentos não perecíveis, 

enxovais de bebês, produtos de higiene e fraldas para ajudar famílias de migrantes em 

situação de vulnerabilidade
27

. 

O terceiro pilar é o que a organização pensa como capacitação, o que inclui o 

curso de português e as atividades que ensinem algo que possa ser utilizado como fonte 

de renda ou como apreensão de conhecimento. Hélène explica que, na MAWON, as 

aulas de português são diferentes do “formato tradicional”
28

: primeiro porque, ao invés 

de sediarem as aulas em um lugar no centro da cidade, decidiram por mapear os lugares 

onde esses migrantes em situação de vulnerabilidade se encontram e, com parcerias 

locais, conseguiram espaços físicos para ministrar as aulas; segundo que as aulas não 

focam no ensino da gramática e da utilização formal do português, pelo contrário, o uso 

coloquial do português é mais abordado, porque eles acreditam que é preciso aprender o 

que é prático para o dia a dia; em terceiro lugar, ao mesmo tempo que se ensina o 

português, os voluntários ensinam também informações importantes. Geralmente as 

aulas são dadas num “pacote fechado” de sete aulas por turma, abordando temas como 

saúde, trabalho, transporte, educação e lazer, com informações úteis para pessoas que 

chegaram a pouco tempo no Rio de Janeiro. São nesses termos que a MAWON cria 

sentidos para a ideia de integração. 

 

Foto 3: Barraca da MAWON no evento MAR à Tona, em setembro de 2017, com integrantes da 

organização (arquivo MAWON no Facebook) 

 

27
FACEBOOK. Evento “Conexão Natal”, http://www.facebook.com/events/1973968612874320/, 

acessado em 11/12/2017. 
28

Quando cito “formato tradicional”, me refiro ao padrão de atendimento adotado pela Cáritas.  

http://www.facebook.com/events/1973968612874320/
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A integração, enquanto substantivo da língua portuguesa, significa a “adaptação, 

incorporação de um indivíduo ou grupo externo numa comunidade, num meio”
29

 

(2016). O que proponho analisar aqui, entretanto, é como a MAWON pensa esse 

processo de adaptação - rumo à “integração” - de um determinado indivíduo. No meu 

trabalho de campo e em todas as conversas que pude travar com fundadores e 

voluntários da organização, percebi que a forma pela qual seus integrantes pretendem 

alcançar a ideia de integração passa pelo reconhecimento de valores fundamentais, tais 

como a autonomia desse migrante, a capacidade de superação das adversidades através 

de laços afetivos e de conhecimento, a autoestima desses estrangeiros e as trocas 

culturais que acontecem durante esse processo. 

No meu primeiro encontro com Richard, quando perguntei um pouco sobre as 

questões que perpassam a identidade migrante dele, me chamou a atenção a forma como 

seu processo de militância, ainda no Haiti, trazia a força da autonomia que agora 

carregava como migrante no Brasil, se percebendo como sujeito ativo e dedicado à 

inclusão de outras pessoas a partir de somas culturais e políticas no ambiente em que se 

inserem. Ao pensarmos juntos sobre o curso de francês, história e cultura francófona 

para crianças, ele me disse que no Haiti sua militância é contra a hegemonia da 

francofonia e a favor do uso do crioulo haitiano, marginalizado pelas elites, sendo assim 

promovida a manutenção dos lugares de fala hierarquizados. “Não quero ser o professor 

de francês desse curso porque minha militância, enquanto haitiano, vai na direção 

contrária”, afirma, “mas entendo que no contexto brasileiro e da diáspora a francofonia 

é importante e precisa ser reafirmada”. Com sua família, ele fala crioulo haitiano com 

seus filhos, mas francês com sua esposa, e assim consegue transmitir a importância das 

duas línguas para eles. 

O exemplo acima, articulando a elaboração da importância dos valores culturais 

que carregamos de nossos países de origem, unido às novas formas de percepção 

enquanto indivíduo em um país no qual nos tornamos um migrante, fazem parte da 

concepção de integração que os integrantes da MAWON acreditam: de que um 

indivíduo carrega consigo diversas particularidades e características que, somadas ao 

novo contexto que se encontram enquanto migrante, fazem com que relações 

horizontais ocorram com os nativos desse novo lugar, somando ao universo político e 

cultural do novo país. O migrante, aos olhos da MAWON, precisa ser sujeito ativo e 

 
 

29
Dicionário Aurélio online. https://dicionariodoaurelio.com/integracao, acessado em 28/12/2017. 
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pensante, apto a acrescentar valores e visões às suas novas relações, sendo reconhecido 

como um igual, ainda que advindo de um outro território. 

A MAWON se preocupa em dar um atendimento personalizado às pessoas 

porque acredita que cada indivíduo é diferente do outro, então é necessário estar pronto 

para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Ao pensar sobre o conceito de integração, a 

organização acredita que não há uma forma “certa” de integrar um migrante ou 

refugiado à outra sociedade; não é papel das instituições dizer como esse estrangeiro 

deve se encaixar. O papel da MAWON, afirma Hélène, é oferecer ferramentas que 

possam contemplar essas pessoas a serem agentes ativos e decidirem a forma que irão se 

integrar em uma nova sociedade. E, para além disso, a integração deve ser pensada 

enquanto uma união de dois lados: é necessário que a comunidade brasileira faça um 

movimento ativo para efetuar essa ligação. Uma das voluntárias da organização, que 

leciona aulas no curso de português, me disse que os agentes de saúde da Clínica da 

Família têm muita vontade de se aproximar dos migrantes, mas que a língua é um 

empecilho. Surgiu a ideia, entre os voluntários da MAWON, de talvez ministrar um 

curso de francês para esses agentes de saúde, possibilitando a troca e a aproximação 

entre os dois grupos. 

É nesse contexto que nasceu a ideia de um curso de francês, história e cultura de 

países francófonos para crianças. Richard reconhece que existe uma grande demanda 

para um curso de francês, língua que atrela prestígio e diversos significados simbólicos: 

além de ser a língua materna e/ou administrativa de diversos países, ainda ajuda na 

união de diferentes nacionalidades em território brasileiro. Richard deu o exemplo da 

rede que se forma no Rio de Janeiro entre haitianos, congoleses, senegaleses, etc, por 

causa da francofonia; é uma zona de conforto e de relaxamento no meio da dificuldade 

que é aprender uma nova língua - no caso, o português. Em meu trabalho de campo 

enquanto voluntária na MAWON verifiquei que, de fato, várias nacionalidades se 

encontravam nos espaços de socialização da organização. Richard afirmou para mim 

que a francofonia une essas diversas nacionalidades e cria pontes de conexão entre 

pessoas advindas de lugares diferentes, mas com uma língua em comum que torna o 

processo de adaptação menos difícil. 

Segundo Richard, a proposta se deu porque muitas crianças, filhas de migrantes 

francófonos, ao crescerem no Brasil, passam a ter como língua materna o português. O 

curso de francês seria uma forma de “reconectar” essas crianças às suas origens – por 

eles imaginadas - e possibilitar que elas possam retornar aos países de onde seus pais, 

ou mesmo elas, vieram. Além disso, Richard acha muito importante que o curso seja 
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aberto às crianças brasileiras. Para ele, é aí que se dá a verdadeira integração: de uma 

demanda desses migrantes - ou seja, a iniciativa é deles e não de brasileiros com o 

intuito de acolhê-los - que contemple também a sociedade carioca. 

Atualmente, os desafios da MAWON são, principalmente, aumentar a captação 

de recursos para manter e melhorar as atividades e os serviços que oferece, além de, 

legalmente, se tornar uma ONG - o que facilita muito diversos processos burocráticos e 

a própria captação de recursos financeiros. Atualmente o corpo “fundador” da MAWON 

conta com quatro ou cinco pessoas, sendo que só Hélène e Richard trabalham full time 

para a organização; os demais integrantes têm seus respectivos trabalhos e ajudam como 

podem, em paralelo com suas outras atividades. A consecução de novos voluntários é 

essencial também para que o trabalho da organização alcance mais pessoas, sem 

sobrecarregar ninguém, e que possa melhorar cada vez mais. 

O propósito da MAWON está, portanto, pautado na identificação dos sujeitos 

enquanto indivíduos donos de suas próprias vidas, enquanto facilitadora não só de 

processos legais, mas visando dar condições e informações para que esses migrantes 

possam conquistar a qualidade de vida que lhes é de direito mesmo estando em um país 

que não seja o de origem. 
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CAPÍTULO III  

FEIRA CHEGA JUNTO 

 
 

Foto 4: Entrada da Feira Chega Junto, na Christ Church Rio, em Botafogo. 

 

 

No ano de 2017 aconteceram, na cidade do Rio de Janeiro, diversos eventos e 

iniciativas que tinham como pauta comum a ideia de integração entre refugiados e 

brasileiros, muitas dessas iniciativas advindas da sociedade civil. Dentres as atividades 

estão a feira gastronômica Chega Junto, o projeto itinerante de cozinha colaborativa 

Co.zinha, o movimento de empoderamento econômico para pessoas em situação de 

refúgio ReFoodgees através da gastronomia, os eventos culturais periódicos no Museu 

de Arte do Rio (MAR) organizados em parceria do museu com a MAWON, a curso de 

línguas ministrado por professores refugiados Abraço Cultural, além de atividades 

pontuais com a participação de organizações como a Cáritas, a MAWON, a Feira Chega 

Junto, e a participação de alguns palestrantes migrantes e refugiados em diversos 

eventos, como no Dia da ONU no Rio de Janeiro, o Happy Hour com refugiados 

empreendedores organizado pela Cáritas, diversos eventos acadêmicos, no Quintas da 

Maison, na Bibliofrança, enfim, 2017 foi um ano repleto de atividades que abordavam a 

questão da mobilidade, da migração e do refúgio no Rio de Janeiro. 

Percebi que os eventos que conseguiram ter uma maior regularidade, aceitação e 

visibilidade quanto à questão do refúgio foram os que tinham como foco a gastronomia. 

Durante meu trabalho de campo, três desses eventos e organizações me pareceram 

responsáveis por trocas interpessoais muito importantes entre pessoas em situação de 

refúgio e brasileiros: a Feira Chega Junto, o ReFoodgees e o Co.zinha. 
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O ReFoodgees nasceu em 2016, quando viralizou em redes sociais, a história de 

Lateefat Hassan, nigeriana refugiada que vendia esfihas no Largo do Machado, zona sul 

do Rio de Janeiro. Depois de um pedido confuso de uma cliente, onde Lateefat produziu 

muito mais do que o combinado, a cliente publicou em sua página pessoal a confusão e 

pediu para que quem pudesse que comprasse uma ou duas caixas dos salgados árabes 

para que Lateefat não perdesse sua produção. A publicação teve centenas de 

compartilhamentos e comentários e Lateefat conseguiu vender tudo o que fez. Nesse dia 

duas pessoas, fundadoras do Refoodgees, a conheceram - guiadas pela publicação e no 

intuito de ajudá-la, comprando algumas caixas de salgados. Elas convidaram, então, 

Lateefat a fazer um jantar nigeriano para alguns amigos, iniciativa que deu muito certo e 

fez com que elas pensassem em começar um projeto que ajudasse pessoas em situação 

de refúgio a engatarem seus negócios ligados à gastronomia. Surgia aí o Refoodgees. 

O projeto tem o objetivo de “inserir pessoas em situação de refúgio no mercado de 

trabalho através da gastronomia e promover a troca cultural entre todos os envolvidos, 

auxiliando na inserção dessas pessoas na nova sociedade”
30

. O Refoodgees é itinerante e 

geralmente trabalha com parcerias; o projeto é convidado para eventos particulares e 

para o público em geral. Geralmente prepara noites temáticas, específicas de uma 

determinada nacionalidade, e tem parcerias especialmente com a Hospedaria Rio e a 

Void
31

, ambos em Botafogo, na zona sul do Rio. 

Já o Co.zinha é um espaço gastronômico colaborativo que surge no final de 2016 

com uma proposta diferente: convidar um ou uma nova(o) chef diariamente, com 

cardápios muito variados. O restaurante divide espaço com a loja de decoração Pluri, na 

rua Capitão Salomão, 63, no Humaitá. O cardápio é disponibilizado semanalmente pelo 

Facebook e, em meados de 2017, começa a parceria do Co.zinha com a Feira Chega 

Junto, convidando, de quinze em quinze dias, um cozinheiro ou uma cozinheira 

participante refugiado(a) da Feira Chega Junto para preparar um cardápio especial para 

o restaurante. 

A Junta Local é uma feira que acontece na zona sul do Rio de Janeiro desde 

2014 e que tem como objetivo comercializar alimentos orgânicos, de produção local e 

familiar, que estimule as relações interpessoais e as trocas entre produtores e 

consumidores. Já consolidada, em 2015 a Junta Local abraça a ideia da Feira Chega 

 

30
ANDRADE, Wendy. “Refoodgees: cultura é culinária (e vice-versa)”, in Rio Etc, 

http://www.rioetc.com.br/gostosa/refoodgees-cultura-e-culinaria-e-vice-versa/, acessado em 

14/12/2017. 
31

A Void é um bar/loja frequentado por majoritariamente por jovens no bairro de Botafogo e costuma 

variar seu cardápio com cozinheiros convidados. 

http://www.rioetc.com.br/gostosa/refoodgees-cultura-e-culinaria-e-vice-versa/
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Junto: projeto que pretende a inclusão de pessoas em situação de refúgio nas feiras, 

comercializando comidas típicas ou adaptadas dos lugares que essas pessoas viviam. A 

ideia, de acordo com relato de uma das integrantes, surgiu de forma espontânea com o 

apoio da Cáritas do Rio de Janeiro e da própria Junta Local, tendo como facilitadora 

Luciara Franco. Nos seus trinta anos, foi ela que me explicou sobre como foi esse 

processo de ajuntamento. Luciara já tinha contato com a rede Cáritas em outros lugares 

do mundo, o que facilitou a conexão com a instituição no Rio de Janeiro; além disso, ela 

também atuava como “ativista gastronômica”
32

 no exterior, especialmente no México, 

como representante do projeto Food Revolution da Fundação Jamie Oliver, onde 

organizou uma feira com produtores locais na região do Chiapas. 

Meu trabalho de campo se deu exatamente nas Feiras Chega Junto, mais 

precisamente no ano de 2017, quando a feira ocorreu na Christ Church Rio, única igreja 

anglicana falante de inglês do Rio de Janeiro. A igreja se localiza em Botafogo, na zona 

sul do município, e recebe expositores e visitantes em seu pátio de entrada. A 

organização espacial da feira é parecida com o desenho de um “U”, contando com 

barracas nas duas extremidades e, na entrada principal da igreja, ponto de passagem 

entre uma extremidade e outra, músicos convidados costumam se apresentar. 

Em uma das extremidades se concentram as barracas de estrangeiros/refugiados, 

que geralmente são decoradas com as cores e as bandeiras de seus respectivos países. 

Na outra extremidade, ficam brasileiros que já faziam parte da Junta Local antes da 

união com a Chega Junto. No total, entre expositores brasileiros e estrangeiros, são em 

torno de 30 barracas vendendo refeições e lanches, café, alimentos orgânicos e de 

agricultura familiar, pães, conservas caseiras, cerveja artesanal, sucos, sorvete, 

probióticos e até cabeleireiro fazendo cortes e tranças na entrada do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32
Revista Junta Local, https://revista.juntalocal.com/ajuntados-da-junta-luciara-franco/, acessado em 

05/12/2017. 
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Foto 5: Entrada da Feira Chega Junto na Christ Church Rio, em Botafogo 

 
 

De acordo com a idealizadora, o objetivo da Feira Chega Junto é o de gerar 

vínculos entre brasileiros, migrantes e pessoas em situação de refúgio, além de, claro, 

gerar retorno financeiro para estas últimas. O sentido de integração, para os 

participantes e idealizadores da Feira, é o de gerar um espaço de convivência que 

mobilize a comida como forma de estabelecimento de relações sociais entre brasileiros e 

refugiados. Nas primeiras feiras que essa inclusão ocorreu, eram apenas duas ou três 

barracas facilitadas para pessoas em situação de refúgio: para que tanto os comerciantes 

da Junta Local quanto os novos expositores estrangeiros pudessem experimentar a nova 

proposta. O contato inicial com os primeiros refugiados a exporem na feira foi através 

da Cáritas do Rio de Janeiro, que indicou algumas pessoas para participarem da edição 

piloto. Com o tempo, essas indicações não foram mais necessárias porque já havia 

expositores o suficiente, além de pessoas que naturalmente ficavam sabendo da feira e 

entravam em contato diretamente com a organização do projeto para participarem. 

Há um detalhe muito importante salientado por Luciara: incluir pessoas em 

situação de refúgio em uma feira é incluir pessoas que estão em uma situação de 

vulnerabilidade. Enquanto coordenadora, ela afirma que um dos maiores desafios é 

fazer com que esses migrantes não tenham prejuízos financeiros - e trabalha no sentido 

de colocar o número “certo” de pessoas e investir na parte de comunicação e marketing 

da feira para correr menos riscos. Algumas vezes, entretanto, não é possível. Como o 

Chega Junto hoje faz eventos pequenos e participações especiais com agentes não 

ligados à Junta Local, às vezes o risco é maior e difícil de ser contornado ou previsto em 

eventos de pequena escala ou que não têm uma expectativa de público certeira. 

Para Luciara, a feira é uma forma de dar autonomia a essas pessoas: ela acredita 

que o rótulo refugiado pode às vezes ter conotação positiva, às vezes negativa. Para ela, 
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é importante que um migrante tenha facilidades em outro país quando está fugindo de 

uma situação de violência e risco, mas reitera que não se é refugiado, e sim se está 

refugiado: o intuito é que esse migrante possa se libertar do status de refugiado, tendo 

autonomia para “caminhar com as próprias pernas”. Por isso ela entende que a 

rotatividade de expositores é benéfica e as pessoas em situação de refúgio que 

participam da feira ficam até o momento que quiserem. 

Esse foi o caso de Bassima
33

, refugiada síria que participou das primeiras 

edições da Feira Chega Junto, vendendo comida árabe. “Ela não levava jeito com 

comida”, me disse Luciara, “mas adorava as trocas que aconteciam na feira”. Aos 

poucos surgiu um convite para que ela desse aula particular de inglês, o que fez com  

que encontrasse um novo nicho de trabalho, algo que com o qual ela se reconhecia mais, 

o que fez com que ela deixasse de ser expositora na feira, mas ainda participa de 

algumas edições como voluntária, em um movimento de manutenção dos vínculos. 

Assim também foi o caso de outro refugiado sírio, Mahmoud
34

, que permaneceu como 

expositor na feira até conseguir entrar numa universidade brasileira, para fazer um curso 

que já tinha começado na Síria. Agora ele volta na Feira Chega Junto como público, 

para visitar e estar entre amigos. 

Desde minha primeira visita à Feira, me chamou atenção a estética e a 

organização das barracas, especialmente das barracas com nacionalidades. A maioria 

delas conta com as cores e as bandeiras dos respectivos países, algumas vendedoras 

(especialmente as mulheres) usam símbolos de seus países, como turbantes, e em todas 

elas fica escrito o país ou a região que representam. 

É importante ressaltar que está muito presente o conceito de capital cultural, tal 

como elaborado por Bourdieu, na Feira: tanto os frequentadores quanto os expositores 

trazem consigo aspectos de suas culturas atrelados tanto ao consumo gastronômico 

quanto à curiosidade a ao aprendizado assimilado nas trocas interpessoais. Para 

Bourdieu, capital cultural é tido como um recurso de poder, que faz com que 

determinados indivíduos se destaquem de outros através do acesso e detenção de 

conhecimentos específicos, nesse caso, acerca de diferentes culturas mundiais. Bourdieu 

utiliza o termo capital porque a detenção do conhecimento é também um instrumento de 

poder, que diferencia indivíduos. É por isso que tornam-se essenciais os diversos 

símbolos, cores, temperos, bandeiras, etc, que destaquem características de um país ou 

região, trabalhando, a priori, com imaginários culturais e chamando atenção do que 

33
Nome fictício. 

34
Nome fictício. 
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efetivamente é mercantilizado nesse espaço: comida, objetos “étnicos” e a experiência 

de um estrangeiro que passa por uma situação de refúgio em terras brasileiras. 

 

Fotos 6 e 7: Barracas da Venezuela e da Síria. 

 

 

Percebi, durante meu trabalho de campo na Feira, que o chamariz da questão do 

refúgio se traduzia na singularidade que cada refugiado ou pessoa em situação de 

refúgio trazia. A curiosidade dos brasileiros na autenticidade étnica e cultural de outros 

países fomentou a possibilidade de conversas, experimentações gastronômicas e uma 

aproximação de um outro que, a princípio, parece tão longínquo. 

Há, entretanto, questões vividas pelas pessoas em situação de refúgio que não 

demonstram só esse interesse e curiosidade dos brasileiros, porque ainda existem muitas 

dificuldades a serem vencidas por esses estrangeiros no Brasil (principalmente no que 

diz respeito a refugiados e solicitantes de refúgio africanos) como o racismo. Mesmo 

assim, Luciara diz que o comentário geral e unânime é que esses migrantes se sentem 

bem recebidos no país; ela ressaltou que existe uma grande diferença na forma como se 

tratam os refugiados na Europa e no Brasil, e que nosso país costuma ser mais  

receptivo, curioso e atencioso no tratamento com estas pessoas. Para ela, é muito 

importante que eles tenham oportunidade de conviver com brasileiros, efetuando trocas 

tanto comerciais quanto interpessoais; ela ressalta também a importância do 

aprendizado do português para melhorar a comunicação e para abrir portas de novas 

oportunidades de trabalho e aprendizagem. 

Em meu trabalho de campo, percebi que o público que frequenta a Feira é 

também o mesmo público que frequenta a Junta Local - que já tem clientes habitués. É 

comum, também, ver outros estrangeiros como público, especialmente os que já tiveram 

algum tipo de vínculo com a Chega Junto, com os expositores ou com os organizadores 
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do evento. No último evento do ano, em novembro de 2017, pude passar boa parte do 

tempo na barraca do Haiti e de comida caribenha junto com dois expositores 

estrangeiros. Um deles me contou que quando a feira começou era necessário quatro 

funcionários na barraca, agora só dois bastam. “O fluxo de pessoas diminuiu”, me disse. 

Quando perguntei se ele sabia o motivo da diminuição na frequência do público, recebi 

como resposta: “Ah, não sei direito. Talvez porque no início fosse novidade”. 

 
 

Foto 8: Barraca do Haiti e de comida caribenha na Feira Chega Junto, em novembro de 2017 

(arquivo da MAWON no Facebook). 

 

Ainda assim, os expositores conseguem vender bem nas feiras. Talvez menos do 

que nas primeiras edições, mas ainda há bastante visitante passeando pelos corredores, 

principalmente no horário de almoço. Durante o dia é comum ver famílias com seus 

filhos - há muitas crianças na feira, a maioria delas filhas de expositores tanto  

brasileiros quanto estrangeiros. É comum também ver algumas ações solidárias, como 

com uma refugiada nigeriana que estava grávida e instâncias como o Atados, a Cáritas e 

a própria organização da Feira Chega Junto se mobilizaram para arrecadarem doações 

de enxoval de bebê e fraldas, podendo os doadores entregarem em mãos para a própria. 
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Como a feira tem se popularizado muito rápido, surgem convites para que esses 

expositores em situação de refúgio participem de outros eventos. No MAR à Tona, 

evento que acontece no Museu de Arte do Rio (MAR), é possível ver versões reduzidas 

da Feira Chega Junto, com duas ou três barracas que vendem comida de outros países. A 

proposta do evento é explicitada na descrição do primeiro evento que ocorreu, no dia 23 

de setembro de 2017, na rede social Facebook: 

O projeto MAR à Tona convida o público a discutir os usos 

culturais da rua por meio de diferentes pontos narrativos: 

passando pela questão dos refugiados, que ocupam a cidade 

com feiras e atividades em espaços públicos, até as rodas 

culturais que, semanalmente, tomam cerca de cem espaços por 

todo o Rio de Janeiro. Essas e outras práticas promovem 

sociabilidade nos espaços da cidade e são submetidas a relações 

ambivalentes com o Estado que ora atua reprimindo, ora atua 

afirmando a cultura das ruas
35

. 

 
Já aconteceram três versões do evento MAR à Tona, sendo a primeira no dia 23 

de setembro, a segunda em 4 de novembro e a terceira em 2 de dezembro de 2017, com 

o apoio do movimento MAWON, que tem como missão “promover direitos e a 

integração dos migrantes em situação de vulnerabilidade na sociedade de acolhimento 

através de uma abordagem e de uma articulação baseadas na  educação,  cultura  e 

arte”
36

 . 

Além do evento MAR à Tona, a Feira Chega Junto foi convidada também pelo 

IX Fórum de Migrações / Migratic 2017, V Simpósio de Pesquisa Sobre Migrações, que 

aconteceu na UFRJ, campus da Praia Vermelha, entre 16 e 20 de outubro do mesmo  

ano. Nessa edição foram convidados três expositores migrantes por dia, com  pelo 

menos um representante da culinária africana, um da culinária latino-caribenha e um da 

culinária árabe. 

Outra parceria feita pela Feira é com o Co.zinha: a proposta do restaurante é ser 

colaborativo e convidar diferentes chefes ao longo da semana, sem ter um cardápio fixo. 

A parceria com a Feira Chega Junto teve início em junho de 2017 e o primeiro 

 

 

 
35

FACEBOOK. Evento MAR à Tona, http://www.facebook.com/events/131456007484917/, acessado em 

08/12/2017 
36

FACEBOOK. Página oficial da Mawon, http://www.facebook.com/mawondumonde/, acessado em 

08/12/2017 

http://www.facebook.com/events/131456007484917/
http://www.facebook.com/mawondumonde/
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cozinheiro a ser convidado foi Anas Rjab, refugiado sírio. Os convites são rotativos e 

acontecem de quinze em quinze dias. 

Luciara me reiterou, algumas vezes, da importância dessas pessoas em situação 

de refúgio conquistarem sua autonomia e vê essas parcerias com muito otimismo; ela 

me conta que a Feira é pensada por todos, todos são agentes ativos e transformadores do 

espaço, e que não é ela quem fala pelo projeto. Além dessas parcerias darem maior 

visibilidade para os expositores, abrem novas portas para que possam se estabelecer em 

seus negócios e, talvez, até sair da Feira para construírem seus próprios negócios e 

perseguirem seus sonhos, agora com mais ferramentas que possam ajudá-los no 

processo. Este é a forma como essa iniciativa dá significado à noção de integração. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Através dessa pesquisa pude fazer um pequeno panorama sobre as esferas que 

têm tratado da questão do refúgio no Rio de Janeiro e pensado o conceito de integração 

entre esses migrantes e brasileiros. Em se tratando do refúgio, há muitos aspectos a 

serem abordados, tais como as exigências legais e burocráticas, o acesso à saúde e 

educação, os direitos e deveres adquiridos, o aprendizado da língua, a busca por 

trabalho e moradia. Os números de pessoas em situação de refúgio no Brasil ainda são 

muito pequenos comparados com países da Europa como Itália, por exemplo, ou como a 

Turquia, que tem um refugiado a cada seis habitantes, mas é importante pensarmos em 

políticas de integração social para facilitar o processo de assentamento dessas pessoas 

no país. 

O conceito de integração, entretanto, parece se diferenciar nas distintas 

instâncias que abordei no trabalho. A Cáritas, o CONARE e o ACNUR enquanto 

agentes que têm uma perspectiva mais tradicional do termo integração, pensando-a 

através da assistência, proteção e acolhimento; já instâncias como a organização 

MAWON pensam na integração de forma atrelada à conexão, à mobilidade e à troca. 

Por fim, a Feira Chega Junto, o Refoodgees e o Co.zinha pensam a integração em 

termos de empoderamento, oportunidades e capacitação. 



56 
 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 
ASPA,  Joseph M. R., Dudas y Certezas  de  una Guerra Olvidada, 2009. Disponível  

em: 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/articulos/rgcongo_guerra_olvidada.pdf. 

Acesso em 28/12/2017. 

 
 

AUDEBERT, Cédric. L’Insertion Sócio-Spatiale des Haitiens à Miami. Paris: 

L’Harmattan, 2006. 

BOURDIEU, Pierre. A Distinção: Crítica Social do Julgamento. Porto Alegre: Zouk, 

2007. 

CASTELLS, Manuel. Environmental Change and  Forced  Migration:  Making  Sense 

of the Debate. New issues in refugee research. Working Paper No. 70, 2002. Disponível 

em: http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/environmental-change-and-forced-migration. Acesso 

em 28/12/2017. 

 
DA MATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

 

 

  . A Casa e a Rua. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 

 
 

ECKERT, C., ROCHA, A. Carvalho da. Etnografia: Saberes e Práticas. Porto Alegre: 

Editora da Universidade, 2008. 

 
FACUNDO, Angela. Êxodos e Refúgios: Colombianos Refugiados no Sul e Sudeste   

do Brasil. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2014. 

 
HAMID, Sonia. (Des)Integando Refugiados: Os Processos de Reassentamento de 

Palestinos no Brasil. Brasília: Universidade de Brasília, 2012. 

 
HANDERSON, Joseph. Diaspora. As Dinâmicas da Mobilidade Haitiana no Brasil, no 

Suriname e na Guiana Francesa. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Museu Nacional, 2015. 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/articulos/rgcongo_guerra_olvidada.pdf
http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/environmental-change-and-forced-migration


57 
 

 

 

 

 

 

MALKKI, Liisa. Purity and Exile. Violence, Memory and National Cosmology among 

Hutu Refugees in Tanzania. Chicago: University of Chicago Press, 1995. 

 
PERIN, Vanessa. “Um Campo de Refugiados Sem Cercas”: Etnografia de um 

Aparato de Governo de Populações Refugiadas. Rio de Janeiro: Fundação Casa de 

Rui Barbosa, 2014. 

 
POUILLY, Cécile. Um Gran País, Grandes Problemas, um Gran  Potencial.  Puede 

passar la página la RD del Congo? Revista Refugiados, nº 133, 2006. 

 
SOUZA, Jessé. A Sociologia Dual de Roberto Da Matta: Descobrindo nossos 

Mistérios ou Sistematizando nossos Auto Enganos? São Paulo: Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, 2001. 

 
VIEIRA, Daiane. Do Congo para o Brasil: as Perspectivas de Vida e de Trabalho de 

Refugiados e Solicitantes de Refúgio Congoleses no Rio de Janeiro. Recife: 

Universidade Federal de Pernambuco, 2015. 


