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RESUMO 

 

 

A pesquisa de dissertação de mestrado foi realizada no âmbito teórico-

metodológico e práticas de investigação empírica que se mostraram profícuos para a 

construção de uma análise crítica e propositiva sobre a fluência cultural pela percepção 

dos jovens angolanos em seus espaços de vida no Complexo da Maré e na cidade do 

Rio de Janeiro. O objetivo geral da pesquisa constituiu-se na produção de uma interação 

de diferentes discursos, através de uma perspectiva relacional, sobre a questão da 

“fluência cultural dos jovens angolanos no Rio de Janeiro” – consideradas as diversas 

esferas da vida dos sujeitos investigados. A investigação empírica teve papel 

estruturante na pesquisa e se fez a partir das metodologias da observação participativa e 

da pesquisa-ação, com intervenção no universo investigado. Trata-se, portanto, de um 

estudo da busca de “fluência cultural de jovens angolanos na cultura carioca” através 

entrevistas in loco com estes jovens sobre seus acessos aos espaços urbanos públicos e 

equipamentos coletivos de cultura disponíveis na cidade do Rio de Janeiro, com foco 

especial no Complexo da Maré.  

 

 

 

Palavras Chaves: integração, cultura, jovens angolano. 
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ABSTRACT 

 

 

The master's dissertation research was carried out in the theoretical-

methodological scope and empirical research practices that have proved fruitful for the 

construction of a critical and purposeful analysis on cultural integration by the 

perception of the Angolan youth in their living spaces in the Maré Complex and in Rio 

de Janeiro city. The general objective of the research was to produce an interaction of 

different discourses, through a relational perspective, on the "cultural fluency of the 

Angolan youth in Rio de Janeiro" - considering the different spheres of life of the 

investigated subjects. The empirical research had a structuring role in the research and 

was made from the methodologies of participatory observation and action research, with 

intervention in the universe investigated. It is, therefore, a study of the search for 

"cultural fluency of young Angolans in the Carioca culture" through interviews in loco 

with these young people about their access to public urban spaces and collective cultural 

facilities available in the city of Rio January, with a special focus on the Maré Complex. 

 

 

 

Key words: integration, culture, young Angolan 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil possui atualmente uma população de aproximadamente 13 mil
1
 

angolanos, e a maioria deles moram no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de 

Janeiro, o Complexo da Maré
2
 é onde tem o maior número destes imigrantes, sendo o 

Complexo da Maré um conglomerado de pequenos bairros da zona norte da capital 

carioca. Com cerca de 130.000
3
 moradores, possui um dos maiores complexos de 

favelas do Rio de Janeiro. 

O campo problemático mais geral da pesquisa é o da integração social dos 

jovens angolanos na metrópole do Rio de Janeiro – faz-se necessário pensar sobre as 

condições predominantes e os mecanismos possíveis para a criação de novas 

possibilidades de apropriação concreta e simbólica
4
 do espaço nas áreas de acolhimento 

destes imigrantes, bem como melhores condições de integração à sociedade local
5
. 

A questão central da pesquisa pode ser enunciada da seguinte forma: como em 

um grupo de imigrantes numa situação particular – jovens angolanos no Rio de Janeiro 

– as dinâmicas de “integração cultural” estão permeadas por uma tensão entre as 

                                                           
1
 O número de angolanos residentes no Brasil varia entre 13 mil a 15 mil, segundo a missão diplomática 

angolana na República Federativa do Brasil. 
2
 Toda a região da Maré era ocupada por pântanos e manguezais junto à orla da Baía de Guanabara. 

Vários deles desapareceram com os sucessivos aterros. O termo “Maré” tem origem no fenômeno 
natural que afligia os moradores das palafitas que ocuparam a região. A mais antiga das comunidades 
que compõem o chamado “Complexo da Maré” é o Morro do Timbau, cuja ocupação se iniciou em 
1940. A expansão do Timbau surgiu sobre palafitas no manguezal contínuo ao morro, na localidade 
conhecida como Baixa do Sapateiro, datada de 1947. Na década de 1950 surgiram as comunidades 
Parque Maré, uma expansão sobre palafitas da Baixa do Sapateiro, e Parque Roquete Pinto, uma série 
de aterros sobre um manguezal no final da Rua Ouricuri junto à Baía. Na década de 1960, surgem as 
comunidades de Parque Rubens Vaz, Parque União, Parque Nova Holanda e Praia de Ramos. Em 1982, é 
implementado o “Projeto Rio”, grande intervenção pública para reassentar os moradores das palafitas 
em conjuntos habitacionais. Os prédios residenciais foram erguidos sobre aterros dos manguezais do 
antigo saco de Inhaúma e da Ilha do Pinheiro. Os principais conjuntos habitacionais do Complexo da 
Maré são Vila Do João (1982), Conjunto Esperança (1982), Vila Do Pinheiro (1983), Conjunto Pinheiro 
(1989), Conjunto Bento Ribeiro Dantas (1992), Conjunto Nova Maré (1996) e Salsa e Merengue (2000), 
oficialmente, denominada Novo Pinheiro. O Bairro da Maré foi criado, delimitado e codificado pela Lei 
Nº 2119, de 19 de janeiro de 1994, com alterações nos limites de bairros de Olaria, Ramos, Bonsucesso 
e Manguinhos. 
3
 Fonte: Instituto Pereira Passos, com base em IBGE, Censo Demográfico (2010) 

4
 BOURDIEU, Pierre – O Poder Simbólico. Os símbolos são instrumentos de integração social. Enquanto 

instrumentos de conhecimento e comunicação eles tornam possível o consenso acerca do sentido do 
mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social. 
5
 Boaventura Santos (2002) afirma que perante a crise aparentemente irreversível dos projetos de 

emancipação das forças ditas progressistas que “durante um largo período após a II Guerra Mundial 
professavam a linguagem da revolução e do socialismo como caminho para uma verdadeira política 
emancipatória”, os direitos humanos têm sido invocados como que para preencher espaços vazios. 
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limitações das políticas públicas e ações institucionais e as estratégias de sobrevivência 

criadas por estes jovens imigrantes. 

Assim, a presente pesquisa propõe uma reflexão em torno da imigração 

contemporânea de angolanos e a ambiência de vida destes jovens imigrantes, 

especialmente no que refere os acessos aos espaços urbanos públicos e equipamentos 

coletivos de cultura disponíveis na cidade do Rio de Janeiro, com foco especial no 

Complexo da Maré.  

O desafio da convivência em uma sociedade intercultural, como a brasileira, 

com crescente fluxo migratório e tensões inerentes com situações marcadas pela 

etnicidade. A persistência de etnias de raiz africana evidencia que estão abertas as 

possibilidades de consciências reflexivas para construção de identidades transnacionais.  

Uma sociedade que se pretenda efetivamente democrática deve ter como uma de 

suas preocupações centrais o desenvolvimento do reconhecimento igualitário, porque a 

sua ausência pode constituir uma das formas mais graves de opressão, ao aprisionar 

uma pessoa ou um grupo de pessoas em uma modalidade distorcida e redutora de ser, o 

que pode condicioná-lo(s) a uma situação de submissão e violência dificilmente 

reversível. 

O caminho vislumbrado por Taylor para atingir uma forma de reconhecimento 

pleno só poderá ocorrer via política da diferença, porque para ele “uma sociedade 

supostamente justa e cega às diferenças não só é inumana – na medida em que suprime 

as identidades – senão também, de maneira sutil e consciente, resulta discriminatória” 

(2001, p. 67)
6
. 

Esta perspectiva se demonstra realizável em uma sociedade pautada em uma 

postura liberal substantiva, ou seja, um Estado comprometido com a sobrevivência da 

diversidade cultural, atuando de forma positiva para sua preservação. Sendo ainda uma 

vertente do liberalismo não pode servir de base para um campo de reunião para todas as 

culturas, mas apenas a expressão política de certo gênero de culturas, estabelecendo 

limites a determinadas manifestações culturais que se apresentem totalmente 

                                                           
6
 TAYLOR, Charles Taylor. El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. Tradução de Mónica 

Utrilla de Neira. México: Fondo de Cultura Económica, 2001. 
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incompatíveis com os princípios políticos fundamentais de cada comunidade 

(TAYLOR, 2001, p. 94)
7
. 

Essa integração e generalização ocorrem de maneira abstrata e permitem gerar 

ações autônomas, resultantes das interpretações e relações feitas entre as diversas 

expectativas, algumas até contraditórias, dando ensejo a um movimento interior de 

autocomando do comportamento, que é único. A partir do momento em que se 

configura a importância que as relações intersubjetivas tem na conformação das 

personalidades, não há como falar de direitos humanos sem referência ao 

reconhecimento. 

Taylor defende a ideia de que o reconhecimento é uma necessidade humana 

vital, porque o falso reconhecimento ou a falta de reconhecimento podem constituir uma 

forma de opressão que aprisiona alguém em uma interpretação de si mesmo falsa, 

deformada e reduzida, Taylor (2001, p. 96)
8
. 

À relevância do trabalho proposto destacam-se, em um plano mais geral, alguns 

elementos de natureza política e social próprios da temática da imigração 

contemporânea e das significativas transformações que vêm ocorrendo nas dinâmicas 

que integram o fenômeno. A problemática da imigração no mundo contemporâneo 

apresenta-se como um campo de pesquisa que exige o incremento da atenção que para 

ele se volta até o momento, seja por parte de diversas áreas disciplinares seja pela 

crescente presença deste fenômeno social em diversas partes do mundo ou, ainda, pelo 

fato de estar essencialmente inserido na esfera mais ampla dos direitos humanos. 

A pesquisa está estruturada em três capítulos. O CAPÍTULO I apresenta as 

referências teóricas, com os principais autores da literatura sobre imigração, abordando 

de forma contemporânea os confrontos e problemáticas deste fenômeno na 

modernidade. O final do primeiro capítulo busca encontrar uma referência na pesquisa 

feita pelo professor Marcelo Mello nas cidades de Macerata e Roma na Itália com 

diversos imigrantes. Outros autores ainda são referidos e citados por todo o trabalho, 

oferecendo um apoio na construção do tema proposto. 

                                                           
7
 Idem – 6. 

8
 Idem – 6. 
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O CAPÍTULO II busca relatar a problemática da imigração contemporânea de 

angolanos para o Rio de Janeiro, a partir de uma breve apresentação da imigração antes 

e após a guerra civil que assolou Angola entre os anos de 1975 a 2002. Apresenta ainda 

a problemática do preconceito e exclusão que os imigrantes africanos vivenciam no dia 

a dia na metrópole fluminense. No final deste capítulo ainda é apresentado dados 

levantados junto ao consulado de Angola no Rio de Janeiro e a UEBRA – União dos 

Estudantes Angolanos no Brasil – Rio de Janeiro.  

O CAPÍTULO III traz a abordagem da pesquisa sob o aspecto da ambiência de 

vida destes jovens angolanos e sua fluência na cultura carioca, iniciando pela entrada 

em campo e o contexto da pesquisa. Logo em seguida é apresentado a imersão no 

cotidiano de vida do grupo estudado, primeiro com os jovens no Complexo da Maré e 

depois com os jovens que moram em outras regiões na metrópole carioca.  

1. Metodologia 

O estudo busca em um sentido amplo uma ação política, social e jurídica pela 

importância do povo angolano na sociedade carioca. A despeito da novel Lei de 

Migração 13.445/2017
9
 que trouxe alguns avanços significativos, esperam-se algumas 

melhorias, como o direito à manifestação, exercer cargos públicos, ter participação 

política entre outros, tal como se previa no projeto inicial.  

Na perspectiva adotada para a investigação empírica, coloca-se a preocupação de 

não tratar o objeto de estudo no caso em questão - os jovens angolanos - como um 

problema para a sociedade, mas sim a construção progressiva do objeto, enfocando as 

dinâmicas presentes no processo de “integração cultural dos jovens angolanos no Rio de 

Janeiro”.  

Neste trabalho de pesquisa, as informações foram produzidas através do acesso a 

diversas fontes e os procedimentos gerais para a aplicação da metodologia privilegiaram 

os métodos e estratégias para o uso de certos instrumentos e técnicas utilizados na 

pesquisa de campo e sua adequação ao objeto do estudo, assim como à situação 

                                                           
9
 A nova Lei de Migração (agora também Lei 13.445/2017) revoga o Estatuto do Estrangeiro, herança da 

ditadura militar, e traz uma legislação que tem como princípios ver o migrante como sujeito de direitos 
e o combate à discriminação e à xenofobia. 
No entanto, o texto sancionado apresenta 20 vetos (entre artigos inteiros ou parciais) em relação à 
versão aprovada pelo Congresso – que foi resultado de longos debates junto a setores da sociedade civil 
e partidos de diferentes tendências políticas. 
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estudada. Através das chamadas técnicas reativas usadas nas investigações empíricas 

sobre processos e fenômenos sócio-culturais – percepção/ aproximação/ convivência/ 

intervenção e ação conjunta com os grupos pesquisados (CRESPI, 1997, p.229)
10

. 

Quanto aos métodos e técnicas da investigação empregados na pesquisa, 

destacam-se os seguintes procedimentos de análise qualitativa: 

1.  Pesquisa de campo ou trabalho de campo – com o uso de dispositivos 

metodológicos de acesso a informações através de observação direta. As 

técnicas básicas utilizadas são (sempre que possível) aquelas da chamada 

observação participante, consideradas como as que melhores resultados 

apresentam quando se investigam processos e dinâmicas sócio-culturais. 

2. Realização de entrevistas dirigidas e semi-estruturadas com os diversos agentes 

direta e indiretamente envolvidos com a situação de migração com indivíduos e 

instituições. 

3. Contato direto e frequente com indivíduos e/ou pequenos grupos nos locais de 

moradia, trabalho, sociabilidade e práticas religiosas. 

4.  Coleta de “histórias de vida” e “histórias da migração” através de depoimentos 

individuais e/ou coletivos. Utilização de algumas técnicas de resgate e 

acionamento de memórias, aplicadas a partir de referências a aspectos culturais 

dos países de origem e outros elementos motivadores (dentre eles, contos de 

tradição oral, ditados populares, etc.). 

5.  Obtenção e produção de informações através de telefonemas, whatsapp, emails, 

conversas sobre matérias da imprensa escrita e/ou disponíveis na internet; 

observação comentada de fotos, mapas, charges e projeção de vídeos (neste 

caso, especialmente sobre a situação geral de vida, a situação política e os 

conflitos armados no país de origem). 

6.  Entrevistas em profundidade com “informantes privilegiados” referentes às 

condições de integração local (dificuldades e perspectivas) e, mais 

especificamente, ao campo da educação e da cultura. 

Por fim, na fase de construção do projeto, a definição da questão central e o 

exercício de diversas formulações por escrito de questões derivadas e afins àquela, 

indicaram a forma de pesquisa–ação como um caminho promissor para o 

                                                           
10

 CRESPI, Franco. Manual de sociologia da cultura. Lisboa: Editorial Estampa, 1997. 
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encaminhamento do trabalho de pesquisa empírica de forma a alcançar os objetivos 

finais da pesquisa. Neste caminho, encontrou-se grande proximidade com a forma como 

a abordagem da pesquisa-ação foi “tomada como uma inspiração” em pesquisa 

realizada por Vera Candeau e Miriam Leite (2007)
11

 na qual as pesquisadoras destacam 

que são bastante diversos os entendimentos e as possibilidades de implementação desta 

forma de investigação
12

. 

O material de pesquisa inclui informações obtidas, sistematizadas, analisadas e 

selecionadas em fontes diversas tais como documentos, revistas, sites, jornais, artigos e 

produções escritas de outras naturezas, assim como as ações institucionais, as práticas 

de implementação das políticas públicas e diversas estratégias e alternativas buscadas 

pelos jovens para uma melhor integração cultural na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 VERA MARIA CANDAU. Professora do Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro - MIRIAM SOARES LEITE Professora da Faculdade de Educação da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. 
12 Segundo Michel Thiollent (1985), autor considerado de especial relevância para a discussão desse 

tema no campo educacional, (...) “entre as diversas definições possíveis, a pesquisa-ação é um tipo de 
pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo participantes”. (...) René 
Barbier, em publicação mais recente (2004), nos lembra da diversidade de práticas investigativas 
abrigadas sob o rótulo genérico de pesquisa-ação. Inicia sua reflexão definindo a pesquisa-ação 
conforme proposta pelo Institut National de Recherche Pédagogique: “Trata-se de pesquisas nas quais 
há uma dupla ação deliberada de transformação da realidade; pesquisas que possuem duplo objetivo: 
transformar a realidade e produzir conhecimentos relativos a essas transformações”. Apresenta no 
mesmo texto, sua própria visão dessa modalidade de pesquisa, em que enfatiza, ainda mais que 
Thiollent, a necessidade de “implicação de todos os que nela estão envolvidos. Propõe, inclusive, uma 
escrita coletiva dos resultados do trabalho e o compartilhamento dos cadernos de campo. (CANDEAU e 
LEITE, 2007, p.733-734). 
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CAPÍTULO I – NOVOS FLUXOS MIGRATÓRIOS  

1.1 Fluxo migratório contemporâneo 

O tema das migrações internacionais tem despertado a atenção de especialistas 

de diversas áreas do conhecimento, que contribuem para evidenciar sua diversidade, 

significados e implicações. O debate contemporâneo em torno dos denominados “novos 

fluxos migratórios” coloca em questão, em linhas gerais, tanto as possibilidades de 

existência de tais processos de assimilação, quanto à necessidade de tal assimilação para 

o estabelecimento de uma inserção considerada bem sucedida nas sociedades de destino. 

Nesse sentido, ao invés da perspectiva da assimilação, as pesquisas contemporâneas 

destacam a manutenção, para além da primeira geração de imigrantes, de formas de 

organização, social e simbólica, diferenciadas e que expressam o pertencimento aos 

países de origem.   

A mobilidade contemporânea traz, além do dinamismo das migrações 

internacionais, a ilegalidade, o tráfico de pessoas, a xenofobia e a usurpação dos diretos 

do migrante. Para o enfrentamento destes problemas as ações não podem ser unilaterais, 

é necessário esforço conjunto de diálogo e cooperação, respeitando a soberania 

nacional, mas reconhecendo a complexidade das questões, para organizar foros 

internacionais. 

Analisando a Antropologia do Movimento (Tarrius, 2000)
13

, chama a atenção 

para os territórios circulatórios, as identidades híbridas e o cruzamento de fronteiras 

simbólicas e sociais. Tarrius enfatiza o desafio às estabilidades por parte dos “nômades” 

contemporâneos, afirmando que as travessias no espaço são sempre travessias das 

hierarquias sociais. Trata-se de captar a complexidade das reorganizações de posições 

que expressam as habilidades para atravessar os universos de normas: novas 

proximidades passageiras e parciais que permitem aos indivíduos extrapolar o apego à 

etnicidade, compactuar com múltiplas diversidades de crenças, convicções e costumes. 

A identidade se fracciona então em múltiplos atributos. 

Destacando acontecimentos contemporâneos que expressam essas 

transformações, este autor vê o surgimento de coletividades em que os critérios de 
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identificação dos indivíduos, as hierarquias, se ligam às temporalidades, fluidez e 

mobilidades e à capacidade circulatória de cada um. Ressalta o fato de que a ordem que 

se apresentou como edificadora das legitimidades das identidades - o vínculo com o 

lugar e o sedentarismo - perde importância. E sobretudo aponta uma mudança nas 

relações entre identidades e alteridades, que adotam direções transversais em relação às 

diversas estratificações sociais e econômicas. (Tarrius, 2000:40)
14

. 

Na contemporaneidade, as migrações internacionais correspondem a um 

fenômeno global, possuem centralidade nas políticas doméstica e internacional e 

importantes consequências sociais e econômicas. Não somente devido à diversificação 

dos fluxos ao redor do mundo (CASTLES; HAAS; MILLER, 2014: 12)
15

, mas 

compreende-se que as migrações se globalizaram devido a alguns dos fatores que as 

impulsionam estarem operando, também, a nível global. 

Assim, como importante premissa, entende-se que o fenômeno migratório é 

condicionado de maneira particular na contemporaneidade devido às transformações 

estruturais econômicas, sociais e políticas que envolvem a história da globalização, bem 

como o processo que abrange a sua proliferação ao redor do mundo de maneira tão 

desigual, fatores que influenciam diferenciadamente e diretamente a mobilidade humana 

nos dias de hoje (CASTLES; MILLER, 1993;CASTLES; HAAS; MILLER, 2014; 

SASSEN, 1998; PORTES, 1995)
16

. 

As chamadas “cidades globais” (SASSEN, 1998)
17

 vêm recebendo contingentes 

consideráveis de população, e alguns elementos nos ajudam a entender porque hoje 

observamos esse fenômeno. As cidades globais, correspondem a territórios 

“desnacionalizados”, pois fogem do controle exclusivo do Estado. Ao contrário da 

“morte do Estado”, nos deparamos com uma participação estatal que privilegia 

autoridades estatais privatizadas e desnacionalizadas. Isso indica que, nas cidades 

globais, os Estados nacionais não representam a única fonte de poder dominante na 

nova ordem institucional. E a produção de subjetividades torna-se condicionada a esta 

realidade. As subjetividades passam a ter que incorporar certa dose de flexibilidade para 
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lidar com o “novo”: novas tecnologias, novos produtos, novos paradigmas, novos 

hábitos.  

É importante destacar que as realidades que condicionam as migrações na 

atualidade guardam em si a imprevisibilidade. É impossível prever a mudança dos 

fluxos, o aumento, sua origem e natureza, justamente porque as migrações se tratam de 

um fenômeno social, humano e em constante mudança e que não possui o privilégio da 

previsibilidade e exatidão dos fenômenos físicos e naturais, quantificáveis e calculáveis, 

regulares e contínuos; deparamo-nos aqui com um dinamismo e complexidade 

extremos, próprios das ciências humanas. 

São um fenômeno da história da humanidade resultante da interação de inúmeras 

esferas que compõem o ser humano e as sociedades e que determinam o ato de migrar, o 

local de destino e o contexto de inserção de cada indivíduo nessa nova sociedade. 

Fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, religiosos, ambientais, étnico/raciais, 

de gênero, entre outros, configuram a complexidade do fenômeno. 

As cidades globais têm atraído um grande fluxo de imigrantes, por vários 

motivos estruturais, mas também devido à posição estratégica que estas cidades 

ocupam, tanto economicamente quanto politicamente, são locais estratégicos para se 

travar uma série de lutas e reivindicações. Por produzirem, simultaneamente, 

“marginalidade” e “centralidade” aos/às imigrantes, as cidades globais são preferíveis 

devido à visibilidade, dali suas vozes ecoam com maior facilidade e para ali os olhares 

(principalmente do Estado) estão mais atentos: 

The centrality of global cities in immigration, including 

their roles a postcolonial frontier, engenders a 

transnational economic and political opening in the 

formation of new claims by immigrants and minoritized 

citizens […] Global cities have emerged as a site for 

claims by both global capital, which uses the city as 

“organizational commodity”, and disadvantaged sectors 

of the urban population, which are frequently as 
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internationalized a presence in large cities as capital 

(SASSEN, 2007)
18

.  

Para Abdelmalek Sayad, sociólogo argelino de matriz intelectual bourdiana, 

“[...] um imigrante não é apenas o indivíduo que é. Ele é também, através de sua pessoa, 

e pelo modo como foi produzido como imigrante, o seu país” (SAYAD, 1998, p. 241)
19

. 

Assim, por meio da intersecção entre o pensamento de Sayad e o conceito de habitus, de 

Bourdieu, é possível perceber as bases político-sociais sob as quais assenta o caráter 

construído da aversão ao imigrante, cujas relações de poder estabelecidas 

historicamente entre as sociedades de destino e origem encontram-se introjetadas nos 

indivíduos – através dos processos cotidianos de socialização – sem que estes 

necessariamente se deem conta ao reproduzi-las. O habitus, portanto, está inserido na 

formação e reprodução da identidade nacional através processos enraizados e não 

necessariamente conscientes. “Produtos de uma inculcação, os habitus são geradores de 

disposições, matriz de práticas múltiplas: do ‘morrer pela pátria’ às atitudes xenófobas e 

ao ódio ao estrangeiro” (SOBRAL, 2005, p.8)
20

. A nação encontra-se simultaneamente: 

[...] inscrita nas coisas – sob a forma de estruturas 

objetivas, de segregação econômica e espacial, etc. – e 

nos corpos sob a forma de gostos e de desgostos, de 

simpatias e antipatias, de atrações e de repulsões, que por 

vezes são apelidadas de viscerais (BOURDIEU, 1997, p. 

216, tradução livre)
21

. 

O que se evidencia, e é muito bem destacado por Sayad (1998)
22

, é que uma 

variável fundamental a ser aí considerada diz respeito à compreensão das migrações 

também como o resultado de um contrato entre países dominantes e dominados no 

cenário internacional, relação essa que acaba por se refletir nas concepções elaboradas 

pelos indivíduos nacionais em relação aos estrangeiros (e vice-versa).  

Dessa forma, concordando com as concepções de Sassen, percebe-se que os 

fluxos migratórios provenientes dos países em desenvolvimento não se proliferam de 
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forma aleatória e arbitrária, mas seguem conexões bem estabelecidas cujas raízes 

encontram-se no colonialismo, na guerra, na ocupação militar, no recrutamento de mão 

de obra e na penetração econômica. Todas essas questões, inscritas no habitus e 

incessantemente reforçadas pelas estruturas sociais, estabelecem os parâmetros dentro 

dos quais as distinções entre “nós” e “eles” são construídas. 

Por fim, o debate contemporâneo em torno dos denominados “novos fluxos 

migratórios” coloca em questão, em linhas gerais, tanto as possibilidades de existência 

de tais processos de assimilação, quanto à necessidade de tal assimilação para o 

estabelecimento de uma inserção considerada bem sucedida nas sociedades de destino. 

Nesse sentido, ao invés da perspectiva da assimilação, as pesquisas contemporâneas 

destacam a manutenção, para além da primeira geração de imigrantes, de formas de 

organização, social e simbólica, diferenciadas e que expressam o pertencimento aos 

países de origem. Os “novos fluxos migratórios” também se caracterizariam por 

apresentar uma inserção muito mais fluída em termos econômicos: ao invés de se 

inserirem nos mercados de trabalho locais já constituídos, os novos migrantes passaram 

a explorar alternativas relativamente autônomas de inserção econômica – com a 

formação, em alguns casos, de verdadeiros mercados de trabalho paralelos, em que o 

pertencimento étnico passa a ser um dos principais atributos de entrada nessas 

atividades econômicas (ARANGO, 2000, ASSIS & SASAKI, 2001; ALBA & NEE, 

1997; GREEN, 1999, GLICK-SCHILLER, BASCH, SZANTON-BLANC, 1992, 

KLOSTERMAN & RATH, 1999. MORAWSKA, 1990, MOROKAVASIC – 

MULLER, 1999, PORTES, 1995 e 1999, POTOT, 2003 e TARRIUS, 2002)
23

. 

1.2 Problemática das migrações contemporâneas  

Associações em torno da casa e da proteção de uma ordem doméstica são 

comuns nos discursos políticos e textos de imprensa sobre as migrações internacionais. 

O presidente Donald Trump “fechou nossa porta” aos imigrantes, afirmaram dezenas de 

notícias sobre o decreto que barrava cidadãos de sete países do Oriente Médio — de 
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maioria muçulmana — nos Estados Unidos, além de refugiados do mundo todo, com 

tempo ilimitado aos sírios. Zygmunt Bauman usa a mesma ideia no título de seu último 

livro, “Estranhos à nossa porta”
24

, lançado no Brasil em 12/01/2017.  

A partir do aumento do número de refugiados na Europa, sobretudo em 2015, 

Bauman identifica um “pânico moral” que motiva políticas restritivas de direitos dos 

imigrantes e discursos em que o nacionalismo é oferecido como salvação: uma cerca é 

erguida pela Hungria na fronteira com a Sérvia; a “França para os franceses” foi o 

slogan de Marine Le Pen, candidata da extrema-direita às eleições presidenciais; e 

Donald Trump, que ainda disputava primárias do Partido Republicano quando o livro 

foi publicado, em 2016, prometia barrar imigrantes sem documentos. 

A nova legislação de migração brasileira vai na contramão do que tem sido feito 

por outros países, especialmente Estados Unidos e Europa. Mas essa é, na verdade, uma 

das virtudes da Lei de Migração, por ser uma resposta humanitária e humana a um 

mundo que caminha para criminalizar o outro, criminalizar um fenômeno social que 

molda sociedades no planeta desde os primórdios das civilizações. Além disso, a nova 

lei está em acordo com compromissos humanitários firmados pelo Brasil no meio 

internacional. 

O que a lei prevê é o respeito mútuo às manifestações culturais de cada 

nacionalidade, não a supremacia de uma sobre a outra. É importante frisar que o Brasil 

tem sua cultura forjada com influências de migrantes ao longo da história. 

Uma análise crítica dos regimes de migração contemporâneos permite, portanto, 

uma perspectiva crítica sobre as transformações em curso da composição de classe, 

definida ao longo das linhas da autonomia marxista italiana (MEZZADRA, 2009)
25

. 

Neste sentido, os movimentos e lutas dos migrantes irregulares, bem como as políticas 

de controle que recaem sobre eles, revestem-se de particular importância, lançando luz 

sobre os processos contemporâneos associados à flexibilização dos mercados de 

trabalho e a “precarização” dos trabalhadores. Desnecessário dizer, nos tempos 

modernos sempre existiram migrantes vivendo em condições “irregulares”. Contudo, 

enquanto conceito jurídico e também objeto específico da ação das polícias e dos 
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discursos dos poderes públicos, o “imigrante ilegal” só vem para o primeiro plano no 

cenário europeu com a mudança radical nas políticas migratórias após a crise do 

petróleo de 1973 e com o esgotamento do Fordismo (WIHTOL DE WENDEN, 1988
26

; 

SUÁREZ-NAVAZ, 2007, p. 23
27

). 

O estrangeiro para o autor do Mal-estar
28

, está na relação com a dimensão do 

gozo, do prazer no desprazer. O estrangeiro é esse representante do gozo (KOLTAI, 

2005)
29

, de um gozo que, em vez de fascinar, amedronta, como algo desagradável e que 

merece estar distante, para isso se deprecia, fragiliza e não tolera o Outro, o sujeito do 

gozo, o diferente; evita-se o gozo do outro afastando-o, desqualificando-o. O racismo e 

o ódio pelo estrangeiro andam juntos, alimentam-se como traços da sociedade humana, 

como expressão de que não podemos nos constituir sem excluir, desvalorizar, quando 

não odiar o outro (KRISTEVA, 1994)
30

. Desses elementos e concepções, constituem-se 

na modernidade, valores sociais, concepções sobre a alteridade, as diferenças, de bom e 

de mau, de negação e/ou inferiorização do outro, tensões de convivência, intolerância e 

dificuldade de reconhecimento (ARENDT, 1989)
31

. 

Freud desenvolve a ideia de que a fraternidade está fundada na segregação, o 

amor do semelhante, no ódio ao diferente. O estrangeiro ocupará o lugar daquele que 

não merece o meu amor; dualismo pulsional que faz com que o desejo de destruição 

seja frequentemente erotizada, aliando-se à sexualidade (KOLTAI, 2005)
32

. A lógica da 

segregação se produz nessa dimensão. “Nesse jogo entre Eros e Tanatos, para escapar à 
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autodestruição, o indivíduo é levado a destruir o outro, ainda que sua necessidade de 

amor contrarie essa pulsão” (KOLTAI, 2000, p. 39 e 40)
33

. Freud (1976)
34

 problematiza 

e questiona o axioma religioso do “amarás teu próximo como a ti mesmo”; além de 

estranhar esse mandamento, se pergunta “quem é esse próximo a quem devo amar como 

a mim mesmo?” Na psicanálise, o fundamento do amor, do amar-se é o narcisismo, é o 

amar-se a partir ou com o amor dos outros; melhor seria, diz Freud, “amar o teu 

próximo como este te ama”. 

Diz o pensador que: 

Não é tão fácil aos homens abandonar a satisfação dessa 

inclinação para a agressão. Sem ela, eles não se sentem 

confortáveis. As vantagens que um grupo cultural, 

comparativamente pequeno, oferece, concedendo a esse 

instinto um escoadouro sob a forma de hostilidade contra 

intrusos, não é nada desprezível. É sempre possível unir 

um considerável número de pessoas no amor, enquanto 

sobrarem outras pessoas para receberem as 

manifestações de sua agressividade. [...]. O natural 

instinto agressivo do homem, a hostilidade de cada um 

contra todos e a de todos contra um, se opõe a esse 

programa da civilização. Esse instinto agressivo é o 

derivado e o principal representante do instinto de morte, 

que descobrimos lado a lado de Eros e que com este 

divide o domínio do mundo. A agressividade é introjetada, 

internalizada; ela é, na realidade, enviada de volta para o 

lugar de onde proveio, isto é, dirigida no sentido de seu 

próprio ego. Aí, é assumida por uma parte do ego, que se 

coloca contra o resto do ego, como superego, e que então, 

sob a forma de “consciência”, está pronta para por em 

ação contra o ego a mesma agressividade rude que o ego 
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teria gostado de satisfazer sobre outros indivíduos, a ele 

estranhos (FREUD, 1997, p. 71,81 e 83)
35

. 

Sassen
36

, embora reconheça que hoje os Estados têm menor poder de controle 

sobre os fluxos migratórios do que eles próprios gostariam, principalmente pela força 

que o discurso dos direitos humanos tem assumido nas democracias liberais, não 

percebe a globalização como um cenário de descontrole das migrações, afinal, se 

analisarmos os fluxos migratórios historicamente, veremos que são altamente 

padronizados, possuem tendência a ter duração relativamente fixa e que existe muito 

mais migração de retorno do que geralmente é admitido. Além disso, o discurso de que 

os países desenvolvidos estariam atuando como ímãs de proteção social, ou seja, 

arcando com o fornecimento de serviços públicos para imigrantes incapazes de adquiri-

los por conta própria, precisa ser relativizado (SASSEN 1996)
37

.  

Para Tarrius, a hipertrofia mundial das relações comerciais facilita a aparição 

desse novo paradigma da mobilidade, mas seria equivocado pensá-la apenas como uma 

simples metamorfose da globalização-mundialização da economia, já que é uma “outra” 

economia subterrânea de amplitude mundial que é assim desenhada, que prospera com a 

crise da economia formal e desenha novos gêneros de territórios que cortariam os 

Estados-nação de maneira transversal. Enfim, um novo cosmopolitismo emergiria 

baseado num saber circular, em novas construções identitárias, em novas regiões 

morais, numa nova dialética entre a identidade e a alteridade, entre sedentarismo e 

mobilidade, entre micro e macro, entre espaço, tempo e identidade.  

O que está em jogo, nestes deslocamentos, é a transformação das leis 

identitárias, novas formas múltiplas de pertencimento familiares e locais impostos pelas 
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“formigas” da mundialização que constituem novas regulações éticas e formas inéditas 

de reprodução social. Daí que as competências necessárias a esses indivíduos são menos 

de ordem econômica do que social: solidariedades fortes, agenciamentos coletivos entre 

estrangeiros, adesão à moral da honra, fluidez das relações ao lugar e à vizinhança, 

fidelidade ao lugar de origem etc. 

Experiências anteriores de grupos secularmente internacionalizados ou as 

antigas diásporas de judeus, de italianos e de chineses já haviam desenhado experiências 

transnacionais, mas que permaneceram circunscritas, ao contrário das novas redes de 

imigrantes nômades que, para Tarrius, são as verdadeiras portadoras de novas formas de 

ser em sociedade. Essas redes, no essencial, são transversais a todas as fronteiras, 

permitiriam porosidades identitárias novas, sob a forma de mestiçagens circunstanciais, 

da capacidade de atravessar, sem abandonar suas bases culturais, as fronteiras das 

normas das sociedades contornadas. 

Para Tarrius, essa nova sociabilidade nômade, produzida por esses fluxos 

migratórios, se oporia aos espaços controlados pelo Estado-nação, como o espaço 

Schenguen, ao impor novas fronteiras, ao seguir outras racionalidades (cf. Tarrius, 

2002, p.19)
38

. Ou seja, em relação a esses novos espaços transnacionais, o Estado-

nação, em contrapartida, permaneceria como feroz guardião de cidadanias sedentárias, 

de territórios que lhe escapam e que ele não sabe gerir, daí o crescimento das práticas de 

encarceramento, de expulsão e de imobilização.  

Tarrius (2000, 2002) então desenvolve seus argumentos na mesma direção, 

baseados em detalhadas pesquisas de campo. Ele se volta para a caracterização concreta 

de novos protagonistas da mundialização, os “nômades” da nova ordem – migrantes 

argelinos, marroquinos, italianos, turcos, poloneses, ciganos etc – que circulam por 

diversas regiões da Europa – por cidades como Marselha, Nápoles, Toulon, Montpellier, 

Nimes, Perpignan, Tarragona, Lérida, Barcelona, Alicante, Granada, Málaga e por 

países como Argélia, Marrocos, Tunísia, Senegal e todo o entorno do Mediterrâneo – 

que, em seu movimento, desenham um dispositivo comercial com vocação internacional 

que está associado à construção de novas formas culturais, de novas experiências de 
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vida, de novas formas de sociabilidade que indicam um aspecto surpreendente da 

mundialização. 

Outra visão da mundialização, assim, está em jogo, pois nem é possível separar 

o econômico do social e do cultural. A própria troca realizada nesses mercados tem 

como condição de possibilidade a construção de complexas redes sociais e simbólicas, a 

partir das quais os atores envolvidos se constroem paralelamente como sujeitos de suas 

existências pessoais, mesmo que, por vezes, acossados por grupos mafiosos ou pelo 

islamismo radical. 

Deste modo, como afirma Michel Wieviorka (2002)
39

, o resultado é uma visão 

original da mundialização, já que o global não é apenas o econômico, mas igualmente o 

social e o cultural e, por vezes, o ético. Ao mesmo tempo esse novo nomadismo é 

decifrável tanto em escala local, lá onde os atores vivem, como igualmente na 

circulação mais ampla que realizam no ambiente da mundialização. Existem conflitos 

entre os diversos atores que constroem essa rede transnacional – comerciantes, notários 

informais, líderes religiosos, funcionários de administrações diversas, líderes mafiosos – 

ao mesmo tempo que aí transitam bens mais ou menos ilegais – eletrodomésticos, 

autopeças, vestuários, drogas, mulheres jovens destinadas à prostituição, trabalhadores 

clandestinos etc – o que justamente confere a tais espaços transnacionais sua dinâmica e 

originalidade. 

Ao descrever a gênese das redes de empreendores nômades que se espalham 

sobretudo pelo Mediterrâneo ocidental – que emergem nos anos 80 do século XX a 

partir de um bairro de Marselha e depois se espalham pela Espanha, pela Itália e por 

diversos outros países – Tarrius identifica esses indivíduos, que ajudam a viabilizar o 

funcionamento de tais redes e cujo trabalho consiste em gerir os equilíbrios entre 

interesses, ambições, origens e crenças, nestes territórios povoados de dezenas de 

milhares de circulantes. São deste modo, intermediários complexos que baseiam sua 

autoridade na palavra e na honra, mas que dependem também das relações com as 

autoridades policiais e políticas, em torno do espaço por eles gerido, assim como devem 

estar em boas relações com as autoridades do país de origem. O papel do notário garante 

que a entrada de novos membros nos territórios de circulação seja efetuada sempre a 

partir de uma solidariedade forte, em torno de convenções e de normas indispensáveis 
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diante da ausência de codificações jurídicas escritas e de instâncias policiais e 

judiciárias especializadas. 

Outra característica igualmente interessante destas redes que se constituem é que 

seus atores buscam em nada modificar a ordem local, as hierarquias e os valores 

simbólicos já presentes, sendo este um dos aspectos-chave do savoir-faire nômade: 

instituir novas redes de circulação, mas deixar a cidade e suas civilidades aos 

sendentários. Trata-se, por um lado, de um sistema social complexo, sem Estado, sem 

regulamentações administrativas e policiais que exige, em contrapartida, uma ética 

forte, suscetível de preservar as relações sociais, de manter uma continuidade no espaço 

e no tempo. Por outro lado, formas de poder como as máfias e grupos fundamentalistas 

islâmicos se esforçam por se infiltrar nessa intensa circulação de homens, bens e 

mercadorias, mas, segundo o autor, sem grande sucesso. 

Bauman aponta o perigo de se pensar no imigrante apenas em momentos 

classificados como de crise, que justificam a securitização. A partir de pensadores como 

Kant, Hannah Arendt e Kwaeme Anthony Appiah, ele propõe uma (vaga) noção de 

diálogo, de "fusão de horizontes" que leve à compreensão entre diferentes. A 

manutenção da imigração como tema moral, no entanto, não desafia a ideia de que só há 

sujeito político dentro do Estado-nação, base do nacionalismo criticado pelo autor. Esse 

desafio, por sua vez, envolveria uma disputa sobre o fazer político, nem sempre um 

diálogo conciliador. É necessário sair do campo moral para se refletir por que certas 

mortes — como a do menino sírio Alan Kurdi, numa praia da Turquia, em 2015 — 

causam mais comoção que outras, ou por que o muro proposto por Donald Trump 

provoca perplexidade, mas não os mais de mil quilômetros de cercas já existentes entre 

México e Estados Unidos. 

Operando de forma centrípeta, as grandes cidades apresentam duas importantes 

vertentes diante da multiplicidade de hábitos e pontos de vista de seus habitantes. A 

primeira delas, chamada por Bauman de mixofobia, rechaça a convivência com a 

pluralidade, que passa a ser vista sob a égide do incômodo e da insegurança, isto é, o 

medo de misturarse. Mas a diversidade e a heterogeneidade características das 

metrópoles podem também provocar o movimento inverso, balizado na curiosidade e na 

aprendizagem com o estranho ou, simplesmente, a mixofilia. Ambos os sentimentos 

podem ser vividos diariamente por quem, em suas atividades cotidianas, convive, 
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voluntariamente ou não, com a diversidade, tornando as cidades campos de batalha por 

excelência.  

Dado que o ser humano é essencialmente feito de diferenças, mesmo que 

algumas gerem incômodo e impeçam a interação, Bauman afirma que reconhecer esse 

aspecto é imprescindível para a mudança de perspectiva, a fim de que as pessoas, nas 

cidades, convivam minimamente. Bauman ressalta que o local e o global são mais 

palpáveis no campo teórico, por serem classificações que tornam o debate mais 

acessível. Daí o seu argumento trilhar em direção à materialidade da discussão, ao 

sugerir que os contrastes entre o local e o global se refletem na vida urbana, nas cidades.  

De fato, pensar as cidades em meio à dinâmica de globalismos e localismos 

revela-se importante estratégia, mas, ao mesmo tempo, sugere a transferência da 

discussão, que estaria abrigada agora em outro lugar, ou seja, o diagnóstico resultante 

das relações entre o local e o global seria acolhido, por tabela, pela discussão sobre o 

medo nos grandes centros urbanos. Sendo assim, estabelece-se uma perspectiva vertical, 

na qual o que serve para um serve para outro. E não se ressaltam as especificidades que 

o debate sobre a relação entre medo e cidade fornece. 

A aceitação do imigrante pela nova sociedade depende, ao menos em parte, de 

integração ao meio em que vive (processo de aculturação). Apenas depois de 

minimamente integrado é que ele deixará de ser visto como estrangeiro, como “outro”, e 

passará a fazer parte efetiva da comunidade, integrante do povo, e não apenas da 

população. Essa integração, entretanto, deve ser feita sem desrespeito ou deturpação dos 

valores culturais originários do estrangeiro, porque esses valores são manifestação de 

sua personalidade, e também sem a violação dos valores culturais da sociedade 

receptora. O equilíbrio entre integração à nova sociedade e respeito à identidade pessoal 

é uma questão de natureza complexa. 

1.3 Nova legislação brasileira de migração – 13.445/2017 

A nova Lei de Migração brasileira, Lei 13.445/2017
40

 é elogiada por organismos 

internacionais e, em conjunto com a Lei de Refúgio de 1997
41

 e a lei sobre tráfico de 
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pessoas de 2016
42

, coloca o Brasil em uma posição de vanguarda, tanto na proteção dos 

direitos do migrante, quanto no combate a organizações criminosas que se aproveitam 

da migração para a prática de atos ilícitos. 

Entretanto a lei foi alvo de diversas audiências públicas junto à sociedade civil e 

no Legislativo, além de ter recebido contribuições de diversos organismos públicos, do 

terceiro setor e de entidades sociais. Vale lembrar que as mobilizações para mudança 

dessa legislação remontam ao começo da década de 1990 – ou seja, é uma reivindicação 

antiga tanto dos migrantes como de movimentos sociais. 

As propostas de mudanças versavam principalmente sobre combater a 

criminalização do imigrante e contribuir para a desburocratização de processos 

documentais. Essa nova lei foi fruto de um trabalho árduo da sociedade civil que não 

somente representou os interesses dos não-nacionais, mas também cobrou agilidade e 

transparência durante todo o trâmite para aprovação, acompanhando passo a passo das 

votações. 

Segundo Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira
43

 do Observatório das Migrações 

Internacionais do Rio de Janeiro, as políticas migratórias no Brasil viviam o paradoxo 

de conviver com um marco regulatório baseado na segurança nacional em plena ordem 

democrática. Além de ultrapassado na dimensão política, o Estatuto do Estrangeiro 

engessava a tomada de decisões voltadas ao acolhimento e à integração dos imigrantes. 

Nas últimas décadas do século XX e na década corrente, a saída de brasileiros para 

residirem no exterior e a chegada de fluxos migratórios de diversas origens tornavam 

imperiosa a revisão do arcabouço legal.  

Entre as conquistas obtidas com a nova lei, destacam-se os dispositivos previstos 

nos artigos 3º e 4º, mas já no artigo 1º, ao definir as categorias associadas aos diversos 

tipos de mobilidade, a Lei n. 13.445 cria as categorias imigrante, já com a modulação do 

tempo de permanência – temporários ou permanentes; emigrante, demonstrando a 

preocupação com os brasileiros residentes no exterior; visitante, para os casos de 
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curtíssima duração; e estabelece a definição de apátrida, facilitando a acolhida de um 

número crescente de pessoas que vêm perdendo sua nacionalidade. 

No artigo 3º, que trata dos princípios e diretrizes da política migratória brasileira, 

destacam-se, entre outros, os seguintes pontos: a universalidade, indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos; o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo 

e a quaisquer formas de discriminação; a não criminalização da migração; a não 

discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi 

admitida em território nacional; a promoção de entrada regular e de regularização 

documental; a acolhida humanitária; a garantia do direito à reunião familiar; a igualdade 

de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; a inclusão social, 

laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas; o acesso igualitário e 

livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, 

assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade 

social; a promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante; 

a cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de 

movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do 

migrante; a proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente 

migrante; a proteção ao brasileiro no exterior; a promoção do reconhecimento 

acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e o repúdio a práticas 

de expulsão ou de deportação coletivas. 

O artigo 4º, voltado a estabelecer garantias aos migrante, assegura: direitos e 

liberdades civis, sociais, culturais e econômicos; direito à liberdade de circulação em 

território nacional; direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou 

companheiro e seus filhos, familiares e dependentes; medidas de proteção a vítimas e 

testemunhas de crimes e de violações de direitos; direito de transferir recursos 

decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação 

aplicável; direito de reunião para fins pacíficos; direito de associação, inclusive sindical, 

para fins lícitos; acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à 

previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da 

condição migratória; direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da 

nacionalidade e da condição migratória; garantia de cumprimento de obrigações legais e 

contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem 

discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória; direito de sair, de 
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permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de 

autorização de residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em 

autorização de residência; e direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que 

lhe são asseguradas para fins de regularização migratória. 

Enfim, não obstante alguns vetos inspirados em visões que defendem medidas 

restritivas, o país passa a ter uma das legislações mais modernas no trato das políticas 

migratórias, avançando no tratamento dos pilares que sustentam a integração plena do 

migrante à sociedade brasileira ao assegurar o pleno acesso aos serviços, garantindo a 

reunião familiar, reconhecendo a formação acadêmica obtida no exterior, permitindo a 

associação sindical e política, facilitando a inclusão laboral, repudiando práticas de 

discriminação e descriminalizando a migração e repudiando práticas de deportações 

coletivas. 

No plano da cooperação internacional, apesar de o país já possuir uma legislação 

moderna na questão do refúgio – a Lei n. 9.474/1997 (BRASIL, 1997) – e já vir 

adotando políticas de acolhimento humanitário, como no caso dos haitianos, ter incluído 

expressamente na nova lei o dispositivo que permite a concessão desse tipo de visto foi 

fundamental. Ademais, a facilitação das remessas, a proteção aos brasileiros residentes 

no exterior, a cooperação com os Estados de origem, trânsito e destino buscando a 

proteção dos direitos do migrante e o fortalecimento da integração econômica, política, 

social e cultural dos povos da América Latina são medidas protetivas importantíssimas 

e que fazem com que avance o trato das questões migratórias nas relações com os 

demais países envolvidos nessa temática. 

1.4 Fluência cultural dos migrantes no Brasil 

Um estudo realizado em todas as regiões do país e contém dados coletados de 18 

cidades: Manaus – AM, Brasília – DF, Tabatinga – AM, Cuiabá – MT, Campo Grande 

– MS, Ponta Porã – MS, Rio Branco – AC, Brasiléia – AC, Assis Brasil – AC, Porto 

Velho – RO, Rio de Janeiro – RJ, Navegantes – SC, Itajaí – SC, Itapema – SC, 

Balneário Camboriú – SC, Porto Alegre – RS, Caxias do Sul – RS, Foz do Iguaçu – PR 

e São Paulo – SP, por iniciativa do projeto Pensando o Direito da Secretaria de 

Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ) em parceria com a Secretaria 
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Nacional de Justiça e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), resultou no 

título “Migrantes, Apátridas e Refugiados”
44

.  

Segundo a pesquisa a principal barreira de integração que imigrantes enfrentam 

na chegada ao Brasil não é acesso a emprego, moradia ou trabalho, mas, sim, o idioma. 

De acordo com a pesquisa cerca de 16,8% dos recém-chegados ao país apontaram a 

língua como a barreira à compreensão das instituições públicas. O índice vale tanto para 

o fato de o próprio imigrante não saber o português, quanto os serviços de atendimento 

e recepção brasileiros não terem o domínio de outros idiomas. 

De acordo com o estudo, o fato de cada tipo de imigrante ter um diferente 

processo de integração de acordo com sua classificação (refugiado, apátrida, entre 

outros) torna difícil a compreensão de qual a via que os estrangeiros devem requisitar 

para entrar no país. 

O professor Marcelo Pereira de Mello ao desenvolver sua tese “Imigração e 

Fluência Cultural: Dispositivos cognitivos da comunicação entre culturas legais”
45

, 

fruto do desdobramento de sua pesquisa de pós-doutorado realizado nas cidades de 

Macerata e Roma na Itália com diversos imigrantes, nos responde que:  

“o imigrante adquire a fluência cultural quando, além de 

conhecer os valores centrais da cultura aproximada, 

desenvolve a consciência crítica a respeito dos 

“estereótipos”, “fórmulas” e “tipificações” com as quais 

o nativo dessa cultura o representa. Esta é a condição 

imprescindível para se tornar um agente competente na 

cultura receptora, isto é, alguém que sabe utilizar 

competente os recursos do acervo cultural alienígena no 

contato com o outro, com o diferente. Ter fluência 
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cultural, nesse sentido, não é apenas ter direitos, mas é, 

mesmo sem ter direitos, ter a capacidade de viver da 

melhor forma possível num ambiente que lhe é ou pode, 

potencialmente, vir a ser-lhe hostil. É transformar o 

“estranho” na relação em algo que seja “familiar” ou 

pelo menos “reconhecível” para ambos, imigrante e 

nativo cultural (MELLO, 2012, p 55)
46

.” 

Para MELLO o estrangeiro passa por um processo gradativo de movimento na 

cultura receptora, questões como a língua, os valores morais, a etiqueta, as leis, a 

religião se adquire por intermédio de inúmeros expedientes, alguns deles de difícil 

precisão porque intuitivos e sem registros metodológicos teóricos ou mesmo práticos. O 

conceito permite, portanto, a compreensão de uma escala gradativa entre a situação de 

estranhamento total quando os nativos da cultura aproximada identificam o imigrante 

como o tipo perfeito de “estrangeiro”, isto é, como aquele que vive plenamente o que 

Schutz chama de “crise cognitiva”, passando pela a situação de progressiva 

incorporação dos dados da cultura receptora quando o estrangeiro vai se transformando, 

aos olhos dos nativos culturais, num “imigrante” (alguém que veio para ficar”; até a 

situação em que o imigrante ao adquirir plena fluência na cultura receptora se 

transforma numa espécie de agregado cultural, ou seja, alguém que mesmo sem ser um 

nativo cultural pela impossibilidade lógica e natural da sua história pessoal, não é mais 

um “estrangeiro” ou “imigrante” (MELLO, p 73)
47

. O imigrante integrado à cultura 

receptora é usualmente aquele que a despeito de guardar seus valores culturais originais, 

se orgulhar deles, preservar muitos dos seus hábitos e costumes, tais como os religiosos, 

alimentares, de higiene pessoal, roupas, corte de cabelo, se sentem igualmente 

envaidecidos e orgulhosos por participarem e compartilharem de muitos dos ritos e 

mitos da cultura receptora (MELLO, p 98)
48

. 

Assim MELLO conceitua a fluência cultural como processo de aquisição de 

conforto e trânsito comunicacional pelo qual o imigrante absorve criticamente os 
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componentes do acervo de conhecimentos das culturas receptoras e que lhe permite 

interagir com os nativos dessas culturas (MELLO, p 104)
49

. 

O desafio da integração é enorme, porque os imigrantes enfrentam a provocação 

de integrar-se a uma sociedade que muitas vezes reage com suspeita e hostilidade diante 

de sua chegada. Não são cidadãos nacionais, e por isso gozam de menos direitos do que 

a população nativa; muitas vezes são explorados e discriminados, inclusive na esfera 

trabalhista, enfrentando exclusões ou preferências segundo o tipo de emprego que 

podem ou não podem ocupar, desigualdades salariais, proibição do exercício de 

atividades sindicais, etc. Os não documentados (irregulares) muitas vezes são detidos e 

deportados em condições que violam as normas mais elementares de direitos humanos 

(SCHWARZ, 2010, p. 182)
50

. Tais fatores dificultam a integração e aceitação do 

estrangeiro. 

Fonseca (2003, p. 4-5)
51

 ressalta a dificuldade inicial de integração dos 

imigrantes de grupos étnicos com traços mais marcados; para ela, os imigrantes são bem 

recebidos nos momentos em que a economia do país receptor precisa de mais mão-de-

obra, tendência que se inverte no contexto das crises econômicas, quando há uma 

rejeição desses grupos pela comunidade local, uma vez que passam a ser vistos como 

concorrentes aos empregos remanescentes. Para ela, a história das migrações 

internacionais nas cidades americanas e europeias tem demonstrado diferenças 

substanciais nas atitudes e formas de acolhimento da população originária, em relação a 

imigrantes provenientes de determinadas origens geográficas, ou com características 

raciais, sociais ou culturais particulares. Enquanto alguns são recebidos de braços 

abertos e outros passam despercebidos, a chegada de outros é alvo de forte contestação 

por parte da sociedade receptora. 

Um dos mecanismos que se buscou utilizar para evitar o processo de 

solapamento cultural dos imigrantes pela cultura dos nacionais foi à adoção do 

multiculturalismo, que defende a possibilidade da coexistência de culturas diversas no 

mesmo espaço de um Estado-nação. Mas esta questão tem suscitado críticas e 

controvérsias. 
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A expressão multiculturalismo designava originalmente a coexistência de formas 

culturais ou grupos caracterizados por culturas diferentes no seio das sociedades 

modernas, e hoje é vista como um modo de descrever as diferenças culturais em um 

contexto transnacional e global (SANTOS, 2003, p. 26)
52

. De acordo com Giddens 

(2005, p. 143-144)
53

, as nações são comunidades étnicas, e nelas os envolvidos devem 

obrigações especiais aos demais membros, mas nem sempre reconhecem dever essas 

obrigações aos de fora. A questão é se a ideia de nação pode ser compatível com um 

pluralismo étnico e cultural, uma vez contrapostas às ideias dos pensadores da direita 

(para quem, na defesa da comunidade nacional, deve existir uma constante vigilância 

contra o inimigo) e as ideias de multiculturalismo radical dos libertários e de alguns da 

esquerda (que abraçam o pluralismo cultural qualquer que seja seu preço para a 

solidariedade mais ampla). 

Especificamente nos Estados Unidos, as críticas conservadoras ao 

multiculturalismo estão ligadas a questões como as transformações étnicas da população 

americana e a presença crescente de imigrantes, sobretudo de “um forte contingente de 

imigrantes ilegais com origem na América Latina” (SANTOS, 2003, p. 28)
54

. Conforme 

Hobsbawm (2007, p. 91)
55

, países como os Estados Unidos, formados em grande parte 

por imigrantes, hoje estão reforçando a longa tradição popular de hostilidade econômica 

à imigração em massa e de resistência ao que se vê como ameaça à identidade cultural 

coletiva.  

Ocorre que a ideia de multiculturalismo pode servir tanto para o bem quanto 

para o mal: pode ser utilizada como mecanismo que permite a convivência social ou 

como mais um mecanismo que favoreça a exclusão social. 

A partir do momento em que o multiculturalismo é imposto pela sociedade de 

destino, situação em que o direito à diferença se torna uma obrigação de diferença, ou 

seja, uma vez que o estrangeiro não é aceito como membro da sociedade justamente 

pelo fato de ser diferente, sendo-lhe negado o direito à aculturação, o multiculturalismo 
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serve como fator de exclusão social.
56

 Para Giddens (2005, p. 148-149)
57

, a Alemanha é 

uma sociedade multicultural que oficialmente nega essa condição, pois não reconhece a 

esses novos habitantes, muitas vezes nascidos na Alemanha e sem qualquer ligação 

mais próxima com sua cultura de ascendência, a identidade alemã: 

A naturalização é atualmente baseada na ascendência, 

não no lugar de nascimento. Gerações de crianças 

imigrantes nascidas na Alemanha permanecem 

estrangeiras, ao passo que pessoas de origem alemã 

nascidas em outros países podem reivindicar cidadania 

alemã. Para abrir caminho para uma identidade 

cosmopolita, as leis de cidadania precisam ser alteradas e 

uma grande mudança cultural levada a cabo. 

Para Friedman (2010) a justificativa para a adoção do multiculturalismo foi 

problemática, porque não foi feito em respeito às diversidades e peculiaridades 

culturais, linguísticas e religiosas, mas em razão da resistência dos alemães em assimilar 

novas culturas
58

. 

Por outro lado, quando a ideia de multiculturalismo não é aceita pela sociedade 

local, em razão daqueles que defendem a manutenção da pureza da identidade cultural 

das nações que recebem grandes levas de imigrantes, onde ocorra à colonização 

cultural, o que também implica violência ao imigrante. Giddens (2005, p. 146)
59

 nega 

razão a essa prática, argumentando que a sociedade deve se fundar num meio 

colaborativo: 

[...] a construção da nação tem de ter agora um sentido 

diferente do que tinha em gerações anteriores [...]. No 
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passado, as nações eram construídas em grande medida a 

partir do antagonismo a outras [...]. Hoje, identidades 

nacionais devem ser sustentadas num meio colaborativo, 

em que não terão o nível de exclusividade que tiveram 

outrora, e em que outras lealdades existem a seu lado. 

A concepção multicultural pode servir como mecanismo de inclusão quando 

utilizada de forma equilibrada, permitindo-se ao imigrante a sua aculturação, 

observados parâmetros mínimos necessários à convivência, mas sem violentar sua 

cultura, e sem obrigá-lo a manter sua cultura originária, caso não o queira. O 

multiculturalismo pode ser utilizado para trabalhar com a concepção de uma ampla 

convivência entre as culturas mundiais, uma vez que no mesmo espaço geográfico, 

mormente em razão das migrações mundiais, existem pessoas com concepções 

culturais, linguísticas e religiosas completamente diferentes. De acordo com Apel (apud 

SEVERI; ARAÚJO, 2005, p. 50)
60

, 

[...] a longo prazo não existe mais no mundo atual 

qualquer possibilidade de evitar a constituição jurídico-

moral de uma sociedade multicultural, ou de substituí-la 

por sociedades nacionais ideológicas, por tradição de 

valores herdados. É necessário avaliar o desejo 

justificado das tradições comunitárias, étnicas, 

lingüísticas ou religiosas, a partir da perspectiva de uma 

ordem de direito cosmopolita aceitável por todos os 

homens. Isso significa aceitar o paradigma de uma 

sociedade multicultural. 

O ponto nodal da questão é a obtenção de um equilíbrio: certo grau de 

aculturação é necessário, porque o imigrante vai viver em outro país, e deve respeitar os 

costumes e princípios daquela sociedade; mas não se pode permitir uma aculturação 

colonizadora, que solape a identidade cultural do imigrante. E também não se pode 

impor à nova sociedade hábitos culturais que violentem seus princípios. 
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Em um ambiente de respeito cultural haverá certo grau de miscigenação. 

Embora a identidade marcadamente diferente do estrangeiro lhe dê características 

pessoais que impedem sua simples assimilação ao grupo local, ele não fica imune aos 

costumes locais, e também acaba por influenciar os nativos. Isso foi observado no 

processo de integração do estrangeiro no Brasil: 

Não houve, decerto, uma assimilação absoluta, isto é, uma 

perda total pelo imigrante de seus valores culturais para 

aceitação integral dos valores nativos: observou-se, ao 

contrário, um processo em que foi constante a permuta de 

elementos culturais, a troca recíproca de valores, o que 

beneficiou, de certo modo, os quadros sociais respectivos, 

de maneira a não perderem as populações brasileiras, em 

contacto com os imigrados, as bases fundamentais de sua 

formação (DIÉGUES JÚNIOR, 1980, p. 131)
61

. 

A velocidade da integração do imigrante estrangeiro ao Brasil se deu de acordo 

com a forma como foi localizado o imigrante: os isolados em colônias tiveram um 

processo de integração mais lento, com maior resistência do imigrado à assimilação; já 

para aqueles que foram distribuídos nas lavouras de café o processo de assimilação se 

verificou mais rápido e acelerado (DIÉGUES JÚNIOR, 1980, p. 131-132)
62

. 

O processo de integração do imigrante estrangeiro no Brasil acarretou efeitos 

benéficos na economia nacional: o italiano e o alemão implantaram um sistema de 

policultura agrícola, através das pequenas propriedades, em um país que era tomado 

pela monocultura em latifúndio, principalmente da cana-de-açúcar; o alemão teve nítida 

influência no desenvolvimento industrial nas áreas rurais, originado das primitivas 

atividades artesanais; os chamados popularmente de “turcos” (sírios e libaneses) 

atuaram fortemente no comércio, principalmente na forma de comércio ambulante 

(“mascates”); o imigrante judeu também atuou no fomento do comércio nacional, em 

especial no ramo de joias, móveis e fazendas, além da exploração do mercado 

imobiliário, em razão de serem proprietários de imóveis; os libaneses também iniciaram 

atividades industriais, como a indústria têxtil; os franceses tiveram influência na 
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indústria da moda e da beleza feminina, contribuindo com modistas e cabeleireiros; os 

holandeses incrementaram a produção agrícola com novas técnicas (DIÉGUES 

JÚNIOR, 1980, p. 135-156)
63

. 

O estrangeiro acaba, paulatinamente, integrando-se à sociedade local, com a 

difusão de sua cultura própria e a criação de novas culturas pela miscigenação. Isso 

ocorre, conforme Santos, porque “gente junta cria cultura, e, paralelamente, cria uma 

economia territorializada, uma cultura territorializada, um discurso territorializado, uma 

política territorializada”. Para isso contribui “a ampliação da vocação atual para a 

mistura intercontinental e intranacional de povos” (2010, p. 144-145)
64

. 

Aquilo que Santos chama de territorialização, Beck (1999, p. 139-140)
65

 chama 

de transnacionalização dos locais: são estabelecidas novas conexões entre culturas, 

pessoas e locais, modificando o ambiente cotidiano; em razão disso, surgem nas 

cidades, com força cada vez maior, grupos e pessoas que afetam profundamente a 

percepção que os moradores têm das grandes cidades que habitam. Ou seja, surgem 

lugares-comuns como os motoristas indianos em Nova York e Londres, as empregadas 

domésticas latino-americanas nos Estados Unidos, os operários brasileiros no Japão e os 

trabalhadores bolivianos da indústria de confecção no Brasil. 

Os contextos de convivência e de interação vão acarretando o surgimento de 

novas “paisagens sociais” (BECK, 1999, p. 61)
66

. Robert Smith (apud BECK, 1999, p. 

61-64)
67

 relata a interessante experiência ocorrida com a comunidade mexicana que 

emigrou para os Estados Unidos, especificamente Nova York, onde são organizados 

comitês de apoio. Esses comitês se encarregam de questões como o fornecimento de 

água potável para suas comunidades de origem, e também de projetos para a restauração 

de igrejas e praças que contam com doações de trabalhadores migrantes de Nova York. 

Ressalta que a quantia de dinheiro enviada de Nova York para esse canal chega a 

ultrapassar o orçamento público em infra-estrutura, o que levou o Estado mexicano a 

reconhecer a enorme importância econômica e também política dos trabalhadores 
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migrantes. A política mexicana reconhece cada vez mais na migração de mão-de-obra 

um precioso potencial de recursos humanos e de capital, e não apenas mais uma válvula 

de escape para as dificuldades do mercado de trabalho. Continua o relato esclarecendo 

que: 

[...] Os trabalhadores recém-chegados, além de seus 

parentes e conhecidos, podem contar em Nova York com 

uma refinada rede de grupos informais de apoio, serviços 

especializados e grupos de solidariedade (escritórios de 

advocacia, comitês de auxílio a determinadas regiões ou 

etnias, etc.). [...] Existem atividades remuneradas e 

grupos sociais (de americanos e de mexicanos) que 

sobrevivem exclusivamente da migração constante e dos 

transmigrantes, cujo interesse vital consiste na criação e 

no desenvolvimento de espaços sociais transnacionais. 

Aqui também devem ser incluídas as ligas esportivas, que 

reúnem todos os domingos uma parcela dos trabalhadores 

migrantes – ainda que muitos deles sejam 

indocumentados, mexicanos sem visto de permanência ou 

de trabalho. Sessenta e cinco equipes já haviam se inscrito 

para a temporada de futebol de 1996 [...]
68

. 

Esse relato indica a integração evidente entre as culturas americana e mexicana, 

sendo que mesmo os imigrantes mexicanos que passam as fronteiras com ânimo 

definitivo não esquecem suas raízes e auxiliam tanto suas comunidades de origem 

quanto os novos compatriotas em sua chegada ao país. Também demonstra o interesse 

do Estado mexicano na onda migratória, em razão dos recursos financeiros que são 

enviados pelos imigrantes, bem como certa tolerância da comunidade nova-iorquina 

com os imigrantes ilegais, porque, embora seja de conhecimento vulgar à participação 

desses trabalhadores na vida econômica, normalmente com subempregos, eles 

participam de atividades em espaços públicos, como jogos de futebol organizados em 

campeonatos, sem represálias das autoridades locais. 
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O que se verifica é que, não obstante todos os problemas enfrentados, aos 

poucos os estrangeiros vão se adaptando ao país receptor, inserindo em sua própria 

cultura características da nova terra e acrescentando à nova terra traços de sua cultura 

original. A adaptação e aculturação são necessárias para que o imigrante possa 

verdadeiramente deixar de ser estrangeiro na nova terra onde escolheu viver
69

 de acordo 

com Torres (1998, p. 654)
70

, “ser estrangeiro exige uma boa dose de arte, arte para 

conhecer os mistérios da nova terra, para conhecer a idiossincrasia de seus habitantes, 

arte e sensibilidade para aprender a gostar do país adotado”. 

A integração do imigrante à comunidade local tem potencial efeito benéfico. O 

segregacionismo não se justifica, vez que: 

[...] estudos realizados pelo mundo todo mostram que ela 

geralmente se prova vantajosa para o país hospedeiro. Os 

imigrantes normalmente querem trabalhar e são com 

freqüência mais industriosos que a população autóctone. 

Eles querem prosperar, e ao fazê-lo tornam-se 

consumidores, mais criando que usurpando empregos. As 

próprias diferenças culturais que podem causar 

ressentimento ou ódio tendem a ter o efeito de energizar a 

sociedade em geral (GIDDENS, 2005, p. 147-148)
71

. 

A questão do multiculturalismo, portanto, é algo que precisa ser analisado com 

cuidado, não podendo ser utilizada como argumento para segregação em guetos étnicos 

e separação em castas sociais, mas sim como argumento de respeito à diferença do 

outro, dentro da perspectiva dos direitos humanos. Deve se possibilitar uma integração 

dos imigrantes, sem que isso implique violação de seus valores culturais ou dos valores 

culturais da sociedade que os recebe. Isso exige que a sociedade receptora esteja 

preparada para aceitar as diferenças culturais, mas ao mesmo tempo a sociedade 

receptora espera dos imigrantes que adiram aos seus valores comuns. 
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A Escola de Chicago contribuiu imensamente com a inserção e percursos de 

integração, de grupos de imigrantes no contexto urbano. Contemporaneamente, quase 

um século depois do início de tais investigações e tendo em vista as especificidades dos 

denominados “novos fluxos migratórios”. O mosaico de populações segregadas das 

grandes cidades se diferenciando por etnia, cultura, ou simplesmente por culto, cada 

uma buscando preservar suas formas culturais peculiares e manter suas concepções 

individuais e únicas da vida. Cada um desses grupos segregados busca inevitavelmente, 

a fim de manter a integridade da vida de seu próprio grupo, impor a seus membros 

alguma forma de isolamento moral. Na medida em que a segregação se torna um meio 

para esse fim, cada povo e cada grupo cultural está apto a criar e manter seu próprio 

gueto. Nesse sentido, o gueto se transforma no símbolo material desta forma de 

isolamento moral que os “assimilacionistas”, como são chamados, buscam romper 

(PARK, R in WIRTH, 1964)
72

. 

O debate sociológico em torno da inserção de grupos de imigrantes nas grandes 

cidades, tendo em vista suas dimensões sócio-culturais e espaciais, inicia, formalmente, 

entre fins do século XIX e meados do século XX, no contexto norte-americano, no bojo 

dos estudos urbanos inaugurados pela Escola de Chicago. Naquele momento de intenso 

crescimento da economia norte-americana e recebimento de importantes fluxos 

migratórios internacionais, Chicago representava, conforme destaca Hannerz 

(1980:20)
73

, um dos seus mais pujantes e desenvolvidos centros urbanos, além de ser a 

principal via de passagem para a conquista do oeste norte-americano e destino de 

muitos dos fluxos migratórios provenientes da Europa – constituindo-se, portanto, numa 

espécie de “laboratório” ideal para visualizar os processos sociais em curso nesse novo 

contexto social
74

. 

Nessa perspectiva, o gueto seria, portanto, uma área de segregação, ou 

isolamento, de comunidades de imigrantes específicas no interior da cidade – uma 

contra-tendência em relação à tendência geral de racionalização das relações sociais e 

distanciamento moral. E essa formação faria parte de um momento inicial de inserção 

precária desses grupos no ambiente urbano. 
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Pois, na medida em que se familiarizassem com os códigos culturais dessas 

novas sociedades, os imigrantes passariam a se inserir em suas estruturas laborais e 

sócio-culturais pré-existentes. Ou ainda, nos termos da "hipótese ecológica", 

denominada por Park como "ciclo das relações raciais", em seu estudo clássico, "Race 

and Culture"
75

, a esse estágio inicial se sucederiam, ao longo do tempo, o "contato", a 

“competição”, a “acomodação” e, finalmente, no caso dos ciclos bem sucedidos, a 

“assimilação” – entendida como “um processo de interpenetração e fusão no qual as 

pessoas e os grupos adquirem as memórias, sentimentos e atitudes das outras pessoas e 

grupos e através da partilha de sua experiência e história são incorporadas com eles em 

uma vida cultural comum” (Park, R & Burgess, W apud Alba, R & Nee, V., 1997: 

828)
76

. 

Neste sentido a miscigenação cultural influencia no caminhar da sociedade, pois 

o número de integrantes de uma cultura diferente, dependendo de sua colocação social é 

capaz de influenciar um número de pessoas que formam uma corrente. Esta identidade 

cultural, muito embora possa sofrer alteração, segundo Stuart Hall
77

: 

“A identidade cultural é fixada no nascimento, seja parte 

da natureza, impressa através de parentesco e da 

linhagem dos genes, seja constituída de nosso eu mais 

interior. É impermeável a algo tão mundano secular e 

superficial quanto a uma mudança temporária de nosso 

local de residência. A pobreza, o subdesenvolvimento, a 

falta de oportunidades – os legados do império em toda 

parte- podem forçar as pessoas a migrar, o que causa o 

espalhamento – a dispersão, mas cada disseminação 
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carrega consigo a promessa do retorno redentor”.(Hall, 

2003, p.28)
78

 

Hall assevera que as identidades nacionais estão desintegrando em virtude do 

resultado da homogeneização cultural da pós modernidade. Com isso as identidades 

locais estão fragilizadas cedendo lugar às comunidades com identidades híbridas (Hall, 

2003, p.69)
79

. 

Uma vez tendo a cultura alterada, a comunidade assume uma diversa forma de 

vida cotidiana, pois a cultura é a soma das descrições disponíveis pelos quais as 

sociedades dão sentido e refletem as suas experiências comuns. (Hall, 2003, p.135)
80

. 

Bauman assevera que testemunhamos hoje um processo de reestruturação mundial, no 

qual se constrói uma nova hierarquia sociocultural em escala planetária (1999, p.78)
81

. 

O estrangeiro é alguém portador de uma diversidade cultural, que está numa 

posição externa e marginal em relação aos elementos centrais da comunidade de 

destino, mas produz uma função positiva: sua presença reforça os vínculos internos à 

comunidade (cria genericamente uma cultura, um pertencimento, um “nós” e um 

“eles”), sua identidade define seus confins. Por isso que os seus processos de exclusão 

definem o seu grau de inclusão. “Em nível individual, a relação com o estrangeiro 

suscita, contemporaneamente, fascínio e medo da diversidade, atração pela novidade e 

temor pela instabilidade e a precariedade que o novo pode provocar” (PERRONE, 2005, 

p. 54)
82

. 

O estrangeiro está na correlação com o imigrante, está na dimensão da aventura; 

é aquele que extrapola o seu contexto, o que já viveu, afasta-se, desloca-se, sai da 

segurança e a cruza com a insegurança, passa do calculável ao incalculável, aposta no 

destino, em algo que não lhe transmite segurança imediata, afronta-o, permite viver a 

intensidade do suspense, é a vida que se realiza para além do premeditado e das 

causalidades. O imigrante é esse sujeito que deixa pra trás muita coisa, os seus, as 

certezas construídas até então, projeta-se e desloca-se em múltiplos âmbitos, não apenas 
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o físico, mas objetiva retornar, aproximar-se mais por meio do distanciamento, para 

sentir-se e subjetivar-se; corre riscos, incorpora situações desfavoráveis, afasta-se do 

real, intenciona congelá-lo para melhor tê-lo posteriormente (SIQUEIRA, 2009)
83

. 

O estrangeiro é objeto e causa de mudanças sociais, por isso sua dimensão de 

proximidade e distância, ou melhor, síntese de opostos que podem se complementar, 

sintetizar-se e unificar-se. 

A unificação de proximidade e distância envolvida em 

toda a relação humana organiza-se, no fenômeno do 

estrangeiro. [...]; a distância significa que ele, que está 

próximo, está distante; e a condição de estrangeiro 

significa que ele, que também está distante, na verdade, 

está próximo, pois ser um estrangeiro é naturalmente uma 

relação muito positiva: é uma forma específica de 

interação (SIMMEL, 1983, p. 182)
84

. 

Enfim, de uma forma sintética, Simmel faz do estrangeiro um sujeito produtor 

de conflitos, pois pode fazer o grupo pensar que sua identidade é mais fluída e menos 

coesa e tenaz, mais livre, pode alterar as substâncias que davam a idéia do “estar seguro 

em casa”; expressa um sujeito com um olhar afastado, com liberdade de juízo, imparcial 

e objetivo e que pode produzir estrangeirice no grupo de inserção. Para Simmel, a 

experiência do estrangeiro é produto de um horizonte relacional, historicamente situada 

no cenário da modernidade envolto num sistema de significados reflexo da cultura que a 

referência; é uma figuração sociológica de algo em relação e de representação do outro 

(o outro, o de fora, o estranho, o bárbaro, o extra-comunitário, o nômade, o cigano...) 

(TODOROV, 1991)
85

, construção relacional e conceitual que se alterou historicamente e 

continua se modificando em razão das condições socioeconômicas, políticas e 

identitárias da sociedade. 
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CAPÍTULO II - IMIGRAÇÃO CONTEMPORÂNEA DE ANGOLANOS NO RIO 

DE JANEIRO 

2.1 Imigração de Angolanos para o Brasil antes e depois da guerra civil de Angola 

José Teixeira Lopes Ribeiro (1995)
86

 divide a migração internacional de 

angolanos para o Brasil, em três momentos: o da migração compulsória na época da 

escravidão e tráfico de escravos (1531-1810); o do processo migratório das décadas de 

1957 a 1970, marcada pelo início do processo de independência das colônias 

portuguesas na África e pelo reinício do conflito armado em Angola; e o último, a partir 

de meados de 1980 que assume o caráter de refúgio, decorrente também dos 

desdobramentos dos conflitos desencadeados pela guerra em Angola.  

Contudo o que observamos em nossa pesquisa foi um quarto momento desta 

migração internacional de angolanos para o Brasil, trata-se da imigração temporária de 

jovens objetivados a cursos de graduação e pós-graduação pelas universidades 

brasileiras, da qual falaremos mais adiante. 

Angola é um mosaico de diferentes grupos étnicos e tipos humanos. Do ponto de 

vista sociolinguístico, ela é uma sociedade heterogênea. Como apontam os estudos 

demográficos, essa sociedade heterogênea é o resultado de vários movimentos 

migratórios sucessivos. 

Após a independência de Portugal
87

, o processo de libertação, no entanto, teve 

como resultado uma guerra civil que durou cerca de 14 anos, cujo final não foi seguido 

por um período de paz. Vencido o combate contra os colonizadores, iniciou-se um 

conflito civil pelo poder, em que eram protagonistas o partido governista Movimento 
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Popular de Libertação de Angola (MPLA), de inspiração marxista e auxiliado pela 

União Soviética, e o rebelde União Nacional para a Independência Total de Angola 

(Unita), apoiado pelos Estados Unidos. 

O conflito só se encerrou oficialmente com a morte do líder da Unita
88

, Jonas 

Savimbi, em fevereiro de 2002. Sem lideranças fortes o suficiente para substituí-lo, os 

guerrilheiros entregaram as armas em abril do mesmo ano. 

Esse histórico de guerras estimulou fortemente a emigração. Os principais 

destinos foram países vizinhos, como a República Democrática do Congo (antigo 

Zaire), além de Portugal e Brasil, que foi a primeira nação a reconhecer a independência 

angolana. 

Cândido Feliciano da Ponte, diretor da Cáritas Arquidiocesana do Rio de 

Janeiro, entidade religiosa que atua em parceria com o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados no Brasil, estima que até 1994 ocorreu o pico histórico de 

solicitações de refúgio, cerca de 800 pessoas.  Ao mesmo tempo aumentava também a 

chegada de imigrantes não-refugiados, além dos muitos que entravam no país de forma 

ilegal. É justamente a partir dessa época que a maioria dos primeiros angolanos que 

acabaram por se radicar no Complexo da Maré partiram de Angola. 

Este novo momento migratório internacional é sobremodo marcado pelo período 

pós guerra de pessoas que já não migravam para fugirem de conflitos e perseguições 

políticas, mas migravam em busca de melhores condições de vida, qualificação e 

estudos devido a precariedade e devastação do país pelo longo período em que Angola 

passou em busca da libertação de Portugal e pela guerra civil. 

Angola é um dos países com maior crescimento econômico da África por sua 

riqueza petrolífera. Atualmente membro da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (Opep), é o segundo maior produtor de petróleo da África, depois da Nigéria. 
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No entanto, grande parte da população continua imersa na pobreza, já que o país 

conta com uma expectativa de vida e um índice de mortalidade infantil dos mais baixos 

do mundo. 

O historiador Justin Pearce
89

 descreve que o legado da guerra ainda está latente 

na sociedade angolana, argumenta o investigador. Os antagonismos do conflito armado 

ainda determinam em grande medida a estrutura da política em Angola.  

Os governos brasileiro e angolano têm firmado diversos acordos de Cooperação 

Cultural e Científica, concernentes à educação, com convênios entre universidades 

angolanas e brasileiras incentivando a vinda de estudantes angolanos ao Brasil, para que 

estes possam buscar o conhecimento necessário em áreas de desenvolvimento em seu 

país, para então, ao retornarem, contribuírem com a melhoria de Angola. 

2.2 Preconceito, exclusão, sentimentos e situações vividos por angolanos no Rio de 

Janeiro.  

Os africanos sempre são alvos de desconfiança, isso ocorre pelas próprias 

autoridades da imigração, que a todos enquadram no estereótipo do traficante 

internacional de drogas. Embora haja nos textos internacionais e nas constituições 

contemporâneas a promessa de igualdade jurídica e de democracia republicana
90

, a 
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ausência de uma ligação formal da pessoa (como a aquisição da nacionalidade ou o 

estatuto de refugiado, por exemplo) ao território no qual escolheu viver, ou foi forçado a 

se instalar, pode lhe negar qualquer sentido de cidadania e, portanto, capacidade de 

participar de qualquer forma positiva da democracia no país de acolhida (PREUSS, 

2008)
91

. 

A presença africana no Brasil é quase tão antiga quanto o próprio país, mesmo 

tendo sido os africanos parte essencial da formação da sociedade brasileira, os africanos 

que hoje chegam ao Brasil convivem com a dicotomia entre a lei e a prática. A 

simbólica abolição da escravatura no Brasil foi construída em cima de normas que não 

tiveram o objetivo real de promover liberdade e emancipação. Depois da proclamação 

da República em 1889, começou-se a incentivar a imigração europeia, com o objetivo 

de “embranquecer” a população e com isso garantir seu processo de modernização e 

urbanização, política esta mantida na era Vargas de forma explícita. 

Apesar de todo esse histórico de racismo, a sociedade brasileira assumiu por um 

tempo o slogan de “democracia racial”, negando repetidamente os problemas existentes 

e praticando de forma reiterada atos de discriminação racial. Essa atitude se reflete na 

recepção aos imigrantes africanos na atualidade, comumente identificados com o 

subdesenvolvimento, catástrofes humanitárias, guerras tribais e epidemias, que 

compõem um mosaico estereotipado das pessoas oriundas do continente africano 

(VIDA, 2001)
92

. 

A noção de democracia racial, sistematizada por Gilberto Freyre em Casa 

Grande e Senzala,
93

 que enfatizava a ideia de que o Brasil oferecia a todos os seus 

cidadãos igualdade de oportunidades em todas as áreas da vida pública e um convívio 

harmonioso, quase que totalmente isento de “racismo” e discriminação, exerceu grande 

impacto sobre o imaginário nacional referente às relações étnico-raciais. Contudo, a 

partir da década de 1950, pesquisadores brasileiros subvencionados pelo Projeto da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 
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coordenados pelo sociólogo Florestan Fernandes, passaram a questionar o conceito de 

democracia racial e o denunciaram como um mito, revelando que sempre houve 

desigualdade e discriminação racial no Brasil.  

As críticas ao conceito de democracia racial ganharam força nas décadas de 

1960 e 1970, com o movimento dos direitos civis nos EUA e com as lutas pela 

independência das diversas colônias africanas, o que influenciou o grupo responsável 

pela fundação do Movimento Negro Unificado contra o Racismo e a Discriminação 

Racial (MNUDR) no Brasil, mais tarde chamado Movimento Negro Unificado (MNU). 

Segundo Patrícia Pinho, no contexto da “fundação do MNU, prevaleceram as 

ideias dos movimentos negros norte-americanos de ‘volta às raízes africanas’, além da 

denúncia aberta do racismo e das críticas ao conceito de democracia racial”
94

. Nilma 

Nilo Gomes afirma que a redemocratização do país, iniciada nos anos 80, possibilitou 

um novo perfil de intelectual preto (a), que passou a discutir as relações raciais no 

campo educacional, muitos deles, com trajetórias no Movimento Negro
95

. 

Estas organizações que reúnem algumas pessoas que auto se declaram pretas 

tendo como enfoque principal os embates para a construção de um processo educacional 

que além de equânime, seja capaz de propagar a necessidade de após a revisão da 

história oficial, a promulgação da valoração da cultura Afro-brasileira e da inserção do 

preto, junto aos diversos setores que compõem a sociedade, contudo, os pretos 

angolanos não costumam participar desse tipo de movimentos no Brasil. 

Pensar a questão identitária a partir da situação de migrantes, independente de 

sua condição, é preciso levar em conta a ideia de uma situação ambivalente, de 

pertencimentos múltiplos e dos não-pertencimentos que a condição “em trânsito” os 

colocam. Esta situação, contudo, não deixa de carregar também diversas tensões e 

conflitos, tanto internos quanto externos ao indivíduo (MORAIS E SILVA, 2010)
96

. 
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Nas palavras de Gusmão (2008, p.9)
97

: “o que esses estudantes vivem no processo de 

deslocamento cria uma visibilidade/invisibilidade, denota uma presença e uma não 

presença resultantes da condição diaspórica que os coloca ‘fora de lugar’”. 

Vida (2001)
98

, ao investigar a cobertura da imprensa nos anos 1990 a respeito da 

imigração africana para o Brasil, percebeu a identificação do imigrante africano com os 

refugiados ou com a delinquência. Este anti-africanismo produz desconfiança em 

relação à população africana imigrante que é marginalizada na sociedade, é alvo 

permanente da desconfiança e abuso policial. Mesmo os empresários africanos 

radicados no Brasil, ou os que exercem suas profissões como professores visitantes, 

todos portadores de vistos de trabalho, são vítimas de preconceito e discriminação, 

como se ‘ser africano’ e ‘trabalhador ou empresário’ fossem conceitos inconciliáveis. 

Não raro são relatados casos de abordagens abusivas ou jocosas a esses profissionais 

por parte de funcionários públicos, funcionários de bancos e até mesmo clientes (VIDA, 

2001)
99

. 

Diante da situação de desrespeito e invisibilidade a que são submetidos os 

africanos no Brasil, as opções teórico-jurídicas para seu enfrentamento devem passar 

necessariamente pela busca da emancipação e do reconhecimento. Acredita-se que pela 

via dos direitos humanos podem ser pensadas e implementadas políticas públicas nesse 

sentido. 

Para promover uma relação de respeito mútuo entre imigrantes e grupos 

culturais existentes no país de destino, deve-se escapar das armadilhas do universalismo 

abstrato (e sua racionalidade jurídico/formal) ou do comunitarismo (e sua racionalidade 

material/essencialista) e partir para a afirmação dos direitos humanos enquanto 

racionalidade de resistência. 

Herrera Flores propõe um universalismo impuro que pretende não a 

superposição, mas o entrecruzamento. Uma proposta que não é universalista nem 

particularista, mas intercultural, cujo único essencialismo válido é o de “criar condições 

para o desenvolvimento das potencialidades humanas, o de um poder constituinte difuso 

que faça a contraposição, não de imposições ou exclusões, mas de generalidades 
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compartidas às que chegamos (de chegada), e não a partir das quais partimos (de saída)” 

(2004, p. 375)
100

. 

Sem a ideia de entrecruzamento cultural corre-se o risco de reprodução da 

ideologia dominante dos impérios, imperialismos e colonialismos ocidentais. Nessa 

lógica, o Outro é inumano ou subumano, o que justifica a escravidão, as atrocidades e 

até a aniquilação como estratégias da missão civilizatória e de sua integração à ideia de 

‘humanidade’. No diálogo intercutural, as provisões abstratas dos direitos podem 

sujeitar as desigualdades e indignidades a um ataque contundente (DOUZINAS, 

2009c)
101

. 

O Haiti é um caso exemplar de recriação da noção de etnia preta como um 

idioma para a produção de uma unidade política do Estado nação, agora transnacional. 

O “medo do Haiti” foi inspirador para políticas de branqueamento no Brasil e, portanto, 

de incremento do “fator de civilização” – a migração de colonos europeus – assim 

referido pelos ideólogos da nação nos lugares de poder no Brasil. Assim, ler sobre o 

Haiti atual e sobre a produção de um “tipo nacional”, acrescenta entendimento dos 

processos de “crioulização”  na América Latina e, de outro lado, do branqueamento no 

Brasil.  

Nesse sentido, para enfrentar o problema da interação dos imigrantes africanos 

no Brasil, propõe-se esse enfrentamento constante, do qual florescerão universos 

simbólicos plurais e interativos, práticas sociais antagonistas às ordens hegemônicas 

monoculturais, políticas públicas definidas democraticamente e comprometidas em dar 

respostas a necessidades humanas concretas e agendas políticas alternativas. 

Em Hegel, a individuação depende da subjetivação crescente do espírito. Para 

George Herbert Mead
102

, ela resulta da internalização das instâncias controladoras do 
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comportamento, que imigram de fora para dentro (HABERMAS, 1990, p. 185)
103

. A 

individualização ocorre, portanto, pelo processo de integração e generalização das 

expectativas que fazem as pessoas em relação às outras.  

Para Freud, a dinâmica social é um encontro trágico, obriga-nos a compreender 

que os outros existem não como objetos possíveis de nossa satisfação, mas como 

sujeitos de seus desejos. O outro é sempre suspeito, quer nos invadir, introduzir-se em 

nosso interior, usufruir-nos, tornar-nos culpados, provocar-nos a vergonha, a dúvida 

(KOLTAI, 2005, p. 37)
104

. Por isso que estrangeiros são os que permanecem fora do 

grupo, significa automaticamente segregação (em latim segregare, “separar do 

rebanho”), negar a própria condição humana ao outro (KOLTAI, 1998)
105

. Nessa 

dimensão, rejeitando o estrangeiro, estamos seguros de não sermos contaminados por 

ele, de nos identificarmos com sua identidade e nem sermos auto questionado; “o 

estrangeiro faz mal àquele que recusa a interrogação, pois justamente, o papel do outro 

em sua pura alteridade, do estrangeiro, é sempre questionar nossas certezas” 

(ENRIQUEZ, 1998, p. 40)
106

. 

A política migratória não se pode pautar pela via da "criminalização” dos 

estrangeiros
107

, é necessário uma política pautada pelo respeito aos Direitos Humanos, 

incluindo os principais atores envolvidos no processo na formulação das políticas 

públicas para os imigrantes no Brasil. 

Falar em diversidade hoje deve necessariamente compreender um horizonte 

amplo em termos de estrutura social, de intercultura e suas manifestações (língua, 

símbolos, ritos, tradições...), das formas variadas de racismo (cultural, de classe, de 

diferenças...). “A evolução em direção a uma civilização planetária respeitosa e 
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promotora da diferenças é um problema de natureza educativa nova que saiba integrar 

cada sujeito no mundo multicultural, sem anular as peculiaridades de cada um” (DUSI, 

2000, p. 50)
108

. 

Nesse mundo mais aberto, institui-se uma luta também mais aberta entre nações, 

culturas, religiões, raças; definem-se quem/quais são “moralmente superiores”, quem 

pertence ao “eixo do mal”, ao “exército do mal”. O discurso xenófobo alimenta ações e 

batalhas políticas contra direitos sociais, políticos e de cidadania aos imigrantes e a 

alguns em especial como os muçulmanos e ciganos; os imigrantes se tornam mais 

sujeitos a defender-se do que defendidos pela esfera pública (CORTE, 2002)
109

. 

Portanto Bauman (1999)
110

 conseguiu apreender essa nova realidade social 

definindo-a, aos moldes dos críticos da modernidade, como a da “sociedade da 

incerteza”, das “vulnerabilidades de grupos sociais na atualidade”. Nessa sociedade, os 

imigrantes e as minorias étnicas expressam e são vistas, em geral, como as grandes 

responsáveis pelas mazelas e rupturas da coesão e integração social; seriam a causa da 

precarização social que caracteriza o dito pós-fordismo nas economias desenvolvidas e 

a exclusão social nas sociedades empobrecidas. 

2.3 O consulado angolano no Rio de Janeiro 

Segundo o consulado angolano no Rio de Janeiro existem em média 3.850 

angolanos na região metropolitana fluminense, dos quais 50% estejam estudando com 

idades variadas entre 17 a 40 anos, destes 60% são homens e na faixa etária da pesquisa 

chega a 20%, do número inicial aproximado. 

Buanga, assessor para assuntos em comunidades no consulado relatou que há 

grandes desafios para que os jovens angolanos na cidade do Rio de Janeiro se integrem 

entre eles mesmos, sobretudo os jovens do Complexo da Maré. Muitos destes jovens 

são marcados pelo silêncio que apontam a necessidade de se resguardarem de possíveis 

constrangimentos pela violência e discriminação.  
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A inexistência de uma forte instância representativa legitima e legalizada dos 

angolanos dificulta a interlocução com grupos e instituições locais, mesmo quando 

surgem propostas ou projetos que tem como objetivo favorecer a integração social dos 

refugiados e imigrantes mais desfavoráveis no Rio de Janeiro. Entre os desafios 

existentes, Buanga disse que existe uma necessidade urgente de uma Associação, na 

qual poderia auxiliar as demandas mais básicas e urgentes. Esta associação poderia 

agregar um clube recreativo que lhes serviria como ponto de referência dos angolanos 

na cidade do Rio de Janeiro. Hoje tudo o que se refere aos angolanos recai sobre o 

consulado, o que torna o serviço inviável e com impossibilidades de atender certas 

necessidades. 

Na visão de Buanga a grande dificuldade está na polarização dos perfis dos seus 

conterrâneos, que consistem em: os imigrantes permanentes e os estudantes. Os 

imigrantes permanentes, 90% destes são pessoas que vieram para o Brasil no período da 

guerra civil de Angola, 80% moram no Complexo da Maré, tiveram seus filhos no 

Brasil, ou casaram-se com brasileiras, são pessoas que possuem baixo grau de 

escolaridade e buscam nada além do que a sua sobrevivência e conquista de algo seguro 

em suas vidas. Os estudantes por sua vez, são jovens que vem com objetivo certo e com 

prazo de retorno, pouquíssimos ficam em busca da imigração permanente, ou seja, estes 

estudantes não criam laços. 

O primeiro desafio é construir uma integração coesa destes grupos de angolanos, 

tendo em vista uma construção de uma associação atuante e permanente, uma 

associação que trabalhasse diretamente com a população angolana na cidade, assim 

como existem as associações portuguesa, libanesa, israelense, entre outras associações. 

Hoje todas as demandas dos angolanos no Rio de Janeiro recaem sobre o 

consulado, como agendar jogos de futebol, auxiliar financeiramente pessoas, até suas 

obrigações consulares de praxe. Isso sobrecarrega o consulado e deixa muitos angolanos 

dispersos, pois não existem organizações auxiliares que possam acampar estas questões 

sociais e integração cultural.  

2.4 UEBRA – União dos Estudantes Angolanos no Brasil – Rio de Janeiro 

A UEBRA é uma instituição gerida pelos próprios estudantes angolanos sem fins 

lucrativos que representa o interesse dos estudantes com finalidades cívicas, culturais, 
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educacionais, desportivos e sociais. Até o ano de 2015, esteve sem funcionamento, até 

que o consulado conclamou alguns estudantes para que revitalizassem as atividades 

desta organização.  

Sua direção é composta por nove estudantes angolanos e tem como presidente o 

estudante Patrício e secretário Luis. Segundo a direção, seu maior desafio tem sido criar 

credibilidade entre os estudantes angolanos na cidade, tendo em vista que muitos não se 

sentem representados em nada, assim eles tem feito grandes esforços indo de encontro a 

estes estudantes, apresentando a importância deles se associarem, participarem de 

assembleias, apresentarem sugestões e afins.  

Contudo, eles não possuem um número exato de estudantes residentes hoje na 

cidade do Rio de Janeiro, segundo o secretário, deve haver uma média de 1.200 

estudantes atualmente. A grande maioria deles pagam por conta própria seus estudos e a 

outra parte possui bolsa estudantil, ou recebem algum tipo de ajuda financeira dos 

familiares.  
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CAPÍTULO III - FLUÊNCIA CULTURAL: A AMBIÊNCIA DE VIDA DOS 

JOVENS ANGOLANOS NA CULTURA CARIOCA 

3.1 A entrada em campo e contexto da pesquisa 

Meu interesse em estudar e pesquisar sobre os jovens angolanos no Rio de 

Janeiro teve algumas motivações.  

Primeiramente no ano de 2011 eu conheci um grupo de jovens angolanos em 

uma igreja Batista no município de Nova Iguaçu estado do Rio de Janeiro, todos jovens 

estudantes e por influência deles, conheci o ritmo musical típico de Angola chamado 

Kizomba, anos mais tarde resolvi fazer aulas de dança no estilo Zouk que é dançado 

com musicas de Kizomba. Em novembro de 2014 passou na TV Brasil uma novela de 

produção angolana chamada: Windeck – Todos os Tons de Angola
111

, este folhetim 

mostrou um pouco da cultura angolana e foi uma das finalistas do Emmy Internacional 

como melhor novela, perdendo para a brasileira “Lado a Lado”, da Globo.  

Falar sobre imigração sempre foi um projeto para mim, antes mesmo de 

conhecer mais sobre os angolanos, sempre observei e acompanhei a vida de alguns 

chineses, coreanos e haitianos. Com a proximidade com alguns jovens angolanos não 

tive dúvida em colocar como projeto para dissertação uma pesquisa empírica ao modo 

de vida destes jovens na cidade do Rio de Janeiro.  

Minha proposta de pesquisa foi entrevistar jovens angolanos entre 18 a 25 anos, 

que vieram de Angola para tentar entender a fluência cultural e suas percepções sobre 

seus espaços e acessos aos espaços urbanos públicos e equipamentos coletivos de 

cultura disponíveis e os impactos que influenciam a cultura destes jovens. Passei a 

frequentar alguns ambientes com costumes angolanos, como por exemplo, bailes de 

Kizomba, o centro cultural e a rádio Kwanza que ficam no consulado angolano, uma 

casa de dança de Kuduru na Lapa, o futebol que acontece todos os sábados no Aterro do 

Flamengo e algumas festas promovidas pelo consulado.  

Eles mesmos se classificam como os miúdos (garotos) e os cotas (mais velhos), 

em outros momentos os “miúdos” são tratados como: os estudantes. Os “miúdos”, ou 
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“estudantes”, são estes jovens exatamente que fazem parte da minha pesquisa e eles 

residem em diversas partes da cidade, predominantemente em comunidades.  

Os imigrantes mais velhos, na sua grande maioria moram no Complexo da Maré, 

trabalham em serviços subalternos, possuem pouco grau de escolaridade, muitos 

fugiram do serviço militar e entraram no país com documentos de terceiros e já estão no 

Brasil há mais de 15 anos quando Angola ainda estava em guerra civil.  

O perfil destes jovens da pesquisa nos mostra um novo fluxo migratório que vem 

ocorrendo a partir do final da guerra civil angolana que assolou o país entre 1975 a 

2002. Estes jovens cresceram em um ambiente com maior estabilidade política e social, 

fator que reduziu a enorme evasão de angolanos que ocorria no período da guerra civil.  

Desde então, outras são as motivações que tem feito estes jovens atravessarem o 

oceano pacífico em direção à terra que outrora seus antepassados foram escravizados, 

hoje estes jovens chegam ao Brasil com sonhos temporários de permanência, muitos 

saem de Angola com objetivos certos e previsão de retorno ao seu país para 

contribuírem com o que absorveram. Na grande maioria, eles saem de Angola com 

ajuda financeira dos pais ou de parentes, outros ainda conseguem bolsa estudantil por 

meio do governo angolano, ou são admitidos pelos convênios entre universidades 

federais brasileiras. 

Durante o período de entrevistas, fui há vários locais de convivência desses 

jovens para tentar entender seus modos e estilos de vida na cidade do Rio de Janeiro, 

sobretudo no Complexo da Maré. Convivendo, entrevistando, participando, tentando 

perceber a fluência cultural por meio dos espaços onde eles frequentam, se sentem 

seguros e livres dos preconceitos pela cor da pele e por serem “estrangeiros”. 

Antes de ter meus primeiros contatos com os angolanos, como a maioria dos 

nativos brasileiros, eu tinha a impressão de que eles seriam “ariscos”, pois eles sempre 

são básicos nas conversas, quase nunca estão sorrindo, ou fazendo brincadeiras, 

inclusive entre eles. Nota-se um respeito no tom da conversa e na forma de tratamento 

uns aos outros. Obviamente no decorrer da minha convivência pude então concluir o 

óbvio, tudo não passa da diferença cultural, não teria nada haver com timidez, ou que 

eles sejam “ariscos”, frios ou ríspidos, mas sim de que é a forma como a cultura reflete 

no comportamento. Eles mesmos dizem serem diferentes dos brasileiros no modo de 
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cumprimentos, brincadeiras, risadas e descontrações, para eles os brasileiros são muito 

imprevisíveis, brincam a todo tempo, o que dificulta para eles entenderem quando os 

brasileiros estão falando sério, ou brincando. 

Como é de conhecimento, muitos angolanos veem o Brasil como um "grande 

irmão", em seu imaginário este país é uma das referências principais, logo o sonho de 

vir para o Brasil para realizarem seus sonhos é um dos grandes objetivos alimentados 

por esses jovens. Em minhas conversas com esses jovens percebi o quanto eles cativam 

esperanças de um futuro melhor, a partir de suas conquistas e esforços pessoais, 

interessante como muitos deles antes mesmo de vir para o Brasil, cultivavam sonhos 

como de serem jogadores de futebol, modelos, músicos, artistas em diversas áreas, mas 

encontraram muitas barreiras e adversidades, pois neste país existem muitas barreiras 

com alguns imigrantes, sobretudo de países africanos. 

3.2 Angolanos no Complexo da Maré 

Com o maior número de imigrantes e refugiados, o Complexo da Maré foi um 

dos principais pontos de minha pesquisa de campo. Lá pude perceber que mesmo não 

morando em um Shangri-lá conforme a ilusão de muitos cultivada através das novelas e 

coisas boas que diziam do Rio de Janeiro em Angola, eles ainda mantém firmes seus 

objetivos de vencer no país do outro. 

Todas as vezes que lá estive, sempre fui de moto-táxi, descia na entrada da Vila 

do João e pedia ao motoqueiro que gostaria de ir até os angolanos, basta dizer isso que 

todos já conhecem. Andar de moto-táxi pode ser um perigo, ou uma aventura para 

alguns, principalmente os motoqueiros da Vila do João que não usam capacetes, nem 

oferecem aos garupas/passageiros, eles ainda fazem manobras altamente perigosas em 

ruas e buracos, desviando de pessoas, carros, outras motos, bicicletas, entram na contra-

mão, enfim, mas vale pelo passeio. 

O Complexo da Maré possuí altos índices de violência e tráfico. Todas as vezes 

que estive lá, vi jovens com armamentos pesados em motocicletas circulando pelas ruas. 

Os angolanos já se acostumaram com esta rotina e não se incomodam, nem se 

intimidam, pois respeitam e são respeitados por todos. Os angolanos mais antigos dizem 

terem ajudado a construir parte daquela comunidade, muitos chegaram lá quando ainda 

era somente mato e as ruas chão de barro. 
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Minha concentração foi entre as ruas B3 e C11 na Vila do Pinheiro, onde 

existem vários bares e restaurantes angolanos, ali eles ficam reunidos, descontraindo 

uns com os outros, ao som da Kizomba, Semba e Kuduru, tomando cerveja e comendo 

mufete, funge e calulu, comidas típicas de Angola que são oferecidas pelos restaurantes 

temáticos. Em muitos momentos eu não conseguia entender o que eles conversavam, 

pois eles usam muitas gírias e dialetos e quando estão entre eles à entonação do sotaque 

é bem acentuada. 

Celso Marco Pedro Miranda, dono de um bar, também conhecido como Fidel, 

tem o maior bar daquela região ele é muito conhecido entre seus conterrâneos e os 

moradores da comunidade, pois seu bar tem muitas referências de Angola. Fidel, há 18 

anos no país, desde que chegou, nunca voltou a Angola. É casado com uma brasileira, 

Maria da Penha, tem três filhos e dois enteados. No bar do Fidel pude conversar com 

muitos angolanos e colher bastante dados e informações a respeito dos angolanos no 

Complexo da Maré. O maior sonho deste empresário é tornar seu bar em uma Casa de 

Angola, ele disse que recebe pessoas de vários lugares da cidade, inclusive de outros 

países.  

Conforme os relatos e entrevistas que fiz na Maré, inexiste fluência cultural, e 

falar em espaços e acessos públicos, equipamentos coletivos de cultura, não passam 

apenas de termos sofisticados e distantes da realidade destes imigrantes. Até pouco 

tempo os angolanos que viviam na Maré estavam esquecidos até pelo seu próprio 

consulado.  

Sendo um dos maiores complexos de comunidades da capital fluminense, o 

Complexo da Maré pode se afirmar estar completamente abandonada pelo poder 

público do município do Rio de Janeiro. A crise econômica que atingiu o Brasil nos 

últimos anos, sobretudo no Estado do Rio de Janeiro fez com que fosse suspensa a 

ocupação pelas Unidades de Polícia Pacificadora, que seria a 39ª unidade a ser 

inaugurada e sabemos que locais como estes, onde até o acesso da polícia é limitado, 

levar equipamentos coletivos e espaços públicos aos moradores destas localidades é um 

desafio.  

Espaços públicos são necessários nas comunidades, pois fornecem aos 

moradores uma vasta gama de benefícios associados com o conceito de Direito à 

Cidade. Espaços públicos fechados, tais como bibliotecas e centros comunitários, 
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podem assumir papéis cívicos importantes agindo além de seus paradigmas tradicionais 

como centros de informação e conhecimento. São espaços em que jovens e adultos 

podem interagir, ganhar novas habilidades e desenvolver diversos passatempos. Espaços 

públicos ao ar livre, principalmente locais com equipamentos e serviços, estimulam a 

brincadeira, com a atividade física tendo um efeito positivo no seu desenvolvimento 

psicossocial. Locais para encontros públicos, como praças e parques, oferecem o espaço 

ideal para um mercado ao ar livre, ajudando fornecedores locais a florescer. Eles 

também atuam como um local adequado para a mobilização de uma comunidade em pé 

de igualdade, o que pode levar, entre outras coisas, a um diálogo aberto. Espaços que 

possibilitam e estimulam reuniões e debates são trunfos inestimáveis dentro de uma 

comunidade. 

A maior parte dos angolanos residentes na Maré são homens e vieram para o 

Brasil fugindo da guerra civil, ou seja, já estão por aqui há mais de 15 anos, muitos 

entraram no país com documentos de irmãos, primos, colegas e amigos, pois na época a 

fiscalização de passaporte nos aeroportos era deficitária. Consequentemente estes 

indivíduos estavam com status ilegais e sem documento algum no país, vivendo como 

indigentes dentro da comunidade.  

Um pouco mais de dois anos o consulado angolano no Rio de Janeiro montou 

uma operação de regularização de documentação e registro de angolanos e seus filhos, 

dentro do Complexo da Maré, isso fez com que estes imigrantes tivessem seus status 

regularizados, podendo inclusive regressar para Angola, ou passear por lá para rever 

amigos e familiares que há muitos anos não se viam. 

As relações entre os diversos grupos de angolanos enfraquece sua capacidade de 

organização, a imagem estigmatizada daqueles que residem no Complexo da Maré, 

acaba por deixar-lhes individuais como o único caminho para enfrentarem as 

dificuldades que vivenciam e para a busca de realização de seus projetos migrantes. 

Além das questões de estigma que afeta o grupo, exemplo de variadas formas de 

preconceito vivenciadas individualmente ou por subgrupos no cotidiano da realidade da 

imigração. 
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3.3 Jovens angolanos no Complexo da Maré 

Poucos são os jovens angolanos que vieram de Angola e que vivem no 

Complexo da Maré, e os que lá estão, são brasileiros filhos de angolanos que são 

considerados angolanos pelo ius sanguini, pois a maioria dos jovens na faixa etária de 

minha pesquisa estão espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Contudo, os jovens que 

moram lá contam histórias muito interessantes.  

Como todos os angolanos que vem para o Brasil, eles alimentam a ideia de 

estarem embarcando para a terra prometida, mas quando se deparam com a realidade, 

encontram uma comunidade acampada por homens armados, tiroteios diários, corpos 

pelas ruas, não entendem em qual realidade de Rio de Janeiro estão vivendo, pois em 

sua terra natal, nunca haviam presenciado nada parecido. Muitos destes jovens acabam 

sendo forçados a abandonar seus sonhos de estudar, de ser artista e etc., para poder 

trabalhar, se manter e se adequar as normas da comunidade onde moram. 

Como na maioria das comunidades da cidade do Rio de Janeiro, os moradores da 

Vila do João e Vila Pinheiro são pretos, nordestinos e brancos pobres, neste ambiente o 

preconceito é quase inexistente, pois os moradores vivem em sistema de cooperação 

mutua, logo, os angolanos residentes se sentem muito a vontade e em casa. Se sentem a 

vontade, pois eles relatam que o Complexo da Maré lembra perfeitamente muitos 

bairros de suas cidades em Angola, inclusive bairros de classe média em Luanda são 

parecidos, eles dizem. 

Resiliência é a palavra pela qual defino o perfil do jovem angolano no Complexo 

da Maré, pois eles trazem um passado recente de guerra e lutam pela superação de estar 

em outro país. Conversar com um jovem angolano, percebe-se sua autoestima em 

vencer, nenhum deles é conformado, todos dizem que pretendem vencer e retornar em 

algum momento para sua terra.  

Foi bastante difícil encontrar jovens nessa faixa de idade disposto a conversar, 

percebi que eles se sentem intimidados, são sempre curtos e objetivos nas respostas, 

falei com poucos, mas que foram o suficiente para entender os motivos das 

desconfianças. Procurei seguir um questionário semi-estruturado, variando conforme a 

dinâmica das conversas.  
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O abandono do poder público desta região da cidade gera uma cascata de 

carências e demandas que em muitos casos são socorridos por Organizações Não 

Governamentais (ONG). O Complexo da Maré abriga centenas de ONG’s sem fins 

lucrativos, recebendo voluntários de todas as partes para sobrevivência da cidadania e 

dignidade das pessoas.  

A exemplo disto são as ONG’s REDES MARÉ, VIDA REAL, NOVA 

DIREÇÃO, LUTA PELA PAZ, OSERVATÓRIO DE FAVELAS que prestam serviços 

a comunidade em diversas partes deste complexo. Os angolanos se beneficiam e alguns 

poucos participam ativamente destas instituições disponíveis. Estes projetos promovem 

eventos com diversas temáticas, entre elas, educação; arte e cultura; mobilização social; 

segurança pública; desenvolvimento local; comunicação e combate à violência.  

Em 2016, a conclusão do ensino médio se tornou obrigatória por lei, mas 

algumas comunidades não possuem escolas de ensino médio. Os estudantes são 

obrigados a se deslocarem para outros lugares para completarem o ensino médio. O 

Complexo da Maré por exemplo não tem nenhuma escola de ensino médio.  

A ONG CAESM – Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, realiza um 

pré-vestibular comunitária para os moradores da comunidade. Lá muitos angolanos 

aproveitam para se prepararem para o ENEM. A CAESM já ajudou algumas dezenas 

destes jovens a conquistarem seus anseios. Histórias como a da jovem Suridia, 

relataram Miriane Peregrino e Cesar Abrantes, jornalistas do jornal - O Cidadão
112

 - que 

contaram que esta jovem veio estudar no Brasil e foi registrada como Francisca Lopes 

da Silva, com 20 anos, está no Brasil há dois anos e frequentou o pré-vestibular 

comunitário do CEASM. 

“Eu vim aqui só para me formar, não para viver 

permanentemente. Lá tenho mãe, irmãos” – informou 

Suridia, que mora na Maré com o pai e a madrasta. O pai 

de Suridia veio para o Brasil há 20 anos também fugindo 

dos conflitos de guerra. A primeira vez que seu pai foi a 

Angola desde que migrou, foi ano passado para buscar a 
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filha. Até então, mantinham contato por telefone e 

internet. Em Angola, Suridia morava no distrito do 

Rangel, em Luanda. 

“Rangel é um dos musseques. Lá não usamos esse termo 

de ‘favela’. Musseque é uma área que tem menos 

saneamento básico, é mais periferia” conta. “A Maré é 

como se fosse o Rangel. As casas, como são construídas, 

as feiras, lembram-me muito, mas aqui é mais violento. O 

que eu sabia era que o Brasil é um país pacifico, não tem 

nada de racismo, já superaram. Mas não é bem assim, há 

preconceito, há racismo. Lá fora, você vê o Brasil como 

um paraíso tropical, mas aqui a gente vê que é diferente”. 

Suridia afirma que há uma crise financeira muito grande em Angola e que por 

conta disso seus tios estão em outros países – um em Portugal e outro na Inglaterra. O 

Brasil foi à opção de seu pai. Segundo ela, na Maré sentiu-se bem recebida:  

“Me sinto bem recebida, mas fora da Maré é um 

pouquinho estranho. No centro da cidade, eu fui tratar de 

alguns documentos, entrei nunca loja e a mulher reparou 

meu dinheiro de uma forma muito estranha. Eu vi que 

todos pagaram, mas meu dinheiro ela estava reparando se 

era falso. Aqui na Maré me sinto bem, mas fora daqui é 

um pouquinho complicado porque sou estrangeira, negra”, 

observou Suridia. 

Várias foram às histórias e relatos que colhi durante minha imersão no cotidiano 

destes jovens. Histórias como as do jovem Marmelada, seu nome na verdade é Boris 

Patrício de Carvalho Diogo, está no Brasil há quase cinco anos. Sua família viu a 

necessidade de apoiá-lo nos estudos, quando surgiram opções, o Brasil se tornou 

preferência, porque já tinha um tio que morava na Maré, que inclusive seu tio retornou 

para Angola. 

Acadêmico do curso de psicologia na UNESA, ele também trabalha como 

auxiliar em um restaurante. Marmelada é católico com todos os sacramentos feitos, 
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disse que na medida do possível busca manter seus hábitos tradicionais alimentares. Ele 

também compra muitas roupas vindas de Angola, com panos que representam sua 

cultura.  

Marmelada também já morou no centro do Rio de Janeiro, mas foi por pouco 

tempo e preferiu voltar para a comunidade onde lhe acolheu bem e isto foi fundamental, 

pois apesar de ter vivenciado um cenário de violência quando chegou ao Rio de Janeiro 

no Complexo da Maré, ele se diz orgulhoso de morar lá. Quando pergunto se ele se 

sente discriminado no Rio de Janeiro, ele respondeu:  

“Eu sou muito frontal e muito pé no chão meu semblante 

transmite isso então nunca sofri descriminação ou coisa do 

gênero. Só sinto pena dos casos que, por exemplo, 

acompanho pelas ruas e tudo mais onde tenho que 

defender o ofendido porque não deixo isso passar 

impune.”  

Pergunto ainda se sua a cultura influencia a cultura brasileira na Maré. Ele disse 

que:  

“Tento ao máximo passar para eles alguns valores 

presentes na minha cultura desde a musicalidade aos 

vestuários e isso ajuda a encurtar o distanciamento e criar 

laços interculturais.” 

Marmelada é mais um daqueles jovens determinados, ele disse que espera que 

daqui dez anos esteja com uma situação financeira bem estável, e para isso tem plantado 

as árvores (Estudos) agora na esperança de colher os frutos no futuro. Por fim deixou 

ainda um recado para os jovens angolanos:  

“Diria para terem muita calma na hora de fazerem suas 

escolhas, pois como tudo no mundo o Brasil é um país que 

te acolhe e te dá algumas coisas mais se não tiveres calma 

da mesma forma que ele dá ele tira. Minha trajetória como 

a de todos é cheia de percalços mais com força de vontade 

se chega longe ainda não tive decepções (espero não ter) 

sucesso é algo muito abrangente o ser humano nunca se dá 
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por satisfeito com o já conquistado almeja sempre mais 

então o sucesso vira quando me sentir 100% realizado 

(meio difícil porque queremos sempre mais)”. 

Alexandre João é outro jovem com uma história impressionante, nascido na 

capital de Angola, Luanda, ele tem 23 anos e está no Rio de Janeiro há um ano e sete 

meses, sempre morando na Maré. Acadêmico do curso de Recursos Humanos, trabalha 

em um Fast Food. Seu irmão mais velho foi sua referência para vir estudar no Brasil, 

seu irmão conseguiu uma bolsa estudantil e cursou administração de empresas e hoje é 

bem sucedido em Angola. 

Ele disse que existem algumas diferenças entre os angolanos que moram na 

Maré, e os angolanos moram em outros bairros e comunidades do Rio de Janeiro, além 

do próprio preconceito que existe ao dizer que mora no Complexo da Maré, inclusive 

entre seus conterrâneos existe essa separação:  

“muitas vezes é impossível sair de casa para trabalhar, ou 

estudar devido os tiroteios” disse Alexandre.  

Além destes motivos violentos, o jovem alega que existem diferenças nas formas 

como se vestem, a forma como se comportam, sobretudo o nível de escolaridade, pois a 

maioria destes jovens já saem de Angola com algum tipo de recurso, ajuda familiar, ou 

bolsa estudantil:  

“Geralmente os angolanos que vem para o Brasil e moram 

em comunidades são na sua maior parte filhos de pessoa 

com muito pouco recurso financeiro em Angola, já os que 

moram em outros bairros na sua maior parte são filhos de 

pessoas que possuem uma situação boa Em angola.” 

Cristóvão, também conhecido como Chitoto tem 24 anos, está no Brasil há 

quatro anos e veio por intermédio de seu irmão que está na Maré há muitos anos. 

Chitoto terminou recentemente o ensino médio, atualmente está fazendo um curso de 

mecânica industrial e no futuro pretende fazer um curso superior. Chitoto disse: 

“Me sinto muito ofendido quando os brasileiros que já 

conhecem o meu nome e me chamam do Angola, ou 
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angolano. Já passei por vários momentos constrangedores 

não por causa do meu sotaque, mas pela cor da pele, pois 

eu sei que não precisa ser africano para sofrer esse tipo de 

preconceito no Brasil, basta ter uma tez diferente que as 

pessoas evitam se aproximar, ou dar confiança”. 

Helder, morador da Vila do João no Complexo da Maré me testemunhou alguns 

acontecimentos que me chamaram a atenção. Helder tem 24 anos, trabalha na rádio 

Kwanza, localizada no consulado angolano, está no Rio de Janeiro há quase dois anos e 

veio para estudar. Para que ele realizasse seu sonho de estudar no Brasil, sua mãe lhe 

deu um terreno de 100 hectares, assim ele pode vender uma parte e vir para o Rio de 

Janeiro. Quando chegou ficou completamente transtornado ao ver homens armados 

circulando livremente pela comunidade, cenário do qual ele nunca havia presenciado. 

Helder passou por alguns constrangimentos fora da Maré, ele disse: 

“Por duas vezes me senti descriminado por brasileiros de 

pele branca, uma das vezes foi quando fui aprovado em 

uma entrevista de emprego e me exigiram o título 

eleitoral, me senti ofendido com esta exigência, tendo em 

vista que o normal seria apenas a carteira de trabalho”.  

Assim Helder passou a viver com apenas R$ 400,00 por mês, vivendo na Maré, 

contou com a ajuda de seus conterrâneos até conseguir emprego no consulado e se 

estabelecer. Hoje ele estuda contabilidade e trabalha como operador de áudio na rádio 

Kwanza.  

Minha percepção sobre a Vila do João e Vila do Pinheiro é que apesar do clima 

difícil, a Maré tem uma vida comunitária forte e bem desenvolvida, com dezenas de 

iniciativas importantes. A Lona Cultural Herbert Vianna, o Museu da Maré e as Redes 

de Desenvolvimento da Maré, o PontoCine com filmes em cartaz semanalmente, no 

local ainda existe uma biblioteca que promove oficinas de leituras com crianças e 

jovens. A integração com eventos abertos à comunidade conta diversas parcerias – 

teatro, capoeira, grafite, entre outros – tudo isso ajuda a potencializar o acesso à cultura 

e a divulgação daquilo que os moradores produzem. 
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O Piscinão de Ramos
113

, ou Piscinão da Maré é o espaço público urbano 

construído em comunidade mais popular na cidade e o único espaço público com 

atividades e equipamentos coletivos culturais disponíveis na Maré, os angolanos que 

residem no Complexo adotaram como um ambiente de interação entre seus 

conterrâneos, quando estive lá a impressão é de estar em Angola.  

No Piscinão de Ramos é possível encontrar angolanos de várias partes da cidade, 

incluindo Duque de Caxias e Nova Iguaçu. São vários bares e restaurantes angolanos no 

entorno e eles chamam de “Cantinho de Angola”. Lá o consulado angolano no Rio de 

Janeiro realiza diversas atividades, uma área de lazer que consiste em uma praia de 

artificial de areias de tombo em torno duma piscina pública de água salgada, instalada 

no bairro da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.  

Contudo, pelo o que percebi também é que os jovens angolanos no geral buscam 

atividades culturais fora do Complexo da Maré, muitos não se conformam com as 

precárias e perigosas opções que encontram lá. Estes jovens buscam encontrar outros 

conterrâneos fora da comunidade, principalmente na região da Lapa, local onde eles se 

sentem mais livres e seguros para expressarem sua identidade cultural.  

3.4 Fluência Cultural dos Jovens angolanos no Rio de Janeiro 

A fluência cultural entre Brasil e Angola é natural, em que pese atravessarem o 

oceano ao saírem de um continente com tradições milenares, o Brasil com sua extensão 

continental recebe sempre os angolanos em quaisquer condições. Conhecendo muito de 

nossa realidade, os espaços urbanos públicos e equipamentos coletivos de cultura são 

democráticos e disponíveis aos cariocas, turistas e igualmente aos imigrantes. 

No período da pesquisa fui morar no centro do Rio de Janeiro para estar mais 

próximo destes jovens e do consulado angolano a fim de acompanhar o dia a dia dessas 

pessoas. Acredito que ter morado no centro da cidade foi determinante para a pesquisa, 

pois pude passar mais tempo entrevistando, conversando sobre coisas costumeiras, 
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 Psicinão de Ramos foi planejado, construído e inaugurado no governo Anthony Garotinho ao longo 
de 2000 e 2001 sendo inaugurado em dezembro deste último ano. Polêmico, o parque dividiu opiniões 
da população carioca, proibições de traficantes ao uso da cor vermelha, contaminação da água por 
excesso de urina, afogamentos pela falta de educação de seus frequentadores, em suma de baixa renda. 
Apesar disso, o parque tornou-se rapidamente um símbolo do subúrbio carioca e aos poucos um cartão-
postal da cidade. Apesar da nomenclatura original de Piscinão de Ramos, todo o Parque localiza-se na 
Maré, não sendo assim uma área de lazer do Bairro dos Ramos. 
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sonhos e projetos que eles cativam. Durante minha pesquisa diariamente tive conversas 

com angolanos, ou quando não, sempre reconhecia de pronto algum que passava pela 

rua, pois o fenótipo africano traz algumas pequenas diferenças dos pretos brasileiros.  

Os jovens angolanos dizem ter livre acesso a cultura brasileira de igual forma 

disponível aos brasileiros e alguns jovens angolanos juntos com parceiros brasileiros 

vem desenvolvendo trabalhos sistemáticos e crescentes na cidade, a fim de divulgarem a 

cultura angolana em espaços privados para receber pessoas indistintamente e com a 

originalidade de um ambiente angolano. O grande destaque é o estilo musical 

Kizomba
114

.  

O movimento Kizomba Rio liderado pelo brasileiro Jadson Combat busca 

integrar a cultura angolana por meio do gênero musical e de dança Kizomba em vários 

ambientes onde circulam brasileiros, como escolas de danças, bailes e atividades 

recreativas. Jadson tem feito um trabalho de destaque do qual foi condecorado pelo 

consulado angolano no Rio de Janeiro por seu empenho voluntário em propagar a 

música, dança e cultura angolana na cidade. 

Após fim do gênero musical Lambada no Brasil, muitos praticantes da dança 

ficaram sem possibilidades continuar frequentando as antigas Lambaterias, bastante 

populares nos anos 80 e 90. Então nos anos 2000 alguns profissionais de dança 

encontraram na Kizomba uma base similar na qual poderiam adaptar seu estilo de 

dança.  

No Rio de Janeiro a professora Renata Peçanha foi criadora do estilo de dança 

chamado Zouk Brasileiro
115

, hoje praticado em vários países, tendo como base a 

Kizomba angolana e o Zouk das Antilhas
116

, as aulas e os bailes são frequentados 

                                                           
114 Kizomba é um gênero musical e de dança originário de Angola. O termo "kizomba" provém da 

expressão linguística Kimbundo, que significa "festa". Kizomba é uma dança extremamente linda e 
sensual, além de ser extremamente popular em Angola, Cabo Verde e Portugal, a Kizomba tem se 
espalhado para países como França, Espanha, Inglaterra, Polônia, Dinamarca, Finlândia, Bélgica, Suécia, 
Bielorrússia, Lituânia, Rússia, Egito, Suíça, Sérvia, Israel, Holanda, Argentina, Brasil, México Canadá e os 
EUA.  

115
 A dança Zouk Brasileiro pode ser dançada com diversos ritmos: Kizomba, Tarraxinha, Cabolove, 

Cabozouk, Remixes, R&B, hip hop, etc. O Zouk Brasileiro, conhecido como Brazilian Zouk está sendo 
dançada em todos os continentes do mundo. 
116

 O Zouk é um ritmo originários das Antilhas Francesas de Guadalupe e Martinica. O criador do zouk foi 
o grupo Kassav, que misturou o calipso, um estilo musical afro-caribenho, e a makossa, um estilo 
musical originário das regiões urbanas do Camarões, ganhando o nome de zouk na Europa. 
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predominantemente por jovens, em academias que vão da baixada fluminense a Zona 

Sul carioca, de segunda-feira a domingo tem baile em vários pontos da cidade.  

Nestes ambientes os artistas angolanos são muito conhecidos entre os jovens 

brasileiros, são alguns deles C4 Pedro, Don Kikas, Kaysha, G-Amado, Matias Damásio, 

Daniel Santa Cruz, Yola Semedo, Sara Lopes e mais uma centena de cantores, cantoras, 

dançarinos e dançarinas. Um destaque para o artista angolano mais conhecido no Brasil 

na atualidade, o cantor de Kizomba Anselmo Ralph. Anselmo já participou de diversos 

programas de televisão no Brasil e cantou com dezenas de cantores e cantoras 

brasileiros. A cantora Kelly Key em seus últimos trabalhos tem gravado várias canções 

no gênero Kizomba. A cantora carioca internacionalmente conhecida, mas quase nada 

em seu próprio país, Kataleya, que migrou para a Suíça ainda criança é hoje uma das 

maiores estrelas musicais do gênero pelo mundo. 

Partindo para a Zona Norte, o terceiro maior parque da cidade, o Parque 

Madureira, estes jovens angolanos aproveitam sem qualquer restrição dos itens e opções 

de lazer oferecido aos moradores da Zona Norte carioca. Quadras de vôlei, basquete e 

futebol, além de um campo de grama sintética para partidas de futebol dividem o espaço 

com fontes, riachos, mesas de ping-pong, pista de skate, anfiteatro, jardim sensorial para 

os deficientes visuais e quiosques de comida. Sempre que estive lá, percebia uma 

harmonia entre as pessoas, frequentemente encontrava angolanos em quiosques, ou nas 

diversas atividades que são realizadas.  

O que observava era a naturalidade com que estes jovens se integravam com os 

nativos, sobretudo com os moradores do bairro, a despeito da língua facilitar a 

comunicação, a fluidez com que eles interagem com a música, com as danças, com as 

comidas os torna naturais em suas atitudes e ações, sem qualquer tipo de receio. Assim 

Marcelo Mello aduz que o imigrante integrado à cultura receptora é usualmente aquele 

que a despeito de guardar seus valores culturais originais, se orgulhar deles, preservar 

muitos dos seus hábitos e costumes, tais como os religiosos, alimentares, de higiene 

pessoal, roupas, corte de cabelo, se sentem igualmente envaidecidos e orgulhosos por 

participarem e compartilharem de muitos dos ritos da cultura receptora. (Marcelo Mello, 

p. 98)
117

. 
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 Idem – 45. 
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Alguns jovens angolanos participam da CUFA
118

 (Central Única das Favelas) 

que promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, 

como grafite, DJ, break, rap, hip hop, audiovisual, basquete de rua, literatura, além de 

outros projetos sociais, como formas de expressão e ferramentas de integração e 

inclusão social. Deste modo, alguns angolanos se beneficiam destas ações em 

conscientização das camadas desprivilegiadas da população com oficinas de capacitação 

profissional, entre outras atividades, que elevam a autoestima da periferia e novas 

perspectivas. 

Faz alguns anos que esporadicamente frequento o Dutão, como é informalmente 

conhecido. O baile do Viaduto de Madureira no “Espaço Cultural Rio Hip Hop 

Charme” acontece todos os sábados, embaixo do Viaduto Negrão de Lima, em 

Madureira.  É impressionante a riqueza das musicas, das cores e da diversidade de 

estilos, lá as pessoas são autenticas, todos são iguais, dentro da sua individualidade e 

originalidade, neste caldeirão cultural, os jovens angolanos se fundem aos nativos. O 

baile tem preços populares e faz parte de toda cultura black da cidade. Tem presença 

forte na construção da identidade preta, seja pela dança, pelo estilo, ou pela atitude. 

Eventualmente ocorre a festa Black África, onde é apresentada a diversidade atual da 

música africana, como Azonto, Coupe Decale, Kuduro, Afrotrap, Afro House, Zouk, 

Kizomba, N’Dombolo.  

Na Lapa, centro da cidade a FEBARJ – Federação dos Blocos Afros e Afoxé do 

Rio de Janeiro, fomenta todos os tipos de manifestações inerentes à Cultura Afro 

Descendente de origem nacional ou de origem internacional. Os jovens angolanos são 

assíduos nos programas desta instituição, principalmente nos bailes que acontecem 

todas as sextas-feiras, o Fúria Hip Hop, um baile charme muito popular e bastante 

frequentado. Acontecem disputas de dança, ao som de várias musicas ao estilo Black e 

alguns DJ’s.  

Na Lapa também existe a Casa de Cultura Angola Brasil – Dikanza Restaurante, 

localizado na Rua da Lapa número 41, possivelmente o maior e mais típico espaço 

angolano na cidade que eu visitei. O espaço é todo decorado com objetos e acessórios 
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 É uma organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, 
esportivo e cultural que existe há 20 anos. Foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas, 
principalmente pretos, que buscavam espaços para expressarem suas atitudes, questionamentos ou 
simplesmente sua vontade de viver. Tem o rapper MV Bill como um de seus fundadores. MV Bill já 
recebeu diversos prêmios devido à sua ativa participação no movimento hip hop.  
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africanos, às sextas-feiras, sábados e domingos a casa de cultura abre para refeições 

tradicionais de Angola e permanece aberto para baladas durante a noite; de segunda a 

quinta-feira, para aulas de dança de salão e outros gêneros musicais.  

Guardada as proporções, mas a Casa de Cultura Angola Brasil me lembra bem o 

CTG (Centro de Tradições Gaúchas) e o CTN (Centro de Tradições Nordestinas), o 

restaurante serve o Calulu, Cocada, Dinhangoa, Feijão com óleo de palma, Gonguenha, 

Moqueca, Mututo, Mufete, Pirão, Quibeba são algumas das comidas da culinária 

angolana oferecida. A Casa de Cultura também é ponto de referência para programação 

social da comunidade angolana, mas o ponto alto da casa são os bailes que acontecem 

aos finais de semana, ao som do Semba, Kizomba, Kuduru e Hip Hop, vários jovens se 

divertem ao seu modo. Minha impressão era a de que nada poderia ser mais típico, a 

interação é espontânea e natural entre os jovens veteranos, com os jovens que acabam 

de chegar de Angola. 

Outro grande ponto de encontro de angolanos são os gramados sintéticos do 

Aterro do Flamengo, eles promovem todos os sábados jogos de futebol como forma de 

interação e recebem outros amigos africanos, como os da Costa do Marfim, Camarões e 

Guiné Bissau. A conversa entre eles vai e volta entre português e francês. Primeiro 

jogam os cotas, ou mais velhos, depois entram os miúdos, os mais novos, ou ainda os 

chamados estudantes. Eles jogam uniformizados, tudo com ordem e organização. 

Conversando com alguns deles, dizem que este futebol é bem conhecido lá em Angola 

inclusive, que muitos quando chegam ao Rio de Janeiro a primeira atividade que 

buscam fazer, é ir diretamente para o campo de futebol sem nem descansar da longa 

viagem que fazem. 

Estive algumas vezes na Rádio Kwanza Rio, é uma web rádio localizada no 

consulado angolano do Rio de Janeiro, que transmite informações em forma de notas, 

boletins e serviços do consulado, isso auxilia na massificação da cultura e atualização de 

programas sociais desenvolvidas em Angola. Lá pude conhecer os radialistas e em 

conversa com a diretora da rádio, Domingas Muleusa, ela disse que a rádio foi 

idealizada por jovens estudantes e o objetivo é ter uma programação que promova a 

integração da comunidade angolana na cidade.  

Conversei também com o responsável pela impressa do consulado, 

Hermenegildo Cagiza Malanjino, 26 anos, está no Brasil há seis anos, formado em 
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comunicação social na Universidade Estácio de Sá, tem um programa na rádio chamado 

Fala Comunidade, e um programa na TV KWANZA RIO, canal no YouTube, Cagiza 

que também é estilista, design de roupas tradicionais de Angola e procura manter suas 

tradições, é o jovem mais característico angolano que eu conheço, ele sempre está 

usando algum tipo de acessório, ou alguma das roupas que ele mesmo produz, ele me 

disse que aprendeu a costurar com seus avós, são roupas bastante coloridas, com panos 

que ele importa diretamente de Angola.  

Cagiza é um líder influenciador, ele é uma figura pública dos jovens angolanos 

na cidade, ele me disse que algumas pessoas o indagam por ele manter o sotaque 

bastante acentuado e se vestir como nativo de Angola, mas ele sempre responde que seu 

objetivo é preservar sua cultura e mostrar para outros jovens angolanos que eles não 

precisam se sentir envergonhados em assumir suas tradições e costumes, pois muitos 

jovens quando chegam ao Rio de Janeiro, logo mudam alguns hábitos para não sofrerem 

descriminação. Segundo Cagiza, sua forma autêntica e original influencia diretamente o 

comportamento da nova geração de angolanos na cidade, Cagiza coleciona relatos de 

jovens que voltaram a usar suas roupas, penteados de cabelos e sotaque como se em 

Angola estivessem.  

O programa da web rádio Fala Comunidade é voltado para a comunidade 

angolana espalhada pela cidade e registra grande audiência em vários estados brasileiros 

onde existem angolanos, inclusive ouvintes em Angola, os ouvintes participam 

enviando mensagens e ligando ao vivo, a programação é bem jovial, porém Cagiza 

cativa o público de “cotas” (mais velhos), tocando musicas angolanas antigas que 

muitos há anos não ouviam. Já o programa no YouTube chamado, Repórter na Diáspora 

tem uma programação voltada em entrevistas, eventos e o cotidiano dos angolanos na 

cidade, seguindo a mesma concepção do programa de rádio.  

Em entrevista com a diretora do projeto que busca valorizar o continente 

africano e a música africana, o projeto Conexão África desenvolvido na UERJ de Duque 

de Caxias com a participação de alunos faz produção de eventos culturais de 

valorização da cultura africana e afro-brasileira desenvolvendo as conexões entre o 

Brasil e o continente africano. Stephanie Rego parisiense que mora há nove anos no 

Brasil, disse que seu trabalho é voluntário e que sempre participa e ajuda na divulgação 

de artistas angolanos que estão de passagem pelo Brasil, isso tem ajudado a valorizar a 
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cultura angolana no país. Segundo ela, os artistas angolanos são muito versáteis e 

comunicativos. O principal trabalho dela é promover os artistas de lá aqui, não apenas 

músicos, mas escritores, artistas plásticos e moda. 

No dia 04 de maio de 2017, os ministros da Cultura do Brasil, Roberto Freire, e 

de Angola, Carolina Cerqueira, assinaram, em Salvador, um memorando de 

entendimento que permitirá o desenvolvimento de ações conjuntas de intercâmbio 

cultural nas áreas de livro, leitura, literatura, bibliotecas, artes, música, audiovisual, 

patrimônio, museus e direitos de autor. 

O acordo bilateral foi firmado oficialmente durante evento na Casa de Cultura de 

Angola, na capital baiana. O memorando terá cinco eixos de atuação: intercâmbio de 

especialistas; cooperação e assistência técnica; intercâmbio e investigação cultural; 

língua portuguesa e diversidade linguística; e organizações multilaterais, informa o site 

do Ministério da Cultura do Brasil. Farão parte das ações previstas a Fundação Casa de 

Rui Barbosa (FCRB), a Fundação Cultural Palmares (FCP), a Fundação Biblioteca 

Nacional (FBN) e a Cinemateca Brasileira.  Na área de audiovisual, serão feitos 

intercâmbios tanto nos setores de restauração quanto de acervo, com mostras recíprocas 

de filmes. 

Dia 25 de maio simboliza a luta dos povos do continente africano pela sua 

independência e emancipação, e representa a data da Libertação da África. O governo 

brasileiro todo mês de maio de cada ano faz uma agenda de homenagens aos africanos 

residentes no país. Estive no consulado de Angola no Rio de Janeiro no dia 25/05/17 

quando eles comemoravam este dia, junto com outros representantes de países africanos 

e alguns convidados de outros países latino americanos. 

A TV Brasil é a única televisão no país que exibe programação com conteúdo 

africano, ou de produção africana, programas como: Rede Jovem de Cidadania, 

Brasilianas.org, Nova África, Expedições, A TV que se faz no mundo, Caminhos da 

Reportagem, Ver TV e o longa Mama África. Em especial, no dia 25 de maio de 2017 

começou a exibir outra novela angolana de grande sucesso, indicada ao Emmy, 

chamada Jikulumessu – Abre o Olho, marcando a Semana da África na TV Brasil. Eu 

assisti a novela, pois fiquei saudoso da última novela angolana que eu acompanhei, a 

novela Windeck – Todos os Tons de Angola. Na minha avaliação, a novela Jikulumessu 
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– Abre o Olho teve uma produção interessante, porém o enredo foi muito maçante, 

difícil não comparar com a alta qualidade das novelas brasileiras. 

A maioria dos jovens que optam o Brasil como destino para estudos, ou 

imigração, já não são mais induzidos a irem morar no Complexo da Maré, como reduto 

de angolanos, primeiro porque o perfil de jovens que vem para Brasil mudou, agora são 

jovens que possuem algum tipo de recurso financeiro, de modo comprovar na 

embaixada brasileira em Angola
119

, meios de sustento pelo período que passarão no 

Brasil, logo, muitos vem com muitas informações a respeito das áreas de riscos, assim 

grande parte destes jovens estão se espalhando por diversos bairros da zona norte e na 

região central da cidade. A grande parte destes jovens saíram de Luanda, capital do país 

e os rapazes que entrevistei, nenhum deles serviram ao serviço militar em Angola
120

, 

poucos apenas alistaram-se. Eles preferem não servir as forças armadas para aproveitar 

vindo mais cedo para o Brasil.  

3.5 Drogas, gênero, homossexualidade, religião, violência, preconceito e 

discriminação. 

Em minhas conversas com os jovens sobre a existência de envolvimento com o 

tráfico de drogas local, sempre percebi uma certa tensão nas respostas, nenhum afirma, 

ou dizem não conhecer quem já tenha se envolvido. Não era para esperar diferente, 

afinal o receio de repressão cerca o dia a dia dos moradores daquela comunidade. O que 

sabemos é que a polícia militar já confirmou envolvimento de ex-guerrilheiros 

angolanos no tráfico de droga no Rio de Janeiro, acreditam que antigos guerrilheiros 

angolanos refugiados no Brasil treinaram traficantes de duas favelas da cidade do Rio 

de Janeiro. Antigos rebeldes angolanos ensinaram tácticas de guerrilha aos traficantes 

das favelas da Maré e de Manguinhos, ambas na zona norte do Rio de Janeiro.  
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 Essa combinação de anulação dos vistos de entrada com o aumento dos controles de imigração tem 
como significação simbólica a metáfora da nova estratificação emergente: “deixa a nu o fato de que 
agora o „acesso à mobilidade global‟ é que foi elevado à mais alta categoria dentre os fatores de 
estratificação” (BAUMAN, 1999, p. 95-960). Para Bauman (1999, p. 102), “a pressão para derrubar as 
últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro 
anda de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas (chamadas de leis 
de „imigração‟ ou de „nacionalidade‟) que barrem o movimento daqueles que em consequência 
perdem, física ou espiritualmente, suas raízes”. 
120 As Forças Armadas Angolanas ou FAA: é a designação dada à junção dos vários ramos da instituição 

militar de Angola. Elas são o resultado da fusão de dois exércitos beligerantes em Angola, na altura da 
Guerra Fria: as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), pertencente ao MPLA e as 
Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), pertencentes à UNITA. 
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Todos os jovens entrevistados tem uma dura crítica ao consulado angolano no 

Rio de Janeiro, eles dizem não se sentirem representados pelos serviços prestados nesta 

instituição. Eles dizem que a burocracia encontrada, inviabilizam seus anseios. Alegam 

que o consulado não procura saber sobre os jovens, o que os tornam independentes em 

suas lutas, principalmente os estudantes, dizem ter poucas referências do consulado, ou 

encontrar qualquer ponto de apoio.   

No Brasil como diversos países ao redor do mundo vem discutindo a ascensão 

da igualdade de gêneros e a homossexualidade, contudo, no continente africano isso 

ainda continua como tendência a combater, em Angola os papéis de homens e mulheres 

são bem definidos e a homossexualidade ainda é vista como tabu. Apenas em Luanda 

que é a capital do país é possível ver o avanço e o esclarecimento destes assuntos, mas 

nas demais províncias do país, esses temas ainda são tratados com muita rigidez e 

tradição. Muitos destes jovens vem de províncias com costumes tradicionais, e mesmo 

assim eles chegam ao Brasil bem mais suscetíveis aos temas de grande voga e toleram 

de alguma forma este choque cultural.  

Apesar de a grande maioria vir de Luanda, onde as mulheres tem conquistado 

sua independência, sobretudo após a guerra civil, a sociedade e cultura angolana os 

homens são privilegiados e a violência contra as mulheres é vista como algo natural e 

isso muitos destes imigrantes angolanos trazem consigo estes costumes. Para combater 

o problema, uma organização feminista chamada Ondjango
121

 vem debatendo vários 

assuntos ligados às mulheres.  

 O tema homossexualidade ainda continua sendo muito difícil para estes jovens 

no Brasil, muitos deles nunca haviam presenciado pessoas do mesmo sexo trocando 

carinho, ou se assumindo publicamente. As novelas “Windeck” e “Jikulumessu” 

obrigou a sociedade angolana debater a homossexualidade. Os jovens entrevistados 

repudiaram o enfoque de casais homossexuais nestas novelas que inclusive foram 

transmitidas no Brasil através da TV BRASIL.  

A homossexualidade em muitos países africanos, a condenação pode ir além de 

dez anos de prisão, há leis que preveem a prisão perpétua chegando até a pena de morte 
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 Ondjango Feminista é um coletivo feminista autônomo de ativismo e educação em prol da realização 
dos direitos humanos de todas as mulheres e meninas em Angola, advogando por uma agenda feminista 
transformadora a partir de uma perspectiva de justiça social, solidariedade e liberdade. 
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tem sido aplicada, como é o caso do Egito. No Uganda, Zâmbia, Ruanda e 

especialmente nos países com forte pendor muçulmano, os homossexuais são 

perseguidos. 

A crença é outro aspecto interessante observado, em Angola existem centenas de 

seitas, mas a grande maioria dos angolanos adere a uma religião cristã ou inspirada pelo 

cristianismo, apenas 1 a 2% são muçulmanos, quase todos imigrados de outros países 

(p.ex. da África Ocidental), cuja diversidade não permite que constituam uma 

comunidade, apesar de serem todos sunitas. Entre os jovens entrevistados, seguiu-se a 

regra, a maioria são católicos, seguidos por evangélicos e apenas um era mulçumano. 

Todos mantém suas tradições e costumes nos seus ritos religiosos, frequentam 

regularmente os templos brasileiros e são ativos em suas comunidades. Muitas igrejas, 

sobretudo as igrejas católicas, possuem cultos e ações de integração local de imigrantes, 

realizado por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. 

Todos os entrevistados, indistintamente, já sofreram direta, ou indiretamente 

algum tipo de discriminação, seja pela cor da pele, ou pela ignorância de algumas 

pessoas ao perceberem o sotaque, ou em outras formas de manifestação de preconceito 

no Brasil, que depreciam a herança cultural e histórica preta não apenas nos seus valores 

intrínsecos, como na sua importância para a formação social brasileira
122

.  

                                                           
122

 No texto Raça, Cultura e Comunicações: olhando para trás e para frente dos Estudos Culturais, 
palestra realizada no departamento de Comunicação na Universidade de Massachusetts, em Amherst, 
USA, (1996), Stuart Hall fez referência aos vários deslocamentos teóricos que os Estudos Culturais 
provocaram nos seus estudos sobre raça e racismo na Inglaterra, estimulando-o a pensar sobre o papel 
do discurso e das representações étnico-raciais na mídia e em suas implicações sociais. De acordo com 
Hall, uma das coisas que os Estudos Culturais lhe ensinaram sobre raça e racismo foi que, embora haja 
“mecanismos gerais comuns no mundo inteiro que se associam às práticas de racismo”, em cada 
sociedade, o racismo tem formas específicas, particulares e únicas. Portanto, segundo Hall, o racismo, 
apesar de global em suas manifestações, precisa ser visto de acordo com as especificidades históricas de 
cada configuração. Na Inglaterra, Hall afirma que foram as grandes migrações dos anos 1950 e 1960, do 
Caribe e do continente asiático, que trouxeram à tona novas maneiras de representação da experiência 
negra na cultura e na mídia. Hall destaca, ainda, que no Centro de Estudos Culturais, uma das questões 
centrais com as quais os acadêmicos passaram a se confrontar foi como estudar “as formas 
diversificadas nas quais as novas manifestações de raça, etnicidade e racismo eram representadas na 
mídia”. Segundo Hall, nesta fase inicial, o foco dos Estudos Culturais era pensar “a natureza da 
estereotipia racial, a imagem negativa de raça e etnicidade na mídia, a ausência de relatos sobre a 
experiência negra como parte central da história inglesa e a repetição na mídia de uma forma 
simplificada de representar a história, a vida e a cultura negra”. Neste sentido, Hall salienta que foram 
as transformações dentro do campo dos Estudos Culturais que os “proveram com certos métodos de 
análise e estudo” para compreender a questão de raça e racismo, levando-os a focalizar “a forma como 
a mídia constrói e representa a raça” (HALL, S. Raça, Cultura e Comunicações: olhando para trás e para 
frente dos Estudos Culturais. Helen Hugues (Trad.), Yara Khoury (Revisão Técnica). Revista Projeto 
História. n. 31, 2005, p. 6.). 
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 Em minhas entrevistas e pesquisas, observei que nenhum destes jovens 

participam destas organizações. Fiquei interessado em saber e entender o motivo e 

conversei com o senhor Buanga, assessor do consulado de Angola no Rio de Janeiro. 

Ele disse que não é característica do angolano se envolver em manifestações, que os 

angolanos que residem no Rio de Janeiro de modo geral não procuram se integrar com 

movimentos representativos.  

Diante disso fico me perguntando se, a despeito de seus antepassados terem sido 

escravizados neste país e estes jovens continuam vindo voluntariamente de um país 

onde não existe diretamente discriminação pela cor da pele, seria por não trazem 

consigo o peso histórico do “racismo
123

” – discriminação étnica e a luta permanente dos 

pretos no Brasil? Ou pela questão da herança maldita das guerras que o país atravessou, 

onde as pessoas não tinham direito de se manifestar? Muitos jornalistas, artistas e 

intelectuais são proibidos e censurados até hoje de se manifestarem contra ações do 

governo, ou ações populares.  

                                                                                                                                                                          
Neste texto, Hall também destaca que era preciso estar atento “não só ao que as pessoas diziam sobre 
raça, mas ao que as pessoas não podiam dizer sobre raça na Inglaterra”. 50 Para Hall, aprender as 
lógicas do racismo funcionou de forma similar aos trabalhos de Freud com os sonhos, que se 
expressavam através dos conteúdos indizíveis e reprimidos da cultura, dos não ditos e dos silêncios. 
Neste sentido, Hall salienta a complexidade do racismo nas narrativas populares e afirma que, “ao 
contrário da evidência superficial, não há nada simples na estrutura e nas dinâmicas do racismo”, que 
para além dos “opostos maniqueístas, encobre complexidades de sentimentos e atitudes, que sempre 
se negam a ser fixados e estabilizados tão nitidamente”. Hall cita também o trabalho do psiquiatra 
martiniquenho negro Frantz Fanon para destacar que “compreendemos muito pouco da dupla natureza 
e das profundas ambivalências” da representação racista, em que os negros são simultaneamente 
representados como “leais, dependentes, infantis, tanto quanto não confiáveis, imprevisíveis, capazes 
de tramarem a traição logo que você vira as costas”. De acordo com Hall, “essa dupla sintaxe do 
racismo”, associada a velhas imagens da mídia, continua a ser produzida no cinema e nas telas da 
televisão. Neste sentido, as discussões teóricas de Hall sobre racismo e representações de negros na 
mídia podem contribuir tanto para (re)pensar o racismo brasileiro, cuja ambiguidade e dissimulação 
continua a ser uma das formas de se manter e se expressar, como também para refletir sobre como os 
afro-brasileiros têm sido representados na cultura ao longo da história do Brasil (Dissertações 
defendidas no Programa de Pós-Graduação da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), cujo foco são as 
representações de negros (as) na mídia: José Luís Barboza de Lima (2015), “Representações Racializadas 
e Pedagogias da Racialização: o que se ensina sobre negros (as) nos anúncios publicitários da revista do 
globo (1940- 1960)”; Ronildo Neumann Pastoriza (2015), “Representações e Práticas Pedagógicas de 
Professores/as de Educação Física e de Diretores/as de Escolas sobre a lei 10.639/03 e seu contexto de 
Implantação no Ambiente Escolar”; Viviane Schaker Militão (2013), “A inversão de representações 
racializadas e a construção de pedagogias antirracistas no filme Vista Minha Pele”; Lisandra Machado 
(2013), “Estratégias de Representação do Negro em Museus do Rio Grande do Sul: O Que se Expõe e o 
Que se Ensina”; Isabel Silveira dos Santos (2009),“Abram-se as cortinas: representações étnico-raciais e 
pedagogias do palco no teatro de Arthur Rocha”, Sônia Regina Pacheco Goldoni (2007), 
“Representações racializadas do “outro” AfroBrasileiro: o que as tiras cômicas ensinam”.). 
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 Nota do autor. Eu prefiro usar o termo, discriminação étnica, ao invés de racismo, pois o termo 
racismo no meu entendimento não tem sido empregado de forma correta. O que existe é a raça 
humana, o ser humano é diferente por suas etnias e não por raças. 
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Isso talvez faça com que eles não tenham o mesmo embate que muitos pretos 

brasileiros carregam. Entretanto importante notar que apesar destes jovens não terem 

essa demanda de natureza equânime, eles são plenamente conscientes de qual é a 

condição do preto no Brasil. Tanto que quando eles migram para o Rio de Janeiro, a 

grande maioria passam a morar em comunidades da zona norte, ou no centro da cidade, 

locais onde predominantemente residem pessoas de pele escura. Passam pelo viés do 

preconceito de forma tripla, primeiro por serem pretos e depois por morarem em 

comunidades, por final por serem estrangeiros. 

 Ainda que alguns não dependam de ajuda direta dessas instituições, eles não 

deixam de ser solidários aos demais imigrantes, principalmente os refugiados e 

africanos de outros países e etnias. Os angolanos no Rio de Janeiro de modo geral 

possuem boa relação com africanos da Costa do Marfim, República do Congo, Cabo 

Verde, Senegal entre outros.  

Políticas públicas para a promoção da integração entre imigrantes africanos 

lusófonos residentes no Rio de Janeiro ajudariam a construir um intercâmbio cultural 

riquíssimo entre países de língua portuguesa
124

. Compreender a lusofonia nas diferentes 

línguas faladas nos países de língua portuguesa traria como esferas pluriculturais o 

modo como às várias línguas-mãe de cada país interagem entre si e é expressão do 

modo de estar, sentir, e conhecer dos diferentes povos.  

Promover também a cooperação no campo científico em linhas de pesquisa que 

são referências de indicadores sociais que são comuns aos povos africanos e afro-

brasileiros, como a anemia falciforme
125

 e a pressão arterial alta, contribuiria muito a 

caminhar juntos as ancestralidades da matriz cultural dos povos africanos no Brasil. 

3.6 Jovens imigrantes angolanos no Rio de Janeiro 

Os migrantes são atores sociais e sua experiência deve ser valorizada: os efeitos 

da mudança de lugar, especialmente as transformações nos parâmetros socioeconômicos 

e políticos do indivíduo. As experiências do ato de migrar: viagem, 

                                                           
124

 Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. 
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 Anemia falciforme é uma doença hereditária (passa dos pais para os filhos) caracterizada pela 
alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome 
falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. A 
hemoglobina, que transporta o oxigênio e dá a cor aos glóbulos vermelhos, é essencial para a saúde de 
todos os órgãos do corpo. 
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integração/estranhamento, residência temporária/permanente, retorno e 

transnacionalismo são importantes para o entendimento da complexidade que envolve a 

sociologia da migração. 

Assim, nessa dualidade de comportamento entre integração/estranhamento eu 

buscava me inteirar discretamente e conforme eu participava dos ambientes 

frequentados por estes jovens, já fazia contato e marcava entrevista, ou conversávamos 

no próprio lugar, minha escolha era aleatória, partindo do objetivo que seria conversar 

com jovens entre 18 a 25 anos vindos de Angola. As entrevistas foram informais, 

seguindo o mesmo roteiro semi-estruturado que fiz com os jovens no Complexo da 

Maré, variando conforme a dinâmica da entrevista, foram realizadas em diversos locais, 

principalmente na região central da cidade. 

Camba Ady, 22 anos, está no Rio de Janeiro desde 2011, estuda Ciências da 

Computação e mora no bairro Riachuelo, centro da cidade. Veio para o Brasil por 

incentivo de sua mãe com finalidade apenas de estudar, ele recebe ajuda de seus 

familiares e diz fazer algumas “correrias” (trabalhos temporários). Ele mantém muitos 

dos hábitos religiosos e alimentares de sua família. Quando pergunto sobre preconceito, 

Camba Ady me diz:  

“Preconceito frontal nunca recebi, apenas fico chateado às 

vezes com generalização quando se referem aos negros 

como todos sendo marginais, e não precisamos ir tão longe 

para perceber qualquer loja ou ônibus as pessoas ficam 

desconfortáveis quando veem um negro”.  

Perguntei ainda se teria alguma história de preconceito, necessidade, ou qualquer 

coisa que foi difícil durante esse período que mora no Brasil, ele disse:  

“Posso assim chamar de necessidade é o problema que a 

maior parte dos estudantes angolanos vem passando com 

as faltas de transações bancárias de Angola pra cá devido à 

crise que está acontecendo em Angola praticamente os 

envios de divisas foram cancelados isso é o grande dilema 

que aflige a maior parte dos estudantes”.  
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Camba Ady, não serviu as forças armadas de seu país e diz que se integra bem 

com a cultura brasileira:  

“A cultura brasileira é como qualquer outra no mundo eu 

faço a reciclagem e tiro sempre as boas coisas, exemplo de 

amigos brasileiros que fiz ao longo dos anos que estou 

aqui e às vezes me apresentam coisas novas no qual nunca 

tinha visto então o uso da cultura se baseia nesses 

aspectos”.  

Pergunto: Você tem acesso fácil à cultura brasileira, tipo teatros, shows 

musicais? Existe algum benefício ou ajuda pelo governo brasileiro, ou angolano neste 

sentido? Ele responde:  

“Normalmente se vou algum evento cultural eu pago e 

quando tem grátis também vou”.  

Qual tipo de apoio o consulado angolano tem dado aos jovens na sua faixa etária aqui 

no Brasil? Você se sente representado?  

“Desconheço algum auxílio até porque não me relaciono 

muito com o consulado angolano e eu mesmo me 

represento”.  

Arnaldo Rodrigues, outro jovem que mora no bairro Riachuelo, região próximo 

a Lapa, tem 25 anos, católico, estuda engenharia de Petróleo e Gás na Estácio de Sá e 

está há dois ano no Brasil. Ele disse que seu pai o influenciou a sair de Luanda e vir 

estudar no Rio de Janeiro. Disse ainda:  

“Sobre o preconceito com os pretos, para eu não me 

esquentar com isso eu tento aperfeiçoar mais meu 

português para eles não perceberem que eu sou de Angola, 

porque sempre que entro no ônibus, as pessoas querem 

sair do lado, por acharem que eu posso assaltar elas”.  

Eu pergunto: você tem alguma história de preconceito, necessidade, ou qualquer 

coisa que foi difícil durante esse período que mora no Brasil? Ele disse:  
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“O lugar que eu mais senti preconceito foi em Santa 

Catarina, pois lá foi o primeiro lugar que fui quando 

cheguei ao Brasil”.  

Pergunto: a sua cultura angolana influencia seus amigos brasileiros?  

“Sim, inclusive eu tenho uma namorada brasileira, todos 

os brasileiros com quem convivo querem saber mais sobre 

meu país, eu fico muito feliz por isso”. 

Denira, 23 anos, no Brasil há três anos, estuda administração de empresas na 

Estácio de Sá e faz estágio em auditoria comercial. Denira veio de Luanda com suas 

duas irmãs e a ideia de vir para o Rio de Janeiro surgiu quando elas faziam o ensino 

fundamental, seus pais naquela época já as incentivavam para este objetivo e quando 

terminaram o ensino médio preparam toda a documentação e vieram. Elas mantém 

algumas tradições de sua família, como: são evangélicas e na medida do possível 

procuram cozinhar pratos típicos de sua terra. Ela disse que tem recebido muito apoio 

de sua igreja local, a Igreja Batista. Pergunto sobre discriminação, ela disse:  

“Tenha duas histórias de preconceito, a primeira foi dentro 

de uma Van, uma senhora não queria ceder o lugar, eu tive 

que pedir e ela cedeu com muito custo. A outra vez foi no 

meu estágio, por conta do meu cabelo, porque eu sou uma 

pessoa muito criativa, gosto de fazer cada dia um 

penteado, gosto de misturar cores. Eu via pessoas com o 

cabelo vermelho, loiro, curto, ou cumprido e não se 

falavam nada, mas meu cabelo, como é um cabelo 

crespo”.  

Pergunto ainda sobre dificuldades, ou necessidades que elas tenham vivido no 

Rio de Janeiro pelo período que estão aqui, Denira me responde:  

“Estamos aqui desde agosto de 2014, fomos morar na casa 

de meus tios e foram muitas lutas, depois decidimos alugar 

uma casa de R$ 900,00, valor muito alto para as nossas 

condições financeiras, tivemos que dormir na madeira, 

passamos frio, fome, teve vezes que não tínhamos dinheiro 



 
 

83 
 

para nada, tínhamos apenas um fogão, ventilador e um 

ferro de engomar, não tínhamos nem uma coberta para nos 

cobrir naqueles dias frios. Depois nos mudamos para outra 

casa que pagávamos R$ 500,00 mensal, logo em seguida a 

nossa igreja nos socorreu com todos os móveis e 

utensílios”. 

A questão da igualdade de gêneros foi outra questão interessante que perguntei 

para ela, ela me disse:  

“A questão da igualdade de gêneros em algumas 

províncias ainda é um tabu. Ainda existe homens que não 

permitem suas mulheres trabalharem, por questões de 

crença, tradições, inclusive pessoas de minha família 

preferem deixar esse tema de lado, as mulheres fazem 

serviços domésticos e do campo. Mas a luta do meu pai é 

mudar este padrão, nos incentiva, investe em nossas vidas 

profissionais. A partir do momento que alguns jovens 

angolanos começaram a sair de Angola e conhecer outros 

países, melhorou muito a visão de muitos concernente a 

igualdade de gênero, tanto o jovem e a jovem angolana 

hoje estão querendo mudar essas diferenças que existiram 

nossos ancestrais. E o que eu trago para o Brasil, é 

somente alegria e esperança de mudança”.   

Emanuel Cordeiro, com 14 anos veio para o Brasil com um sonho de ser jogador 

de futebol, hoje ele tem 23 anos, é casado com uma brasileira, trabalha com limpeza, 

mora em uma comunidade no Leblon e estuda ciências contábeis. Ele disse que 

permanece firme com algumas poucas tradições, como religiosa, praticamente ele 

incorporou a cultura brasileira. Perguntado sobre o preconceito, ele disse:  

“Por eu morar na zona sul, eu percebo algumas atitudes de 

preconceito, por exemplo quando eu estou andando pela 

rua, se a senhora está com sua bolsa de um lado, ela troca 

imediatamente quando me veem passando. Quando eu vou 
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no Shopping Leblon parece que sou alvo dos seguranças, 

nunca consigo correr tranquilamente nos calçadões”. 

Raimundo Vicente, 22 anos, está no Rio de Janeiro há cinco anos, estudava 

administração (curso trancado), trabalha com persianas e mora no Cacuia – Ilha do 

Governador, disse que desde cedo teve a curiosidade de conhecer outros lugares, mas o 

Brasil nunca foi a sua prioridade, mas aproveitou a oportunidade. Ele disse que acha que 

a culinária angolana é parecida com a do Brasil, embora ele ache a sua mais saudável. 

Quanto à religião ele disse que cresceu frequentando a Igreja Católica, mas que hoje se 

converteu ao Islã e se denomina mulçumano. Perguntei se ele tem recebido alguma 

ajuda das autoridades brasileiras ou de entidades civis: igrejas, Ong’s? Ele respondeu:  

“Sim. Procurei uma organização (Cáritas Arquidiocesana) 

assim que cheguei ao Brasil e me ajudou na adesão de 

documentos. Estava estudando, mas as coisas apertaram e 

tive de trancar a matrícula, os valores que os pais 

mandavam já não dava pra bancar os estudos devido à 

desvalorização da nossa moeda (kwanza). Estou 

trabalhando atualmente. Vivo do meu salário e com o 

auxílio dos meus parentes. Vivo com um irmão e um 

sobrinho e tenho um irmão morando em São Paulo”. 

Sobre o preconceito vivido no Rio de Janeiro, ele disse:  

“Sinto isso todos os dias. Já passei um tempo em São 

Paulo e convivo com pessoas de outros estados do Brasil. 

Acho o pessoal do Rio de Janeiro mais aberto, mais fácil 

de lidar. Mas falando de discriminação, acontece no Rio 

de Janeiro assim como em outros estados. Lido com isso 

todos os dias. A discriminação está enraizada na mente das 

pessoas, a forma como as pessoas olham com 

desconfiança. Foi criada uma imagem do preto em que o 

próprio preto chega a pensar que Deus é injusto até 

entender o que é ser preto. Ao frequentar um lugar 

público, por exemplo, ou até mesmo na própria faculdade 

já sofri discriminação”. 
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Perguntei também sobre lutas, ou dificuldades que ele tenha passado no Rio de 

Janeiro, ele disse:  

“Foi difícil conseguir fazer a matrícula na faculdade 

devido a minha documentação que é provisória, mas eu 

me perguntava se era por discriminação, ou mesmo por 

ignorância por parte dos funcionários, porque a legislação 

brasileira permite que eu estude e trabalhe normalmente. 

Em alguns lugares como bancos, ônibus as pessoas me 

tratam diferente ao perceber que sou estrangeiro, ou seja, 

como se tivessem com pena. Às vezes dou risada por 

tamanha ignorância das pessoas”. 

Pergunto se a cultura dele influencia seus amigos brasileiros. Ele responde:  

“Eu penso que não influencia. Os angolanos encaram as 

questões culturais diferente dos brasileiros. Há uma 

ingenuidade no que diz respeito à cultura angolana, 

africana em geral. É comum as pessoas associarem a 

cultura a algumas religiões. As pessoas não entendem que 

a história de África não começa com a invasão dos 

europeus. O mesmo acontece com a cultura. Muitos dos 

costumes antigos foram preservados até hoje. O jeito de se 

vestir, a questão da circuncisão, o convívio familiar entre 

outros”. 

Na questão de igualdade de gênero, Raimundo Vicente diz:  

“Angola é bem mais desigual à questão de gênero em 

comparação ao Brasil, tanto na inserção da mulher ao 

mercado de trabalho, quanto ao salário. Os mais velhos 

sim, já os mais novos não. É comum ver esposas de 

angolanos no Brasil que se dedicam somente aos cuidados 

de casa e dos filhos. Os mais novos acham que a mulher 

deve chegar junto independente da situação financeira. Até 

por uma questão mesmo de independência”. 



 
 

86 
 

Ayrton Monteiro, 25 anos, mora em Niterói, estudou história na UFF, ele 

também foi incentivado por seu pai para vir estudar no Brasil. Seu pai e ele foram no 

consulado do Brasil em Angola e descobriram que havia um acordo de bolsa e se 

candidatou e em seguido foi contemplado. Ele se mantém católico, mas disse que teve 

um impacto com os hábitos alimentares no Brasil. Perguntei o quanto ele influencia 

seus amigos brasileiros, ele respondeu:  

“Alguns tem a curiosidade de saber como é, e eu mostro. 

Exemplos: querem saber sobre a dança e música (kuduro, 

kizomba). Querem conhecer ou provar alguns pratos tipos 

de lá. Muitos deles se apegam as gírias de lá como (meu 

wi = meu amigo, minha kota = irmão mais velho ou amigo 

mais velho, respeito, Tá cuiar = está bom)”. 

Alguns jovens que entrevistei me falavam de um Rap Angolano que eu deveria 

conhecer e entrevistar e então fui conhecer este tão falado e famoso Rap para ouvir o 

que poderia acrescentar em minha pesquisa sobre a integração dos jovens angolanos no 

Rio de Janeiro. Entrei em contato com este Rap e marcamos uma entrevista na Lapa. 

Mos Califa, também conhecido Xumane, é um Rap Angolano radicado no 

Brasil, desde o ano 2000, sempre no Rio de Janeiro, casado com uma brasileira e tem 

dois filhos. Ele diz:  

“Estou dezessete anos no Brasil, mas não me considero 

que sou bem vindo, então me perguntam por que estou 

aqui, mas respondo que tenho minha família, não posso 

abrir mão disso”.  

Ele segue dizendo:  

“Não quero responder suas perguntas representando os 

angolanos, vou dar a minha opinião, pois cada angolano 

tem uma visão diferente, pois cada um vai dar sua opinião 

estimulado pela emoção e podem dizer que o Brasil é mil 

maravilhas”. 

Ele então inicia dizendo:  
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“O Brasil te recebe, mas não te aceita, pois não somos nós 

que viemos da África que somos bem aceitos, pois se os 

pretos do Brasil ainda não são aceitos, estão aqui 500 anos 

e não são aceitos. O Brasil só nos aceita por uma ordem 

internacional, pois do contrário não nos receberiam”.  

Pergunto como ele se sente no Brasil sendo um estrangeiro, ele responde:  

“Esse termo estrangeiro é muito perigoso, já é 

extremamente preconceituoso, pois isso é usado para 

pessoas estranhas, por isso é usado para africanos que são 

estrangeiros, pois quando se reconhece um branco 

europeu, ele é imigrante”. 

Pergunto sobre os traços da cultura brasileira, sobretudo a cultura carioca que ele 

se identifica, se influencia, ou influencia, ele responde:  

“Onde está a cultura do Brasil? Pois a cultura que o 

brasileiro pensa que tem, vem da África. O europeu trouxe 

a tortura, a discriminação e a repressão, mas a alegria, a 

música, a comida isso veio da África, pois o africano não 

tem a ideia de discriminar seus semelhantes. Eu sou uma 

pessoa que ao longo do tempo tenho feito análises 

culturais, pois toda cultura necessita de um 

desenvolvimento mental”.  

Pergunto: Xumane, você como um artista Rap, como você se define dentro da 

sua arte, como você influencia outros jovens angolanos. Ele responde:  

“Minhas musicas são de intervenção social e não de 

retratação social. Procuro fazer letras que façam os jovens 

raciocinar e despertar para suas realidades. Como jovem 

angolano no Rio de Janeiro, qual a sua perspectiva de 

vida, trabalho, acesso aos meios de comunição, ainda que 

você seja casado com uma brasileira, faço esta pergunta 

para Xumane e ele responde: “Não pense que estando 

legalizado por documentos, você vai estar inserido na 
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sociedade brasileira, nós africanos somos apenas um grupo 

inserido neste território”. 

3.7 De imigrantes permanentes a imigrantes retornados. O novo perfil de 

imigrantes angolanos no Rio de Janeiro. 

Conforme observado na pesquisa, o perfil destes jovens entre 18 a 25 vem para o 

Rio de Janeiro com objetivo e prazo de retorno para Angola, onde poderão ter melhores 

condições e salários.  

Este novo movimento de jovens imigrantes angolanos pode ser percebido 

também em outros estados brasileiros, nos últimos anos eles vem ampliando suas buscas 

por universidades nos estados do Ceará, Roraima, Paraíba, Minas Gerais, Paraná e Rio 

Grande do Sul, não focando apenas no trivial Rio – São Paulo. Obviamente, as 

universidades públicas destes estados vem abrindo suas ofertas de cursos para 

estudantes internacionais. 

A despeito da facilidade que estes imigrantes encontram em relação à língua, a 

experiência de estudar em outro país é extremamente enriquecedor e determinante para 

o sucesso internacional de suas carreiras. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo 

Institute For The Future (IFTF)
126

, de Palo Alto (EUA), uma das dez principais 

habilidades para o profissional do futuro será a Competência Intercultural, descrita 

como a capacidade de trabalhar em diferentes contextos culturais. Com o aumento 

mundial da interconectividade, lidar bem com a diversidade e se adaptar com facilidade 

se tornam essenciais nas organizações. 

Ainda segundo a pesquisa Working Beyond Borders
127

, realizada pela IBM com 

mais de 700 executivos de recursos humanos do mundo todo, a liderança criativa foi 

apontada como a demanda mais importante para as organizações nos próximos anos. 
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Em um contexto de intensas trocas de ideias e informações, uma comunicação clara, 

objetiva, que motive e reinvente os relacionamentos e que ultrapasse as barreiras 

culturais e de idioma se tornará necessária aos líderes. 

Portanto os benefícios de retornarem para Angola é tratado como planejamento 

de longo prazo por estes jovens imigrantes, nenhum deles se conformam em vir para o 

Brasil e ficarem ociosos e repetirem o que muitos dos seus conterrâneos faziam no 

passado recente.  

Assim vemos que o migrante retornado é um sujeito diferenciado duplamente. 

Primeiro porque já vive o processo de multiterritorialidade comum a todo migrante, 

segundo porque tanto o lugar de origem quanto ele mesmo já não são mais os mesmos, 

consequência direta do período de afastamento e da vivência de múltiplos territórios. 

Destarte, contesta-se a visão essencialista e autêntica na construção da identidade do 

sujeito migrante ao passo que se cria uma espécie de dupla consciência, na vivência do 

lugar de origem e de retorno do migrante. 

Em Sayad, o retorno representa uma categoria fundamental do fenômeno 

migratório porque confere sentido e explica a unidade das relações complexas entre 

emigração e imigração, ausência e presença, exclusão e inserção. Além disso, o autor 

mostra que o retorno é uma possibilidade que só existe no seu devir, pois é em si 

mesmo uma justificativa manipulada politicamente pelo migrante em resposta à sua 

ausência. O retorno não é apenas um retorno ao espaço físico, mas essencialmente o 

retorno ao espaço social transfigurado por eventos vitais e, conseqüentemente, uma 

impossibilidade concreta, pois não se retorna àquela mesma estrutura de coisas e 

eventos que se vivia no passado e depois se "abandonou". 

O poder simbólico do retorno nasce exatamente dessa impossibilidade prática de 

não se poder retornar, de fato, para o mesmo "estado de coisas" que se deixou ao 

emigrar. Portanto, os deslocamentos não são operados apenas no espaço físico, mas 

sobretudo num campo de relações sociais que organiza o princípio estruturante espacial. 

Isto é, os deslocamentos refundam os "territórios" e suas geografias pela inserção no 
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campo social de novos sujeitos e relações sociais (Sayad, 1998
128

 e 2000
129

; Bourdieu, 

1998
130

). 

Contudo, para que o retorno continue sendo uma boa justificativa para o 

emigrante e sua comunidade na defesa da racionalidade do deslocamento, tal 

impossibilidade prática de retorno às origens deve ser prontamente mascarada ou 

ignorada. Emigra-se com a crença absoluta de que um dia se retornará para o mesmo 

"espaço" original, como se a decisão de emigrar fosse puramente individual e pontual, 

localizada num espaço e tempo manipulável racionalmente. 

Mais do que isto, quando o emigrante inicia sua peregrinação por outros 

territórios, pouco a pouco se dá conta de que a ausência no lugar de origem implica 

políticas extremas de negociação com os que ficaram e com aqueles estabelecidos no 

seu destino final. Como afirmou Bourdieu, o projeto migratório nos lança 

[...] no cerne da contradição constitutiva de uma vida 

impossível e inevitável por via da evocação das mentiras 

inocentes com que se reproduzem as ilusões sobre a terra 

de exílio, [e assim,] ele [Sayad] traça com pequenas 

pinceladas um retrato impressionante dessas "pessoas 

deslocadas", privadas de um lugar apropriado no espaço 

social e de lugar marcado nas classificações sociais. 

Como Sócrates, o imigrante é atopos, sem lugar, 

deslocado, inclassificável. [...] Nem cidadão nem 

estrangeiro, nem totalmente do lado do Mesmo, nem 

totalmente do lado do Outro, o "imigrante" situa-se nesse 

lugar "bastardo" de que Platão também fala, a fronteira 

entre o ser e o nãoser social. Deslocado, no sentido de 
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incongruente e de importuno, ele suscita embaraço (1998, 

pp. 11-12)
131

. 

Diante da impossibilidade do retorno, muitas vezes vivida inconscientemente 

pelos imigrantes, parece só restar a alternativa socialmente estruturada de uma espécie 

de dissimulação. O imigrante manipula simbolicamente suas próprias experiências 

cotidianas ao criar suas ilusões sobre o retorno às origens buscando, assim, justificar sua 

situação muitas vezes incômoda de deslocado e inclassificável. 

Nesse sentido, segundo Sayad (1998)
132

 e Bourdieu (2003
133

; Bourdieu e 

Wacquant, 2000
134

) a dissimulação não é um fato planejado e pretendido pelos 

imigrantes (algo que pode ser também plenamente consciente mas não 

necessariamente), pois depende das relações entre as trajetórias pessoais no contexto 

estrutural da migração. Os acordos tácitos sobre o reconhecimento da realidade objetiva 

que os cerca são feitos cotidianamente, e o migrante vai inscrevendo novos sinais 

(aprendizados, intuições, racionalizações etc.) em seu habitus (que é dinâmico e se 

renova sempre), e que afinal se instala em seu próprio corpo (Bourdieu, 2003
135

). 

Enfim, segundo Sayad, 

[...] percebemos como, usando os recursos do aparelho 

tradicional, o informante [migrante] produz o próprio 

modelo do mecanismo segundo o qual se reproduz a 

emigração e no qual a experiência alienada e mistificada 

da emigração preenche uma função essencial. O 

desconhecimento coletivo da verdade objetiva da 

emigração [dissimulação] que todo o grupo se esforça por 

manter (os emigrantes que selecionam as informações que 

trazem quando passam algum tempo na terra; os antigos 

emigrantes que "encantam" as lembranças que guardaram 

da França; os candidatos à emigração que projetam sobre 

a França suas aspirações mais irrealistas etc.) constitui a 
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mediação necessária através da qual se pode exercer a 

necessidade econômica (1998, p. 44
136

). 

Por fim, o retornado não é só moderno, é “tradicional” também. O retorno como 

fato é algo que transcende as análises, vai muito além porque é marcado pela 

experiência dos sujeitos, inescrutável em sua totalidade porque cada uma é, por si, uma 

experiência total. Por serem ricas e intangíveis, uma análise total das vivências 

migrantes é impossível, mas, compreendidas as limitações óbvias, é possível que se 

busque uma leitura o mais próxima possível das realidades migratórias. 

Evidentemente que o retorno não é um fato recente, assim como a literatura a 

respeito, haja vista o trabalho de autores como Schutz (1974)
137

, que já apontou o 

retorno como um processo de estranhamento, além de numerosas análises desde os anos 

1960 (CASSARINO, 2014)
138

, sobretudo em publicações estrangeiras. Mas as 

categorias e terminologias comuns nos textos que tratam do assunto parecem defasados 

quando tentam explicar o processo, uma vez que ele é contextual, necessariamente 

resultante de um tempo/espaço. 
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CONCLUSÃO 

O estudo foi uma imersão empírica na ambiência de vida dos jovens angolanos 

na cidade do Rio de Janeiro, tendo uma abordagem mais específica com jovens 

angolanos no Complexo da Maré. A pesquisa procurou buscar entender a fluência e a 

integração cultural, espaços e acessos públicos, equipamentos coletivos de cultura 

disponíveis aos jovens angolanos na cidade do Rio de Janeiro.  

Contudo, houve uma constatação bastante interessante no perfil do novo fluxo 

migratório de angolanos para o Rio de Janeiro, no qual passou de imigrantes ilegais e 

refugiados para jovens estudantes universitários, a partir de 2002. Estes jovens são 

considerados em idades de risco, pois são jovens que podem produzir e reproduzir, mas 

no geral são pessoas que vem com objetivos claros de retorno. O consulado angolano no 

Rio de Janeiro e a UEBRA (União dos Estudantes Angolanos no Brasil) não possuem 

números exatos de estudantes no Rio de Janeiro, isso dificulta o acompanhamento e a 

evolução do desempenho destes estudantes, pois muitos recebem bolsas estudantis de 

instituições angolanas e parcerias com instituições e universidades brasileiras. 

Percebeu-se a existência da fluência na integração cultural do objeto estudado, 

porém em um contexto precário de inclusão social no Complexo da Maré, pois os 

entraves dos recursos do governo estadual e municipal suspenderam mais uma vez a 

implantação da Unidade de Polícia Pacificadora e grandiosos projetos do Observatório 

de Favelas, entre eles um pólo cultural e de educação e o Centro Universitário da Maré 

que teriam os cursos de Comunicação, Artes Visuais, Antropologia, Direito, Língua 

Espanhola, Informática e Ciência da Informação.  

O descaso com as comunidades da cidade pelo governo, sobretudo o Complexo 

da Maré, sob minha perspectiva, talvez continue sendo o grande desafio para as ONG’s, 

pesquisadores e instituições voluntárias que tentam de alguma maneira levar cidadania 

para os moradores daquele complexo de favelas. Algumas parceiras de grupos 

internacionais reforçam a organização dos moradores, que se tornam mais conscientes 

de seus direitos e deveres.  

Os angolanos são famosos na Maré, de alguma forma eles ajudaram a construir 

aquele complexo e muitos dizem se sentirem como se em Angola estivessem, conhecer 

história como a do cota (pessoa mais velha) Hamilton José, está há seis anos no Rio de 
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Janeiro, veio de Luanda com sonho de ser cantor, ou jogador de basquete, mas que teve 

encarar a realidade e abandonar seus objetivos iniciais. Também histórias dos cotas: 

Josemar Amaral, Miguel Estevam, Celso Miranda, Alberto Contreiras, Francisco José 

Neto entre outros vários que ouvi durante os dias que estive no Complexo da Maré, 

mostram o quanto a Vila do João e a Vila Pinheiro, enriqueceram com seus moradores 

imigrantes que contribuem bastante com o desenvolvimento daquele local.  

Um grande projeto de integração da Cidade Universitária com o seu entorno, que 

inclui o Complexo da Maré, o Plano Diretor da Cidade Universitária 2020, prevê um 

projeto urbanístico deste grande espaço. Há projeto de centros culturais, comerciais e 

parques. O Plano ainda engloba iniciativas com parceria do Ministério dos Esportes, 

como o UFRJ Cidade Olímpica, que irá oferecer espaços para práticas de diferentes 

modalidades esportivas. A UFRJ já desenvolve no Complexo da Maré o Programa 

Integrado de Alfabetização de Jovens e Adultos, o Centro de Referência de Mulheres da 

Maré, o Musicultura na Maré e o Muda Maré. A universidade é muito presente nesta 

comunidade, os trabalhos realizados pelo Redes da Maré por exemplo, muitos deles têm 

participação de professores da UFRJ. 

Ainda que com todos estes projetos descritos disponíveis no Complexo da Maré, 

conforme as entrevistas realizadas com os jovens angolanos, eles participam muito 

pouco, ou quase nada destes projetos dentro do complexo das 16 comunidades. Talvez 

pelo perfil cultural dos angolanos e com relação a estes jovens de maneira geral eles não 

se relacionam profundamente com instituições, movimentos e manifestações no Brasil. 

Já em conversas informais com alguns da comunidade angolana percebe-se, 

notadamente entre aqueles que já chegaram há mais de uma década, a forte identificação 

que já criaram com o Brasil a ponto de não demonstrarem expectativas de retorno para 

viver na terra natal. 

Os jovens angolanos que residem em outras comunidades fora do Complexo da 

Maré, ou outras regiões e bairros da cidade, eu consegui uma melhor receptividade, mas 

não menos dificultosa, pois poucos se sentiam a vontade em serem entrevistados, ou 

conversar informalmente, eles se incomodavam com o tempo da conversa, ou número 

das perguntas, ou ainda eu precisava fazer uma grande explanação sobre qual o motivo 

da minha pesquisa para que então eles pudessem se sentir a vontade. Muitos não 
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quiseram responder, ou me deixaram esperando sem respostas. Isso talvez possa ser 

difícil para um pesquisador, mas entendo que isso faz parte de uma pesquisa empírica.  

Entrevistei profundamente pelo menos 20 vinte jovens, dos quais pude 

aproveitar algumas para este estudo. “Para que a pesquisa se realize é necessário que o 

pesquisado aceite o pesquisador, disponha-se a falar sobre a sua vida, introduza o 

pesquisador no seu grupo e dê-lhe liberdade de observação. Esse mergulho na vida de 

grupos e culturas aos quais o pesquisador não pertence, exige uma aproximação baseada 

na simpatia, confiança, afeto, amizade, empatia, etc”. (MARTINS, 2004, p.294)
139

. 

Os recursos empíricos do estudo foram às entrevistas gravadas e escritas, sendo 

principalmente a observação participativa nos ambientes de convivência destes jovens, 

com intervenção no universo investigado, para um levantamento das condições 

concretas do processo de integração (ou de não integração) local desses jovens.  

Por fim, o desafia de integrar estes jovens na cultura e sociedade carioca chega a 

alguns pontos uma questão de justiça, pois conscientizar a população da importância 

cultura preta na formação do povo brasileiro e da cultura do nosso país que foge ao 

estigma da escravidão é mais do que saciar curiosidades, nos ensina que, desde cedo, 

esses africanos impuseram, com sua existência, o fato de que a cor jamais os condenou 

à inferioridade intelectual. Apesar do ambiente que lhes é desfavorável eles alcançam 

admiração e respeito pela conquista de seu espaço.  

No Brasil é preciso concentrar esforços para reconhecer o preto no seu valor em 

segmentos como a literatura, as artes plásticas, as ciências, a medicina, o jornalismo, a 

diplomacia... Precisamos valorizar nossa sociedade multicultural, onde convivem 

inúmeras etnias, envolvendo quaisquer que sejam os povos. “Contudo, tendo em vista o 

processo histórico que liga angolanos ao Brasil, torna-se ainda menos aceitável, vez que 

a construção do Estado brasileiro fez uso de cerca de 18 milhões de negros africanos 

escravos, muitos deles originados da atual região de Angola, povo que participou 

ativamente da fundação da nação brasileira” (Ribeiro, 1995, pp. 208-227)
140

. 
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