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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar as redes sociais estabelecidas 

entre imigrantes na cidade do Rio de Janeiro a partir da entrada em campo em 

duas organizações que trabalham com este público alvo: a Cáritas 

Arquidiocesana e a Mawon, dando especial enfoque à analise das relações e 

discursos através dos quais a Mawon percebe e lida com imigrantes. O 

trabalho pretende, ainda, analisar o conjunto de categorias de classificação 

presentes no cotidiano e na identidade simbólica e legal de pessoas em 

mobilidade e à investigação destas redes sociais através do conceito de 

transnacionalismo, verificando sua aplicabilidade empírica.  

 

Palavras-chave: Imigração, diáspora, globalização, fluxos globais, refúgio. 

  



ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the social networks established among 

immigrants in the city of Rio de Janeiro from the entry into the field in two 

organizations that work with this target audience: Cáritas Arquidiocesana and 

Mawon, giving special focus to the analysis of relationships and discourses 

through of which Mawon perceives and deals with immigrants. The work also 

intends to analyze the set of classification categories present in everyday life 

and in the symbolic and legal identity of people in mobility and the investigation 

of these social networks through the concept of transnationalism, verifying their 

empirical applicability. 

 

Key-words: Immigration, diaspora, globalization, global flows, refugee. 
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1. Introdução 

 

Meu interesse pelo tema de imigração e refúgio começou nas aulas da 

professora Gisele Chagas sobre islamismo e cultura árabe em 2016. Durante 

esse período a mídia reportava os abusos aos direitos humanos na Síria e 

cada vez mais eu podia ver barracas de comida árabe espalhadas pela cidade. 

A curiosidade, aliada aos aprendizados nas aulas de Antropologia, me 

impeliram a estudar o tema mais a fundo. 

Pedi para ser orientada na monografia de bacharelado pela professora 

Gisele e, inicialmente, queria entender quem eram os árabes que estavam 

chegando no Rio de Janeiro. Para isso, marquei um horário na Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro para falar com a assistente social, Débora. 

Perguntei sobre a questão da imigração no Brasil e como estavam se dando os 

fluxos de diferentes nacionalidades para cá, além de ter ganhado diversas 

cartilhas explicativas produzidas pela própria Cáritas. Entretanto, são muitos os 

pesquisadores, jornalistas e curiosos que entram em contato diariamente com 

a instituição para saber mais detalhes e conversar com os solicitantes de 

refúgio: por esses motivos ela me explicou que não poderia me dar acesso à 

instituição e às pessoas atendidas. 

Fui procurar outras instituições que trabalhavam com refugiados, como 

igrejas católicas e ortodoxas, até que encontrei a Mawon, organização que 

trabalha atendendo todo tipo de imigrantes, incluindo refugiados. Participei de 

uma reunião da organização e me deixei à disposição para voluntariar em 

eventos culturais e palestras. Foi assim que conheci Mélanie e Robert (Bob), 

fundadores da organização, com quem estreitei os laços no ano de 2017. 

Enquanto trabalhava na ONG, tentei o processo seletivo para voluntariar nas 

aulas de português na Cáritas, passando para a vaga de apoio pedagógico no 

ano de 2017, também. 

Desempenhei papéis diferentes nas duas organizações: na Mawon 

atuava nos eventos culturais, principalmente, intermediando oficinas de música 

e dança, além das atividades com crianças. Durante todo o ano de 2017, atuei 
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pontualmente em eventos como a Feira Chega Junto, promovendo workshops 

de música e brincadeiras para crianças, além de desenvolver com Bob 

atividades também para crianças em escolas públicas e na Maison de France, 

parcerias que firmamos para encontros mensais temáticos com o ensino da 

cultura e história de países francófonos no mundo todo. Dei continuidade aos 

projetos em 2018, mas neste mesmo ano passei a frequentar o escritório da 

Mawon, ajudando em atividades burocráticas e relativas à comunicação digital 

da organização.  No final do ano, ajudei a promover o evento ―Conexão de 

Natal‖ na Maison de France, em que diversas pessoas que constituem a rede 

da Mawon foram convidadas para apresentações musicais, teatrais e de dança, 

além de atividades para crianças durante toda a tarde. Em 2019, intensifiquei 

minha frequência no escritório, que ia de três a quatro vezes por semana. No 

mesmo ano, houve a contratação em massa de imigrantes para trabalhar em 

uma empresa de separação de resíduos, seleção na qual participei do 

processo de triagem durante alguns meses, além de reuniões para atender às 

necessidades de empregados e empregador. Durante todo o ano de 2019 

trabalhei no site da organização e na área de comunicação digital, pública e 

empresarial e na captação de pessoas para resolução de documentação 

acerca do visto de permanência no Brasil. No final do ano houve outro evento 

de encerramento, ―Raízes e Conexões‖, no qual participei na preparação antes 

e durante do dia do evento.  

Já na Cáritas, quando entrei em 2017, trabalhava diretamente com a 

coordenadora pedagógica, atuando como apoio: Frequentava a Cáritas uma 

vez por semana, às terças-feiras, separando material didático para as 

professoras, imprimindo papéis, marcando presença dos alunos, recolhendo 

carteirinhas e ajudando a coordenadora a organizar planilhas e notificações. No 

final do ano de 2017, ao saber que uma das professoras iria deixar de 

voluntariar, a coordenadora me ofereceu a vaga como professora de português 

para anglófonos. Continuei, então, a trabalhar às terças-feiras, mas deixei de 

ter contato direto com a coordenadora e de ir à Cáritas, de forma que apenas ia 

para a UERJ (onde são ministradas as aulas de português), encontrava os 

alunos, dava a aula e voltava para casa. Passei a participar, também, de 
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reuniões de professores mensais para organização do curso de português e 

desempenho esta atividade até o presente momento. 

Nesse contexto surgiu minha pesquisa sobre o tema da imigração. 

Durante minhas vivências com esses imigrantes e refugiados, me aproximei 

mais de pessoas de nacionalidades africanas e do Caribe - como os haitianos - 

não obtendo tanto contato com os árabes, como era meu interesse inicial. Aos 

poucos pude perceber as dificuldades que o termo refugiado carrega, me 

atentando à complexidade das diversas formas de imigração. O 

aprofundamento no tema me fez perceber que existe um olhar romantizado 

sobre o refúgio, enquanto que outros tipos de imigrantes podem ter histórias 

tão parecidas quanto, não sendo enquadradas no status por causa das 

especificidades da legislação. 

Ao longo do segundo e terceiro capítulos analisarei a definição e 

compreensões do conceito de refugiado, que podem impactar tanto na vida 

social como burocrática de um imigrante. Através de pesquisa bibliográfica, 

legal e empírica o termo aparece em diferentes níveis e se mostra urgente a 

discussão sobre as diferentes formas de nomenclatura no âmbito dos estudos 

migratórios.  

A presença do termo ―integração‖ neste trabalho se mostrou necessária 

através da utilização da palavra em diversos documentos, discursos e 

descrições relativas às instituições e atividades que fazem uma suposta ligação 

entre imigrantes e sociedade de chegada: de algum modo, o termo aparece 

enquanto facilitador do processo de socialização desses estrangeiros. Ao longo 

da minha pesquisa, pude perceber que o termo era utilizado de diferentes 

formas por diversas instituições e um dos meus interesses é o de compreender 

a relevância desse termo para a Mawon, uma vez que os integrantes da 

instituição demonstram ter críticas às formas usuais do seu uso. 

As vivências que experienciei me levaram a buscar compreender as 

ligações entre imigrantes e as organizações que os acolhem, além de pensar 

em conceitos fundamentais para a facilitação (ou empecilho) de estadia dessas 

pessoas no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, através da burocracia, 

da língua e das redes estabelecidas ou pré-estabelecidas no país. 
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Nas próximas páginas, pretendo analisar fatores importantes para a 

pesquisa sobre imigração no contexto brasileiro. Para tal, no primeiro capítulo 

(introdutório), descrevo minha entrada em campo e meu interesse pelo tema; 

faço o levantamento de dados sobre refúgio no Brasil, contextualizando as leis 

sobre refúgio e imigração que estão em vigor e as instituições que promovem a 

identificação, documentação e manutenção destes imigrantes no país; e, por 

fim, evidencio as perguntas que este trabalho pretende responder, articuladas 

aos conceitos-chave que guiarão as descrições da pesquisa, da metodologia 

escolhida e da bibliografia necessária. 

Ainda na introdução, pretendo elucidar os passos da pesquisa 

imigratória no mundo através de um panorama sucinto e geral que aborda as 

pesquisas sobre imigração no norte global e o surgimento do chamado 

―problema migratório‖. Também abordarei as mudanças recentes nos estudos 

migratórios globais e o entrecruzamento de aspectos que hoje são necessários 

para explicar de forma cada vez mais detalhada o processo migratório em 

escala mundial. 

No segundo capítulo, darei atenção a duas instituições que trabalham 

diretamente com imigração no Rio de Janeiro: a Cáritas Arquidiocesana e a 

Mawon. Articularei os objetivos e valores pregados pela segunda organização 

em comparação com a primeira, associando a fala e vivência dos fundadores e 

dos imigrantes atendidos. Também promoverei uma breve discussão sobre o 

Terceiro Setor no Brasil de forma a localizar o leitor no âmbito das 

organizações não governamentais. Demonstrarei quais são os pontos de 

diferenciação da Mawon e verificar se efetivamente o trabalho que desenvolve 

tem abordagens distintas de instituições que trabalham com esse público há 

muito tempo, como é o caso da Cáritas.  

No terceiro capítulo, me ocuparei da discussão sobre categorias de 

classificação dentro e fora do âmbito institucional, principalmente da discussão 

da diferença entre imigrante e refugiado, trazendo novas perspectivas acerca 

de nomenclatura e diferenciações que são utilizadas legalmente e socialmente. 

A partir de categorias de classificação empíricas e estatais, trabalhei o conceito 

de governamentalidade em Foucault (1979), na tentativa de explicar estas 
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formas de classificação. Discutirei, ainda, as percepções de identidade a partir 

da ótica de Brubaker, Cooper (2000) e do transnacionalismo através do olhar 

de autores decoloniais1 (QUIJANO, 2005, 2009; MIGNOLO, 2015; CÉSAIRE, 

1978; GROSFOGUEL, 2007; BOAVENTURA SOUZA SANTOS, 2004), 

buscando trazer elementos de falas de meus interlocutores africanos. 

No capítulo de conclusão, retomarei os conceito trabalhados nesta 

dissertação, articulando os conceitos que norteiam esse trabalho 

(governamentalidade, transnacionalismo e identidade) através de empiria e 

exemplificações. Pretendo, assim, chegar às minhas conclusões finais 

analisando a rede de relações da Mawon, utilizando-me de perspectivas 

empíricas, teóricas e burocráticas durante o processo. 

 

                                                           
1
 A colonialidade pode ser compreendida como o passo seguinte à colonização: na colonização, se 

legitima a supremacia de um povo (no caso, europeu) sobre outro, a partir de práticas de expropriação, 
violência e exploração. Já a colonialidade se concretiza através da burocracia e da subjetividade, como 
instituições e linguagens. A importância de tratarmos da colonialidade é a de entender que a 
modernidade só existe com ela. Os processos que se desenrolam na atualidade são fruto de uma 
história global que instaurou uma supremacia europeia, através dos movimentos colonizadores e 
exploratórios de séculos passados. 
A colonialidade cria laços entre todo o mundo, conectados pelo centro que é a Europa. Entretanto, essa 
conexão mostra-se desigual, dando absoluta atenção ao Ocidente e ao que acontece nesses espaços e 
ignorando o que acontece no resto do mundo, ou simplesmente categorizando-o como inferior em 
diversos aspectos: institucionais, intelectuais e culturais. O domínio colonial europeu se deu em todas as 
regiões do planeta incorporando-as a um “sistema-mundo”, que serve de sustento para a soberania 
ocidental (QUIJANO, 2005) É nesses termos que apresentamos o termo da colonialidade ligada, 
necessariamente, à modernidade. Uma não existe sem a outra e só conseguimos compreender a 
modernidade levando em consideração um processo colonizador que perdura até hoje. É a fundição das 
“experiências do colonialismo e da colonialidade com as necessidades do capitalismo” que se dá a 
modernidade (QUIJANO, 2009). E Mignolo e Pinto completam a análise afirmando que existe uma dupla 
face da modernidade, na qual há “de um lado, a retórica da salvação e bem-aventurança por meio do 
progresso e do desenvolvimento e, de outro, [...] a violência, a exploração e a expropriação necessárias 
à realização da promessa de salvação” (2015). 
A decolonialidade é um termo utilizado de forma crítica às matrizes de poder colonial, visando pensar a 
modernidade desatrelada da hegemonia ocidental e ao histórico de colonização da atualidade. Aimé 
Césaire (1978) criticou o pensamento universalista europeu, especificamente o pensamento marxista 
eurocêntrico, afirmando que há novas possibilidades de pensar o “universal” em termos de coexistência 
de diferentes indivíduos e sociedades. 
A produção de conhecimento e poder universalista que Césaire  (1978) critica se reproduz nos espaços 
não ocidentais, negando particularidades de formas de cultura e organização de povos originários dos 
diferentes continentes. Se o poder hegemônico ocidental se dá de forma vertical, Césaire propõe uma 
forma que seja horizontalizada entre todas as sociedades, considerando as particularidades de cada 
uma. Pensar essa horizontalidade advém de um pensamento também universalista, mas que não seja 
embasado em conceitos de uma cosmologia e epistemologia ocidental. Um pluri-verso ao invés de uni-
verso. 
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1.2. Refúgio no Brasil 

 

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

Brasil tem ganhado visibilidade em discursos políticos e na mídia nacional, mas 

quando falamos sobre deslocamento forçado, não necessariamente falamos 

sobre refugiados ou solicitantes de refúgio, de acordo com a lei. Conforme 

dados do relatório ―Tendências Globais – Deslocamento Forçado em 2018‖ 

(2019), do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 

em 2018 eram 70,8 milhões de pessoas forçadas a deslocar-se no mundo. São 

25,9 milhões de refugiados, 41,3 milhões de deslocamentos internos e 3,5 

milhões de solicitantes de refúgio. Só no ano de 2018, foram contabilizados 

13,6 milhões de novos deslocamentos, o equivalente a 37.000 pessoas 

forçadas a saírem de suas casas diariamente. Os locais que mais recebem 

essas pessoas são países em desenvolvimento, tais como Turquia, Paquistão, 

Uganda, e Sudão, respectivamente e em números absolutos2. 

No Brasil, em 2018, existiam 11.231 refugiados reconhecidos e 161.057 

solicitações de reconhecimento em trâmite. 51% desses 11.231 são sírios. As 

solicitações de refúgio, entretanto, mostram números um pouco diferentes: em 

2018 foram 61.681 solicitações advindas de venezuelanos, seguido de 7.030 

de haitianos, 2.749 de cubanos, 1.450 de chineses e 947 de bangladenses. Na 

lista ainda podemos encontrar solicitações de pessoas advindas de Angola, 

Senegal, Síria e Índia, respectivamente3. 

Os números trazem uma contradição: o Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE) reconheceu, respectivamente, sírios, palestinos, 

congoleses, cubanos e paquistaneses refugiados no ano de 2018, totalizando 

666 casos de refúgio de pessoas advindas destes cinco países, os primeiros a 

aparecerem no ranking, dentre os 777 reconhecimentos gerais, que incluem 

também países como Afeganistão (11 pessoas reconhecidas), Angola (10), 

Burundi (7), Marrocos (7), Nigéria (7), Venezuela (5) e outros (64). O que 

acontece com as outras solicitações de refúgio? Para responder essa questão 

                                                           
2
 UNHCR. “Global Trends – Forced Displacement in 2018”, 2019. <http://tiny.cc/fduhjz> Acesso em 

02/02/2020. 
3
 CONARE. “Refúgio em números – 4ª edição”. <https://www.justica.gov.br/seus-

direitos/refugio/refugio-em-numeros>. Acesso em 02/02/2020. 
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é preciso primeiro compreender como uma pessoa se enquadra no conceito de 

refugiado, sendo alguém 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‖4. O conceito foi concebido na Convenção de 

Genebra de 1951, após a Segunda Guerra Mundial. 

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 de refúgio. 

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 

ao voto, somente à voz (HAMID, 2012). 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; 

                                                           
4
 Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951) 

<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convenc
ao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados>. Acesso em 04/04/2019. 
5
 Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). 

<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convenc
ao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados> Acesso em 04/04/2019. 
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III – devido a grave e generalizada violação de direitos 
humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para 
buscar refúgio em outro país. 

 
 

No caso da solicitação de refúgio, dependendo da história e dos motivos 

do solicitante, o CONARE pode, ou não, aceitar conferir o status de refugiado. 

É nesse sentido que a Mawon não faz diferenciação de refugiados e imigrantes 

em geral, por acreditarem que um estrangeiro pode não conseguir o status, 

mas ainda assim estar em situação de vulnerabilidade e, às vezes, 

impossibilitado de retornar ao seu país. 

O refúgio está inserido na discussão global sobre direitos humanos, 

especialmente no que tange aos refugiados no pós Segunda Guerra Mundial. 

Os direitos humanos englobam direitos civis, políticos, sociais, econômicos e 

culturais dos seres humanos, tendo como objetivo serem gozados 

universalmente por todos os indivíduos que guardem uma única semelhança: a 

de pertencer à raça humana. 

 O humanismo na Grécia Antiga valorizava a racionalidade através do 

exercício da cidadania, cidadania esta que habilitava os homens livres a terem 

acesso a direitos, a serem iguais perante a lei e à possibilidade de fala na 

construção e pensamento da pólis (MINOGUE, 1998). Não desfrutavam desses 

‗direitos‘ os homens escravizados ou as mulheres; estes eram reconhecidos 

como inferiores e, portanto, não capacitados para participarem da vida política 

em sociedade. 

 É só com a tradição cristã que a ideia de universalidade da natureza 

humana aflora através de uma fraternidade divina em conexão com Deus 

(SILVA, 2016). Com o tempo surgiram novas correntes teóricas que 

procuravam explicar a universalidade e dignidade humana através do direito 

natural, como faziam os jusnaturalistas. A premissa do jusnaturalismo é a 

fundamentação do direito na racionalidade, na equidade e no pragmatismo. 

Thomas Hobbes já dizia que o primeiro direito natural dos seres humanos seria 

a preservação da vida, garantindo os meios para sua autopreservação, junto 

com a liberdade (SILVA, 2016). 
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 O terceiro movimento na consolidação dos direitos humanos foi através 

da assinatura da Carta Magna pelo reio João da Inglaterra no ano de 1215. A 

Carta Magna definia que mesmo o rei deveria respeitar os direitos do povo, 

como o direito à propriedade, à liberdade da Igreja perante o governo e o 

direito ao julgamento. Mesmo com o avanço, ainda não havia um caráter 

universalista na aplicação desses direitos, cabendo apenas aos cidadãos 

ingleses. 

 Para Silva, os direitos humanos só passaram a ter um impacto efetivo a 

partir da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 

1776 e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Para a 

autora, ambas as declarações são ―produtos dos ideais liberais, que 

ocasionaram a derrubada do absolutismo político e a ascensão da soberania 

popular‖ dando um significado civil e individual aos direitos humanos (SILVA, 

2016). 

 A pretensão dos direitos humanos era contemplar todos os seres 

humanos, porém a aplicabilidade desses direitos depende de aspectos 

culturais em diferentes sociedades. Silva acredita que existem controvérsias 

entre universalismo e particularismo quando os direitos humanos são tratados 

em âmbito internacional. Para ela, os direitos humanos ―são idealizações 

espaço-temporais e sociopolíticas, cujo fundamento e conteúdo variam 

juntamente com as diferentes sociedades‖ (SILVA, 2016) o que gera debate na 

formalização desses direitos. 

A dificuldade de universalização desses direitos leva a inúmeros debates 

dentro de um campo que se debruça especialmente em conceitos jurídicos e 

práticas políticas ocidentais, parte de uma ‗cidadania universal‘. Com a 

problemática de um suposto universalismo, o multiculturalismo procura abarcar 

critérios através do relativismo cultural dos direitos humanos, buscando 

encontrar um diálogo entre diferentes valores e costumes (BARRETO, 2004). 

Alguns autores, ainda, acreditam que só uma compreensão multicultural é 

capaz de abarcar as diferentes formas de concepção do conceito de dignidade 

humana (SANTOS, 2004). 
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1.3. Um breve panorama dos estudos migratórios no mundo 

 

 Para compreender o ―problema imigratório‖ e como esse assunto se 

tornou mais alarmante nas últimas décadas, é necessário realizar um 

panorama geral – desde mundial a local – sobre como a imigração foi tratada e 

estudada desde o século XIX até os dias atuais. O objetivo de muitos 

estudiosos nos dias atuais é o de desconstruir a ideia de imigração enquanto 

problema mundial, percebendo-a enquanto fluxos que sempre existiram e 

sempre vão existir, guardadas as proporções relativas à evolução tecnológica. 

 Nas próximas páginas pretendo explicar o campo de estudos onde 

germinaram as ideias relativas à imigração e como esses estudos 

influenciaram e influenciam o modo como ainda se enxerga a imigração em 

nível global. 

 

 Os estudos sobre migrações não tinham significativa relevância na 

virada do século XIX para o século XX. Autores clássicos como Marx, Malthus, 

Weber e Durkheim analisavam o processo migratório enquanto consequência 

do desenvolvimento capitalista, junto ao processo de urbanização e 

industrialização. Malthus explicava o fenômeno migratório enquanto 

decorrência da superpopulação e da fuga da miséria; já Marx se atentava às 

mudanças econômicas e políticas em países do Reino Unido e na França, 

enquanto exerciam coerção militar em camponeses e pequenos proprietários; 

Durkheim percebia os fluxos de pessoas enquanto um processo retilíneo de 

quebra com as solidariedades mecânicas; e Weber se concentrava no 

resultado da industrialização e do crescimento capitalista, aliado à importância 

da religião.  

A partir do século XX começam os estudos sobre migração nas ciências 

sociais, principalmente porque cidadãos europeus estavam indo para países do 

―novo mundo‖, como os Estados Unidos. Nesse momento o fenômeno 

migratório assume importância acadêmica materializada num ―problema‖ de 

cunho social. Para Denise F. Jardim, a popularização do estudo da migração 

relacionado a um ―problema imigratório‖ dá margem para que as ferramentas 
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de governamentalidade regulem os corpos dessas pessoas em trânsito, na 

busca de uma singularização do sujeito, visando o controle em um território. 

 A Escola de Chicago passa a estudar esses novos fluxos migratórios, 

desenvolvendo diversas análises sobre o estudo pioneiro de Thomas e 

Znaniecki (1918) sobre a onda de imigração polonesa para o continente 

americano no final do século XIX. Surge o termo melting pot: uma designação 

ao processo de assimilação de imigrantes em terras norte americanas, não 

implicando num total abandono de seus valores e modos de vida originais. O 

melting pot se cristalizaria na criação de grupos cada vez mais amplos e 

inclusivos, mas a Escola de Chicago sofreu críticas relativas ao termo, uma vez 

que não abarcava a complexidade dos processos de colonialismo e 

imperialismo; o que se deu foi a transformação dessas comunidades enquanto 

grupos étnicos. Os pressupostos assimilacionistas, portanto, não se 

concretizaram (SASAKI; ASSIS, 2000). 

Os estudos recentes sobre imigração tem relação direta ao impacto 

econômico dos fluxos de pessoas em escala mundial. O ―problema imigratório‖ 

enquanto objeto sociológico perpassa muitos destes aspectos econômicos: 

uma abordagem econômica simplista sobre o fenômeno imigratório enquanto 

―problema‖ se pautaria a partir dos fluxos de pessoas advindas de locais 

pobres (ou em desenvolvimento) para locais ricos, visando melhorar suas 

condições de vida. Mas o maior número de deslocamentos mundiais se dá 

internamente, e mais, as migrações do sul para o norte global são pequenas 

comparadas às migrações sul a sul (SHUERKENS, 2016). 

Novas perspectivas econômicas pensam que as decisões migratórias 

são tomadas por grupos relacionados, como famílias, no intuito de maximizar a 

renda compartilhada (STARK & BLOOM, 1985). Estas novas contribuições 

trazem um elemento essencial para a análise do processo migratório enquanto 

um movimento coletivo, ao invés de individual, como pensavam estudos 

anteriores. 

Análises das décadas de 1960 e 1970 já demonstravam a importância 

das redes sociais no cenário das migrações globais, como sugeriram G. 
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Anderson (1974), J.S. e L.D. MacDonald (1964) e P.N. Ritchie (1976)6, 

ressaltados por Monica Boyd (1989). Mesmo assim, a atenção para as redes 

de amigos e familiares no impacto da vida desses imigrantes se deu, 

consistentemente, a partir da década de 1980. Desde antes da década de 1980 

os estudos se concentravam, essencialmente, no Norte global, em países 

como o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá. A produção de 

conhecimento advinha de áreas como Direito, Antropologia, Ciência Política, 

Sociologia, Relações Internacionais e Geografia e buscava atender os 

interesses dos países hegemônicos, legitimando práticas estatais relativas ao 

controle de imigrantes (MOREIRA, 2017). É nesse momento que os fluxos 

imigratórios tornam-se um ―problema imigratório‖ a ser solucionado a partir de 

práticas já pré-estabelecidas nestes países. 

Para muitos autores, se houvesse um marco do estudo das migrações 

como conhecemos atualmente, seria a publicação da revista acadêmica nova 

iorquina International Migration Review, de 1981 (BLACK, 2001). Stein e 

Tomazi (1981) prezaram, nesta edição da revista, por um olhar compreensivo, 

histórico, interdisciplinar e comparativo nos padrões imigratórios. Em 1982, 

Barbara Harrell-Bond fundou o mais importante centro de estudos sobre o 

tema: o Refugee Studies Center, na Universidade de Oxford. O papel da 

instituição foi fundamental no aprofundamento dos estudos sobre fluxos 

migratórios, tendo influência direta em órgãos como o UNHCR (United Nation 

High Comissioner for Refugee). 

Neste ponto (a partir da década de 1980) separam-se os estudos 

migratórios dos estudos relativos a refúgio. O termo refúgio torna-se mais 

popular e é distinguido da imigração econômica, sendo o refugiado aquele que 

é ―forçado a migrar‖, diferentemente de alguém que migra voluntariamente. 

Essa é a pauta da discussão entre refúgio e imigração e, através da minha 

experiência em campo, percebo que cada vez mais os indivíduos que atuam na 

rede de apoio e integração de imigrantes no Rio de Janeiro questionam a 
                                                           
6
 ANDERSON, G. “Networks of Contacts: The Portuguese in Toronto”. Waterloo, Ontario: University of 

Waterloo Press, 1974. 
MACDONALD, J.S. e MACDONALD, L.D. "Chain Migration, Ethnic Neighbourhood Formation and Social 
Networks", Milbank Memorial Fund Quarterly, 42:82-97, 1964. 
RITCHIE, P.N."Explanations of Migration". In Annual Review of Sociology, Volume 2. Edited by A. Inkeles. 
Palo Alto, CA: Annual Reviews Inc. Pp. 363-404, 1976. 
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diferenciação. ―Migrar é sempre uma escolha‖, me disse Mélanie. A ideia de 

―ser forçado a migrar‖ também inclui uma escolha: para onde migrar? Porque 

há muitas possibilidades e sempre há uma atitude ativa do indivíduo que migra. 

Black define os refugiados como pessoas que têm necessidades e 

experiências particulares e que justificam ações de políticas públicas (2001). 

Para Black faltam mais estudos que aprofundem a compreensão e distinção de 

refugiados em oposição a imigrantes, o que agrega novos rótulos ao termo 

―guarda-chuva‖ de imigrantes forçados; dentro deste termo encontram-se 

buscadores de asilo (asylum-seekers7), refúgio humanitário (em determinados 

países), apátridas, exilados, ―transferidos‖ e até refugiados econômicos, que 

incluiria pessoas que são forçadas a migrar em decorrência de uma situação 

de extrema pobreza (RICHMOND, 1993). Estes termos, entretanto, ainda não 

eram amplamente utilizados na produção acadêmica global até o início dos 

anos 2000. 

A partir do século XXI os estudos migratórios passaram a atuar de forma 

mais diversificada, com olhares debruçados para questões que entrecruzavam 

a imigração com estudos de gênero, comunidades transnacionais, a ―segunda 

geração‖ de imigrantes (ou seja, filhos das pessoas que se deslocaram) e 

comparações internacionais (PORTES 1997). Entre 1998 e 2008, análises de 

periódicos norte americanos e europeus mostram o crescimento de temas 

como negritude, migração asiática, diversidade religiosa e saúde e sexualidade 

dentro do campo de análises migratórios. A partir da década de 2010 esses 

tópicos permanecem em alta, enquanto que a temática de conflitos, violência e 

migração, diáspora, transnacionalismo e narrativas de identidade ascendem 

dentro do campo de estudos (PISAREVSKAYA; LEVY; SCHOLTEN; JANSEN, 

2019). Aos poucos os estudos migratórios internacionais deixaram de ter um 

caráter tão estatístico e demográfico para utilizar perspectivas mais 

sociológicas e antropológicas, procurando temas que falem sobre a 

diversidade, gênero, cultura, mobilidade e saúde no campo das migrações 

internacionais. 

                                                           
7
 Em tradução literal. 
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Para os autores Pisarevskaya, Levy, Scholten e Jansen os próximos 

passos dos estudos migratórios internacionais provavelmente se pautarão em 

comunidades transnacionais, sistemas de Estado e uma nova ―segunda 

geração‖ (que na verdade pode ser entendida como terceira, quarta, quinta 

geração descendente dos primeiros indivíduos que migraram). As perguntas 

feitas pelos pesquisadores deixaram de ser ―quem‖ e ―o que‖ para se tornarem 

―como‖ e ―por que?‖, capilarizando novos temas relativos à imigração (2019). 

O Brasil também caminha para uma crescente produção acadêmica 

acerca do tema da imigração, demonstrando que a ascensão do tema não 

acontece apenas de países do norte global. Como veremos adiante, o fluxo 

migratório brasileiro tanto para fora quanto para dentro do país se intensificou a 

partir do período de redemocratização (pós 1980) e muitos desses fluxos têm 

sido analisados nas últimas produções acadêmicas brasileiras. 

 Já existem alguns núcleos de pesquisa que têm como objetivo articular 

os estudos migratórios no Rio de Janeiro, como o NIEM8 e o Diaspotics9. 

Dentre os periódicos da CAPES se encontram mais de 1.600 artigos com a 

temática da imigração no meio das ciências sociais. Os periódicos com mais 

publicações de artigos cujo tema é imigração são a Revista Estudos Feministas 

(UFSC), a Revista de Estudios Sociales (Uniandes), a Mediações – Revista de 

Ciências Sociais (UEL) e a revista Tempo Social (USP), respectivamente. A 

maior parte dessa produção se deu nos últimos dez anos (entre 2011 e 2019). 

Já no catálogo da CAPES, encontram-se 34 teses e 76 dissertações sobre 

imigração entre 2004 e 2009. 

 Na plataforma Sucupira, da UFRJ, as recentes pesquisas que estudam 

imigração em âmbito nacional têm um olhar debruçado à chegada de 

estrangeiros no Brasil a partir do século XIX. Os temas que mais se repetem 

são sobre a imigração asiática, africana e alemã no país, teses sobre aspectos 

legais e de acolhimento a imigrantes no país e três teses sobre brasileiros na 

América do Norte. Outros trabalhos descrevem o processo de imigração em 

                                                           
8
 Núcleo Interdisciplinas de Estudos Migratórios 

9
 Grupo de pesquisa vinculado à Escola de Comunicação da UFRJ (ECO) e ao Programa de Pós-Graduação 

em Psicossologia de Comunidade e Ecologia Social da UFRJ (EICOS) 
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determinados locais (como em Santos). Há, também, teses sobre a imigração 

de haitianos, árabes, franco guianenses e colombianos para o Brasil. 

 

1.4. Embasamento teórico-metodológico 

 

A governamentalidade, em Foucault (1979), se refere a uma Razão de 

Estado que se concretizou aos poucos, unindo instituições, análises, reflexões, 

táticas e conjunto de saberes estatais (construída através de aparelhagem e 

conhecimentos do Estado), através de práticas de poder/saber que se 

encontram nas esferas administrativas e de controle. A importância desse 

termo – e do processo de sua construção até os dias atuais – é essencial para 

compreendermos as relações de poder, soberania e administração sociais, 

importantes no campo da imigração. 

 A utilização do conceito de governamentalidade é um ponto de 

referência para entendermos o controle dos corpos e da movimentação global 

através de uma perspectiva burocrática e capilarizada. Para Denise F. Jardim 

(2017) o fenômeno migratório desafia as tecnologias de governamentalidade 

relativo à regularização desses sujeitos na entrada e saída de territórios. Ao 

mesmo tempo, a governamentalidade impossibilita a leitura do fenômeno, uma 

vez que desperta uma visão administrativa de estrangeiros, através de vistos e 

processos legais (JARDIM, 2017). 

 Utilizo-me do conceito de governamentalidade porque acredito ser uma 

perspectiva importante no processo de movimentação de pessoas no mundo, 

especificamente no Brasil, onde os processos legais e burocráticos têm 

implicação direta na vida de imigrantes. Além disso, aproveito o conceito para 

cruzar olhares antropológicos e sociológicos acerca do tema, incluindo a 

observação participante e a discriminação das observações a partir de teorias 

da Sociologia. 

 Para tanto, fiz um diário de campo sobre a minha participação no 

cotidiano da Mawon, especialmente no dia a dia do escritório da organização 

junto aos fundadores. Ao longo de meu trabalho de campo, recolhi 
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observações e informações importantes sobre a articulação, atendimento, 

financiamento e organização da instituição. 

 A organização tem trabalho burocrático durante toda a semana, mas 

promove eventos de integração entre brasileiros e estrangeiros. Esses eventos 

são parte da minha observação participante no decorrer de feiras 

gastronômicas e culturais na cidade do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de 

participar das vendas na barraca oficinal da Mawon, nos eventos 

gastronômicos, e de organizar oficinas de música, desenho e arte para adultos 

e crianças em atividades culturais junto a organizadores e amigos da 

organização. 

 Agregado ao trabalho de campo, pretendo utilizar o conceito de campos 

sociais transnacionais, um termo sugerido por Glick-Schiller, Basch e Blanc-

Szanton (1992) que se refere a uma ―nova imigração‖ através de redes e 

relações sociais no local de emigração e na sociedade de recepção. O 

transnacionalismo visa quebrar com as demarcações de Estado-nação tão 

comuns nos estudos sobre imigração, categorizando fluxos de deslocamento 

dentro de territórios pré-determinados ou grupos étnicos. O conceito propõe 

uma alternativa para unidades de análises gerais estabelecidas, visando 

pensar entidades territorializadas e desterritorializadas, nacionalizadas e 

cosmopolitas (ESCUDERO, 2018), se pautando, assim, nas múltiplas relações 

que ampliam fronteiras e dissipam paradigmas entre o local e o global. O 

transnacionalismo pensa em uma imigração onde quebram-se fronteiras 

geográficas, culturais e políticas (SASAKI, E; ASSIS, G, 2000).  

 A importância de pensar os imigrantes atuais como transmigrantes é a 

de pensá-los fora do não lugar onde lhes são subtraídas as cidadanias 

atreladas ao Estado-nação de origem, ao mesmo tempo que são identificados 

como provisórios e restritos no país de destino. Abdelmalek Sayad vê os 

imigrantes em um estado nem provisório nem permanente, ou ora provisório, 

ora permanente, e reitera que sua presença é apenas tolerada (1994). A 

condição de imigrante, portanto, assume um caráter passageiro por definição, 

uma provação que comporta em si mesma sua própria resolução. 
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 Pensar numa perspectiva transnacionalista subtrai o reducionismo da 

percepção da imigração enquanto um sujeito que simplesmente deixa um local 

e adentra outro: o que pesquisadores têm demonstrado é que o novo tipo de 

população imigrante emergente está conectada a partir de redes, atividades e 

pessoas que os conectam ao local de origem, ao local de chegada e a outros 

possíveis locais. Segundo Glick-Schiller, Basch e Blanc-Szanton (1992), os 

imigrantes mantêm relações econômicas, familiares, sociais, organizacionais, 

religiosas e políticas transpassando fronteiras (ESCUDERO, 2018). E mais: 

suas decisões também afetam seus laços e conexões em vários lugares ao 

mesmo tempo. 

 Uma das premissas do transnacionalismo, de acordo com as autoras, 

visa repensar os conceitos amplamente utilizados nas ciências sociais tais 

como nação, sociedade, cultura e grupo étnico, que restringem a percepção do 

fenômeno transnacional. Além disso, Glick-Schiller, Basch e Blanc-Szanton 

(1992) entendem que o transmigrante remodela os contextos hegemônicos a 

partir de interações e resistência, conectando-se a dois ou mais campos sociais 

ao mesmo tempo (ESCUDERO, 2018). 

O avanço nas pesquisas a partir do final do século XX, entretanto, 

começou a incluir análises que contemplam, cada vez mais, as diversas 

modulações no campo das imigrações, tais como o conceito de fronteiras 

simbólicas versus fronteiras geopolíticas e construção social de pertencimento 

versus identidade. A contribuição de Cooper e Brubaker (2000), 

especificamente para o debate sobre identidade, desconstrói o molde onde foi 

edificado o conceito de identidade a partir das análises sociais e discursos 

políticos nos Estados Unidos. Uma generosa parte da concepção da palavra foi 

solidificada nas lutas pelos direitos civis, como em defesa das mulheres, dos 

negros e dos homossexuais no país norte americano. O conceito de identidade, 

entretanto, para os autores, se edificou em cima de perspectivas que são 

difíceis de desconstruir, uma vez que ‗identidade‘ pode ser utilizada em 

diversos contextos para designar posições, por vezes, tão singulares. A 

identidade é compreendida pelos autores ―como uma categoria de análise 

política e social, por um lado, e como categoria de prática política e social por 

outro‖ (PÊPE & SANTOS, 2013). 
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A contribuição da reflexão sobre o uso do termo identidade pelos autores 

me faz refletir sobre a forma abusiva pela qual é utilizado. Os usos recorrentes 

do termo, identificados pelos autores, são: a) de interesse particular, para 

justificar um pensamento ou ação, ou pela ação política e social; b) como um 

fenômeno coletivo, com ―similaridades‖ entre os membros de um grupo; c) um 

entendimento de uma condição fundamental do ser social, justificando algo 

fundacional; d) como o desenvolvimento de um auto entendimento ou um 

entendimento de grupo (como produto de uma ação social); e) pela perspectiva 

pós-modernista de instável, múltipla, flutuante e fragmentada, como produto de 

discursos múltiplos e conflitantes (BRUBAKER & COOPER, 2000; PÊPE & 

SANTOS, 2013). Brubaker e Cooper propõem, dessa forma, a utilização de 

termos que sejam menos atrelados a ideologias e projetos políticos, tais como 

‗identificação‘, ‗autocompreensão‘, ‗comunalidade‘ e ‗conectividade‘: os 

primeiros dois termos se referindo a uma compreensão de si mesmo e os dois 

últimos sobre um sentimento de compartilhamento comum a um grupo. 

A análise do conceito de identidade de Brubaker e Cooper (2000) é 

importante no que tange as categorias de classificação que aparecem nesta 

dissertação, como refugiado, imigrante, migrante econômico, etc; a 

governamentalidade, em Foucault (1979) também se debruça em categorias de 

classificação, mas através da ótica estatal e de reprodução destas categorias, 

sendo importante para destacar de que forma os indivíduos também 

reproduzem lógicas estatais no cotidiano e como a nomenclatura pode facilitar 

ou prejudicar a vivência migrante; e o transnacionalismo, em Glick-Schiller, 

Basch e Blanc-Szanton (1992), visa explicar um movimento global de redes 

transnacional, em que pessoas estão conectadas umas a outras – 

especialmente a pessoas de mesma nacionalidade – para que o processo de 

mobilidade seja mais seguro e objetivo. 

Um de meus objetivos com o início desta pesquisa era buscar as redes 

transnacionais de imigrantes através da entrada na organização Mawon. 

Entretanto, com o passar do trabalho de campo, percebi que o conceito não 

poderia dar conta de explicar a articulação de redes de meus interlocutores no 

Rio de Janeiro e seus vínculos com a Mawon. No capítulo 3 desenvolvo o 

conceito de transnacionalismo e nas considerações finais exponho o porquê de 
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o termo não explicar o que ocorre com os estudos de caso apresentados neste 

trabalho. 

 É nesse cenário que edifico minha pesquisa: a partir da construção 

teórica dos autores citados, observação participante e entrevistas. Acredito que 

a junção destes três fatores enriquece a pesquisa e me mantendo mais atenta 

às observações em campo.  

Os conceitos que direcionam este trabalho são o de 

governamentalidade, em Foucault (1979); transnacionalismo, em Glick-Schiller, 

Basch e Blanc-Szanton (1992); e identidade, em Brubaker e Cooper (2000). 

Outras autoras, entretanto, se mostraram essenciais para a construção deste 

trabalho, como Sasaki e Assis (2000), Julia Bertino Moreira (2017), Sonia 

Hamid (2012), Camila Escudero (2018) e Denise Jardim (2017). 

O presente trabalho tem, portanto, o intuito de analisar a rede de 

relações que se dão através da organização Mawon, incluindo a importância 

dessas conexões para os imigrantes atendidos. Pretendo também tratar da 

relevância de nomenclatura e vistos adquiridos por esses imigrantes (refugiado, 

solicitante de refúgio, migrante econômico, visto humanitário, etc) e analisar 

qual o papel das categorizações no controle de entrada, saída e permanência 

desses sujeitos através do olhar do Estado. 
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2. As Instituições que trabalham com imigração no RJ 

 

 O conceito de Terceiro Setor engloba diferentes organizações sociais, 

como entidades sem fins lucrativos, projetos sociais ligados diretamente a 

empresas privadas, instituições filantrópicas e as ONGs (organizações não 

governamentais) (CARRION, 2000). 

 Durante o período de Ditadura Militar algumas mobilizações sociais 

emergiram em busca de democracia e fim das torturas e autoritarismo. As 

primeiras organizações populares surgiram enquanto oposição política ao 

regime e germinaram o que posteriormente seriam as organizações não 

governamentais (KALDOR, 2003). As ações dessas organizações viriam a 

complementar o trabalho que já vinha sido feito através de ONGs 

internacionais, como a Anistia Internacional e a Cruz Vermelha, que voltavam 

seus olhos para o Brasil e para a América Latina por causa das ditaduras 

instauradas e das sistemáticas violações de direitos humanos (SILVA, 2016). 

 De acordo com Lima Neto (2013), existem três momentos no campo de 

construção das ONGs no Brasil, sendo a primeira ocorrida na década de 1950 

onde pessoas envolvidas com a Igreja Católica passaram a assimilar ideais de 

esquerda e de justiça social e passaram a se mobilizar com instituições de 

assistência social; a segunda na década de 1970, com organizações da 

sociedade civil que tentavam fazer oposição direta ao Regime Militar; e a 

terceira na década de 1990, onde as ONGs não necessariamente faziam 

oposição ao governo, passando por um processo de profissionalização e 

atuando, muitas vezes, como braço do Estado (LIMA NETO, 2013) 

 Não existe uma definição consensual específica sobre o que significa 

‗organização não governamental‘. Para Silva (2016) sua compreensão 

perpassa papéis políticos e sociais, sendo as ONGs mais definidas por suas 

ações do que por qualquer outra coisa. A autora explica que existem 

explicações que se baseiam na independência que as organizações não 

governamentais têm do Estado e de seu caráter voluntário, sem fins lucrativos, 

que recebem doações e realizem atividades ligadas a questões sociais 

(LANDIM, 2010). 
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 Diversas são as classificações existentes dentro do Terceiro Setor e, 

num senso popular, quando se fala em Terceiro Setor pensa-se imediatamente 

em organizações não governamentais. Para Alves, o termo ONG serve como 

um ―guarda-chuva‖ para organizações que incluem: voluntariado, contratação 

de serviço público, organizações populares e gongos (do inglês, ‗governmental 

NGOs‘, ou ONGs governamentais) (ALVES, 2002). 

 Com o período de redemocratização do país (a partir da década de 

1980), o Terceiro Setor e algumas ONGs começaram a atuar em parceria com 

o Estado, acessando localidades onde, teoricamente, o Estado não conseguia 

acessar. Esse tipo de parceria, entretanto, não significa que essas 

organizações não possam ter um posicionamento crítico em relação ao Estado. 

O papel das organizações não governamentais (mesmo que, na maioria das 

vezes, não possam tomar ou participar de decisões) é o de contribuir na 

identificação de reclamações e preferências sociais, gerando informações, 

agindo como defensores dos direitos dos cidadãos e pressionando decisões do 

governo. 

 Em 1994, constatou-se que o terceiro setor cresceu exponencialmente, 

além de ter movimentado recursos financeiros, gerando empregos e sendo o 

nicho mais lucrativo na economia norte-americana dos 20 anos anteriores 

(DRUCKER, 1994). Já no Brasil, as ONGs mais antigas em 2005 não tinham 

mais que 30 ou 40 anos de idade, nascendo nas décadas de 1960, 1970 e 

1980 (MATTOS, 2005). Nesse período, entre décadas de 1960 e 1980, no 

contexto de ditadura militar, pertencer a ONGs significava oposição aos 

governos vigentes, cenário que se modificou a partir da década de 1980: o 

Terceiro Setor passou a atuar como aliado do Governo, atuando na formulação 

e execução de políticas públicas (MATTOS, 2005). 

 Alguns autores discutem as dicotomias presentes no Terceiro Setor, 

especificamente nas ONGs: por um lado, são organizações da sociedade civil, 

que atuam em recortes específicos para beneficiar o cotidiano de determinada 

comunidade e/ou nicho; de outro, são dependentes do Estado, de doações e 

de vínculos institucionais com grandes empresas privadas (TEODÓSIO, 2012; 

NETO, 2013; MATTOS & DRUMMOND, 2005). 
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 O caso da Cáritas Arquidiocesana se encaixa perfeitamente nesse 

padrão: com o apoio financeiro do CONARE e do ACNUR, tornou-se o órgão 

responsável por todas as solicitações de pedido de refúgio em diversos 

estados, como Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Velho (RO), Recife 

(PE), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Brasília (DF) e Boa Vista (RR). A 

organização atua em parceria com o Estado, sendo o órgão oficial para onde 

são encaminhados solicitantes de refúgios a partir da Polícia Federal. 

 A história da Cáritas Arquidiocesana e sua atuação diz muito sobre a 

construção do Terceiro Setor no Brasil. Desde a tradição de expedições 

missionárias que datam de alguns séculos atrás até a emergência do Terceiro 

Setor no século XX pode-se ver uma marcante presença das igrejas cristãs e 

do assistencialismo a partir da caridade. Para Lima Neto (2013) a Igreja 

Católica foi a primeira instituição a impulsionar a prática de caridades para os 

pobres ou desfavorecidos desde o período da Idade Média. No Brasil foi 

durante a colonização que a Igreja Católica iniciou atividades missionárias e de 

caridade no país. 

 Até meados do século XX as organizações filiadas a igrejas eram as 

mais importantes no Terceiro Setor, hoje categorizadas como organizações 

filantrópicas. A filantropia se define no assistencialismo às pessoas pobres, 

miseráveis e enfermas e se materializa em orfanatos, abrigos, centros para 

indigentes, hospitais, creches e serviços sociais na área da saúde e da 

educação (LIMA & MURARO, 2003). 

 

 Existem algumas organizações que trabalham com imigrantes e 

refugiados no Rio de Janeiro, dentre elas a Cáritas Arquidiocesana, a Mawon, 

o CEPRI10, o RedeMir11 e a Associação São Vicente de Paulo – Centro de 

                                                           
10

 Centro de Proteção a Refugiados e Migrantes, localizado na Fundação Casa de Rui Barbosa, em 
Botafogo. Atende gratuitamente solicitantes de refúgio, refugiados e imigrantes contando com o apoio 
do ACNUR, OIM, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello e do CONARE.  
11

 O RedeMir é uma rede que agrega diversas instituições no Brasil, articulada pelo Instituto Migrações e 
Direitos Humanos com apoio do ACNUR. 
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Apoio aos Refugiados12. Meu intuito neste capítulo é o de descrever a criação e 

atuação de duas delas: a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e a Mawon. 

Procurei caracterizá-las a partir de conteúdos institucionais, de falas e 

entrevistas com integrantes e voluntários e a minha experiência etnográfica, 

apoiada em autores que falam sobre o tema. 

Comecei a pesquisar sobre as organizações no início do ano de 2017 e 

me engajei de forma participante em ambas no segundo semestre do mesmo 

ano. Assim, meu objetivo neste capítulo é comparar duas esferas que 

trabalham com imigrantes no Rio de Janeiro: a Cáritas enquanto braço do 

CONARE, com respaldo legal para fazer a ponte burocrática entre solicitantes 

de refúgio e o Estado, contando com programas de ―acolhimento‖ e 

―integração‖, como cursos e oficinas de aperfeiçoamento profissional e da 

língua portuguesa; e a Mawon, organização independente que presta serviços 

legais a imigrantes no acompanhamento de seu processo de reconhecimento 

jurídico enquanto residentes no país, além de promover eventos culturais e 

cursos de empreendedorismo e línguas. Aproveitarei para citar a situação de 

pessoas de diferentes nacionalidades no processo legal de reconhecimento e 

como a legislação brasileira trata de distintas maneiras a concessão de visto de 

acordo com o país de origem do imigrante. 

A importância dessa comparação se dá na compreensão do papel que a 

Mawon performa na vida desses imigrantes: qual a relevância da organização 

para os imigrantes atendidos? De que forma a organização se estrutura, se não 

conta com aparato e subsídio estatal? Qual a perspectiva dos fundadores e 

organizadores sobre a importância de seu papel para os imigrantes que 

atendem? 

Nas próximas páginas pretendo mostrar uma perspectiva geral das 

organizações no intuito de responder essas perguntas. 

 

                                                           
12

 O Centro de Atendimento aos Refugiados, também em Botafogo, foi inaugurado em abril de 2019 e 
presta serviços a solicitantes de refúgio e refugiados durante a semana, fazendo encaminhamentos às 
redes socioassistenciais. 
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2.1. A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro 

 

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‖13. 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 danos14. 

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 do 

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. 

                                                           
13

 http://caritasrj.wordpress.com/, acesso em 19/04/2019. 
14

 http://caritasrj.wordpress.com/, acesso em 19/04/2019. 

http://caritasrj.wordpress.com/,
http://caritasrj.wordpress.com/
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Quando tratamos do assunto de refúgio no Brasil, há um tripé essencial 

formado pelo ACNUR, pelo CONARE e por instituições como a Cáritas que, 

atuando em conjunto, permitem que decisões sobre esse tema se concretizem. 

O 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 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 
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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, 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, 

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. 

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 
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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. 

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 do 

ACNUR e um representante da sociedade civil. O GEP, então, elabora um 
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parecer sobre o caso e o apresenta em reunião do CONARE, deferindo ou 

aceitando a solicitação de refúgio. 

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 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 
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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 aspecto. 

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. 

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 
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Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)15 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. 

O Brasil e, mais especificamente, o Rio de Janeiro acolhe um grande 

número de congoleses, de acordo com dados do 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 
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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 formavam o grupo mais atendido na Cáritas durante meu 

período de trabalho de campo no ano de 2017 e início de 2018. 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 eram os principais ―usuários‖ de atividades que compõem o 

setor de integração, sendo a nacionalidade predominante nas aulas de 

português. 

 No final de 2018 e início de 2019 o cenário mudou um pouco: o grupo de 

congoleses ainda é significativo nas aulas ministradas em francês, mas a 

chegada deles tem diminuído e, portanto, sua frequência nas aulas também. As 

aulas de português, teoricamente, são para que os solicitantes de refúgio e 

refugiados adquiram um conhecimento mínimo da língua para poderem 

brevemente ―caminharem com as próprias pernas‖. Logo, a permanência média 

de um aluno no curso é de seis meses a dois anos. Hoje, no curso de 

português, são os venezuelanos que mais se destacam como grupo 

predominante: no final do ano de 2018 houve a necessidade de criar mais uma 

turma para falantes de espanhol por causa da entrada massiva de 

venezuelanos no estado do Rio de Janeiro. 

 O setor de integração da Cáritas se volta especialmente para duas 

questões: educação e trabalho. Estariam incluídas 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 
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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 iminência de perderem seus empregos de uma hora para 

outra, já que não têm vínculos legais com seus empregadores. 

 Em meu trabalho de campo acompanhando as aulas de português para 

os solicitantes em 2017, 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. 

 Não foi muito diferente quando assumi a turma intermediária para 

falantes de inglês no segundo semestre de 2018: na época minha turma 

contava com cinco alunos, todos homens advindos de países africanos. Dentre 

eles, dois de Serra Leoa, dois da Nigéria e um de Uganda. Todos eles 

continuaram a frequentar as aulas em 2019 e, de fato, a formalidade que me foi 

passada ao entrar na instituição como apoiadora do curso de português já não 

era mais tão seguida: por vezes já troquei contato com eles quando sabia de 

alguma vaga de trabalho ou ajudei a corrigir mensagens em português para 

que eles pudessem mandar em situações formais. Também nos abraçamos e 

conversamos sobre amenidades, ao invés de ter uma distância requerida pelos 

papéis de aluno e professor. A coordenadora atual, que já foi professora na 

turma de falantes de inglês, nunca recriminou nenhum professor e mantém 

uma relação afetuosa com seus ex-alunos. 
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 No geral, mesmo com essas ―fugas da formalidade‖ que vivenciei 

durante as aulas de português, a Cáritas, enquanto instituição, trabalha a partir 

de uma perspectiva pautada na governamentalidade, 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. 

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 (PERIN, 2014, p. 

327). 

Vemos, então, a Cáritas e 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. Já os funcionários – os que atendem 

pessoalmente refugiados e solicitantes de refúgio – tendem a ter um olhar um 

pouco mais humanizado: a burocracia é importante, mas os assistentes sociais, 

professores e coordenadores voltam um olhar afetuoso aos imigrantes. Acima 

dos funcionários há regras pré-estabelecidas e reuniões periódicas para 
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conferir se o trabalho está sendo feito como deve ser, mas existem ―fugas‖ 

dessa formalidade em diversos momentos no dia a dia da instituição. 

Entretanto, o intuito institucional de que haja um processo de integração se dá 

a partir da perspectiva de que 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 a 

autonomia 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 ―Maria16 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. Mesmo havendo ―fugas das 

normas‖, o entendimento da instituição de integração é pautado no 

reconhecimento legal do refugiado ou solicitante de refúgio e na procura de 

meios estatais e definitivos da solução de problemas. 

 

2.2. A Mawon 

 

Desde setembro de 2017 atuo como voluntária na Mawon, organização 

que trabalha em prol da integração de imigrantes e refugiados. Conheci a 

organização no evento MAR à Tona, que acontece no Museu de Arte do Rio 
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(MAR). Avistei a barraca da Mawon vendendo camisetas com seu logo e 

perguntei o que significava. 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 era organizado em 

parceria do Museu de Arte do Rio e da própria MAWON, propondo a integração 

entre brasileiros e imigrantes 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 

cultural17. 

 Os fundadores da Mawon, Mélanie e Robert (Bob), são um casal, 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 Viva Rio. 

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. 
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 FACEBOOK. Página “Mawon”. <https://www.facebook.com/mawondumonde/>. Acesso em 
18/04/2019. 
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Mélanie 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 reconhecidos18. 

Imigrantes 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 seu paíse não poderiam ser 

reconhecidos como refugiados no Brasil, uma vez que desastres naturais não 

fazem parte do conceito de refúgio estabelecido no Estatuto do Refugiado de 

1951. O governo brasileiro, entretanto, disponibilizou vistos humanitários para 

os imigrantes 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. Aplica-se exigências flexibilizadas a vistos 

humanitários a imigrantes 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 
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 As falas de Mélanie são de extrema relevância para este trabalho, uma vez que ela e Bob são os 
fundadores, organizadores e produtores da Mawon. Diferentemente da produção bibliográfica acerca 
da Cáritas Arquidiocesana, a Mawon não conta com literatura acadêmica acerca de sua organização, 
fazendo com que as falas de Mélanie e Bob sejam fontes para a compreensão do funcionamento da 
Mawon. Bob atua como agente de resolução de conflitos, produtor cultural e à frente da organização do 
curso de português para imigrantes; já Mélanie produz a parte institucional, a produção de editais, a 
comunicação empresarial e fica à frente dos atendimentos jurídicos, sendo formada em Direito na 
França e na Alemanha. Em conjunto, eles conseguem atuar em frentes distintas, produzindo atividades 
ordinárias e extraordinárias a partir das demandas e das especialidades de cada um.  
Mélanie tem papel de destaque neste trabalho exatamente para elucidar a visão da Mawon enquanto 
organização, sendo suas opiniões parte da visão institucional e organizativa da Mawon.  
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Síria, como forma de ―facilitar o deslocamento dessas pessoas ao território 

brasileiro, como forma a lhes proporcionar o acesso ao refúgio‖19. 

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 

imigrante ou refugiado. 

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 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 têm 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 
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 ACNUR, “Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional de Refugiados e Apátridas”. 
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Colet%C3%A2nea-de-Instrumentos-
de-Prote%C3%A7%C3%A3o-Nacional-e-Internacional.pdf>, p. 48. Acesso em 18/04/2019. 
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passar por uma crise econômica que afeta diversas dimensões da vida política 

e social. 

Esses conceitos legais no cenário mundial 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 para enviar aos próximos‖ 

(HANDERSON, 2015). Ou seja, novas oportunidades e mais qualidade de vida. 

Em 2017 a Mawon atuava em diferentes áreas no que diz respeito à 

recepção desses imigrantes: ajuda em demandas burocráticas, 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 de Saúde da Família Maicon Siqueira, ambas 

em Curicica. No início de 2018 a Mawon ganhou um edital na Oi Futuro e 

passou a trabalhar no espaço de coworking disponibilizado pela empresa no 

bairro do Flamengo, zona sul do Rio. Lá eram feitos, em horário comercial, 

atendimentos a imigrantes que buscam os serviços da organização. O edital foi 

renovado para o ano de 2019, mas no final do mesmo ano houve uma 

mudança de endereço e agora a Mawon atua no Oito, espaço também cedido 

pelo Oi Futuro, mas que se localiza em Ipanema e poderá ser utilizado 

somente até março de 2020. 

―Inicialmente, quando tenho contato com um imigrante, 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 
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seus problemas‖, explica Mélanie. ―Porque às vezes‖, continua, ―a passagem 

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

Estamos lidando com pessoas que têm urgências muito grandes e, geralmente, 

pouco tempo hábil‖. E Bob 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 Mélanie. De certo modo, a MAWON atua 

organizando dados e problemas do imigrante, tentando, segundo afirmam seus 

integrantes, 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. 

Mesmo que algumas atividades sejam engessadas, como a burocracia e 

os processos legais, os fundadores da Mawon têm como objetivo dar 

autonomia aos imigrantes: Mélanie deixa claro que não gosta das palavras 

acolhimento e proteção e que prefere usar as palavras mobilidade e conexão. 

Ela e Bob 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 imigrantes sejam agentes 

ativos, autônomos e estabeleçam relações horizontais entre eles e a sociedade 

brasileira. Mélanie completa: 

―Nisso nós somos muito radicais: [o imigrante] é protagonista. 

Eu não trouxe o Fallou [um senegalês] pra cá, nem conhecia. 

Eu não posso suportar todos os problemas dele, mas posso 

abrir algumas ferramentas, algumas portas. A primeira coisa é 

se regularizar, porque o documento tem o poder de abrir redes. 

Quais documentos? O que você quer fazer? Cada vez que eu 

recebo um americano, um francês, um haitiano, um angolano é 

a mesma coisa: ―Qual é o seu projeto? Ok, tá bom. A solução 

pode ser assim, assim, assim, qual você escolhe?‖. Ele vai 
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escolher o que é melhor para ele. Se a pessoa escolhe se 

regularizar, será que eu acho que isso é melhor para ela? Não! 

Ela sozinha sabe o que é melhor para ela. Eu não sou ninguém 

para dizer o que é melhor para ela. Eu sou a pessoa que pode 

orientar e propor alguns caminhos para se regularizar e 

contornar as restrições. E ela que é protagonista, responsável. 

Responsável no sentido de criar, mas também responsável no 

sentido de: ―o que está acontecendo? O que eu tenho que 

fazer?‖20. 

Ao conversarmos sobre uma possível doação de cestas básicas, Bob 

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 imigrante, 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 Bob, esse tipo de relação, 

estabelecida através da troca, faz com que as relações se tornem horizontais e 

incentivem o imigrante a se identificar como sujeito ativo de sua própria vida. 

Segundo os integrantes, o trabalho da Mawon se firma em três pilares 

essenciais: o primeiro é o atendimento aos imigrantes, que ajuda na resolução 

de problemas como visto, identidade (ou RNM21), 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 de comida caribenha), no MAR à Tona (que é realizado 

com parceria do MAR), além de atividades pontuais, como participações na 

Maison de France, na BiblioFrança22. 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 
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de conhecimento. Os integrantes da Mawon decidiram mapear os lugares onde 

esses imigrantes se encontram e, com parcerias locais, conseguiram espaços 

físicos para ministrar as aulas. Além disso, 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 e, 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 há pouco tempo no Rio de Janeiro. 

Não há, como na Cáritas, diferentes departamentos na Mawon: o 

trabalho é feito por uma equipe pequena (entre 4 a 6 pessoas) sendo que 

Mélanie e Bob participam de todos os setores, desde planejamento financeiro 

até produção de eventos culturais. 

Nos anos de 2017 e 2018 a equipe era formada por 4 pessoas fixas que 

trabalhavam no escritório e de mais alguns voluntários que ajudavam 

pontualmente nas atividades culturais, como feiras, festas e exposições. Em 

2019 a equipe cresceu para 6 pessoas trabalhando no escritório e os 

voluntários. É importante ressaltar que a rotatividade de voluntários tanto na 

Cáritas quando na Mawon é grande e é normal que uma pessoa ajude em um 

evento ou a partir de uma demanda específica, mas que depois não tenha mais 

interesse em contribuir. 

Até o início do ano de 2019 a Mawon se sustentava financeiramente de 

duas formas: a partir de editais, que financiavam principalmente as aulas de 

português; e através do agendamento de visto para haitianos através da 

Organização Internacional de Migração (OIM)23. Nessa segunda atividade, a 

rede de haitianos de Bob e Mélanie se acionava para que a Mawon os 

ajudasse nos trâmites burocráticos, fazendo agendamentos para os haitianos 

que planejam morar no Brasil. No primeiro semestre de 2019, entretanto, a OIM 
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parou de abrir agendamentos e isso fez com que a entrada de receita da 

Mawon caísse significativamente. 

Como o trabalho da Mawon se enquadra no Terceiro Setor, em 2019 

eles ainda se inscreveram e ganharam alguns editais, que geralmente são 

proporcionados por grandes empresas que ganham incentivo fiscal dando 

apoio às organizações sociais; em contrapartida, os aportes financeiros 

geralmente são rígidos, não podendo ser usados como retorno salarial ou 

benefício pessoal para uma ou mais pessoas que trabalhem numa ONG ou 

instituição social. O dinheiro que se ganha de editais, portanto, geralmente tem 

um objetivo claro, como as aulas de português e o projeto empreendedorismo 

proporcionados pela Mawon no ano de 2019. O dinheiro também não pode ser 

utilizado para beneficiar apenas um imigrante ou família de imigrantes, porque 

as estatísticas e o valor quantitativo desse impacto é mais interessante para 

estas empresas do que uma atividade com valor qualitativo. 

A Mawon é, na verdade, uma rede de pessoas que se estende a 

diversos países e localidades. Através dessa rede é que a Mawon pode se 

concretizar enquanto uma organização social, articulando acompanhamento 

legal, eventos e projetos culturais, aulas e oficinas. A rede também depende de 

brasileiros que sejam parceiros nos projetos da organização, como agentes 

estatais (de clínicas da família e escolas públicas), igrejas e da sociedade civil. 

 

2.2.1. A governamentalidade e os processos de “integração” 

 

A integração, enquanto substantivo da língua portuguesa, significa a 

―adaptação, incorporação de um indivíduo ou grupo externo numa comunidade, 

num meio‖24 (2016). O que proponho analisar aqui, entretanto, é como a 

Mawon pensa esse processo de integração de um determinado indivíduo 

através dos embates estabelecidos pela governamentalidade, conceito 

foucaultiano. No meu trabalho de campo e em todas as conversas que pude 

travar com fundadores e voluntários da organização, percebi que a forma pela 
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qual seus integrantes pretendem alcançar a ideia de integração passa pelo 

reconhecimento de valores fundamentais, tais como a autonomia desse 

imigrante, 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. 

Mélanie e Bob reiteram a necessidade de autonomia do imigrante e de 

como a nomenclatura refugiado levanta sentimentos relacionados à pena e um 

sentimento de vítima. Para eles, o status de refugiado é apenas um artifício que 

pode ser usado para conseguir a permanência de residência no Brasil, não 

definindo quem aquela pessoa é. 

O conceito de poder disciplinar em Foucault fala da importância de que 

pessoas sejam catalogadas, numeradas e controladas através de instituições 

de poder, mas também através das vivências cotidianas e casuais, de forma a 

singularizar um indivíduo. Para esse tipo de capilarização do poder 

materializada na vida cotidiana ele dá o nome de governamentalidade.  

Na prática o poder disciplinar se materializa numa instituição como, por 

exemplo, a Polícia Federal, onde imigrantes precisam ir para regularizar sua 

situação legal. Já a governamentalidade se materializa em uma busca ao 

primeiro emprego de carteira assinada, onde o empregador possivelmente 

negará a contratação de um imigrante por acreditar que aquele papel não tem 

a legitimidade suficiente para cumprir uma função legal; para os imigrantes o 

RNM25 (antigo RNE) é o exemplo perfeito que promove, muitas vezes, uma 

invisibilização legal destas pessoas. 

Durante meu contato com imigrantes, tanto na Cáritas quanto na 

Mawon, a informalidade de trabalho era uma realidade comum. Muitos de meus 

alunos trabalhavam em obras, outros como comerciantes ambulantes e dois 

deles davam aulas particulares de inglês para brasileiros (um deles através de 

uma rede que construiu frequentando uma Igreja protestante). Todas essas 

ocupações sem vínculos empregatícios, informais. 
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No final do ano de 2019 fui a uma palestra sobre empregabilidade de 

refugiados, organizada pela OIM, que visava desmistificar a dificuldade que 

aparenta ser a contratação de um imigrante. Muitos empregadores, inclusive, 

se aproveitam da situação de imigrantes para remunerar menos ou até colocá-

los em situação de trabalho análogo à escravidão. 

No ano de 2019 a Mawon fez uma seleção com candidatos para uma 

empresa paulistana e algumas narrativas sobre empregabilidade de imigrantes 

no Brasil apareceram durante o processo. Também pudemos, como 

organização, perceber o quanto empresas ainda não estão preparadas para 

fatores ligados à cultura, mesmo que já tenham entendido que não é mais difícil 

contratar imigrantes ao invés de brasileiros. Narro, a seguir, como foi o 

processo de seleção e alguns de seus desdobramentos. 

 

2.2.2. Contratação de imigrantes em 2019 

 

 No ano de 2019 a Mawon foi procurada por uma empresa de separação 

e venda de resíduos para articular a contratação de imigrantes para novos 

postos no Rio de Janeiro. A empresa, paulista, existe há 9 anos e procurava 

expandir suas filiais neste ano. 

 A justificativa da procura de imigrantes para os cargos de separação de 

resíduos em supermercados se deu pela ―boa experiência que tivemos com 

outros imigrantes em São Paulo‖, disseram integrantes da equipe. Para tal, 

começamos a articular a rede da Mawon a fim de encontrarmos a maior 

quantidade possível de imigrantes interessados em postos de trabalho com 

carteira assinada. 

 O trabalho consistia, basicamente, na utilização de uma prensa para 

coleta de materiais como papel, papelão e plástico que seriam revendidos 

posteriormente. Os contratados teriam, então, que fazer a separação destes 

resíduos, prensá-los e enviá-los para a empresa através de um caminhão que 

chega diariamente no mercado. Vários postos de trabalho foram oferecidos em 

diversas localidades do município e do estado do Rio de Janeiro. 
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 Dado o histórico da Mawon, a rede que sustenta boa parte das 

atividades e atendimentos é de haitianos e haitianas que residem ou buscam 

residir no Brasil. Foi só com o vínculo com Kalume26, congolês que mora no 

Brasil há 10 anos, que a comunidade congolesa começou a frequentar 

encontros culturais da Mawon e ser beneficiada por alguns atendimentos 

jurídicos. Como os congoleses conseguem mais facilmente o status de 

refugiado, são atendidos com mais atenção pela Cáritas Arquidiocesana, 

enquanto que os haitianos, por terem uma condição muito particular e não 

sendo facilmente considerados refugiados, são atendidos pela Mawon (muitas 

vezes encaminhados pela própria Cáritas), que conhece os processos legais 

que facilitam a residência de nacionais do Haiti. 

 Foi por causa da abordagem cultural da Mawon que Kalume conheceu 

Bob e, posteriormente, Mélanie. Primeiro foi contratado como DJ para uma 

festa promovida pelo Haiti Aqui (antigo projeto de Bob e Mélanie). Quem o 

indicou para Bob foi a própria Cáritas e aí começa a história de amizade de 

Kalume com o casal:  

Kalume – ―Depois [de uma palestra que fizemos juntos] que 

voltamos pra casa ele perguntou [pra mim]: ―Você trabalha? 

Como que você faz pra se sustentar? Porque Mawon tá 

trazendo uma história de trabalhar com refugiados, ajudar os 

refugiados e migrantes. Como que é o negócio? Como que é a 

sua vida?‖. Aí eu tinha um monte de problemas, contei a Bob e, 

enfim, o cara falou pra mim: ―Um dos problemas nós podemos 

resolver‖, porque eu tava precisando de uma casa‖. 

 E foi assim que Kalume foi morar com Bob e Mélanie durante um 

período de algumas semanas. A partir daí a Mawon começa a criar vínculos 

com a comunidade congolesa, uma vez que Kalume sempre foi muito bem 

relacionado com os congoleses que moram no Rio e até mesmo no Brasil. 

 Quando começamos a contatar imigrantes para preencherem as vagas 

da empresa de segregação de resíduos, muitos deles eram haitianos e 

congoleses devido à rede que a Mawon vem construindo com seus 
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atendimentos e com vínculos de amizade e culturais. Havia também imigrantes 

senegaleses, angolanos e venezuelanos. 

 Como a empresa estava sediada em São Paulo, organizamos 

entrevistas para serem feitas online com os candidatos. Chamávamos em torno 

de doze candidatos por dia, que passavam de 15 a 20 minutos sendo 

entrevistados através de um computador no escritório da Mawon, no Flamengo. 

No entanto, começamos a perceber que os entrevistadores não tinham muito 

critério sobre a escolha dos candidatos. Algumas vezes reclamando que não 

sabiam se expressar corretamente, ou que não compreendiam a pergunta que 

era feita. Ora, esses são problemas comuns quando se contratam imigrantes 

no geral, porque há comunicações verbais e não verbais que fazem parte do 

conhecimento não só da língua, mas da cultura na qual estão inseridos. Por 

vezes até candidatos com bom português, como os angolanos, não eram 

aceitos para a vaga. 

 Depois de muito tentarmos conversar com os entrevistadores 

descobrimos que a CEO da empresa não gostava de angolanos: ―Tivemos uma 

experiência ruim com um angolano que cometeu um furto em um 

supermercado e é ordem direta da CEO que não contratemos mais nenhum 

angolano‖, nos disseram no meio do processo seletivo. Até então nós também 

selecionávamos angolanos porque não haviam nos avisado desse empecilho. 

 Um dos angolanos que se candidatou para as vagas trabalhava em um 

bairro às margens da Avenida Brasil. José27 me disse, quando liguei para fazer 

contato sobre a oportunidade de trabalho, que já havia sido assaltado diversas 

vezes: ―A vida vale mais do que dinheiro‖, ele me disse por telefone. ―Saí de 

Angola e nunca tinha visto uma arma na vida. Aqui me apontam uma a cada 

semana. Tenho mulher e filho, não posso me expor a isso‖. Disse que havia 

sido promovido no trabalho, mas que corria perigo a cada dia e que precisava 

muito sair da sua ocupação atual. Sem sabermos do problema com angolanos, 

demos ―prioridade‖ para ele por sabermos que estava em uma situação de 

risco, insistindo com os entrevistadores e falando da importância de contratar 

alguém que estava em uma situação de extrema vulnerabilidade. 
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 O conceito de ˜urgência" e vulnerabilidade são usados nesses casos 

específicos dentro da Mawon. Se há alguma situação em que um imigrante 

está em risco iminente, toda a organização se mobiliza para tentar resolver a 

urgência. Ainda assim, nenhum angolano foi contratado pela empresa. 

 Uma das integrantes da Mawon teve muitas críticas sobre como 

estavam sendo guiadas as entrevistas e como os empregadores não estavam 

sendo sinceros sobre o que esperavam dos candidatos. Por mais que não haja 

uma abordagem apelativa e que Mélanie e Bob evitem ao máximo colocar os 

imigrantes no lugar de vítimas, existe uma atenção na comunicação com 

pessoas de diferentes culturas; eles sabem que os hábitos são diferentes e que 

coisas que são normais para brasileiros podem ser insultos em outras 

sociedades. 

 Muitas trocas aconteceram durante os dias de entrevista ou na 

capacitação para dar início ao novo trabalho. Uma delas foi com Sebastian28, 

congolês e dançarino, que faz parte da rede da Mawon e com quem pude 

conviver mais intensamente. Posteriormente, Sebastian me disse em entrevista 

que no dia que reunimos todos os selecionados para oferecer as diretrizes do 

trabalho, ele pôde conhecer diversos congoleses e expandir sua rede. Um dos 

congoleses com quem falei, Gael, contou um pouco de sua história. Ele disse 

que morava em Jardim Gramacho e que não gostava de estar entre 

congoleses. Quando perguntei por que não, ele respondeu que não entende 

porque as pessoas vão para outro país e ficam em comunidade nacionais. Gael 

falava um português fluente e disse que foi graças a estar entre brasileiros que 

isso aconteceu. 

 Cada imigrante tem uma vivência diferente quando o assunto é a 

articulação de redes. Os exemplos de Sebastian e Gael vão ao encontro disso: 

Sebastian prefere estar entre os nacionais, frequentar a Igreja aos domingos 

com seus conterrâneos e falar o lingala29 no sem tempo livre; enquanto Gael 

acredita que sua experiência no Brasil só poderá ser completa se conviver mais 

com brasileiros do que com congoleses. Todas essas particularidades fazem 
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parte de um processo de identificação com as comunidades que esses 

imigrantes escolhem pertencer. Kalume, por exemplo, mantém uma boa 

relação entre a comunidade congolesa, mas tem muitos amigos brasileiros e se 

sente carioca. Ele chegou no Brasil com 17 anos (hoje tem 27) através de um 

pedido de reunião familiar, então seus irmãos também estão no país. Ainda 

assim, ele se reconhece com a cultura brasileira tanto quanto com a cultura 

congolesa e gosta de frequentar diferentes espaços. 

 Herve30 foi um dos contratados da empresa, um congolês que já tinha 

em torno de 40 anos. A princípio eles não queriam contratar um homem mais 

velho, mas precisavam preencher um número de vagas e Herve se candidatou 

para trabalhar em Macaé, um local em que nossa rede não era bem articulada 

e portanto não encontramos outros candidatos. Ele nos contou que já havia 

trabalhado na Cadeg durante três anos, mas que pediu demissão. Ele disse 

que passava o dia trabalhando e carregando coisas pesadas enquanto que os 

brasileiros que trabalhavam com ele dormiam e descansavam o dia todo e só 

se levantavam quando o patrão chegava. ―Mas cansei daquela exploração e 

pedi para sair do trabalho. No dia que pedi demissão meu chefe chorou‖, disse. 

 Ao aceitar ir para Macaé, Herve não planejou nada. Foi a Mawon que 

conseguiu, no mesmo dia que ele chegou lá, um lugar para ele ficar que seria 

pago pela empresa. Herve não teve tempo de pegar seus pertences e foi 

apenas com a roupa do corpo para o novo imóvel alugado em Macaé e iria 

começar o trabalho no dia seguinte. Pedimos a ajuda de Kalume para pegar os 

pertences dele e levá-los até Macaé e foi o que ele fez, com suporte financeiro 

da empresa. 

 A situação de Herve me surpreendeu bastante e quando perguntei para 

Mélanie se casos como esse eram comuns ela me disse que sim, que há 

muitas pessoas que imigram com basicamente a roupa do corpo e aceitam 

oportunidades sem pensar muito na logística por trás dela. Nessas horas, a 

articulação de redes e o papel de organizações como a Mawon pode fazer toda 

a diferença na vida de um imigrante. 
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 Fizemos contato com um haitiano que morava em Macaé, mas ele não 

aceitou falar conosco e evitou contato. Depois de insistirmos muito 

conseguimos falar com sua esposa, brasileira, que parecia desconfiada. 

Conversando com Mélanie, descobri que existem muitos trabalhos análogos à 

escravidão no interior do estado e que alguns imigrantes já passaram por essa 

situação, por isso ficam desconfiados com propostas de trabalho ―fáceis‖. Não 

soubemos se esse era o caso do haitiano que contatamos, mas ficamos mais 

atentos para nos aproximarmos de outros possíveis candidatos em áreas mais 

afastadas. 

 A facilidade de imigrantes serem mais facilmente enganados para 

começarem trabalhos análogos à escravidão se dá, em parte, por uma 

invisibilização. Denise F. Jardim diz que, mesmo dotados de documentos que 

os singularizem, imigrantes são ―perdidos‖ em território nacional através de 

―deslizes‖ de procedimentos de controle e vigilâncias do Estado (JARDIM, 

2017). 

 Ao mesmo tempo que os instrumentos estatais servem para ter um certo 

controle dos sujeitos que circulam, entram e saem de território nacional, ainda 

existem brechas para que essas pessoas sejam ―perdidas de vista‖. A prática 

demonstra que para usufruir de direitos básicos garantidos a cidadãos, existe 

muita burocracia e trâmites legais que demoram meses e até anos – como a 

própria decisão de concessão de refúgio – enquanto que ao reivindicar seus 

direitos a burocracia parece não funcionar também. A necessidade de se 

conectar em redes de apoio vem exatamente de uma ausência estatal que, por 

um lado, cataloga e categoriza as pessoas e por outro as invisibiliza. 

 

 Em janeiro de 2020 fomos até Pedra de Guaratiba visitar Elluz31 e sua 

filha, ambas venezuelanas que estavam morando temporariamente na sede da 

ONG Mulheres de Pedra32. Quando perguntamos como ela foi sua vinda para o 

Brasil, ela contou estar morando há 4 anos em Roraima e que trabalhava com 

                                                           
31

 Nome fictício. 
32

 Coletivo que existe há mais de dez anos, que tem como objetivo sustentar uma rede de economia 
solidária feminina de forma colaborativa, horizontes, independente e autogestionada. 



60 
 

direitos humanos dos venezuelanos. Surgiu o convite de uma igreja evangélica 

para que viesse ao Rio de Janeiro. Ela e mais um grupo de venezuelanos 

aceitaram a proposta. Entretanto, ao chegarem na igreja situada em Sepetiba, 

passaram a ter que trabalhar em obras de construção das novas filiais da 

igreja, além de receberem poucos alimentos, fruto da doação de fiéis. 

 ―As únicas coisas que me deram foram dois quilos de arroz, um de 

macarrão e um de feijão. Perguntei ao pastor se na casa dele não se comia 

essas coisas como acompanhamentos, e ele me disse que não‖, Elluz contou. 

―Eu passei fome‖. 

 Como Elluz, existe mais um grupo, em torno de 30 venezuelanos, que 

vive nas dependências da igreja, mas que não pode trabalhar – caso contrário, 

perdem o direito de serem hospedados lá – e nenhuma das crianças frequenta 

a escola. Uma das famílias tem oito filhos, sendo que o oitavo nasceu em 

janeiro de 2020. Conhecendo a ausência de estrutura para manter uma família 

desse tamanho, a Mawon fez uma ação para arrecadação de roupas e 

alimentos, que foram levados até Pedra de Guaratiba – por isso fomos visitar 

Elluz e a sede da Mulheres de Pedra, que está apoiando essa ação de doação. 

 Outrossim, para resolver o problema da situação desses venezuelanos,  

é preciso entrar em contato diretamente com os imigrantes que ainda estão em 

Roraima e talvez sejam convidados para morar na mesma igreja no Rio de 

Janeiro. ―Resolver o problema dos que estão aqui não vai resolver o conflito, 

porque outros serão convidados‖, diz Elluz. Entrar na justiça contra o pastor 

também não é uma opção: ―Aqui em Pedra de Guaratiba vivemos numa área 

de milícia e as igrejas evangélicas estão ‗junto‘ desse esquema. Tudo precisa 

ser pensado e resolvido através da ‗amizade‘‖, disse uma das organizadores do 

Mulheres de Pedra. 

 

 Foram vários aprendizados extraídos do processo de contratação de 

imigrantes, mas um me chamou particular atenção: conheço Fallou33, 

senegalês, desde o início de 2018, quando ele chegou no Brasil. Acompanhei o 
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processo de Fallou de perto porque era encarregada, dentro da Mawon, dos 

eventos culturais e passamos a incluí-lo nas atividades da organização. Fallou 

foi também o primeiro imigrante que me concedeu uma entrevista e nossa 

relação ficou muito próxima desde então. 

 Fallou já havia me pedido diversas vezes ajuda para encontrar um 

emprego, falando sobre as dificuldades que estava experienciando no país e 

de como pretendia ajudar sua família no Senegal. Muitos pedidos de ajuda 

foram feitos durante um ano, então em 2019, quando houve a oportunidade de 

trabalhar com carteira assinada na empresa paulistana a primeira pessoa em 

quem pensei foi nele. 

 Da mesma forma que demos prioridade para José, por sua situação de 

risco, colocamos Fallou como prioridade para ser empregado. Entretanto, 

quando liguei para ele para conversar sobre os detalhes da vaga, ele me disse 

que não era o que estava procurando. Disse ainda que os horários coincidiam 

com o horário de sua turma de percussão aos sábados e que preferia não 

perder o horário da aula. 

 Conversei com Mélanie a respeito da situação, porque fiquei confusa. A 

princípio, acreditei que ele estava em situação de extrema vulnerabilidade e 

que uma oportunidade como essa seria imprescindível em sua vida, mas 

Mélanie me explicou novamente algo que só conceber com essa experiência: a 

autonomia dos indivíduos. 

 De alguma forma um imigrante do sul global, especialmente um 

imigrante africano como o Fallou, acendeu em mim resquício do caráter 

assistencialista da tradição de Terceiro Setor que conversa com uma 

expectativa de gratidão e aceitação de qualquer oportunidade à vista. A 

verdade que não é qualquer oportunidade que interessa a uma pessoa como o 

Fallou – e nem existe um padrão para essa aceitação por parte de imigrantes, 

mesmo os que chegaram ao Brasil em situação de risco, como foi o caso dele. 

 Fallou é dançarino e musicista. Trabalhou durante muitos anos em 

companhias de dança no Senegal e estava satisfeito com sua vida, quando foi 

enganado por uma proposta de emprego na Bolívia: foi convidado para 
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organizar uma apresentação no país latino americano, mas todos os 

senegaleses que foram com ele não eram dançarinos profissionais e apenas 

queriam cruzar a fronteira com o Brasil. A passagem de Fallou foi cancelada 

pelas mesmas pessoas que organizaram a viagem e o convidaram e ele viu 

como única solução a entrada clandestina em terras brasileiras com os 

conterrâneos. 

 Eles foram até São Paulo e Fallou conseguiu uma passagem de ônibus 

para o Rio de Janeiro, onde mora um irmão, Papino. Ele chegou ao Rio de 

Janeiro no primeiro semestre de 2018, onde permanece até hoje. 

 Mesmo passando por um movimento de reestruturação em um novo 

país, especialmente com a ajuda da Mawon, Fallou nunca deixou de fazer o 

que amava: a música. Começou a se apresentar nas ruas junto com Bob, 

passando o chapéu, e atualmente integra três grupos musicais e dá aulas de 

percussão associadas a organizações como a Maracatu Brasil. 

 Para Mélanie, as escolhas de Fallou e o fato dele optar em fazer o que 

gosta acima de tudo é uma demonstração da autonomia de suas escolhas. Ao 

negar o convite para participar da contratação de imigrantes para a empresa 

paulistana ele retifica isso: suas escolhas, sua individualidade, sua consciência 

para fazer as escolhas que lhe convêm e sua identidade. A discussão sobre 

identidade, entretanto, é uma das que me atentarei nas formas de classificação 

que apareceram em meu trabalho a partir do próximo capítulo. 
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3. Categorias de Classificação 

 

 As categorias de classificação foram latentes em meu trabalho de 

campo, demonstrando que os conceitos que guiaram a dissertação puderam 

facilitar na percepção de diversas formas de categorização tanto em âmbito 

estatal e legal quanto em âmbito interpessoal e comunitário. Construí este 

capítulo adotando os olhares da governamentalidade e da nomenclatura 

atribuída a imigrantes durante seu processo de entrada e permanência no país 

e da problematização do conceito de identidade abordada por Brubaker e 

Cooper e de como a percepção identitária desses imigrantes perpassa diversas 

camadas sociais, étnicas, históricas e culturais. 

 Ao longo do capítulo será possível, pelas entrevistas, conversas 

informais e observações, articular algumas dessas categorizações perceptíveis 

ou não para meus interlocutores. 

 

3.1. Imigração x Refúgio: existe diferença? 

 

 Um debate que vem sendo edificado nas ciências sociais é o da 

diferença entre imigrantes e refugiados e de que forma essas nomenclaturas 

ajudam ou atrapalham o processo de inserção dessas pessoas no mercado de 

trabalho e na sua vivência cotidiana no país de destino. 

 Os estudos sobre migrações internacionais pautaram uma divisão entre 

migrações voluntárias e migrações forçadas: de um lado, uma decisão 

autônoma e, de outro, uma compulsoriedade pautada em violência e 

perseguição. A problemática dessa dicotomia é a de invisibilidade de ―aspectos 

estruturais de caráter compulsório que compelem indivíduos, famílias e outras 

coletividades a migrar, mesmo quando o fazem por sua própria escolha‖ 

(MOREIRA, 2017). Mudanças drásticas na economia, por exemplo, podem ser 

um motivo de deslocamento que seria enquadrado como migração voluntária, 

mas podem também colocar em risco a sobrevivência de determinada 

população. Julia Bertino Moreira (2017) argumenta que até em ocasiões de 

deslocamento forçado (como é o caso de refugiados) pode-se, algumas vezes, 
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escolher entre as escassas possibilidades de destino, o que configuraria como 

um movimento voluntário. Levantar as diversas possibilidades nos levam a 

compreender como o deslocamento migratório pode perpassar inúmeras 

eventualidades e que decisões voluntárias podem se mesclar com 

necessidades extremas que estão acima das vontades dos sujeitos. 

 A categorização da autora incute a distinção feita por Anthony Richmond 

(1994) entre migrantes ―proativos‖ e ―reativos‖. Ilustrando, teríamos, entre os 

proativos, turistas e retirantes, e entre os reativos, vítimas de guerras civis. 

Além disso, Richmond acredita que as causas migratórias são tanto políticas 

quanto econômicas e isso faz com que uma distinção categórica entre 

migrantes proativos e reativos seja dificultosa (TURTON, 2003). 

 Durante todo o meu trabalho de campo o conceito de ―refugiado‖ foi 

problematizado em diversos discursos em diferentes instituições. Na Mawon o 

uso da palavra é, de alguma forma, banido; não estando presente a palavra 

refúgio ou refugiado nas redes sociais, no site oficial ou nas palestras e rodas 

de conversa nas quais Mélanie e Bob participam. Para eles a palavra refugiado 

é carregada de diversos estigmas que vão contra os valores da Mawon. Ao 

invés de refugiados o termo que encontram para denominar seus clientes e 

parceiros é migrantes. Migrantes porque, para Mélanie, a palavra inclui em si 

mesma dois movimentos: o de sair de um lugar e chegar à outro. Para ela esse 

duplo movimento ilustra um processo mais complexo e dinâmico de mobilidade 

e reprodução social. 

 Mesmo o uso da palavra estrangeiro não agrada os fundadores da 

organização e isso ficou mais claro depois do decreto da Lei da Migração, nº 

13.445, de 24 de maio de 2017. Antes dela, a lei que regia os imigrantes no 

Brasil era o chamado Estatuto do Estrangeiro, de 19 de agosto de 1980, que 

caiu em desuso no ano de 2017. Dentre os benefícios da nova lei está o de 

deixar de ver o imigrante como um intruso ou uma ameaça à segurança 

nacional. As pessoas não brasileiras passam a ter condições de igualdade aos 

brasileiros, tendo acesso à saúde, educação, documentação e ingresso no 

mercado de trabalho, inclusive da participação em sindicatos. O novo texto 



65 
 

também repudia a xenofobia e o racismo, além de qualquer forma de 

discriminação como princípio da política migratória. 

 A Mawon percebe o uso do status de refugiado como uma estratégia de 

reprodução social mais do que qualquer outra coisa. No ano de 2019 fizemos 

um evento que tinha como objetivo alcançar novos clientes que estivessem 

buscando regularização no Brasil e recebemos alguns poucos imigrantes que 

estavam em situação irregular. Quando começaram a analisar caso a caso, 

Mélanie e Bob falaram que existe sempre a possibilidade de solicitação de 

refúgio e que ela não pode ser negada antes de passar por diversas instâncias, 

sendo sempre um processo demorado. Um dos imigrantes que estava lá, 

colombiano, disse que precisaria voltar para seu país para pegar os 

documentos necessários para pedido de refúgio e Mélanie o confrontou: ―mas 

se você voltar para o seu país de origem seu processo perde continuidade. 

Você precisa mostrar, de alguma forma, que não pode retornar e por isso está 

solicitando refúgio‖. 

 Denise F. Jardim acredita que há dificuldades permanentes em 

diferenciar imigrantes de refugiados: há grupos que não podem ser 

identificados de forma precisa como perseguidos e que ficam de fora dos 

dispositivos de asilo, encontrando-se em situações de maior fragilidade e 

vulneráveis a sofrerem diferentes tipos de discriminação no país de destino, 

como as referentes à raça, religião ou crença política. 

 A terminologia ―refugiado‖ pode ser problemática por sugerir que 

pessoas que sofreram deslocamentos forçados são vítimas passivas das 

circunstâncias, impossibilitadas de fazer escolhas e de serem agentes ativas 

de suas vivências. Turton (2003) chama isso de aspecto desumanizante da 

linguagem, posto em prática por instituições legais de aparelhagem estatal. A 

união de linguagem e prática é especificada como discurso em Foucault: para o 

autor, o conteúdo da linguagem perpassa diversas esferas da vida social, 

desempenhando um papel empírico, produtor de verdade, nas sociedades. O 

papel do discurso frente ao fenômeno migratório faz com que as instituições 

governamentais tratem deslocados forçados não como sujeitos individuais, mas 
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como anônimos e massas desumanizadas: algo que está num ―limbo‖ entre a 

cidadania e a moralidade. 

 Para Mberi34, gambiana que mora no Rio há quase dez anos, o assédio 

que recebe por ser refugiada não agrada. Mberi é politicamente ativa quando o 

assunto é refúgio e imigração, tendo sido durante algum tempo a representante 

da organização África do Coração no Rio de Janeiro. Ela também tem uma 

marca de roupas e seus principais pontos de venda são as feiras de refugiados 

organizadas pela Cáritas, a Feira Chega Junto e a Feira da União35. Ela se 

beneficia por um lado, porque consegue aproveitar esses espaços a partir da 

sua situação legal de refugiada, mas perde por outro, porque as pessoas que 

frequentam as feiras ainda têm um olhar romantizado do que significa estar 

refugiado em um país. 

 ―No dia do refugiado [em 2019] um homem ficava tirando fotos minhas 

sem nem ter me dado um ‗bom dia‘, eu achei aquilo horrível! Eu estava 

nitidamente me esquivando da câmera e ele continuava em cima de mim‖, ela 

me disse, ―mas é sempre assim, as pessoas estão sempre querendo usar a 

sua imagem‖. 

 No final do ano de 2019, na última Feira Chega Junto do ano, fui com 

outros voluntários da Mawon gravar vídeos para armazenarmos em um banco 

de mídias e, enquanto estava gravando a barraca do Haiti, dois rapazes se 

aproximaram de Dieuner36 – vendedor e haitiano – como se fossem clientes, 

mas após darem ―bom dia‖ perguntaram: ―você é refugiado? Estamos fazendo 

um trabalho de escola...‖, ―não sou refugiado‖, Dieuner retrucou. Essa cena é 

comum na Feira Chega Junto: estudantes, pesquisadores e jornalistas estão 

sempre presentes nas edições buscando por contatos ou entrevistas com os 

imigrantes. 

 Bob já foi interpelado diversas vezes na feira e geralmente dá a mesma 

resposta de Dieuner: ―eu não sou refugiado‖. Primeiro porque, de fato, os 

haitianos têm uma posição legal diferenciada no país, se enquadrando na 

                                                           
34

 Nome fictício. 
35

 A Feira da União é promovida pelo Centro de Apoio aos Refugiados da Associação São Vicente de 
Paulo e acontece duas vezes por mês, aos sábados, no pátio da sede da associação. 
36

 Nome fictício. 
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Portaria Interministerial nº 10 de 6 de abril de 2019 que ―‘dispõe sobre a 

concessão do visto temporário e da autorização de residência para fins de 

acolhida humanitária para cidadãos haitianos e apátridas‘ que residam naquele 

país‖37 e segundo porque, politicamente, o termo não se encaixa com o que 

Bob e Dieuner pensam. Para eles se está refugiado e não se é refugiado. Além 

disso, como dito anteriormente, a palavra refugiado tem caráter pejorativo para 

os haitianos, trazendo particular desapreço ao termo. 

 Já na Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro o termo refugiado tem 

papel protagonista. A instituição depende de financiamento do ACNUR e de 

doações pontuais do público em geral, sempre salientando o papel de 

vulnerabilidade de refugiados residentes no estado do Rio de Janeiro. A 

instituição atende inclusive nacionalidades que, historicamente, não 

conseguem o status de refugiado e só encaminha haitianos para a Mawon 

porque é uma organização que existe e nasceu a partir da rede destes 

nacionais. Caso a Mawon não existisse, muito provavelmente a Cáritas faria os 

processos legais ligados ao Haiti. 

 É importante salientar que existem diversas categorias relativas às 

migrações forçadas, sendo uma delas a de refugiado. Existem também os 

apátridas, que não contam com vínculos jurídicos ou políticos com um Estado-

nação; deslocados internos, que não cruzaram fronteiras internacionais; 

deslocados ambientais, devido a catástrofes ambientais; e asilados políticos, 

aplicado ao contexto latino-americano. Estas categorias visam abarcar a 

complexidade do cenário migratório atual de forma teórica-conceitual 

(MOREIRA, 2017). 

 Complexidade essa que, de fato, existe na prática. Quando tratamos de 

imigrantes que advém do sul global (especialmente do norte africano e do 

Oriente Médio38) o senso comum os categoriza da mesma forma: refugiados. O 

termo ficou atrelado a países pobres e/ou com guerras civis e a imigrantes que 

                                                           
37

 ITAMARATY. http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/18622-visto-humanitario-para-
haitianos, acesso em 11 de janeiro de 2019. 
38

 ONU. “5 fatos sobre refugiados no Oriente Médio e no Norte da África”, 
https://nacoesunidas.org/onu-5-fatos-sobre-refugiados-no-oriente-medio-e-no-norte-da-africa/, acesso 
em 15/02/2020. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/18622-visto-humanitario-para-haitianos
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/18622-visto-humanitario-para-haitianos
https://nacoesunidas.org/onu-5-fatos-sobre-refugiados-no-oriente-medio-e-no-norte-da-africa/
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buscam melhor qualidade de vida e o estereótipo de um refugiado geralmente 

se materializa num corpo árabe ou num corpo negro africano. 

 Na prática existe uma multiplicidade de caminhos pessoais e legais aos 

quais as pessoas se apoiam para migrar. Algumas nacionalidades, como 

haitianos, sírios e venezuelanos, têm portarias específicas que facilitam o visto 

de permanência no Brasil; já outras nacionalidades buscam o status de 

refugiado, como é o caso dos congoleses. Outros abrem o protocolo de refúgio, 

mas sabem que provavelmente não serão aceitos, como é o caso de 

senegaleses e latino americanos em geral. Existem as pessoas que se casam 

com brasileiros ou brasileiras, os que têm filhos, os que conseguem trabalhar 

com carteira assinada e assim existem diversas formas de permanecer e residir 

num país como o Brasil. 

 Institucionalmente houve tentativas de expansão nas leis de proteção a 

refugiados como a Convenção Africana de 1969 e a Declaração de Cartagena 

de 1984. A Convenção Africana visava, dentre outras coisas, um acordo entre 

países do referido continente a respeitarem os direitos humanos e prevenir a 

exclusão e marginalização de pessoas por suas escolhas e/ou identificações 

religiosas, políticas, econômicas e sociais39 e foi assinado por 40 países. Já a 

Declaração de Cartagena visava ratificar a concessão de asilo ou 

reconhecimento da condição de refugiado, incluindo acolhimento e respeito aos 

direitos humanos, nas Américas Central e do Sul40. Na Convenção Africana 

surge a definição ampliada de refugiado enquanto pessoa que sofre agressão, 

ocupação externa, dominação estrangeira ou acontecimento político que 

perturbe gravemente a ordem pública, definição abraçada pela Declaração de 

Cartagena, que adicionou que pode ser considerada refugiada a pessoa que 

sofre ameaça à vida, segurança ou liberdade pela ―violência generalizada, 

agressão estrangeira, conflitos internos, violação maciça dos direitos humanos 

ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública‖ 

(ACNUR, 2015, p. 3). 
                                                           
39

 Convenção da Organização de Unidade Africana (OUA) que rege os aspectos específicos dos 
problemas dos refugiados em África. 
<http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo2/2couaapr.html>. Acesso em 25/04/2019. 
40

 ACNUR, “Declaração de Cartagena”. 
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Dec
laracao_de_Cartagena.pdf>. Acesso em 25/04/2019. 
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 Mesmo com as contribuições significativas das convenções percebe-se 

que países do Sul e do Norte não se mostram dispostos em ampliar a categoria 

de refugiados aos migrantes forçados. Os países do Norte, inclusive, têm se 

mostrado mais restritivos na concessão do status. O próprio ACNUR, agência 

pertencente à ONU, tem sua autonomia restringida pelos próprios países do 

Norte, que são seus maiores financiadores. 

 

3.2. Refúgio e imigração no Brasil a partir da redemocratização (pós 1980) 

 

 Após o período de ditadura militar, no início dos anos 1980, o Brasil 

passou a contar com um maior fluxo de imigrantes. Ao aderir à Convenção de 

1951, o Brasil só concedia o status de refugiados a europeus, mas após a 

presença do ACNUR no país, em 1982, inicia-se um diálogo com o governo 

para que se aceitem refugiados de qualquer parte do mundo. 

 Em 1986 foram aceitas famílias iranianas que sofriam perseguição 

religiosa em seu país de origem. Já no ano seguinte, o Conselho Nacional de 

Imigração editou a Resolução nº 17, recebendo estrangeiros temporários, não 

refugiados, principalmente do Paraguai, Chile e da Argentina que eram 

perseguidos pelas ditaduras em seus países41. Entretanto, só em 1989 o Brasil 

adere à Declaração de Cartagena, não discriminando a origem das pessoas 

aptas a solicitarem refúgio em território nacional. 

 Durante o período da redemocratização o número de refugiados e 

solicitantes de refúgio ainda era pequeno. Só a partir do ano de 1992 

intensificou-se o fluxo de refugiados de Angola, da República Democrática do 

Congo, da Libéria e da ex-Iugoslávia. Com o aumento da demanda de 

solicitações de refúgio, passam a ser integrantes do processo de acolhimento a 

Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e de São Paulo, que já tinham um 

histórico de atendimento a brasileiros vítimas de perseguição. Algumas áreas 

                                                           
41

 ACNUR, “Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas”, 2010. 
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil_A-
prote%C3%A7%C3%A3o-brasileira-aos-refugiados-e-seu-impacto-nas-Am%C3%A9ricas-2010.pdf>. 
Acesso em 18/04/2019. 
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governamentais também passaram a participar das reuniões, como o Ministério 

das Relações Exteriores, da Saúde, do Trabalho e da Educação, a fim de 

oferecer apoio no tratamento físico e mental, na integração e no 

reconhecimento de documentos. 

 A década de 1990 foi marcada por um significativo avanço na área dos 

direitos humanos. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso houve um 

maior estreitamento dos vínculos no Mercosul, destacando coalizões de 

cooperação Sul-Sul. Em 1997 define-se a lei nº 9.474, em vigor até os dias 

atuais, que contempla os dispositivos de proteção legal e cria o Comitê 

Nacional para os Refugiados (CONARE), a fim de estruturar a política pública 

de refúgio e conceder as solicitações. Dentre as inovações estão uma definição 

mais abrangente de refugiado, o direito de reunião familiar – que garante a 

concessão do direito de refúgio para familiares do refugiado –, o princípio da 

não devolução (que impedia que uma pessoa fosse devolvida para o país onde 

era perseguida) e a impossibilidade de extradição do refugiado como 

fundamento do refúgio (MOREIRA, 2017). A adesão brasileira no regime 

internacional para refugiados na década de 1990 foi pioneira, elaborando 

legislação específica acerca do tema antes de qualquer outro país latino 

americano. 

 Durante o governo FHC nasce o programa de Reassentamento 

Solidário, beneficiando refugiados que continuavam a sofrer perseguições 

mesmo fora de seus países de origem, como um grupo de afegãos que chegou 

ao Brasil em 2002. A política amigável a refugiados continuou durante o 

governo Lula e o país recebeu, durante a primeira década de 2000, 300 

colombianos e quase 100 palestinos também através do programa de 

reassentamento (ACNUR, 2009). 

 Em 2003, o então presidente Lula participou do Fórum de Diálogo Índia, 

Brasil e África do Sul, uma iniciativa sul-africana em prol da cooperação Sul-

Sul. Dez novas embaixadas foram implantadas em diferentes países do 

continente africano, houve o perdão de dívidas de diversos países para com o 

Brasil e incentivos educacionais para graduação e pós-graduação entre países 

com o apoio de bolsas de estudo brasileiras. O estreitamento de laços com 
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estes países inaugurou um novo capítulo na política externa brasileira, 

aquecendo economias transnacionais e bilaterais (VISENTINI; PEREIRA, 

2008). Os números de deferimento de solicitações de refúgio no governo Lula, 

entretanto, se mantiveram muito parecidos com os do governo FHC42. 

 Para Moreira a ―política nacional para refugiados foi claramente 

articulada a partir do reassentamento‖ (2010). A princípio por uma facilidade 

legal, uma vez que estas pessoas já eram reconhecidas pelo ACNUR, 

facilitando acessos burocráticos e também exaltando o Brasil como país 

emergente avant-guarde em políticas públicas relacionadas aos refugiados. 

Mesmo com o aumento significativo da concessão do status de refugiados para 

não nacionais durante a primeira década dos anos 2000, ainda permanecia a 

necessidade de mudanças relativas às necessidades específicas destes 

refugiados no processo de ―integração‖. 

Em 2010, de acordo com o relatório de Refúgio no Brasil da ACNUR, 

viviam 4.306 refugiados de 75 diferentes nacionalidades no país, sendo quase 

um quarto deles reconhecidos pelo Programa de Reassentamento (ACNUR, 

2010). Comparado ao número geral de imigrantes no mesmo período (2010), o 

IBGE publicou que havia 286.468 pessoas de outros países e que moravam há 

pelo menos 5 anos no Brasil. Dentre as principais nacionalidades estão: estado 

unidenses, japoneses, paraguaios, portugueses e bolivianos. 

 Os números totais de imigrantes (independentemente de terem ou não 

solicitado refúgio após sua entrada no Brasil) entre 2011 e 2018 são 

demonstrados na tabela a seguir, produzida pelo Observatório das Migrações 

Internacionais (OBMigra)43: 
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 Gazeta do Povo. “Governo Lula negou 42% dos pedidos de refúgio político”, disponível em 
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/governo-lula-negou-42-dos-pedidos-de-refugio-
politico-bdku3t38rarfqkws2vm8v33gu/, acesso em 15/02/2020. 
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 O OBMigra foi instituído no ano de 2013 através da cooperação entre Ministério do Trabalho (MTb), 
Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e da Universidade de Brasília (UnB). A partir do ano de 2019, 
após a extinção do Ministério do Trabalho, quem assumiu a OBMigra foi o Ministério da Justiça e da 
Segurança Pública (MJSP), incluindo o CNIg. 
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Figura 1 

 Os números acima incluem não só imigrantes classificados como 

temporários (53,7%) como também residentes (31,2%) (CAVALCANTI; 

OLIVEIRA; MACEDO, 2019). O gráfico acima, entretanto, não mostra a saída 

destes imigrantes, contando somente a entrada. Boa parte dos imigrantes 

venezuelanos contribuiu para o aumento do número de temporários no Brasil. 

 Na próxima tabela estão os migrantes considerados de longo termo, ou 

seja, que permanecem no Brasil por um período superior a um ano.  

 

Figura 2 
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 As tabelas acima demonstram a diversidade de nacionalidades que 

entram no país, tanto do sul quanto do norte global. No capítulo introdutório, 

analisei um pouco da trajetória na construção dos estudos migratórios em um 

contexto mundial e apresentei o conceito de ―problema imigratório‖, que serviu 

para legitimar certo pensamento xenofóbico no norte global. Um dos 

embasamentos do ―problema imigratório‖ se referia ao fluxo de imigrantes 

advindos do sul global, o que foi desmentido posteriormente (SHUERKENS, 

2016). De fato, o fluxo Sul-Sul é maior do que o Norte-Sul e a partir dos 

números da Polícia Federal pode-se constatar que o Brasil tem uma grande 

diversidade de países nos números de entrada, contanto com caribenhos, 

latino americanos, norte americanos, asiáticos e europeus. 

 Os números brasileiros ainda são pequenos se comparados com países 

do Oriente Médio e da Europa, mas têm crescido vertiginosamente nos anos de 

2018 e 2019 com a entrada de venezuelanos por causa da crise no país. 

 

3.3. Identidade no contexto imigratório 

 

 A popularização do termo identidade data do século XVII, 

especificamente do período Iluminista, a partir de crenças nos direitos naturais 

individuais, como o direito à liberdade e aos bens materiais. Durkheim 

desconstrói a ideia desse sujeito iluminista criando o conceito de ―consciência 

coletiva‖, opondo o conceito, então, com as premissas individualistas. É só na 

década de 1950, nos Estados Unidos, que o conceito começa a ser revisado, 

dessa vez impulsionado pelas novas ondas de movimentos sociais que 

emergiam, como o movimento negro, LGBT e o feminista. O estudo sobre 

identidade passa a ser sobre identidades, no plural, de forma que englobassem 

aspectos sociais, simbólicos, culturais, étnicos e de gênero (SANTOS, 2010). 

 Os autores Brubaker e Cooper (2000) trouxeram uma nova 

problematização do conceito de identidade (ou identidades) que me pareceu 

pertinente para explicar situações empíricas e terminologias que apareceram 

durante meu trabalho de campo, tanto sobre as categorizações de imigração e 

refúgio, quanto em percepções raciais, étnicas e culturais. 

 Para os autores, o conceito de identidade é mal interpretado, instável e 

contraditório. Existem várias formas de expressão de uma identidade, desde a 

distinção de um interesse; um fenômeno coletivo; um aspecto central do ser de 



74 
 

um indivíduo ou um desenvolvimento de autocompreensão, esta última como 

nos movimentos sociais. 

 Muitas dessas marcas identitárias são perceptíveis nas trocas 

interpessoais. Meus interlocutores demonstraram, diversas vezes, 

identificações pessoais muito fortes com seu país de origem e com o fato de 

serem africanos, destacando uma África plural, grande e carregada de culturas 

originárias e trocas culturais. Outro tema que apareceu com muita frequência 

em conversas com estes imigrantes, foi a temática acerca da negritude e das 

percepções de ser uma pessoa negra em um país como o Brasil. No curso de 

português na Cáritas, diversas vezes conversamos sobre racismo tanto dentro 

de sala de aula, quanto nas reuniões de professoras. O tema se discutiu de 

forma extensa entre as professoras porque percebemos que a forma como os 

brasileiros têm discutido racismo e questões de cor no país não se encaixa de 

forma integral com as demandas, percepções e vivências de pessoas africanas 

subsaarianas, o que levou a uma investigação e estudo das docentes em como 

abordar o tema em sala de aula. O problema se punha porque, se por um lado 

o movimento negro brasileiro resgata uma ancestralidade africana subsaariana 

– de forma genérica, uma vez que se tem muito pouca documentação sobre os 

países de onde vieram os africanos quando trazidos para terras brasileiras –, 

para os africanos que estão chegando aqui, essa ancestralidade africana 

genérica não faz nenhum sentido. 

 Boa parte dos meus interlocutores são homens negros africanos, 

especialmente nas aulas de português na Cáritas Arquidiocesana. Dentre as 

nacionalidades estão nigerianos, serra leonenses e ugandenses. Nas minhas 

primeiras aulas o tema do racismo já havia aparecido e todos eles tinham 

alguma história para contar sobre preconceito. 

 ―Uma vez eu estava no ônibus e ele estava lotado, mas ninguém sentou 

do meu lado‖, me contou Abubacar, serra leonense. Para Odunayo44, 

nigeriano, o sul era menos racista do que o sudeste: ―Eu morei em Santa 

Catarina e sou muito mais respeitado lá do que aqui‖, ele me disse certa vez. 

Quando perguntei se ele queria voltar a morar lá ele disse que sim, que estava 

planejando isso. 
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 Nome fictício. 
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 Muitos deles só conheceram o racismo ao virem morar no Brasil. ―Na 

Nigéria existe muito preconceito entre ricos e pobres, mas não há preconceito 

sobre a cor‖, disse Banjoko45, nigeriano. Banjoko também, certa vez, quando 

estávamos sozinhos em sala de aula, conversou comigo sobre uma situação 

que viveu: ele estava um dia caminhando à noite no Maracanã e uma mulher o 

viu e segurou a bolsa rapidamente. Ele me disse ter se sentido muito mal e me 

perguntou: ―existe algo que eu possa fazer para que isso não aconteça?‖. 

 Pelo que pude ouvir de meus interlocutores durante o trabalho de 

campo, a percepção do ser negro surgiu durante a vivência destes imigrantes 

no Brasil. Mais de uma vez escutei que eles nunca haviam vivido o preconceito 

de cor e ao colocarem dúvidas de como se portar diante da sociedade 

brasileira para que pudessem desviar do preconceito, não soube como guiá-

los. Uma das recomendações que encontrei como solução foi a de que 

procurassem organizações de movimento negro que pudessem talvez trazer 

alguma resposta sobre como reagir e compreender o racismo no Brasil, mas 

mesmo que o racismo seja um tema latente na existência desses sujeitos no 

Brasil, as demandas dos africanos e dos brasileiros que participam do 

movimento negro pareceram ser muito diferentes. 

 ―Não pode misturar haitiano com africano que dá problema‖, uma vez 

Bob me disse. Depois, conversando com Mélanie, descobri que os haitianos 

têm preconceito com africanos porque na visão deles os africanos ―se deixaram 

escravizar‖ e ―não foram fortes o suficiente para lutar contra o colonizador‖. Os 

haitianos são muito orgulhosos do seu processo de independência, que entrou 

para a história diante da derrota dos colonizadores franceses. Para eles é 

normal, então, que queiram permanecer entre conterrâneos e não se 

misturarem com os africanos. 

 Durantes as aulas de português da Cáritas também pude presenciar 

alunos falando mal dos congoleses: ―Eles são muito barulhentos, não têm 

educação‖, me disse Odunayo. A cultura congolesa também aprecia as famílias 

grandes, com muitas crianças, e alunos de outras nacionalidades se 

incomodavam com as crianças em sala de aula. 
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 Nome fictício. 
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 Algo que une um grupo de pessoas no Brasil – a cor da pele – e que faz 

com que essa característica seja parte essencial e fundamental de uma 

construção enquanto sujeito, para os nigerianos, haitianos, congoleses, serra 

leonenses e ugandenses não faz tanto sentido; eles parecem se perceber 

primeiro enquanto nacionais, pertencentes a um certo país ou cultura, e depois 

se verem através de sua cor. Muitos deles, como dito anteriormente, só 

passaram por situações de racismo no Brasil, sendo que antes não era uma 

questão relativa à construção de sua identidade política o fato de serem 

negros. 

 Em uma das reuniões das aulas de português da Cáritas uma professora 

falou sobre um episódio em uma universidade na qual um aluno cabo verdiano 

estava num encontro sobre negritude. Ele pediu a voz e disse o quanto o 

discurso daquele encontro não tinha nada a ver com a realidade; falava-se de 

África de forma genérica, descontextualizada e sem perceber as nuances de 

cada região, cada país, cada etnia e cultura. 

 Brubaker e Cooper (2000) discutem a importância que interferências 

externas têm na construção de uma identidade enquanto fenômeno coletivo ou 

até como autocompreensão e isso engloba certamente o local onde a pessoa 

nasceu ou permanece. 

 Entretanto, mesmo que nacionalidade e etnicidade sejam fatores de 

absoluta relevância identitária para meus interlocutores, algumas convenções 

aconteceram durante meu trabalho de campo. Uma delas sendo a formação do 

bloco de carnaval Terremoto Clandestino. ―Terremoto porque quando chegam 

fazem muito barulho, confusão e clandestino porque imigrar ainda é visto como 

clandestinidade [risos]‖, me disse Mélanie. O grupo foi idealizado por Bob no 

final de 2018 com o intuito de que desfilasse como bloco no carnaval de 2019 e 

os integrantes são de diferentes nacionalidades: brasileiros, gambianos, 

senegaleses, haitianos, franceses, italianos, venezuelanos, congoleses e 

marroquinos. A ideia veio da demanda de musicistas imigrantes que 

integravam a rede da Mawon em trabalhar mais e iniciar novos projetos. 

 O projeto integrou pessoas de diversas nacionalidades exatamente por 

articular outra marca identitária que se sobressaiu em minha pesquisa: a arte. 

Dois de meus interlocutores, Sebastian e Fallou, um dançarino e outro 

percussionista, me demonstraram a partir de suas histórias o papel 
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determinante da arte em sua formação pessoal e nas formas que optam resistir 

diariamente no país de acolhida. Fallou, mesmo precisando trabalhar, deu 

maior importância a sua vivência como músico e Sebastian largou suas 

companhias em Angola para seguir seu sonho de artista no continente 

Americano. 

 O Terremoto Clandestino junta pessoas que se percebem a partir do 

mesmo traço: são musicistas que acreditam no poder de resistência da música 

e que acreditam em sua reprodução social através da arte. Vi diversas 

apresentações do grupo, por vezes em locais fechados e outras na rua, sempre 

com novas canções, uma vez que o intuito do bloco era de ter ao menos uma 

música de cada país dos integrantes no repertório.  

 A primeira vez que fui ver uma apresentação do bloco, no SESC de São 

Gonçalo, combinei de dividir o transporte com Mberi, gambiana, Botamba46, 

congolês e Júlia, brasileira. Mberi fazia parte da banda e Botamba estava indo 

para assistir. Enquanto íamos da Central do Brasil para São Gonçalo, pudemos 

conversar um pouco sobre a trajetória de cada um. 

 Botamba me disse que havia tentado ir para Portugal um ou dois anos 

antes, mas que havia sido barrado na imigração: ―Fui com tudo certo, com hotel 

pago e visto, mas me disseram que eu não tinha dinheiro o suficiente para ficar 

lá como turista‖, disse. ―Tenho família lá na Europa, muitos amigos, também‖. 

 Novamente, conversamos sobre racismo, xenofobia e a dificuldade que 

ser africano implica em aspectos legais. Para Mberi, a visibilidade das pessoas 

africanas precisa ser uma bandeira levantada por todos, mundialmente. ―E nós 

também somos culpados porque não valorizamos nossa cultura e queremos ter 

a vida de europeu‖, disse. Mberi também criticou a produção de conhecimento 

ocidental ser a única valorizada: ―Nós todos ainda estudamos os livros 

europeus, queremos usufruir de sua cultura. Precisamos valorizar o que é 

nosso‖. Conversamos um pouco sobre o duplo esforço que é ser imigrante e 

ser africano. 

 ―Muitos imigrantes querem a cidadania brasileira porque é mais simples 

de conseguir visto para os países‖, me contou Mélanie algum tempo depois, 

quando comentei sobre a fala de Botamba. ―Africano não entra na Europa, mas 
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com o passaporte ou cidadania brasileira fica mais fácil tanto entrar lá quanto 

nos Estados Unidos‖, completou. 

 Quando conversei com Sebastian, congolês, no final do ano de 2019, ele 

também me disse que tinha vontade de ir para a Europa: ―Eu pensei em ir para 

a Europa, tenho família lá, muitos primos‖. Quando perguntei se ele iria como 

turista ele respondeu que sim: ―É assim que as coisas são, é assim que 

fazemos‖, se referindo a ficar ilegal no país. 

 Claramente a preferência desses imigrantes é ir para países que falam a 

mesma língua de seu país de origem. No caso dos congoleses, os países que 

falam francês, mas como Botamba e Sebastian falam português também, 

poderiam ir para Portugal ou até mesmo Espanha. 

 Quando pergunto diretamente sobre quais os planos que eles têm e 

como pretendem alcançar o sonho de morar em países de primeiro mundo, 

como os norte americanos e os europeus, meus interlocutores fogem um pouco 

do assunto ou se sentem envergonhados. Alguns já me disseram abertamente 

que querem ir para os Estados Unidos, já que é tão perto do Brasil. Abubacar47, 

aluno serra leonense da Cáritas, me disse certa vez que gostaria de ser ator e 

cantor e que os Estados Unidos era o melhor lugar para trabalhar com esse 

tipo de coisa. 

 A impressão que tive durante meu trabalho de campo é que as 

oportunidades estão de onde vierem primeiro. Botamba, mesmo tão mais 

próximos dos Estados Unidos da América, recebeu alguma proposta ou alguém 

que poderia ajudá-lo na Europa e então a oportunidade que surgiu foi, de fato, 

mais distante, mas talvez a mais palpável no momento que ele se encontrava. 

 Sebastian tinha planos de, talvez, ir para São Paulo porque as 

comunidades internacionais são maiores lá, mas como conseguiu um trabalho 

com carteira assinada no Rio, aqui ficou: ―A oportunidade que Deus me deu 

estava aqui e nós precisamos pegar as oportunidades que aparecerem‖, me 

disse.  

 Este é exatamente o fluxo que observo entre meus interlocutores, 

buscando oportunidades nas colônias que foram soberanas em seus países de 

origem. O que Botamba, Sebastian e Abubacar têm em comum? A busca de 
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oportunidades onde houver possibilidade de crescimento profissional e 

pessoal, especialmente debruçados nos grandes centros e nas metrópoles 

mundiais localizados no norte do continente Americano e na Europa. 

 O discurso ocidental que surgia no século XVI colocou-se como centro 

do mundo, apoiando-se no Renascimento e no Iluminismo e ―amarrando-se‖ 

com o poder da colonização. O discurso eurocentrado é, ainda, o único 

discurso que é relevante, sendo todas as outras experimentações de mundo 

nos lugares periféricos somente sendo possíveis quando comparáveis à 

Europa e à sua história que é tida como a história universal. História essa que 

só pode ser vivida e experienciada lá – no continente Europeu – e que nas 

periferias (ou seja, em todo o resto do mundo, com exceção dos países norte-

americanos) o tempo não é tempo do agora, porque o agora é vivido no 

ocidente. A tecnologia surge primeiro no ocidente, o conhecimento nasce lá, as 

produções mundiais estão todas lá e o que resta à periferia é um outro 

momento que não é o momento do agora. 

 

Na verdade, os não europeus, ―não ocidentais‖ são 

totalmente excluídos do diálogo, sequer são 

considerados Outros propriamente ditos; ao contrário, 

são dessubjetivizados, reduzidos a meros objetos de 

estudo, dominação e exploração. Mais: não apenas nega 

a participação de não europeus em sua articulação 

dialógica, por não considerá-los sujeitos – não admitindo, 

por exemplo, o fato de que não haveria Europa se não 

existissem a América, a África e a Ásia –, o discurso 

europeu ocidental suprime todo e qualquer outro 

discurso. Ou seja, além de se apresentar como 

totalidade, o discurso europeu ocidental é também 

totalitário (MIGNOLO; PINTO, 2015) 

 

 A valorização do mundo e do saber ocidental é bastante nítida na 

trajetória de meus interlocutores. Muitos dos seus sonhos e desejos perpassam 

residir em países de primeiro mundo e viver uma vida condizente com os 

valores ocidentais. Boaventura de Souza Santos explica esta separação entre 

culturas de países em desenvolvimento para a cultura hegemônica ocidental 
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através de um limiar bastante demarcado, que denomina pensamento abissal. 

Abissal porque existe um ―abismo‖ entre a articulação do conhecimento 

hegemônico e o conhecimento popular, leigo, indígena ou camponês – que é 

sempre desqualificado pela primeira forma de conhecimento. O monopólio do 

conhecimento se dá através de duas áreas: a ciência, de um lado, e a teologia 

e a filosofia, do outro. ―[A visibilidade desses conhecimentos] assenta na 

invisibilidade de formas de conhecimento que não se encaixam em nenhuma 

dessas modalidades‖ (SANTOS, 2007). Esses lugares, portanto, não produzem 

conhecimento, e sim crenças, opiniões, magia – interessantes apenas como 

objetos de estudo da episteme hegemônica. 

 Durante a contratação de imigrantes para a empresa de separação de 

resíduos, fiquei encarregada de ajudar Diego48 (equato-guineense) em seu 

primeiro dia de trabalho. Enquanto estávamos conversando sobre crenças 

religiosas ele me contou que tinha medo de nigerianos. Perguntei por que e ele 

me disse que a Nigéria é conhecida pela magia negra e que são temidos em 

toda a África por causa disso. 

 Existe um sentimento pejorativo relativo a tradições culturais em 

diferentes países. Certa vez, selecionando fotos do Haiti para uma atividade 

para crianças com Bob, nos deparamos com imagens de cerimônias voodoo. 

Bob me disse que o voodoo é muito praticado no Haiti, mas de forma 

marginalizada, assim como o preconceito que vemos no Brasil relativo a 

religiões de matriz africana. 

 Durante minhas aulas na Cáritas Arquidiocesana, a magia negra, ou 

black magic, às vezes era mencionada e os alunos sempre falavam das 

práticas com certa curiosidade e apreensão. Ao chegarem no Brasil, muitos 

deles associaram diretamente as religiões de matriz africana (que conheceram 

popularmente através da palavra ―macumba‖) com magia negra. Quando 

expliquei um pouco sobre orixás, ebós e terreiros, rapidamente um de meus 

alunos, que é iorubá, reconheceu as palavras e entendeu que não se tratava 

de algo genérico que enquadramos no espectro de ―magia negra‖, e sim uma 

religião que estava muito presente em seu país de origem. Nestes episódios é 
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possível perceber marcas de uma cultura hegemônica que enquadra outras 

práticas tradicionais em termos vagos e pejorativos. 

 Para Ramon Grosfoguel é no pensando de René Descartes que se 

inaugura a ego-política do conhecimento, antropocentrista. O pensamento 

autocentrado de ―penso, logo existo‖, aos olhos de Enrique Dussel (1994), 

nasce na existência do colonizador, que se intitulava um ser superior. Essa 

semente deu lugar à modernidade eurocentrada e de sujeitos que acreditavam 

ter acesso a uma verdade universal (GROSFOGUEL, 2007). 

 Os contratualistas – Locke, Hobbes, Rousseau – já falavam que era 

através de um contrato social que os seres humanos saíam de um estado de 

natureza para se organizarem em sociedade. O encontro com os povos nativos 

nas Américas e na África só reiteraram que o que se passava no ocidente, 

especialmente relativo às leis e a organização do Estado, não se aplicava no 

Novo Mundo. Ao ser posta em dúvida a presença de alma nesses sujeitos e 

aproximando-os da natureza, tudo o que deveria ser seguido no ocidente, 

como as leis e as regras, não cabiam mais naquele lugar, dando espaço para a 

expropriação e a violência. 

 

―A profunda dualidade do pensamento abissal e a 

incomensurabilidade entre os termos da dualidade foram 

implementadas por meio das poderosas bases 

institucionais — universidades, centros de pesquisa, 

escolas de direito e profissões jurídicas — e das 

sofisticadas linguagens técnicas da ciência e da 

jurisprudência. O outro lado da linha abissal é um 

universo que se estende para além da legalidade e da 

ilegalidade e para além da verdade e da falsidade. 

Juntas, essas formas de negação radical produzem uma 

ausência radical: a ausência de humanidade, a 

subumanidade moderna. Assim, a exclusão se torna 

simultaneamente radical e inexistente, uma vez que seres 

sub humanos não são considerados sequer candidatos à 

inclusão social. [...] A negação de uma parte da 

humanidade é sacrificial, na medida em que constitui a 
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condição para que a outra parte da humanidade se afirme 

como universal‖ (SANTOS, 2017). 

 

 A modernidade nos demonstrou, entretanto, que uma resistência vem 

sido feita pelos indivíduos dessas ―periferias‖ através da migração. Para Santos 

(2017), o que se põe em prática nesse momento é o regresso do colonial, que 

pode se assumir de três formas: na do terrorista, do imigrante indocumentado e 

do refugiado. Cada uma dessas formas é contida de formas diferentes, mas 

basicamente se utilizando de burocracias e legislações próprias. O indivíduo 

colonial (advindo de ex-colônias) agora pode chegar às metrópoles, o que 

antes só poderia ser feito através do colonizador (como a entrada de escravos 

nos centros urbanos). A reação é a remarcação da linha abissal, na tentativa 

de reiterar o local de supremacia hegemônica e de subalternidade. 

 Grosfoguel argumenta que ―a liberação só pode advir de pensadores 

críticos de cada cultura em diálogo com outras culturas‖ (GROSFOGUEL, 

2007), de forma que o ocidente não possa impor sua organização a outras 

sociedades e sim que haja trocas a fim de encontrar soluções para uma política 

global – e, portanto, pluri-versalista. A democracia liberal ocidental se impõe 

mundialmente e, quando não aceita por determinados países ou localidades, 

institui-se através da força em nome de um progresso civilizatório. Os 

exemplos que temos disto na atualidade são a guerra no Iraque e o apoio dos 

EUA à Arábia Saudita, a fim de controlar territórios que reagem à forma 

imperialista do país norte americano. 

 O autor argumenta acerca da transmodernidade, que não é o mesmo 

que pós-modernidade, esse segundo termo sendo uma crítica eurocêntrica ao 

eurocentrismo (GROSFOGUEL, 2007). A transmodernidade é uma forma de 

pensar os processos globais através das particularidades de diferentes grupos 

sociais, atreladas a uma malha que se cruza, universal – ou pluri-versal, onde 

todas as pequenas demandas tornam-se negociáveis e relevantes, 

independentemente da sua localidade (de ser numa ―periferia‖ ou no ―centro‖).  

 Essa ―malha‖ é plenamente percebida nas histórias que decorrem dos 

fluxos imigratórios: para que uma pessoa esteja em um determinado lugar 

muitas vezes ela está conectada com diversas outras pessoas e instâncias 

que, geograficamente, estão distantes. Quando um imigrante envia dinheiro 
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para sua família, como fazem Fallou, do Senegal, e Sebastian, da República 

Democrática do Congo, os aspectos de transmodernidade estão sendo postos 

em prática. Não é mais necessário que uma pessoa sustente financeiramente 

sua família estando junto com ela; pode estar em outro país e até em outro 

continente. 

 Ao viajar para a Europa, Botamba também estava inserido numa 

―malha‖, numa rede de pessoas que se apoiam e sustentam o trânsito e 

permanência uma das outras. 

 Podemos relacionar o termo transmodernidade ao transnacionalismo, de 

Glick-Schiller, Basch e Blanc-Szanton (1992). Os autores parecem convergir na 

concepção de que novas formas de percepção das fronteiras e das redes 

relacionais começam a emergir, considerando as tecnologias que a 

modernidade acrescenta nos novos fluxos imigratórios. 

 O conceito de transnacionalismo pode ser exemplificado através da fala 

e das experiências dos imigrantes, uma vez que eles estão em constante 

conexão com as redes para além fronteiras. Em uma entrevista com Fallou, 

senegalês que mora no Brasil há dois anos, ele me disse que conversa com 

sua família e, quando for possível, enviará dinheiro para que a filha dele possa 

seguir os estudos: 

Fallou - Mais sur tout ça c'est que m'a fait très très mal c'est ma 

fille. Parce que elle est au Sénégal  et elle a commencé à 

étudier à l'école et je dois payer son école. Depuis 4 mois j'ai 

pas payé.  4 mois.  Même quand je téléphone on me parle de 

ça et je dis à ma mère pour discuter avec le directeur que son 

papa n'est pas là.  Parce que c'est moi qui paye son étude. 

Beatriz - Quel est son âge? 

Fallou - Elle a 6 ans.  C'est une fille, une petite fille.  C'est ça 

qui me fait très mal, elle.  Parce que elle est petite et c'est moi 

qui devait l'aider pour ses études et je ne suis pas là pour ça 

faire.  Comment je vais faire pour envoyer d'argent? Si ici je 

dois payer mon loyer et le transport  pour travailler. Chaque jour 

je prends le bateau, je prends le bus. Chaque jour je paye 17 

reais,  c'est beaucoup. Le loyer est beaucoup,  il faut que je 
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mange, tout ça c'est des dépenses. Pour envoyer quelque 

chose au Sénégal je dois gagner plus de 1200 reais. Alors c'est 

pas possible d'envoyer quelque chose à ma fille49.  

 

Ora, se pensarmos que há trinta anos isso não seria possível 

(comunicar-se com um país tão distante sem acréscimos na conta de telefone 

e enviar dinheiro quase que imediatamente), fica clara a aproximação que as 

tecnologias ofereceram, especialmente, no contexto migratório. A quebra das 

fronteiras físicas é o que faz materializar as práticas transnacionais nos dias 

atuais.  

 Para Black (2001), a discussão do transnacionalismo pode resolver uma 

questão que está há décadas sendo colocada nos estudos das migrações: o da 

diferença entre imigrante (forçado, econômico, etc) e refugiado. Para ele, 

observar a imigração através da ótica do refúgio desconstrói a lógica do 

transnacionalismo enquanto processo autônomo das pessoas que se 

aproveitam de novos artifícios tecnológicos e materiais que facilitam os fluxos 

móveis globalmente. O transnacionalismo não pode explicar a totalidade do 

refúgio, porque a mobilidade forçada acontece muitas vezes a partir da 

ausência de redes, ou de redes precárias. Isso não impede que pessoas que 

forçadamente migraram participem e criem novos vínculos nos locais de 

passagem ou residência. 
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 Fallou. Entrevista I. [9.julho.2018]. Entrevistadora: Beatriz Castelo Branco Maciel. Niterói, 2018. 1 
arquivo .mp4 (62 min.). 
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4. Considerações Finais 
  

 O processo de imigração conta com diversas escalas relativas às 

esferas jurídicas, políticas e sociais, elucidando uma rede de aspectos que 

substancializam a vivência do imigrante. As categorias de classificação 

acontecem nos primeiros contatos do imigrante no país de destino, ao precisar 

acessar o sistema de saúde, abrir uma conta em banco ou solicitar refúgio.  

 A Mawon nasceu da proposta de facilitar os percursos burocráticos de 

imigrantes no Brasil, especialmente os indivíduos advindos do sul global, sendo 

os haitianos os primeiros a serem atendidos pela organização. Ao longo deste 

trabalho, demonstrei como a Mawon lida com imigrantes que têm, através de 

seu reconhecimento como refugiado, solicitante de refúgio ou imigrante, perdas 

e ganhos com as categorizações que lhes são atribuídas. Para Brubaker e 

Cooper (2000), entretanto, existem complementaridades no processo de 

identificação, sendo a categorização apenas uma delas; além dela, existe 

também a auto compreensão, que se dá pelo senso de pertencimento a um 

grupo ou comunidade. O sentimento de pertencimento se dá, portanto, pelas 

redes e conexões que são geradas e mantidas pelos indivíduos, obtendo 

suporte para sua existência. 

 Quando falamos da vivência migrante, a categorização enquanto ação 

estatal se materializa no controle de entrada, saída e permanência em território 

nacional. Já a auto compreensão depende das conexões construídas pelos 

indivíduos e da percepção que têm sobre elas, gerando um sentimento de 

identificação comum. 

 No capítulo 3, ao disponibilizar a fala de Mberi sobre o assédio que 

sofreu no Dia do Refugiado de 2019, pôde-se perceber que a categorização de 

refugiada atribuída a ela a beneficia em alguns casos e a prejudica em outros. 

Se por um lado ela consegue desenvolver uma marca de roupas e garantir um 

espaço para vender em eventos destinados a refugiados, ou que consegue 

uma vaga de estudo exclusiva para refugiados em uma universidade particular; 

por outro, ao ser assediada, objetificada e fetichizada nos eventos ou por 

fotógrafos e jornalistas, desvantagens aparecem nitidamente. 
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 Mberi era a única gambiana no Rio de Janeiro quando chegou, há dez 

anos. Como não havia uma comunidade de conterrâneos à qual pudesse se 

associar, utilizou-se de redes da Cáritas, da Mawon e da África do Coração 

para se articular politica e socialmente. Nos últimos três anos ela conseguiu, 

através de visto de reunião familiar, trazer sua filha e seu irmão para morarem 

no Brasil, ainda se articulando com as redes de apoio a imigrantes e refugiados 

proporcionadas por instituições e organizações. 

 A Mawon trabalha com indivíduos sobre os quais recaem classificações 

jurídico políticas, sendo uma delas a categoria refugiado. Apresentei, no 

capítulo 3, as complicações do termo e como imigrantes podem não se 

reconhecer com a palavra: desde a fetichização e romantização do termo, 

como apontado por Mberi e suas críticas, até contextos históricos de 

marginalização da palavra, como no caso haitiano, exemplificado pela fala de 

Dieuner. Outra classificação que surgiu durante o trabalho de campo foi a de 

―angolano‖, de forma genérica, para cariocas se referirem a qualquer africano 

que chega ao país, o que revela outra grande crítica feita pelos imigrantes: a de 

serem considerados habitantes de uma África genérica, na qual não são 

relevantes as particularidades de cada país ou cultura. Para os haitianos há um 

agravante: por acreditarem que os africanos são mais ―fracos‖ que os haitianos, 

por terem demorado mais tempo a conquistar as independências dos 

colonizadores, ser confundido com um africano carrega uma problemática 

ainda mais específica. Sob uma ótica estatal, a problematização da categoria 

refugiado fica nítida pelas estratégias políticas e sociais que se apoiam no 

termo e que também demonstram uma imagem romantizada do que é a 

imigração forçada. 

 No Brasil, nos últimos anos, o termo refugiado se popularizou com a 

guerra na Síria e a grave violação dos direitos humanos transmitida através das 

mídias para todo o mundo. Antes disso, a nacionalidade que mais se encaixava 

no estereótipo de refugiado era a palestina, devido às crises com Israel. 

Entretanto, o que condiz com a realidade é que o refúgio já existe em todo o 

mundo e afeta diversas nacionalidades em todos os continentes. 
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 O problema de associar situações de mobilidade precária e vulnerável 

(podendo ser entendidas através da palavra refúgio) a questões tão 

particulares quanto a guerra na Síria ou o conflito entre Palestina e Israel é 

invisibilizar a vivência de tantas outras pessoas que passam por violações dos 

direitos humanos, como acontece em outros tantos países. Foucault (1979) 

moldou o conceito de biopoder enquanto a vida humana sendo interessante de 

ser mantida e preservada por questões relativas à governança e à perpetuação 

do poder; já Achile Mbembe (2018) entende o oposto disso: o necropoder 

enquanto fazer morrer ou deixar morrer uma população a partir de práticas que 

visam a não preservação da vida dessas pessoas. Como exemplo há os surtos 

de ebola e HIV ou os governos totalitários e persecutórios no continente 

Africano que se enquadram perfeitamente na concepção de necropoder. 

 O imaginário coletivo sobre os refugiados não termina apenas no senso 

comum e na vida cotidiana: esses valores também são levados para as 

repartições públicas e para os órgãos que deferem ou indeferem as 

solicitações de refúgio. Em diversas cartilhas do ACNUR são expostas as 

diferenças entre refugiados e imigrantes e de como é importante diferenciar o 

conceito de refúgio para proteger as pessoas que se encontram nessa 

situação. Entretanto, o que percebi com meu trabalho de campo e com meus 

interlocutores, é que um indivíduo pode ter uma história tão difícil quanto a de 

um refugiado e seu país não se enquadrar como um Estado que persegue seus 

cidadãos. Assim como pude encontrar pessoas com o status de refugiado – 

como sírios – que, por terem uma situação financeira melhor, puderam sair do 

país antes que sofressem maus tratos ou torturas. 

 Toda essa discussão sobre categorias de classificação de populações 

remete ao conceito de governamentalidade. Outros aspectos atravessam a 

necessidade de redes: a governamentalidade é uma tentativa governamental 

de organização desses indivíduos e por vezes facilita a sustentação de redes, a 

empregabilidade ou os estudos; por outras dificulta esses mesmos aspectos, 

ou dificulta a própria mobilidade. As formas pelas quais a governamentalidade 

se pronuncia na vida desses imigrantes vai desde as intermináveis horas de 

espera na Polícia Federal até a dificuldade em comprovar o direito de ir, vir e 

permanecer no Brasil. A necessidade de categorização como refugiado, 
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imigrante, apátrida e tantas outras nomenclaturas são impasses da vida 

cotidiana e revelam o caráter neoliberal da governamentalidade: através de 

práticas disciplinares, reguladas autonomamente por cada indivíduo na 

sociedade, gerando controle internalizado – assim se questiona, também, a 

legitimidade desses imigrantes em permanecerem no Brasil, mesmo que, 

legalmente, eles estejam aptos a residir no país. 

 Ao passarem pelo abalo sísmico no Haiti, Mélanie e Bob perceberam a 

importância do status de refugiado numa situação de emergência: os haitianos 

contam com a Portaria Interministerial nº 10, de 6 de abril de 2018 – 8 anos 

após o terremoto ter atingido a ilha. Antes disso não poderiam se enquadrar 

como refugiados – porque a lei não abarcava desastres naturais – e o processo 

legal de reconhecimento e permanência foi demorado. A partir da experiência 

vivida que nasceu o discurso da Mawon enquanto facilitadora de mobilidade 

humana para todos, e não somente para os que se enquadram na lei. Mélanie 

reitera que todos deveriam ter o direito de migrar, independentemente de onde 

vêm ou porque decidiram se deslocar. Daí a importância de refletir sobre as 

categorizações legais e de como sempre haverão exceções. 

 Em 2019 houve uma grande entrada de venezuelanos no país. Os 

números de venezuelanos vêm aumentando desde o ano de 2016, até 

chegarem num pico em 2019. Os venezuelanos passaram pelo mesmo 

problema: a situação em seu país não era enquadrada na Lei do Refúgio. É só 

em dezembro de 2019 que o CONARE reconhece, de uma vez, mais de 21 mil 

venezuelanos enquanto refugiados50. 

 Enquanto a lei se mostrar como empecilho para pessoas que estão 

passando por situações de violação de direitos humanos, a discussão sobre a 

importância do reconhecimento legal de refúgio precisará ser problematizada 

no campo dos estudos migratórios. 

 O processo de imigração abarca diferentes esferas políticas, sociais e 

culturais, movimentando redes, percepções, organizações e políticas no mundo 
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 Agência Brasil. “Conare reconhece condição de refugiados de mais de 21 mil venezuelanos”. 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-12/conare-reconhece-condicao-de-
refugiados-mais-de-21-mil-venezuelanos. Acesso em 15/02/2020. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-12/conare-reconhece-condicao-de-refugiados-mais-de-21-mil-venezuelanos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-12/conare-reconhece-condicao-de-refugiados-mais-de-21-mil-venezuelanos
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todo. Neste trabalho procurei mostrar algumas destas esferas entrando em 

campo através da Mawon, enquanto rede mobilizadora, e de alguns 

interlocutores que mantém vínculos com a organização e entre si. 

 A importância de mostrar os desdobramentos que uma vida imigrante 

carrega é de chamar atenção para sujeitos enquanto multiplicidades que se 

constroem durante os fluxos móveis. Desdobramentos esses que acontecem 

em esferas da vida profissional, pessoal, acadêmica e política, como na busca 

de um novo emprego; na procura de uma casa, as mudanças eventuais de um 

bairro para o outro por questões de conforto, segurança, espaço ou associação 

com uma comunidade nacional; o início de uma nova formação acadêmica, 

como cursos profissionalizantes rápidos e até mesmo uma nova faculdade; 

novas relações amorosas, com brasileiros, brasileiras ou conterrâneos, etc. O 

aspecto em comum para que esses desdobramentos aconteçam no processo 

de mobilidade é a necessidade de recorrer a redes de apoio, ou simplesmente 

a redes de referência, para que consigam encontrar emprego ou até mesmo 

desenvolver algum tipo de convivência amigável e cotidiana. 

 Como procurei demonstrar ao longo da dissertação, o diferencial da 

Mawon enquanto organização que trabalha com imigrantes é exatamente o de 

produzir uma rede que se ativa de acordo com as necessidades destes; 

quando há necessidade de articular um projeto sobre musicalidade, uma parte 

dessa rede é acionada; quando se apresenta uma possibilidade de 

empregabilidade, outra parte da rede também é acionada e assim 

sucessivamente, até que os sujeitos que antes foram conectados passam a se 

conectar entre si, demonstrando o empenho de produção de redes entre 

brasileiros e imigrantes no Rio de Janeiro. 

 A Mawon é uma organização muito pequena, que conta apenas com 

seis pessoas em seu escritório e que depende de editais e prestação de 

serviços para sobreviver; a realidade da Cáritas, entretanto, é totalmente 

diferente, sendo um órgão que media oficialmente a entrada e integração de 

imigrantes em diversos estados brasileiros, contando com o apoio direto do 

ACNUR. A diferença entre as duas, além da estrutura e do processo protocolar 

que a Cáritas desenvolve a partir de seus vínculos com demais instituições, é a 



90 
 

forma como a Mawon desenvolve estratégias específicas no desenvolvimento 

de redes. Exatamente por não ter o suporte de instituições como o ACNUR, a 

Mawon precisa desenvolver métodos de reprodução institucional e seu maior 

artifício é a de articulação de redes e conexões. 

 Por ser feita por dois imigrantes, que passaram por uma situação de 

desastre natural e necessidade de mobilidade, a Mawon tem a capacidade de 

compreender e se adaptar mais facilmente às demandas dos fluxos migratórios 

que chegam ao Rio de Janeiro. Sendo uma organização que não depende de 

órgãos reguladores e se vincula financeiramente a projetos temporários, a 

Mawon se permite pensar estratégias que contemplem as demandas de 

diferentes imigrantes que chegam até ela. 

 Existem diversas formas pelas quais imigrantes chegam até o Brasil e, 

especificamente, ao Rio de Janeiro. Alguns deles já contam com a ajuda de 

redes desde o seu país de origem ou as adquirem em algum local de trânsito; 

outras pessoas, como Fallou e Sebastian, não conseguem construir essas 

redes até chegarem ao seu destino (no caso, o Rio de Janeiro). É nesse 

aspecto que a Mawon, ou até mesmo a Cáritas, se tornam imprescindíveis no 

processo de estruturação de uma nova vida em outro lugar. É através de 

instituições como estas que um imigrante pode se conectar a uma rede pré-

estabelecida e se estruturar na cidade de destino. 

 Mberi também tinha uma rede precária ao chegar ao Rio de Janeiro e 

seus vínculos e posicionamento político derivaram da necessidade de se 

conectar a redes que pudessem ajudá-la a permanecer no país.  O caso de 

Mberi não é o único na Mawon: Fallou chegou ao Brasil cruzando a fronteira 

com a Bolívia depois de ter sido enganado na preparação de um espetáculo 

musical e Sebastian decidiu ficar no país depois de um pequeno tour com uma 

companhia de dançarinos angolanos. Os três contam com redes precárias e 

precisaram produzir novas conexões para construírem sua vida no Brasil. 

 O conceito de transnacionalismo, apresentado no capítulo 3, aponta 

para o fato de que a imigração não é um fato individual – ela ocorre ao longo 

de redes e a reprodução do imigrante implica a mobilização e construção de 

novas conexões. O conceito de transnacionalismo sugere a importância de 
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redes em escala global, todavia essas redes não garantem a integração desses 

imigrantes no local de chegada (e/ou acolhimento) e por isso é necessária a 

produção de novos vínculos locais. Uma vez que o transnacionalismo dá conta 

de explicar a mobilidade através de redes conectadas por todo o mundo, a 

realidade de diversos imigrantes que chegam ao Brasil é diferente: eles estão 

sem uma rede delimitada e precisam gerar novas conexões no país. 

 Minha proposta com o início desta pesquisa era encontrar as redes que 

estavam por trás dos imigrantes que chegavam até a Mawon. Entretanto, com 

o trabalho de campo, pude perceber que essas redes, na verdade, não 

existiam – ou eram muito precárias – e por isso esses imigrantes estavam em 

contato com instituições como a Mawon e a Cáritas: para que também 

pudessem produzir novas conexões no Brasil. O conceito de 

transnacionalismo, portanto, não consegue explicar a mobilidade destas 

pessoas para o país através de redes transnacionais. A reprodução dos 

imigrantes que aparecem neste trabalho depende da articulação de conexões 

locais, porque são de extrema relevância para sua sobrevivência e 

sociabilidade na sociedade de trânsito ou permanência e por isso o trabalho de 

instituições que oferecem a articulação de redes é tão importante. 

 

4.1. A Mawon enquanto Negócio de Impacto 
 

 No ano de 2019 a Mawon atendeu mais de 800 pessoas, inscreveu 73 

alunos nas aulas de português, impulsionou pequenos negócios de 35 

imigrantes e os ajudou a encontrar 36 postos de trabalho. Também se 

beneficiou de cinco editais de financiamentos de projetos, incluindo AmCham, 

Google e Mitsubishi Corporation. Foi em 2019, também, que houve a criação 

de um modelo híbrido de negócio. 

 Mélanie e Bob reconhecem os problemas de trabalhar no Terceiro Setor 

e por isso começaram a buscar uma nova forma de estruturação da Mawon. 

Foi quando a organização ganhou um edital de aceleração da Oi Futuro para 

startups que começaram a repensar a categoria de ONG e passaram a pensar 

em negócio de impacto social. O termo (social business) foi criado por 
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Muhammad Yunus, ganhador do prêmio Nobel da paz. Yunus criou uma 

solução inovadora que impactou na diminuição da desigualdade social em 

Bangladesh abrindo um banco que emprestava dinheiro para pessoas pobres, 

que seriam impedidas, caso buscassem empréstimos em bancos 

convencionais. O microcrédito servia para que pessoas pudessem investir em 

pequenos negócios e girar a economia local, dando oportunidade da entrada e 

rotatividade de dinheiro onde antes não havia um fluxo monetário significativo. 

 Os negócios de impacto social são, portanto, negócios que repercutem 

em determinadas localidades, abrindo novas oportunidades para um nicho 

específico de pessoas. Foi pensando nisso que Mélanie e Bob passaram a 

repensar o formato da Mawon, que antes se identificava como um movimento, 

sem fins lucrativos e que dependia de editais de grandes empresas ou vínculos 

com o Estado, para pensar um formato em que haja um serviço a ser vendido 

enquanto um impacto social é causado através dos fluxos monetários que se 

instaurariam. 

 Em 2018 eles começaram a aplicar as mudanças, mas só em meados 

de 2019 as plataformas digitais estavam estruturadas o suficiente para receber 

novos clientes. A Mawon tornou-se duas: negócio e associação, com um CNPJ 

diferente para cada uma. A insatisfação deles sobre o ambiente das 

organizações não governamentais era clara: 

―A gente identificou que o serviço de documentação é 

uma realidade que poderia sustentar [a Mawon], porque, 

na verdade, nenhum documento é de graça, tem taxas, 

tem despachantes, tem uma cultura do migrante que é ―eu 

vou pagar alguém para resolver para mim‖, porque são 

informações descentralizadas, sistemas que não se 

comunicam entre si e um entendimento da própria 

linguagem de regulamentação migratória que é bem 

específica e, mesmo que num checklist tenha ―certidão de 

nascimento‖, tudo bem, a pessoa fala: ―eu tenho minha 

certidão‖. Só que existem outras regras atrás que não 

estão no checklist, porque tem a portaria x que tem que 
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legalizar [a certidão] na embaixada brasileira do país de 

origem, que tem que ser traduzido por um tradutor 

juramentado daqui, que tem que fazer essa cópia, ir no 

cartório, e tem que não sei o que... e depois, com tudo 

isso, você apresenta a sua certidão de nascimento. Ou 

seja, não é só um documento, é o ―pensar o documento‖. 

Daí estamos trabalhando sobre isso, especificamente, 

como parte do negócio – a gente monetiza isso. E uma 

grande parte [desse dinheiro] vai para a associação, para 

sustentar. Ainda não é sustentável, porque não 

conseguimos nos pagar como profissionais, mas pelo 

menos a gente consegue arcar com alguns custos: como 

o plano de internet, alguns sistemas, temos uma pequena 

parte que estamos pensando em investir em marketing 

para que esse marketing sirva para a captação de clientes 

para podermos receber mais... E aí começar a falar com 

nossos parceiros – e não apenas me convidar para fazer 

uma palestra e blábláblá, entende? Eu tenho uma 

expertise, eu sou professional. Por que você poderia 

pagar um grande profissional, um professor da USP para 

vir no Rio para falar sobre isso, mas você não pode pagar 

meu transporte? Sacanagem, né? Aí, enfim, estou 

começando a ter uma outra relação. Ajudar tem um real 

sentido, tem impacto, quando é justo. Ou seja, quando vai 

nos dois sentidos. E isso é uma coisa que eu sempre luto 

na questão migratória: na questão da cooperação 

internacional‖, Mélanie Montinard51 

 Um dos diferenciais da Mawon é o aspecto de troca que eles reiteram 

diversas vezes durante as atividades cotidianas. Não raro eles recebem e-mails 

e mensagens de pesquisadores e estudantes que gostariam de fazer uma 

entrevista com algum refugiado e Bob e Mélanie sempre pensam em 
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 Entrevista feita no dia 7 de dezembro de 2018 – Oi Futuro, Flamengo, Rio de Janeiro. 
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contrapartidas e atitudes recíprocas, seja com traduções, voluntariando em 

eventos, vendendo rifas ou auxiliando na comunicação. 

 Conversando com Mélanie, percebi que existe um sentimento de 

insatisfação com o Terceiro Setor globalmente – ela teve experiências ruins 

tanto no Haiti quanto no Brasil. Seu forte sempre foram os editais e a captação 

de recursos, mas ela disse ter ficado cansada em arrecadar fundos para 

determinada função e o dinheiro simplesmente sumir. 

 Durante todo o ano de 2019 a Mawon trabalhou para mudar a imagem 

de ONG que haviam construído. Antes as verbas vinham majoritariamente dos 

agendamentos que faziam para haitianos através do site da OIM, mas depois 

das mudanças na legislação esse agendamento deixou de acontecer. Por 

causa disso, a captação de recursos para a organização estava extremamente 

limitada, e foi quando Mélanie reuniu forças para investir na construção de um 

negócio de impacto. 

 A Mawon contratou uma pessoa especializada em marketing e um 

designer e passou a mudar a linguagem da organização. No segundo semestre 

de 2019 o novo site entrou no ar oferecendo serviços de documentação, visto e 

naturalização voltados para imigrantes do norte global e de países 

desenvolvidos. A proposta era deixar de viver através de editais e de 

agendamentos para passar a oferecer um serviço para imigrantes que estavam 

ilegais no Brasil ou que quisessem estender seus vistos e permanências. Para 

atingir tais objetivos, a organização mudou sua descrição, entendendo que sua 

missão é ―transformar jornadas migratórias em legais, seguras e culturalmente 

ricas‖, tendo como visão ―gerar valor para o mundo, conectando histórias de 

diversidade e mobilidade humana‖52. Os valores da organização mudaram 

desde o ano de 2017 e as palavras ―vulnerabilidade‖ e ―acolhimento‖ não 

aparecem mais53. 

 A oferta de serviços, entretanto, não foi suficiente em 2019. A Mawon 

trabalha agora com um modelo híbrido, parte negócio e parte associação. Um 

                                                           
52

 MAWON. Página oficial na plataforma LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11677933/, 
acesso em 16/02/2020. 
53

 Consultar ponto “2.2. A Mawon” para a definição antiga. 

https://www.linkedin.com/company/11677933/
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modelo como esses é difícil porque por vezes pode não passar o 

profissionalismo necessário para ser entendido como negócio e nem uma 

dedicação exclusiva e sem fins lucrativos para ser entendida como ONG. 

Quebrar esses modelos, entretanto, é o que querem Mélanie e Bob; mas a 

prática parece um pouco mais complexa, uma vez que existem protocolos a 

serem seguidos como ONG e muito estudo e dedicação para entrar no 

mercado privado. 

 No último mês de 2019 e no início de 2020, entretanto, algumas 

estratégias foram repensadas. Aos poucos a palavra refugiado foi 

reaparecendo nas mídias sociais da Mawon. Quando questionei os integrantes, 

recebi a resposta de que, talvez, seria o momento de retomar algumas palavras 

que antes eram ―abolidas‖ para que a organização consiga atrair os olhares de 

órgãos como o CONARE e a OIM. Aparentemente é difícil pensar um modelo 

híbrido de negócio, já que existe um certo protocolo de ajuda humanitária em 

que verbas e instruções são passadas às organizações do Terceiro Setor. 

Como durante todo o ano de 2019 a Mawon tentou se edificar como um 

Negócio de Impacto Social, mas a contribuição financeira ainda não aparecia 

da forma desejada;, estratégias de retomada de vocabulário e práticas 

associadas às ONGs voltaram a aparecer. 

 Durante o ano de 2019, diversos projetos aconteceram, como o de 

promoção à francofonia de países do sul em colégios públicos, a contratação 

de imigrantes para uma empresa de separação de resíduos, todas as aulas do 

projeto empreendedorismo, as aulas de português, participações em simpósios 

e mesas redondas, desenvolvimento de marcas de imigrantes da Gâmbia, 

Haiti, Senegal e Venezuela e diversos eventos culturais que aconteceram no 

decorrer do ano, que contavam com gastronomia de vários países, música, 

dança e performances. Em janeiro de 2020 a organização lançou o projeto 

Mawon Integra, que tem como objetivo ligar empregadores a imigrantes que 

buscam emprego. A partir de esforços de voluntários, desde encontrar vagas 

em estabelecimentos pequenos, até ligar para imigrantes e atualizar seus 

currículos a partir de informações adquiridas, o projeto começa a tomar forma, 

sem incentivo ou apoio financeiro de nenhuma instituição. 



96 
 

 O trabalho da Mawon, até o encerramento deste trabalho, ainda contava 

com grande apelo à resolução de problemas sociais relativos à imigração no 

Rio de Janeiro. Os mecanismos de integração ainda contam com a reprodução 

e acionamento de redes, apoio burocrático acessível a imigrantes do sul global, 

além da produção de eventos, projetos e parcerias. As perspectivas de Mélanie 

e Bob para o futuro são em dar continuidade a um modelo de negócio híbrido, 

até o ponto em que o negócio possa sustentar as atividades da associação, 

dependendo cada vez menos de editais. 
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