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RESUMO

Nesta tese, analiso a figura do refúgio e a sua (co)produção em distintos âmbitos de
governamentalidade a partir de pesquisa etnográfica realizada na cidade de São Paulo. Pergunto
sobre os modos de administrar e governar os trânsitos de pessoas que recorreram à solicitação
de refúgio como alternativa de permanência no país majoritariamente entre os anos de 2015 e
2018. Abordo as relações das estruturas estatais, organizações assistenciais e agências
internacionais que atuam na gestão desses trânsitos com as pessoas administradas, considerando
a percepção, apreensão e acionamento dessas práticas pelas últimas. Analiso ainda como essas
técnicas de gestão e os processos de subjetivação a elas vinculados são atravessados por
categorizações de gênero, articuladas a processos de racialização, sexualização e pertencimento
nacional. Preocupo-me, em especial, com os relatos e diagnósticos que versam sobre as crises
que atravessam essas mobilidades, vocalizados como um abandono do Estado diante das
necessidades documentais e de subsistência das pessoas refugiadas. Identifico distintas
estratégias no sentido de governar através das crises, perguntando como os próprios relatos que
versam sobre a existência de uma “crise sem precedentes” fazem um trabalho no sentido de
administrar pessoas e trânsitos entre fronteiras. Abordo ainda de que forma as pessoas
refugiadas encontram maneiras de seguir lutando, esperando, demandando e desejando, através
e por meio dessas mesmas estruturas de gestão. A partir da análise do material etnográfico,
argumento que as políticas do refúgio no Brasil se fazem presentes na enunciação mesma da
sua ausência e na produção de seus loci institucionais como espaços de desordem e
precariedade. Nessa produção, as crises, mais do que efeitos colaterais, são modos de governar,
além de instrumentos de intervenção sobre populações e territórios. A pesquisa mostra ainda
que as linguagens de gênero, articuladas a categorizações nacionais, raciais e “culturais”, estão
sendo utilizadas como instrumentos de gestão social, de “pacificação” e de controle de
fronteiras, sendo acionadas também, nos espaços de interação institucional, como elementos de
negociação e como maneiras de retomar algum controle sobre os ritmos dos processos e das
vidas.
Palavras-chave: estudos de gênero; migração; fronteiras; crises; refugiados – política
governamental

ABSTRACT

In this thesis, I analyze the refuge category and its (co)production in different spheres of
governmentality based on ethnographic research carried out in the city of São Paulo. I ask about
the ways to manage and govern the movements of people who seek asylum as an alternative to
stay in the country, mostly between 2015 and 2018. I address the relations of state structures,
assistance organizations and international agencies that work in the management of these
movements with the administered people, considering the perception, apprehension and
activation of these practices by the refugees. I also analyze how these management techniques
and the subjectivation processes linked to them are traversed by categorizations of gender, race
and national belonging. I am particularly concerned with the reports and diagnoses that deal
with the crises that these mobilities go through, voiced as an abandonment of the State in the
face of the documental and subsistence needs of refugees. I identify different strategies that aim
to govern through these crises, asking how the very accounts that deal with the existence of an
“unprecedented crisis” work in the sense of managing people and movements across borders. I
also discuss how refugees find ways to keep fighting, waiting, demanding and wishing through
these same management structures. The analysis of the ethnographic material shows that
refugee policies in Brazil are present in the very enunciation of its absence and in the production
of its institutional loci as spaces of disorder and precariousness. In this production, crises, more
than collateral effects, are ways of governing, as well as instruments of intervention on
populations and territories. The research also shows that gender languages, articulated with
national and "cultural" categorizations, are being used as instruments of social management,
"pacification" and border control. These languages are also activated, in spaces of institutional
interaction, as elements of negotiation and as ways to regain some control over the rhythms of
processes and lives.
Keywords: gender studies; migration; borders; crisis; refugees – government policy
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INTRODUÇÃO
“No hablo inglés”: das viagens, encontros e diálogos que fazem a pesquisa

Ayomide1, uma solicitante de refúgio nigeriana, alta e esguia, com longas tranças
que caíam em sua cintura, vasculhava ansiosa as malas dentro da pequena sala de um abrigo
para migrantes e refugiados na região central de São Paulo, a Casa do Migrante. Naquela sala,
escura e com um forte cheiro de mofo, eram depositados os pertences dos moradores assim
que chegavam à casa. As malas permaneciam trancadas à chave e apenas era permitido pegar
qualquer coisa na sala com a supervisão dos funcionários. O corpo franzino de Ayomide mal
aguentava o peso das malas e sacolas, que ela tirava do lugar, inspecionava e depois guardava
novamente. Nuvens de poeira e traças voavam em direção às nossas narinas. Às nossas e às do
funcionário do abrigo, que aguardava impaciente para voltar ao seu posto de trabalho enquanto
fazia várias perguntas: “Qual a cor da mala?”, “Por que você não levou embora com você?”,
“Tem certeza de que está aqui?” Ayomide pouco entendia do que o funcionário dizia,
ignorando solenemente a sua impaciência. Parecia obstinada e esperançosa.
Ayomide solicitou que eu fosse sua acompanhante naquele dia. O meu papel era
explicar a situação aos funcionários e pedir autorização para que ela procurasse seus pertences.
A bagagem tinha sido extraviada pela companhia aérea havia quase um ano. Ayomide chegou
ao país apenas com uma bolsa de mão em que constava sua carteira, passaporte, celular, escova
de dentes e uma muda de roupas. O que a preocupava não eram os belos vestidos e saias
cuidadosamente dobrados, nem mesmo as comidas de sua casa, depositadas no fundo da sacola
colorida amarrada com fita adesiva. Na mala estavam alguns dos seus documentos mais
importantes: seu certificado de técnica em saúde, seu diploma do segundo colegial e sua
certidão de nascimento. Dentro de um envelope branco, na mala acinzentada, os papéis
vagavam por sabe-se lá que país, nas mãos de sabe-se lá quem, ou esquecidos no fundo de uma
prateleira nas imensas salas em que eram jogadas as milhares de malas desviadas pelas
empresas aéreas. Quando já começava a perder as esperanças, Ayomide recebeu a aguardada
ligação da Caritas, a organização confessional que a auxiliava no contato com a empresa aérea
com o objetivo de reaver seus pertences. A empresa informou ao advogado da Caritas que a
1

Optei pelo uso de pseudônimos com o objetivo de proteger as identificações das participantes da pesquisa. Todos
os nomes reproduzidos no texto são ficcionais, seja de pessoas em situação de refúgio ou de funcionários das
organizações, agências e instituições. Em raras citações a pessoas públicas, em específico às suas falas
institucionais, reproduzidas em matérias jornalísticas, optei por reproduzir os nomes verdadeiros, considerando o
teor público das informações.
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bagagem dela tinha sido entregue na Casa do Migrante havia mais de dois meses. A mala e a
sacola colorida estavam intactas e lacradas. Dentro delas, em meio aos tecidos e à farinha de
milho comida pelas traças, seus documentos estavam do mesmo jeito que ela os deixou.
No momento em que Ayomide desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em
setembro de 2016, era provável que suas malas a estivessem aguardando no aeroporto Benito
Juárez, na Cidade do México. Era possível também que a bagagem tivesse sido enviada de
volta à Nigéria, porque ela ficou muito tempo sem rever suas coisas. O destino final planejado
por Ayomide quando saiu de Lagos eram os Estados Unidos, um desejo que ela compartilhava
com Oluwafemi, seu namorado desde os 18 anos de idade. O relacionamento dos dois não era
aprovado pela família dela, mas aquilo pouco importava porque o que Ayomide queria mesmo
era ir embora. Planejava viver nos EUA e queria que Oluwa fosse junto. Tinha planos também
de continuar seus estudos por lá. Oluwa teria de esperar, entretanto, porque tinha outras
responsabilidades com a família. Ambos estavam com 26 anos quando se despediram no
aeroporto de Lagos. Depois disso e até o momento em que escrevo essas linhas, quase 5 anos
depois da despedida, não se viram mais.
Ayomide sabia que seria muito difícil conseguir um visto norte-americano.
Comprou uma passagem para o México e, como não tinha economias, contraiu uma dívida de
20 mil dólares, que se comprometeu a devolver tão logo conseguisse um trabalho. Partiu
sozinha rumo à cidade do México e quando lá chegasse pensaria na próxima etapa da viagem.
Ela desejava poder juntar algum dinheiro para si, além de ajudar seus irmãos na Nigéria. Eram
22 ao todo. O pai teve seis esposas. As seis esposas e os filhos moravam todos juntos em uma
grande casa. As brigas eram intensas e Ayomide narrava as confusões sempre rindo muito.
Achava graça da família extensa que o pai criou. O plano dele era que todos os filhos
trabalhassem na fazenda da família, assim não precisaria pagar funcionários e o dinheiro da
venda do feijão e do milho sustentaria a todos. O pai fazia questão de que as crianças
estudassem, além de trabalharem. A mãe de Ayomide faleceu quando ela ainda era uma
criança. Alguns anos depois, o pai também faleceu e o irmão mais velho, que já então tinha
uma situação financeira mais confortável, passou a sustentar a família. Ele pagou o curso
técnico de Ayomide, que rapidamente arrumou trabalho em um hospital. Seu plano era tornarse, em suas palavras, “cientista do laboratório”, mas para isso teria que juntar algum dinheiro
e pagar ela mesma pelo curso superior.
O voo fez escala na África do Sul e no Brasil. No aeroporto de Guarulhos,
aguardando a conexão, Ayomide, sempre extrovertida e levando no rosto seu habitual sorriso
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largo, fez amizade com um rapaz proveniente de Camarões, cujo nome ela já não se lembrava
e que, como ela, seguiria para o México. Os dois continuaram conversando e pegaram o mesmo
voo. Foram barrados, entretanto, quando passavam pela imigração, já no aeroporto mexicano.
Um oficial questionou se Ayomide conhecia o camaronês. Os dois foram separados e levados
a salas distintas.
O passaporte de Ayomide foi confiscado e um oficial entregou um documento, em
espanhol, solicitando que ela o assinasse. Sempre que perguntado sobre o que dizia o
documento, o funcionário apenas repetia que “no hablo inglés”. O seu inglês era suficiente,
entretanto, para fazer ameaças, afirmando que só devolveria o passaporte se Ayomide assinasse
o papel. Com medo, ela assinou. Teve seu celular, brincos, pulseira e relógio recolhidos e foi
colocada em uma sala com mais três homens e duas mulheres que ela supunha serem de origem
árabe e com os quais também não era possível se comunicar. Não conseguia entender o motivo
de sua detenção. Após ficar na sala por horas ou dias, tempo que Ayomide não sabia precisar
por estar sem relógio ou celular, assim como pela falta de luz natural na sala fechada, foi
encaminhada até um avião de que não sabia o destino. Já dentro do voo ela descobriu que faria
novamente escala no Brasil e na África do Sul. Só então compreendeu que havia assinado um
documento em que declarava estar ciente de seu retorno à Nigéria. Em nossas conversas,
enquanto me contava o que aconteceu, Ayomide repetiu várias vezes que tinha a impressão de
que foi o papo com o camaronês que atraiu alguma espécie de desconfiança sobre si. Buscava
ainda alguma lógica para a detenção, após anos de reflexão sobre erros e acertos, sobre o que
poderia ou não ter feito naquele momento para que não parecesse “tão suspeita”. Toda a
situação ainda lhe parecia um tanto obscura e absurda.
Chegando a Guarulhos, Ayomide foi escoltada desde o avião e encaminhada até
uma sala da Polícia Federal, em que os inadmitidos aguardavam a resolução do seu destino.
Na sala, ela conversou com outras pessoas na mesma situação. Ayomide estava decidida a não
voltar para a Nigéria. Havia contraído uma dívida grande e saiu de Lagos com a promessa de
“melhorar de vida” e de ajudar seus irmãos. Seria “uma vergonha” voltar de mãos vazias e sem
ter pago o que devia2. Um rapaz, também nigeriano e, como ela, detido na sala da PF, sugeriu
que ela solicitasse permanecer na África do Sul, onde faria a sua próxima conexão, mas

2

Pude constatar ao longo do campo etnográfico que ambas as estratégias, tanto de pegar dinheiro emprestado,
como também de partir a princípio para o México, eram bastante empregadas por aquelas que buscavam os Estados
Unidos. Na maior parte das vezes, entretanto, essas estratégias resultavam ineficazes, considerando a grande
vigilância nos aeroportos mexicanos. Dentre as pessoas com as quais tive contato, aquelas que cruzaram as
fronteiras por terra, não obstante o perigo das travessias, tiveram mais sorte ao entrar nos EUA do que as que
tentaram fazer o trajeto aéreo.
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Ayomide tampouco queria ir para um país que considerava “muito racista”, por sua história de
apartheid. Na sua visão, a África do Sul “odeia outros africanos, principalmente nigerianos”.
Cogitou então permanecer no Brasil, país de que não conhecia nada além de algumas
telenovelas, transmitidas na Nigéria. Foi ali, na sala da Polícia Federal, conversando com
outras pessoas que aguardavam a resolução dos seus destinos, que Ayomide descobriu que era
possível solicitar refúgio ao governo brasileiro.
Em um eventual processo de solicitação de refúgio, caberia à própria Ayomide
convencer as autoridades brasileiras de que ela havia sofrido perseguição na Nigéria. Um outro
rapaz, que participava da conversa na sala do aeroporto, opinou que seria proveitoso alegar
perseguição da parte do boko haram, mas Ayomide, já prevendo que teria sua vida escrutinada
se apostasse em um processo daquele tipo, preferiu não utilizar essa narrativa. O boko haram
não atuava na região de Lagos em que Ayomide vivia, o que, ela presumia, poderia ser
facilmente descoberto pelas pessoas responsáveis por escutar a sua história. O mesmo rapaz
sugeriu que ela alegasse que estava sendo perseguida por ser lésbica. Ele dizia que tinha
conhecimento de casos do tipo entre outros nigerianos. Ayomide temia, entretanto, que com a
repetição constante daquela mentira e a sua inscrição em eventuais documentos oficiais ela
pudesse passar a sentir de fato atração por mulheres. Ela dizia que contar e repetir uma mentira
muitas vezes já seria por si só bastante perigoso. Escrevê-la então, em documentos oficiais,
estava fora de cogitação. Preferiu apostar em uma narrativa sua, bem particular, com elementos
da sua vida profissional e do seu cotidiano3. Assim, se fosse questionada sobre os detalhes da
história, seria mais difícil cair em contradição. Não correria, ademais, o risco de passar a sentir
atração por mulheres.
Em um dado momento, Ayomide foi liberada para prosseguir viagem e externou
seu desejo de permanecer em São Paulo e solicitar refúgio. Após alguma resistência dos
funcionários e uma grande insistência da sua parte ao apontar que não poderia, em hipótese
alguma, retornar à Nigéria, ela foi liberada para entrar em território brasileiro, mas não sem
antes ter sua foto registrada, além de todas as suas digitais carimbadas e arquivadas no sistema
eletrônico da Polícia Federal. Foto e digitais que permaneceriam, enquanto sua solicitação de
refúgio estivesse ativa, apensadas a todo o calhamaço documental que materializava seu
processo.

3

Optei por não reproduzir aqui a narrativa utilizada por Ayomide com o objetivo de resguardar as informações do
seu processo.
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A solicitação de refúgio apareceu na trajetória de Ayomide como uma
possibilidade de ficar ou, mais precisamente, de não retornar. Não tendo sido possível seguir
até o México para atravessar a fronteira com os Estados Unidos, foi no Brasil que ela buscou
retomar seus planos, trabalhar para pagar sua dívida e juntar dinheiro novamente para quem
sabe, no futuro, prosseguir com seus estudos em solo norte-americano. Do casamento com
Oluwa, Ayomide desistiu já no primeiro ano de São Paulo. Pouco tempo depois, o noivo
resolveu ir embora também e melhorar de vida em Dubai, onde passou a trabalhar na
construção civil. Oluwa dizia que estava ganhando muito dinheiro. Mesmo após o término, o
rapaz ainda telefonava para Ayomide todos os dias. Ele mantinha o plano de voltar para a
Nigéria com ela, ou mesmo de irem os dois para os Estados Unidos, mas, para Ayomide, tudo
mudou naquele instante em que foi barrada no posto de controle do aeroporto mexicano.
O certificado de técnica em saúde, que resgatamos de dentro de suas malas na
salinha com cheiro de mofo, Ayomide guardou no fundo da última gaveta do seu guardaroupas, no pequeno quarto que ela alugava na zona leste de São Paulo. Passados dois anos do
dia em que reavimos sua bagagem, ainda não havia sido possível revalidá-lo, e ela duvidava
que em algum momento seria. “Um papel de escola técnica da Nigéria? Melhor esquecer!”,
ela dizia, dando uma sonora gargalhada. Revalidar aqueles documentos seria também um
investimento muito grande, de dinheiro e de energia, em que ela não sabia se valia apostar,
considerando que, anos depois, a sua solicitação de refúgio ainda não tinha sido considerada
pelo governo brasileiro e não havia qualquer previsão de resposta para o seu processo.
Conversávamos sentadas no chão de cerâmica de seu quarto, com as pernas
cruzadas, enquanto Ayomide gargalhava falando do seu diploma. Havíamos estendido um
lençol no chão. Mais cedo, compramos pães, frutas e suco, que levamos para sua casa, um
quarto e banheiro, com cozinha improvisada no mesmo ambiente. O lugar era pequeno e notei
que Ayomide estava envergonhada por não ter uma mesa onde pudéssemos comer aquelas
coisas. Sugeri que fizéssemos um piquenique porque seria mais divertido conversar e comer
no chão. Foi enquanto tomávamos um suco de laranja que Ayomide achou graça do imbróglio
institucional em que tinha se metido. Lembrava da alegria que sentiu quando reviu suas malas
e todos os seus documentos na Casa do Migrante. Ria da Ayomide de dois anos antes, que
levava a esperança de que poderia estudar em São Paulo e trabalhar em sua área.
Enquanto me falava de sua família, inesperadamente, Ayomide ficou séria. Ela
quase nunca ficava séria. Disse que precisava confessar uma coisa: havia mentido para mim e
sentia-se muito envergonhada perante deus. Evangélica, Ayomide era muito assídua na igreja
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e cantava toda semana no culto, no bairro da Santa Ifigênia. Eu era “uma boa pessoa” e “não
merecia” ser enganada. Ayomide pedia perdão na igreja toda semana, mas precisava também
me dizer que era tudo mentira. Não tinha chegado ao país perseguida ou ameaçada de morte.
Ela havia contado aquela história porque os ritos institucionais do refúgio exigiam uma
narrativa de perseguição extraordinária, uma fuga desesperada. Foi com a narrativa que me
contou quando nos conhecemos que ela conseguiu permanecer no país, ainda que
provisoriamente. Passou então a falar sobre sua família, sobre Oluwa e sobre o seu desejo
frustrado de acessar os Estados Unidos.

O fragmento acima, construído a partir de trechos das minhas anotações de campo,
de conversas com Ayomide e do acompanhamento dos seus trânsitos desde a sua chegada ao
Brasil, alude às inquietações que direcionaram a escrita desta tese. James Clifford (1999)
descreve o trabalho de campo como uma série de “encontros em viagem”. Clifford (1999) se
refere a viagens em sentido amplo, que abarcam tanto deslocamentos geográficos, como
também deslocamentos imaginativos (APPADURAI, 2004). Viagens com distintos fins e que
adquirem significado nas interações. As preocupações que nortearam este trabalho surgiram a
partir de encontros tecidos em/através de fronteiras (FELTRAN, 2008) ou zonas de contato
(CLIFFORD, 1999). Fronteiras materializadas não apenas nos limites territoriais nacionais,
como também nos abrigos para migrantes, nas salas reservadas dos aeroportos, nos guichês,
nos escritórios administrativos e nas ruas das “periferias” da cidade. Fronteiras que colocavam
refugiados/solicitantes de refúgio em contato com pesquisadoras, com funcionários estatais e
com agentes de organizações humanitárias.
Em uma análise que, porventura, se propusesse a analisar os motivos, as
justificativas e as “causas” do refúgio, a história contada por Ayomide poderia ser facilmente
descartada como uma espécie de “falsa narrativa”, ignorada na versão final da tese, para abrir
espaço a uma outra narrativa “verdadeira”. O seu relato poderia ainda ser analisado a partir de
uma régua moral, de que se poderia tirar conclusões sobre a presença de “falsos refugiados”
que se aproveitam de um instrumento humanitário. Proponho, entretanto, que a “invenção” de
Ayomide tem muito a dizer sobre as complexas relações que atravessam tanto a escrita
etnográfica como a de outros saberes institucionais. Sua narrativa consiste, ela mesma, em um
acesso aos processos de Estado que produzem a categoria do “refúgio” a partir de inúmeros
postos de controle, escritórios, salas de detenção e pesquisas acadêmicas.
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Nos postos de controle ou checkpoints (JEGANATHAN, 2004) dos aeroportos de
Guarulhos e da cidade do México, Ayomide deparou-se com a produção das fronteiras como
realidades rigidamente demarcadas, protegidas e policiadas, diante das quais foi identificada
como uma ameaça, desde suas marcas de gênero, raça, classe e pertencimento nacional. Na
interação com os funcionários dos aeroportos, ela foi produzida como uma espécie de alteridade
radical, de impossível compreensão e interlocução: no hablo inglês4. Nesse sentido, não
obstante o efeito de robustez das fronteiras, os encontros entre Ayomide e os distintos
funcionários apresentavam-se como interações que demarcavam, material e afetivamente
(NAVARO-YASHIN, 2007), as fronteiras de Estados de práticas arbitrárias. Aos funcionários
dos aparatos de controle não era necessário que fornecessem qualquer justificativa legal para a
sua detenção. Ao contrário, era da arbitrariedade e aparente aleatoriedade das suas práticas,
assim como do invocar da autoridade do Estado, que decorria a eficácia daqueles aparatos.
Nos trajetos de Ayomide, justapunham-se também inúmeras imaginações. Nesse
aspecto, sair de Lagos para estudar e viver o amor nos Estados Unidos mobilizava um território
imaginado através das possibilidades econômico-afetivas que nunca se viveu, mas de que se
ouvia falar, assistia, consumia e sonhava. Mobilizava também uma África do Sul marcada pelo
apartheid não apenas como narrativa histórica, mas no campo das possibilidades de vivência.
Se do Brasil Ayomide nada conhecia além das novelas, também esse hiato implicava em
imaginações outras: na oportunidade de começar de novo, de passar um tempo até que se
encontrasse alguma possibilidade de seguir viagem ou mesmo de refazer os planos a longo
prazo. Imaginações novamente atualizadas, entretanto, quando da emergência de crises diversas
que levaram ao adiamento e mesmo ao abandono de alguns desses planos. Crises manifestas na
impossibilidade de obter documentos e revalidar certificados, assim como no atraso de cada um
dos passos do processo, de que não era possível nem mesmo prever o fim. Nesse sentido,
considerar o refúgio no Brasil tampouco entrou na trajetória de Ayomide como uma mera
contingência, implicando na relação com um regime transnacional de gestão e de controle dos
trânsitos e das vidas – relações que, por sua vez, configuram o objeto central deste trabalho.
Esta tese investiga a produção da categoria do refúgio em distintos âmbitos de
governamentalidade. Nela, pergunto sobre os modos de administrar e governar os trânsitos de
4

No que se refere às padronizações e grafias utilizadas no texto, optei pelo itálico para destacar expressões
estrangeiras, além de termos e noções conceituais construídas a partir do campo e do diálogo com a literatura. São
termos que adquirem, portanto, um significado particular para a tese e que, considerei, merecem ênfase. Destaco
entre aspas as citações bibliográficas, as citações, termos e expressões reproduzidos a partir das entrevistas e das
interações cotidianas com as/os participantes da pesquisa, assim como os trechos e termos retirados de publicações
institucionais, de documentos oficiais e de outros documentos confiados a mim durante o trabalho de campo.
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pessoas que recorreram à solicitação de refúgio como alternativa de permanência no país em
especial entre os anos de 2015 e 2018. Identifico, nesse período, distintas estratégias no sentido
de governar através das crises, perguntando como os próprios relatos que versam sobre a
existência de uma “crise sem precedentes” fazem um trabalho no sentido de administrar pessoas
e trânsitos entre fronteiras. Analiso ainda como essas técnicas de gestão e os processos de
subjetivação a elas vinculados são atravessados por categorizações de gênero, raça, sexualidade
e pertencimento nacional.
Em especial a partir do ano de 2012, a temática do refúgio passou a atrair uma
atenção pública crescente no Brasil, ocupando espaço significativo nas mídias jornalísticas, as
quais referiam-se às chegadas de pessoas provenientes de países como Haiti e Síria como
“emergências” ou “crises humanitárias”. Proliferavam-se também pesquisas as quais, em
conformidade com a interpretação de que essas mobilidades constituíam crises, perguntavamse sobre as causas daqueles trânsitos e denunciavam o abandono do Estado no que se refere às
políticas públicas voltadas a essas populações. Já nos anos seguintes, essas mobilidades
ganharam ainda mais heterogeneidade, com a intensificação dos ingressos de pessoas
provenientes de Angola, República Democrática do Congo, Senegal, Cuba e Nigéria, além da
intensa entrada, pelas fronteiras terrestres, de nacionais venezuelanos, algum tempo depois.
O meu interesse na temática do refúgio surgiu, em um primeiro momento, a partir
justamente da proliferação dos relatos que alinhavavam as intensas crises que atravessavam
essas mobilidades a algo vocalizado como um abandono do Estado frente às necessidades
documentais e de subsistência das pessoas refugiadas. Essas narrativas operavam como
denúncias, expondo as dificuldades que refugiados e solicitantes enfrentavam no que se referia
aos processos de regularização documental, além das precariedades habitacionais, alimentares,
educacionais e trabalhistas que atravessavam seu cotidiano. Uma situação de precariedade
devida, segundo os relatos de pessoas refugiadas, de funcionários das organizações da
sociedade civil, de pesquisadores e de ativistas de direitos humanos, ao abandono “do poder
público”, “do Estado” ou “do Brasil”. Diante desse abandono, apontava-se que o trabalho que
deveria estar sendo feito pelo Estado havia passado às mãos das organizações religiosas, as
quais trabalhariam no sentido de oferecer abrigo, assistência jurídica, cursos e auxílios diversos
no vácuo das práticas estatais. O meu interesse voltou-se, então, considerando as inúmeras
vozes que falavam sobre essas precariedades, aos processos de gestão das crises, assim como
às intervenções desenhadas como soluções e interpostas ao cotidiano dessas populações.
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Outro interesse correlato era a atenção dispensada a um grupo que, notadamente,
ocupava um espaço de destaque em distintas matérias jornalísticas e trabalhos acadêmicos: as
“mulheres refugiadas”. Chamou minha atenção a quantidade de conhecimento que vinha sendo
produzido em torno dessa categoria, assim como o volume de projetos direcionados a esses
sujeitos, em especial da parte das agências internacionais e das organizações humanitárias. Em
parte desses relatos, as “mulheres refugiadas” eram produzidas como um grupo um tanto
homogêneo, não obstante a incessante referência a uma “diferença” ou “diversidade” que as
constituiria. Interessou-me, nesse sentido, inquirir sobre a produção e instrumentalização dessa
categoria em distintos âmbitos de governo, objetivando, com o amparo das produções críticas
dos estudos feministas interseccionais, indagar sobre a produção mútua entre gênero e refúgio.
A partir do interesse inicial nesses relatos foi possível formular as questões centrais
que nortearam a pesquisa: Como se configuram as políticas e as relações institucionais voltadas
às populações refugiadas em um contexto de crises? Que trabalho os relatos sobre as crises
estão fazendo no que se refere à gestão dos trânsitos entre fronteiras e à administração cotidiana
dessas mobilidades na cidade de São Paulo? Como as linguagens de gênero e nação, articuladas
a processos de racialização, estão sendo operacionalizadas nessas gestões e qual o seu papel no
governo das mobilidades contemporâneas? Em que medida essas linguagens são também
acionadas por refugiadas e solicitantes de refúgio em seus planos de mobilidade e em suas
negociações institucionais? Como é possível às pessoas “administradas” acionarem sua agência
a partir das intervenções voltadas a essas populações?
Para responder a essas perguntas, realizei uma pesquisa etnográfica centrada nos
trajetos e trajetórias (TOGNI, 2014) de pessoas em situação de refúgio e de solicitantes de
refúgio na cidade de São Paulo5. Pessoas, em sua maioria, então recém-chegadas ao país e de
perfis bastante heterogêneos. Visando captar as relações institucionais que atravessavam esses
trânsitos, acompanhei, entre os anos de 2016 e 2017, o cotidiano de um abrigo para migrantes
e refugiados no centro da cidade, a Casa do Migrante da Missão Paz. Acompanhei também,
durante os anos de 2017 e 2018, a rotina do escritório do órgão estatal responsável por deliberar
sobre as solicitações de refúgio, o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE).

5

Paula Togni (2014) aponta as diferenças que atravessam as etnografias que trabalham com as trajetórias, daquelas
etnografias centradas no método biográfico ou nas “histórias de vida”. Enquanto as últimas seriam entendidas
como "sequencias cronológicas e lógicas de acontecimentos e ocorrências" (p.11) ao longo de toda a vida de um
indivíduo, o trabalho com as trajetórias prioriza os percursos e caminhos, ou posições ocupadas pelos sujeitos em
uma determinada janela temporal. Já os trajetos incluem, na perspectiva de Togni, os deslocamentos cotidianos
das pessoas, incluindo não apenas trajetos transnacionais como também através dos espaços das cidades.
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Das normativas e políticas
A definição do refugiado adotada pela legislação brasileira segue as diretrizes do
ACNUR, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, e tem como órgão de decisão dos
processos o CONARE, um aparelho que funciona no âmbito institucional do Ministério da
Justiça e que teve a sua criação prevista na legislação brasileira do refúgio, a lei nº 9.474 de 22
de julho de 1997 (BRASIL, 1997) 6.
A lei do refúgio surgiu tardiamente no país com o objetivo de definir os mecanismos
de implementação do Estatuto dos Refugiados da ONU. Os instrumentos normativos que ainda
hoje conduzem o regime internacional para refugiados remontam à criação do ACNUR, em
janeiro de 1951, e à redação de uma Convenção para refugiados em julho daquele mesmo ano.
A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (UNHCR, 1951) deu suporte a toda uma
legislação que produziu os refugiados como uma categoria de sujeitos de direitos. A Convenção
restringiu, entretanto, a aplicação do termo “refugiado” àqueles que sofreram perseguição “em
consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951” no território
europeu. Ou seja, aos europeus que se deslocaram em função da Segunda Guerra Mundial. O
contexto era, então, de Guerra Fria, e algumas pesquisas enfatizam que os interesses, em
especial dos norte-americanos, na formulação da Convenção, perpassavam o controle sobre a
situação dos deslocados do regime comunista oriundos do Leste Europeu (ANDRADE, 2006).
O Brasil comprometeu-se com a ratificação da Convenção de 1951 no ano de 1960,
adotando também a cláusula restritiva à aplicação da definição do refugiado, pela qual o país
receberia apenas pessoas vindas do território europeu. Os refugiados que chegavam ao país
após a Segunda-Guerra eram, em sua maioria, selecionados em projetos de reassentamento por
“missões de seleção” organizadas pelo governo brasileiro, em países em que estes já viviam
como refugiados, em especial em campos administrados pelo ACNUR. Julia Bertino Moreira
(2012) aponta que a missão entrevistava e avaliava os refugiados “com potencial para serem
integrados” à sociedade brasileira. A política nacional pautava-se então, segundo diretrizes do
próprio Ministério das Relações Exteriores, na prerrogativa de escolher, dentre os refugiados,

6

A lei do refúgio define que será reconhecida pelo governo brasileiro como refugiada toda pessoa que: I - devido
a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas
encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; II - não
tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira
regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada
violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.
(BRASIL, 1997).
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aqueles que possuíssem “aptidões e requisitos mínimos” em consonância com a legislação
migratória nacional (ANDRADE, 2017).
Não obstante a ratificação da Convenção, o ACNUR apenas passou a atuar no país,
de acordo com pesquisas que fazem uma retomada histórica do período, a partir da chegada dos
exilados das ditaduras latino-americanas (MILESI; SPRANDEL, 2004; MOREIRA, 2012).
Ainda assim, não havia escritórios próprios da agência no país e apenas três representantes
atuavam no Rio de Janeiro, no espaço do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD). Esse período histórico é apontado também pelas pesquisas como um momento de
intensificação das ações de atores “não-estatais”, em especial das organizações religiosas
transnacionais, com o objetivo de prover assistência aos sul-americanos em trânsito, com
destaque para a Caritas Arquidiocesana, organização católica oficializada como parceira
operacional do ACNUR e que passou a receber fundos para assistir os refugiados no país.
A atuação da Caritas no período ditatorial é acionada até hoje como justificativa
para o papel central que a organização ocupa nas atividades de assistência a refugiados
promovidas pelo ACNUR, assim como em sua participação ativa no CONARE, como
representante da “sociedade civil” (HAMID, 2012). O trabalho das entidades confessionais,
como a Missão Paz, é também central no que se refere ao acolhimento e assistência, além de
ter um peso significativo nas disputas políticas e institucionais. Àngela Facundo (2014) referese a essa narrativa como um “mito fundador” das relações institucionais para refugiados
vigentes no país, com efeitos nas políticas implementadas contemporaneamente. É importante
enfatizar, entretanto, que no período ditatorial ainda não havia uma legislação nacional
específica ou equipamentos estatais voltados ao refúgio.
No ano de 1982 instalou-se um escritório próprio do ACNUR pela primeira vez no
país, na cidade do Rio de Janeiro. A agência passou então a expedir um documento para os
refugiados, com a supervisão da Polícia Federal (ANDRADE, 2017). Se o “mito fundador”
(FACUNDO, 2014) consolidava a posição da Caritas como a organização competente na
assistência aos refugiados, também as negociações do ACNUR no que se refere às atribuições
e procedimentos que deveriam caber ao Estado brasileiro nas discussões sobre a produção de
normativas nacionais (o poder público, na visão do ACNUR, deveria se apropriar dos
mecanismos de admissão e gestão dessas mobilidades) consolidava a sua posição frente ao
“problema”. A partir do seu estabelecimento no país, o ACNUR passa a reivindicar um lugar
de mentoria e de expertise técnica, recomendando que o governo brasileiro adotasse a definição
de refugiado que compreendesse não apenas o já estabelecido na Convenção de 1951 e no
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Protocolo de 1967 (UNHCR, 1967) – o qual retirou a restrição geográfica e temporal, como
também a definição utilizada na Declaração de Cartagena de 1984 (UNHCR, 1984), a qual
estabeleceu que seriam refugiados também aqueles em situação de “grave e generalizada
violação de direitos humanos”. Andrade (2017) aponta que essa definição era defendida pelo
ACNUR como adequada aos países do cone sul de uma maneira geral. É patente que a ONU
reservava então e também contemporaneamente, ao Brasil e aos demais países latinoamericanos, um lugar determinado nas chamadas políticas de acolhimento e de seleção, assim
como uma função específica na gestão transnacional de refugiados, incentivando que suas
práticas e normas internas contemplassem definições mais amplas e inclusivas do que aquelas
implementadas a partir da realidade dos países do norte global.
O país retirou a reserva geográfica apenas no ano de 1989, com o decreto nº 98.602
(BRASIL, 1989). A partir de então, podiam ser enquadradas como refugiadas também pessoas
de origem não-europeia. Em 1991, com a portaria interministerial nº 394 (BRASIL, 1991), ficou
estabelecido o dispositivo jurídico que normatizava os procedimentos para a solicitação e
concessão do refúgio, mas a lei brasileira do refúgio apenas foi promulgada em 1997. Julia
Bertino Moreira (2012) aponta que o ACNUR participou ativamente desse processo, tanto no
que se refere aos aspectos político-diplomáticos, ou seja, através da incidência na tramitação do
projeto de lei, como também aos aspectos “técnicos”, ou seja, de redação do texto. O anteprojeto
de lei foi redigido pelo ACNUR e submetido ao MRE e ao MJ. Segundo José Henrique Fischel
de Andrade (2017), a inspiração para a redação veio das diretrizes da agência da ONU e da Lei
do Asilo então vigente em Portugal7. A legislação, aprovada após um intenso debate político,
contemplou a definição comumente denominada pelos agentes e pelos pesquisadores do refúgio
como “ampla”, a qual compreendia a acepção da já citada declaração de Cartagena.
Até antes da promulgação da legislação do refúgio, a permanência dos ingressantes
no país pautava-se exclusivamente no Estatuto do Estrangeiro (BRASIL, 1980). Com o
estabelecimento de uma lei específica, delimitava-se também um sujeito de direitos a ser
administrado por um regime regulatório distinto daquele destinado aos “estrangeiros”, ou aos
“migrantes comuns”. A legislação do refúgio estabeleceu ainda um aparato administrativo
responsável pela gestão dessas políticas, o CONARE, que passou a atuar na alçada do MJ e em
conjunto com outros entes do próprio executivo e agentes da chamada sociedade civil na

7

Fischel de Andrade é duplamente autor dessa história considerando que, além de pesquisador do refúgio, também
redigiu o primeiro anteprojeto do que veio a ser a lei enquanto exercia a função de Oficial de Proteção do escritório
do ACNUR em Brasília.
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condução do processo de elegibilidade de refugiados. No mais, a Polícia Federal consolidou-se
também como uma instituição central no governo dessas mobilidades, atuando desde as
discussões que envolviam a promulgação normativa até a implementação das políticas de
admissão.
Inúmeros agentes de governo e funcionários desse regime, alguns deles também
pesquisadores, consideram a lei brasileira um exemplo de legislação avançada, como aponta
Àngela Facundo (2014). Não obstante, desde a promulgação da lei do refúgio, grande parte das
pesquisas vêm mostrando uma espécie de descompasso entre uma narrativa humanitária oficial
e políticas de assistência deficitárias, quando não inexistentes. Quando observamos, entretanto,
a atuação dessas instituições em uma perspectiva histórica, é possível identificar que a retórica
da precariedade e da impossibilidade de realizar essa gestão como se deveria perpassa os relatos
dos agentes do refúgio em distintos momentos do seu trabalho.
Com destaque, retornando a meados dos anos de 1990, período em que, segundo
apontam alguns pesquisadores (ANDRADE; MARCOLINI, 2002; MOREIRA, 2012) se
formula um discurso oficial de acolhimento e humanitarismo relativo aos refugiados, com a
consolidação desses sujeitos como detentores de direitos necessitados de proteção humanitária,
delineia-se também a narrativa de que não havia uma estrutura adequada para que o ACNUR
processasse as solicitações de refúgio. Da sua parte, o governo brasileiro alegava que não
poderia lidar com a questão sem os recursos do ACNUR. A solução sugerida para a superação
do “problema” constou no Plano de Ação do ACNUR para o caso dos angolanos no Brasil, de
19938. O documento afirmava que seria necessário “reduzir a dependência dos refugiados”
(considerando que alguns dos programas do ACNUR funcionavam com a promoção de auxílio
financeiro a refugiados sob seu mandato), por considerar que o auxílio seria um fator de
incentivo à migração. O documento enfatizava ainda a necessidade de “autossuficiência” e da
“exploração de possibilidades de integração local” (ANDRADE, 2017).
É bastante esclarecedor que conste no plano da organização a diretiva do
desincentivo ao auxílio material, referindo-se às pessoas geridas por esse aparato como
“dependentes”. Já então, portanto, delineavam-se relatos sobre as precariedades impostas tanto
à atuação das agências e do poder público, como também às próprias pessoas em refúgio. Se,
naquele momento, os relatos sobre as crises foram instrumentalizados no sentido de pressionar
8

O documento, intitulado Plan of Action for UNHCR in Brazil for the Angolan/Zairian and smaller caseload for
1993, consta como anexo de um memorando do ACNUR datado de 7 maio 1993 e foi acessado por Andrade
(2017).
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o governo brasileiro a assumir a responsabilidade pela criação de uma estrutura institucional
própria, eles permaneceram, mesmo após a criação dessa estrutura e permanecem ainda
contemporaneamente, como uma justificativa para as distintas precariedades, demoras e
ineficiências que atravessam as suas administrações cotidianas. Esses relatos, além de versarem
sobre as crises impostas aos trânsitos de refugiados e aos aparelhos de gestão, produzem
também diagnósticos que alocam nos próprios refugiados, ou em sua “dependência”, as causas
dessas crises, estabelecendo a necessidade de que estes sejam “autossuficientes” ou
“autônomos”, ou seja, de que não possam contar com o auxílio financeiro do Estado.
Faço esse breve apanhado histórico relativo ao delineamento das normas e políticas
do refúgio no contexto brasileiro para introduzir meus argumentos centrais, considerando que,
ao longo da tese, analiso a fundo como os relatos sobre as crises e sobre a existência de uma
relação de “dependência” servem às maneiras de governar das organizações e do “poder
público”. Argumento que as políticas do refúgio no Brasil se fazem presentes na enunciação
mesma da sua ausência e na produção de seus loci institucionais como espaços de desordem e
precariedade. Nessa produção, as crises, mais do que efeitos colaterais, são elementos centrais
de governo, além de instrumentos de intervenção sobre populações e territórios. Aponto ainda
que essas intervenções operam a partir de linguagens de gênero articuladas a raça, sexualidade
e pertencimento nacional, produzindo relatos sobre autonomia e liberdade – relatos centrais na
gestão dos trânsitos de pessoas por entre as fronteiras nacionais, sociais e imaginativas.

Diálogos: gênero, refúgio e mobilidades transnacionais
Como aponta Liisa Malkki (1995), “os refugiados” estão longe de ser um domínio
natural ou objetivo do conhecimento antropológico. Mesmo quando voltamos nosso olhar ao
que se convencionou chamar “mobilidades forçadas”, nos deparamos com um amplo espectro
de motivações e situações em que se engajam os sujeitos em trânsito. É importante considerar,
nesse aspecto, e como alertam Isadora Lins França e Arthur Fontgaland (2020, p. 50) que no
que se refere às experiências concretas dos sujeitos e às suas trajetórias particulares, “as
distinções entre imigrantes e refugiados podem ser muito mais tênues do que quer o universo
dos direitos”. Os autores reconhecem assim que as experiências e trajetórias são impulsionadas
por causas políticas, econômicas, afetivas e imaginativas muito diversas. A utilidade analítica
do termo está, portanto, não na categorização de uma espécie de “essência” e nem mesmo de
uma “experiência refugiada” compartilhada por determinados sujeitos (MALKKI, 1995), mas

32

no que diz respeito ao seu acionamento contextual por/em distintos planos institucionais, legais,
sociais e morais.
Durante a construção do objeto desta tese, ainda na elaboração do projeto de
pesquisa, a minha preocupação era delimitar os “sujeitos refugiados” a que me referia. Me
incomodava o que pensava ser uma incapacidade minha no sentido de restringir a etnografia a
uma nacionalidade ou a uma comparação entre duas nacionalidades, em especial após ser
confrontada inúmeras vezes com essa pergunta. Ao mesmo tempo, a delimitação a partir do
pertencimento nacional parecia não se adequar à heterogeneidade das vivências e dos trânsitos
das pessoas com as quais estava tendo contato nas minhas incursões em campo. Percebi então
que não restringir as relações etnográficas da pesquisa a uma ou a outra nacionalidade devia ser
uma escolha metodológica. Isso porque o pertencimento nacional é uma dentre outras
categorias de diferenciação que atravessam as mobilidades e que são o centro de atenção
analítica desta tese.
Em uma reflexão correlata, procurei fugir do que alguns autores identificam como
“nacionalismo metodológico”, presente em parte das pesquisas sobre mobilidades. O
nacionalismo metodológico, como conceitualizado por Wimmer e Glick-Schiller (2003) é a
naturalização do Estado-nação nas pesquisas. Trata-se de uma orientação metodológica que
trata a nacionalidade como uma categoria apriorística, a partir da qual se busca inferir um
compartilhamento de atributos culturais colados a uma suposta origem e pertencimento
nacional comuns (TOGNI, 2014). Nessa chave analítica, que pude observar em parte dos
trabalhos que se propõem a analisar as experiências de refúgio, identificações como refugiados
sírios ou refugiadas congolesas parecem adquirir, por vezes, o caráter de categorias identitárias
quase naturalizadas, como se estivessem fora da história e das relações de poder. Resgato,
assim, a importância da consideração da nacionalidade e do próprio refúgio como categorias
acionadas contextualmente pelos sujeitos e como, portanto, fenômenos processuais. É por essa
razão que apresento os termos referentes a essas categorizações em itálico ao longo de todo o
texto.
Busco também pensar esses trânsitos de um modo mais abrangente, inspirada em
trabalhos recentes que se propõem analisar os deslocamentos de pessoas, objetos e marcas
simbólicas que ocorrem em e através de diferentes territórios e em múltiplas escalas
(FELDMAN-BIANCO, 2015). Me inspiro em pesquisadoras/es que se dedicam a pensar as
relações entre processos de mobilidade e produção de desigualdades que não se restringem
apenas às migrações transnacionais e ao refúgio, tendo como preocupação o tráfico de pessoas
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e os mercados do sexo (PISCITELLI, 2008b, 2013a; PISCITELLI; LOWENKRON, 2015;
SALES, 2018) os trânsitos possibilitados a partir das prisões (BUMACHAR, 2016;
PADOVANI, 2015), os desaparecimentos de pessoas (FERREIRA, 2011) ou mesmo a
circulação e a violência policial nas favelas e periferias (FELTRAN, 2008; OLIVEIRA, 2014;
VIANNA; FARIAS, 2011), isso apenas para citar alguns exemplos.
Da mesma maneira, com o avançar da pesquisa, tendo já entrado em contato com
os relatos de solicitantes de refúgio, percebi a importância de incorporar não apenas a literatura
que se debruça sobre as categorizações de gênero interpostas aos atravessamentos entre
fronteiras, transnacionalidades e nacionalismos, como também o corpo de conhecimento que
versa sobre as administrações e o fazer cotidiano do Estado (CASTILHO; LIMA; TEIXEIRA,
2014; LIMA, 2002; LUGONES, 2009; SOUZA LIMA, 2014; VIANNA, 2002a; VIANNA;
LOWENKRON, 2018a). Com a preocupação de considerar as distintas escalas analíticas,
incorporei também parte da literatura que tem como objeto central o governo nas margens das
cidades e os deslocamentos entre legalidades e ilegalidades nas práticas cotidianas (FELTRAN,
2010; PADOVANI, 2018; TELLES; CABANES, 2006; TELLES; HIRATA, 2007a). Vi, na
articulação entre esses campos, uma maneira de contornar as dificuldades inerentes à proposta
de investigar o problema a partir de escalas diversas e de planos tão distintos quanto as
fronteiras nacionais, as fronteiras sociais e imaginativas, além das disposições legais nacionais
e supranacionais e suas manifestações concretas, observadas a partir das relações ordinárias
entre solicitantes e as administrações do refúgio.
O exercício realizado nesta tese foi o de colocar em um mesmo plano de análise as
relações entre localidades geográficas e aparelhos institucionais que operam em escalas
distintas, sejam elas transnacionais, locais ou no âmbito das interações entre pessoas. Considero
que é impossível pensar nessas mobilidades sem considerar, para além dos atravessamentos das
fronteiras nacionais, também nos trânsitos dos sujeitos através dos territórios da cidade e na
circulação de imaginários e discursos que as informam e qualificam. Nesse sentido, é
importante considerar as lógicas globais/locais das conexões transnacionais (SCHILLER;
ÇAGLAR, 2008). Isso porque é nessa articulação entre distintos planos e escalas, marcada tanto
por relações de violência e ruptura operacionalizadas nos regimes de mobilidades (GLICK
SCHILLER; SALAZAR, 2013), quanto pelas relações de afeto e ajuda (PISCITELLI, 2013a)
que viabilizam os trânsitos, que as relações transnacionais são negociadas.
É importante enfatizar ainda que os relatos e trajetórias que apresento em maior
profundidade vieram do contato com mulheres, em especial pelo meu interesse em acompanhar
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a produção de gênero que atravessava as políticas e ações humanitárias na cidade. Isso se deu
não porque eu defenda que gênero seja sinônimo de mulheres, mas porque pude observar que
as tecnologias de gênero que pautavam as ações dos projetos transnacionais e locais giravam,
majoritariamente, em torno da produção das “mulheres refugiadas” como sujeitos de direitos e
de intervenção. Tecnologias que delimitavam políticas e ações assistenciais em vários âmbitos
de governo.
Uma extensa literatura reconhece a importância de considerar a articulação entre
gênero, raça, sexualidade, classe e pertencimento nacional nos estudos sobre mobilidades,
apontando que não é possível entender os atravessamentos de fronteiras sem uma análise dos
processos de diferenciação e de hierarquia decorrentes das localizações sociais (MAHLER;
PESSAR, 2001) dos sujeitos em trânsito. É importante ressaltar que tanto as teóricas feministas
quanto a produção relativa às migrações internacionais têm se ocupado já há tempos dessa
articulação.
Primeiramente, em especial durante a década de 1980, a principal preocupação dos
trabalhos era contemplar e visibilizar a presença das mulheres no fenômeno migratório,
considerando o diagnóstico de que as mobilidades delas seriam invisibilizadas nas pesquisas
que se ocupavam do fenômeno. O objetivo era enfatizar a importância das experiências das
mulheres nos deslocamentos, em especial suas contribuições nos processos econômicos, no
mercado de trabalho e nos arranjos familiares. Priorizava-se então, como eixo analítico, o
suposto da “feminização das migrações”, enfatizando as especificidades das experiências das
mulheres nas dinâmicas migratórias (BOYD; TAYLOR, 1986; MOROKVAŚIC, 1984).
Já entre o final da década de 1990 e o início da década de 2000, diversas
pesquisadoras passaram a enfatizar que, para compreender a articulação entre as relações de
gênero e os processos migratórios era necessário não apenas reconhecer a importância
proporcional ou a contribuição econômica das mulheres em trânsito, mas considerar as
redefinições dos discursos e das práticas de gênero nesses processos (ASSIS; KOSMINSKY,
2007). Com essa inspiração, desenvolveu-se um corpo de análises preocupadas com os fluxos
migratórios de mulheres do chamado “Sul Global” para o “Norte Global”. Parte dessa literatura
reflete sobre a alocação das mulheres nas áreas econômicas do trabalho doméstico e do trabalho
de cuidado, nas chamadas “correntes globais de cuidado e afeto” (EHRENREICH;
HOCHSCHILD, 2004). Essas pesquisas preocupam-se ainda com o papel das mulheres
enquanto integrantes de famílias transnacionais, em especial no que se refere à maternidade
exercida entre localidades distintas do globo (PARREÑAS, 2001). Outras análises perguntam-
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se sobre o papel das mulheres enquanto agentes centrais nos fluxos econômicos globais
(SASSEN, 2000).
Já em um momento posterior, outro rico grupo de trabalhos, produzidos no contexto
brasileiro, trata dos deslocamentos de mulheres para países europeus apontando as
complexidades que envolvem os trânsitos de sujeitos imbricados seja nos mercados do sexo,
nos mercados matrimoniais ou ainda que se inserem em trocas afetivo-sexuais outras, sempre
considerando os processos de agência e as diferenciações e hierarquias relativas aos
posicionamentos sociais e globais dos sujeitos (ASSIS, 2007; PAVAJEAU DELGADO, 2018;
PISCITELLI, 2007, 2008a, 2013a; TEIXEIRA, 2008; TOGNI, 2014). Outras pesquisas têm se
debruçado sobre os trânsitos possibilitados a partir das tramas institucionais que incidem nas
relações afetivo-prisionais, chamando atenção para as porosidades que caracterizam as prisões
e o caráter transnacional das trocas maternas e afetivas (BUMACHAR, 2016; PADOVANI,
2015).
Uma importante contribuição de parte da literatura feminista que se preocupa com
as articulações de gênero no contexto das mobilidades entre fronteiras – contribuição esta
ressaltada por Piscitelli (2013b), é a consideração dos efeitos sobre esses deslocamentos da
articulação entre as categorias de gênero, classe, nacionalidade, sexualidade e os processos de
racialização. Nesse marco, que configura uma aproximação entre as análises interseccionais e
os estudos transnacionais, o gênero, longe de ser uma categoria de análise restrita aos “estudos
sobre mulheres”, aparece como um estruturante dos projetos, dos desejos e da imaginação dos
sujeitos. O gênero passa a ser trabalhado, também, por autoras como Anne McClintock (2010),
Chandra Mohanty (1984), e Adriana Priscitelli (2008c, 2013a) como uma categoria estruturante
dos imaginários e das práticas de produção de corpos e territórios: uma premissa que lança luz
às relações de poder assimétricas fundamentadas nas articulações entre categorias de
diferenciação que informam os trânsitos. Trata-se de uma inflexão analítica central nas análises
que se debruçam sobre a produção de territórios e corpos a partir das relações tecidas entre
fronteiras, assim como nos processos de governo e de gestão que incidem nessas mobilidades.
Piscitelli (2013b) pondera que o termo “transnacional” foi apropriado de muitas
maneiras, adquirindo diversos sentidos ao longo de sua disseminação pelas correntes
feministas. As primeiras formulações dos feminismos transnacionais apontam que fatores como
os processos de racialização e o capitalismo global posicionam as mulheres em distintas
localizações sociais, considerando as articulações contextuais entre as categorias de diferença.
Autoras como Basch, Schiller e Blanc-Szanton (1994), Inderpal Grewal e Caren Kaplan (1994),
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assim como Aihwa Ong (1999), consideram as inserções simultâneas dos sujeitos em trânsito
e sua transgressão das fronteiras nacionais, ultrapassando o paradigma do Estado-Nação
reificado como o foco analítico que caracterizava os estudos migratórios ou migration studies
até então. Grewal e Kaplan (1994) defendem o uso do termo “transnacional” em detrimento do
termo “internacional”, considerando que o último estaria baseado nas configurações dos
Estados-nação como entidades soberanas. Já a perspectiva transnacional, em sua visão,
possibilitaria que as pesquisas considerassem a circulação desigual de aspectos culturais e de
capital, além da agência dos sujeitos em mobilidade.
Aihwa Ong (1999) se aproxima também das análises de Grewal e Kaplan (1994),
na medida em que considera os aspectos culturais e os fluxos de capital em sua relação com os
fluxos populacionais. As análises dessas autoras contemplam a articulação entre os Estadosnação e o capitalismo através das práticas transnacionais e imaginativas de um dito “sujeito
nômade” e as condições que possibilitaram a sua flexibilidade em termos de posicionamento
social e geográfico, relacionadas aos regimes de família, de Estado e capital. Na perspectiva de
Ong, mas também de Grewal e Kaplan, os processos culturais e econômicos estão sempre
imersos em regimes de poder estruturados contextualmente. O conceito de transnacionalidades
de Ong vai além das conceitualizações anteriores na medida em que leva em conta a produção
recíproca entre gênero, raça, classe, etnia e nação nos processos de acumulação de capital
impulsionados pelo atravessamento de fronteiras.
O lançamento do volume Gendered Geographies of Power (MAHLER; PESSAR,
2001), consistiu em um marco nas discussões sobre como o gênero opera nos contextos
transnacionais. A partir da construção da noção de “geografias de poder marcadas por gênero”,
Mahler e Pessar (2001) refinavam as reflexões sobre o papel do gênero nos processos de criação
e transformação dos espaços transnacionais. Na apresentação ao volume, as autoras definem os
espaços transnacionais como aqueles que estão ancorados em, mas que ultrapassam o âmbito
das fronteiras de um determinado Estado-nação. O transnacional é pensado nessas reflexões
como um processo. Um processo que considera, para além da dimensão espacial, as dimensões
de poder das interações entre sujeitos. O termo "geografias" contempla, nas formulações de
Mahler e Pessar, as distintas formas pelas quais o gênero opera simultaneamente em múltiplas
escalas espaciais e planos sociais (por exemplo, o corpo, a família, o Estado) nos espaços
transnacionais. Outro importante constructo formulado pelas autoras, o de “localizações
sociais”, refere-se às posições ocupadas pelos sujeitos dentro das hierarquias de poder que
operam por fatores estruturais relacionados a aspectos políticos, históricos, econômicos,
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geográficos, entre outros. Sua formulação contempla ainda os aspectos relacionais desses
movimentos, considerando os trânsitos de sujeitos que não cruzaram materialmente as
fronteiras dos Estados-nação.
As contribuições expostas indicam os avanços do trabalho com o gênero como uma
categoria de diferenciação que assume significados específicos e contextuais segundo a sua
intersecção e articulação com outras categorias de diferença (PISCITELLI, 2008c; TOGNI,
2014). Os principais avanços proporcionados pelos trabalhos que consideram os deslocamentos
transnacionais em seus aspectos interseccionais, nesse sentido, referem-se ao reconhecimento
da centralidade dos processos relacionais em que se engajam os sujeitos que ocupam
posicionamentos sociais específicos segundo categorias, por sua vez, ressignificadas no curso
dos seus próprios trânsitos e trajetórias. Esse conjunto de trabalhos aproxima, assim, as
perspectivas transnacionais das reflexões ditas “pós-coloniais”, uma justaposição que permitiu
que as feministas lançassem um olhar mais qualificado sobre as relações raciais, de sexualidade
e de classe, não apenas como categorias entrelaçadas, mas enquanto conceitos que circulam e
operam de maneiras distintas contextualmente.
Nesse registro, o trabalho de Chandra Mohanty (1984) é um dos pioneiros em sua
contestação do gênero como a única ou privilegiada base para a reivindicação de direitos – uma
prerrogativa até então dominante nos feminismos brancos e que resultava em uma invisibilidade
das relações entre o gênero e outros marcadores. A grande contribuição de Mohanty para os
estudos sobre mobilidades é mostrar que os distintos posicionamentos das mulheres, marcados
contextualmente por assimetrias de gênero, raça e classe, tornam-se visíveis especialmente a
partir do atravessamento das fronteiras. Mohanty denuncia a impossibilidade de se falar em
“mulher do terceiro mundo” como uma categoria estática e trans-histórica, caracterizada pela
opressão. A autora enfatiza a necessidade de entender que não há uma identidade coerente entre
mulheres através ou mesmo dentro de uma determinada cultura, uma espécie de categoria
anterior às relações sociais. Considerando os posicionamentos globais das nações e suas
hierarquias geopolíticas, à visão de uma mulher do “terceiro mundo”, a que corresponderiam
opressões e vitimizações decorrentes de sua posição indistintamente subordinada, opor-se-ia o
ideal de uma mulher emancipada e livre de opressão. Enquanto a este segundo grupo
corresponderia uma imagem ativa e empoderada, ao primeiro restaria ocupar o lugar de uma
vítima passiva ideal, a ser libertada pelos projetos emancipatórios liberais. Um projeto nocivo
por não considerar a heterogeneidade das experiências e dos desejos das mulheres localizadas
discursivamente nesse lugar suposto da opressão.
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Dialogo com essa literatura quando reflito sobre o acionamento das categorias de
diferenciação pelos sujeitos no contexto de projetos e intervenções muito particulares, os quais
articulam linguagens morais relativas a gênero e família, às linguagens salvacionistas dos
humanitarismos. Considerando a importância dessa literatura para a análise que apresento nas
próximas páginas, destaco ainda a possibilidade de trabalhar com as linguagens de gênero que
informam os trânsitos a partir de planos e escalas múltiplos. A minha contribuição para com
este diálogo está na proposta de analisar esses processos em um país “do Sul”, em que relatos
sobre gênero, violência e liberdade operam de maneiras muito particulares a partir de
intervenções pedagógicas que objetivam “integrar” e “empoderar” populações em distintas
escalas de governo. Um projeto que se atualiza não apenas nas fronteiras transnacionais ou no
que se entende como processos de Estado, como também no cotidiano da domesticidade e nas
relações de intimidade. Analisar as relações institucionais do refúgio implica, assim, em um
modo privilegiado de observar a articulação entre esses relatos, além do seu acionamento nos
processos transnacionais, nos processos de feitura de Estado e no governo dos afetos.
Notadamente, os trabalhos pioneiros na consideração das categorizações de gênero
que atravessam o campo do refúgio, produzidos entre meados dos anos de 1980 e o início da
década de 1990, forneciam centralidade analítica às mobilidades das mulheres e às
especificidades das violências e violações de direitos sofridas por elas, violências estas
entendidas como causas diretas dos deslocamentos. O objetivo era dar visibilidade às
mobilidades de mulheres em uma área em que elas não apareciam – uma preocupação bastante
similar àquela das análises voltadas à “feminização das migrações” nos migration studies, não
obstante a inserção da literatura que se debruça sobre a categoria do refúgio em uma área que
se convencionou chamar de refugee studies.
Segundo essas primeiras formulações, das quais destaco o trabalho da antropóloga
Doreen Indra, (1987), a imagem pública do refugiado contemplaria um masculino universal,
ignorando as experiências específicas de refúgio das mulheres. Sua intenção era apontar que o
gênero devia ser levado para o centro das análises sobre a “experiência do refúgio”. Ainda que
eu compartilhe da conclusão dessas primeiras formulações no que se refere à importância de se
considerar as relações de gênero nas pesquisas sobre refúgio, o que encontrei em minhas
incursões etnográficas, contemporaneamente, não foi um silenciamento, mas uma profusão de
relatos sobre “mulheres refugiadas”. Nesse sentido, ao invés de um masculino universal, o que
pude encontrar foi a produção incessante de relatos sobre mulheres em projetos que
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objetivavam produzir subjetividades refugiadas “empoderadas”, “livres”, e contextualmente
mais ou menos próximas das brasileiras.
Em um momento posterior dessa produção, a coletânea Engendering Forced
Migration, também editada por Doreen Indra (1999), é um dos primeiros trabalhos que
advogam pela importância de considerar o gênero de maneira relacional nos estudos sobre
“migrações forçadas”9. Diferente das formulações anteriores, as quais não questionavam a
universalidade das categorias (re)produzidas por agentes do refúgio e por pesquisadores, a
coletânea inaugura uma perspectiva mais crítica, passando a questionar qual seria a utilidade de
categorias “superinclusivas e intransitivas” como “refugiado” e “mulher”, especialmente
quando sua aplicação levaria, muitas vezes, a algo que Indra chama de “análises genéricas” ou
mesmo a programas de assistência os quais, na prática, “não servem bem a ninguém” (INDRA,
1999, p.13). Os trabalhos da coletânea avançam no conhecimento sobre as articulações de
gênero no campo do refúgio na medida em que questionam o engessamento dos pares
refugiado/migrante e origem/destino.
Seguiram-se a essas formulações uma série de trabalhos que se propunham a
investigar as mudanças nas relações de gênero experimentadas por mulheres e homens nos
processos de deslocamento forçado, em especial no reassentamento de refugiados em países da
América do Norte ou nos campos de refugiados localizados nos países “do Sul”. Começando
pelos trabalhos de Lucia Ann Mcspadden e Helene Moussa, (1993) e passando, já na década
seguinte, por autoras como Patricia Pessar (2001), Ruth Healey (2010) e Katarzyna Grabska
(2010), as análises preocupavam-se com as negociações no que se refere às relações de gênero
dentro das famílias, nos campos de refugiados ou mesmo nas modificações dessas relações em
uma comunidade nacional mais ampla, a partir dos deslocamentos e retornos aos países de
origem. Essas autoras apontavam que as negociações entre homens e mulheres poderiam ter o
resultado de proporcionar mais ou menos liberdade e autonomia para elas, em detrimento dos
homens do núcleo familiar ou mesmo dos grupos político-econômicos de uma determinada
unidade nacional. Ruth Healey (2010), por exemplo, em seu trabalho com refugiadas e
refugiados de diversas origens alocados no Reino Unido, afirmava que, ainda que houvesse
negociações muito complexas no que se refere às relações de gênero, as mulheres

A expressão “migrações forçadas” é apresentada por Indra (1999) e por outros autores como mais abrangente do
que a categoria do refúgio, a qual estaria invariavelmente conectada à definição legal do refugiado estabelecida
pelas Nações Unidas. No guarda-chuva das “migrações forçadas” estariam inclusos não apenas os refugiados
políticos, como também deslocados por razões ambientais, econômicas, entre outros.
9
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experienciavam possibilidades de agência “mais limitadas” do que os homens de seu círculo
social nos países de destino.
Enquanto parte dessa produção debruçava-se sobre deslocamentos do “Sul” para o
“Norte Global”, em especial para os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, analisando as
ressignificações dos papéis de gênero entre “comunidades” de origem e de destino, outra parte
direcionava sua atenção às dinâmicas marcadas por gênero nos campos de refugiados
localizados nos países africanos e em outros caracterizados como países de trânsito. Essa é a
principal preocupação de Patricia Pessar (2001) em sua pesquisa com refugiados e retornados
guatemaltecos. Em sua análise desses processos nos campos de refúgio localizados no México,
Pessar reconhece que o gênero opera simultaneamente em múltiplas escalas geográficas,
aplicando o conceito das “geografias de poder marcadas por gênero”, desenvolvido em sua já
citada publicação com Sara Mahler (MAHLER; PESSAR, 2001).
Um outro conjunto de trabalhos analisa as relações de gênero no contexto das
negociações com as agências e organismos internacionais, chamando atenção aos
entrelaçamentos entre práticas de governo e trocas materiais e afetivas no contexto do refúgio.
Com sua pesquisa sobre os arranjos maritais e familiares entre sudaneses dentro e fora dos
campos de refugiados, Katarzyna Grabska (2010) incorpora o gênero como uma categoria
relacional na análise das práticas transnacionais dos refugiados, olhando para as conexões entre
as distintas localizações geográficas, os impactos das migrações dos homens jovens nas
negociações maritais e suas consequências para as mulheres e suas famílias que ficaram nos
campos. Já Lacey Andrews Gale (2007) em sua pesquisa com refugiados provenientes de Serra
Leoa e residentes em campos na Guiné, analisa as relações tecidas dentro dos campos como
formas de acessar meios de sobrevivência administrados e distribuídos pelas organizações
humanitárias. O trabalho mostra distintos arranjos maritais em torno do compartilhamento do
trigo bulgur (triguilho) fornecido pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas
(PMA), justapondo as negociações sobre as definições de parentesco e família utilizadas pela
“comunidade internacional” àquelas transformadas e tecidas pelos próprios refugiados.
Os trabalhos apresentados adensam as reflexões sobre as ditas mobilidades forçadas
por sua complexificação no que se refere à análise das ressignificações dos posicionamentos
sociais informados por relações de poder desiguais e negociadas com distintos atores
transnacionais. Avançam também na consideração das intersecções entre categorias de
diferenciação que vão além do gênero nessas negociações. Ainda que esta tese não trate do
contexto do acolhimento e confinamento de refugiados em campos administrados pelas Nações
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Unidas, entendo que as contribuições dos trabalhos que apresento nesta seção abrem caminho
para pensar o contexto brasileiro, em que determinados trânsitos se entrelaçam em uma malha
de governamentalidade articulada na esfera transnacional, tanto em termos imaginativos como
de produção de subjetividades enredadas ao humanitário, a ponto de serem considerados por
autoras como Vanessa Perin (2014), como um “campo de refugiados sem cercas”. Dialogo com
essa perspectiva ao longo da análise em especial ao mostrar que esses posicionamentos são
negociados e contextuais, o que implica em não reificar, a priori, locais de origem ou de destino
como inerentemente mais ou menos igualitários, ou ainda como mais ou menos violentos ou
propícios a um “empoderamento” das mulheres.
Nesse sentido, também distintas pesquisas no contexto nacional já passam a
considerar a articulação entre gênero e a categoria do refúgio. Parte significativa dos trabalhos
trata das dificuldades encontradas pelas “mulheres migrantes e refugiadas” no que se refere ao
acesso a serviços e políticas públicas em localidades urbanas (ALMEIDA, 2019), assim como
da formação de “redes de sociabilidade” (WEINTRAUB, 2012), analisadas como processos de
inclusão/exclusão social (ZOZZOLI, 2015). Processos considerados, por vezes, como
indicando a prevalência de uma vulnerabilidade específica (VENTURA, 2008). Outra fatia
dessas pesquisas problematiza as categorizações desse regime, considerando as flutuações entre
as categorias migrante/refugiada (CALEGARI, 2014; ROSSA; MENEZES, 2017).
Outros trabalhos consideram as categorizações nacionais, raciais, étnicas e de
sexualidade, em articulação com o gênero, como processos estruturantes nas negociações entre
refugiadas/os e agentes humanitários. Nessa linha, os trabalhos de Ángela Facundo (2014),
Sônia Hamid (2013) e Isadora Lins França (2017) adensam aportes importantes à discussão que
apresento nesta tese. O principal deles refere-se, em aproximação com as contribuições de
Pessar (2001), à consideração dos processos de governamentalidade atravessados por gênero e
sexualidade, e das negociações permeadas por relações de poder desiguais e seus efeitos na
reificação, de um lado, de culturas de opressão, e do outro, de culturas de liberdade. Facundo
(2014) e Hamid (2013) chamam atenção, dentre outras questões, para as maneiras pelas quais
visões dicotômicas sobre locais de origem e locais de destino mais ou menos igualitários podem
contribuir na perpetuação de relações hierárquicas entre nações, assim como, em um âmbito
mais cotidiano, entre “administradores” e “administrados”. Já França (2017) analisa os
processos de produção da categoria “refugiados LGBTI” na articulação entre direitos sexuais e
direito ao refúgio. A autora discute, em diálogo com Eric Fassin (2010), sobre o reforço à noção
de “democracias sexuais” (FASSIN, 2010; FRANÇA, 2017) a partir da utilização instrumental
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das demandas por direitos relativos à sexualidade por determinadas retóricas nacionalistas, com
fins de fechamento de fronteiras.
O aporte desses trabalhos me permite pensar nas relações entre pessoas refugiadas
e agentes institucionais em termos de negociações atravessadas por categorias de diferenças,
acionadas contextualmente em distintas práticas de gestão. Mostro, ao longo da análise, que os
relatos que versam sobre relações de gênero menos igualitárias nos locais de origem de
refugiados falam também sobre categorizações raciais, sexuais, nacionais e sobre a participação
desses relatos em projetos que visam uma determinada “paz social” ou “pacificação”
(OLIVEIRA, 2014). A minha contribuição a esse diálogo vai no sentido de analisar como os
imaginários sobre modernidade, liberdade e amor (ou, mais especificamente sobre a falta destes
em territórios entendidos e produzidos como espaços de violência e brutalidade) operam
estrategicamente na distribuição do refúgio como um bem de salvação (FACUNDO, 2014), no
entrelaçamento entre intimidade e governo.

Organização do texto

Considerei importante investigar os processos de governamentalidade que
perpassam essas mobilidades em três dimensões articuladas, às quais correspondem as três
partes em que se divide esta tese. Na primeira delas, intitulada Fronteiras, convido a leitora e
o leitor a descer a baixada do Glicério, percorrendo as ruas que me levavam à Casa do Migrante
da Missão Paz. Descrevo as distintas fronteiras que se materializavam na região, analisando as
tramas institucionais (GREGORI, 2000) e as soluções encontradas no sentido de administrar as
inúmeras crises que atravessavam as vidas de refugiadas e solicitantes de refúgio recémchegadas à cidade de São Paulo, assim como as administrações responsáveis pela gestão dos
seus trânsitos. Analiso as práticas de governo que colocavam em relação dois campos
produzidos como distintos e antagônicos: Estado e sociedade civil, descrevendo atuações
possibilitadas justamente a partir dos relatos que versavam sobre o abandono do Estado e sobre
a falta de políticas públicas na região.
Em um segundo momento, reflito sobre a gestão dos abrigamentos de migrantes e
refugiados, lançando luz às disciplinas cotidianas e domésticas as quais articulavam os sujeitos
à nação. Mostro como, a partir do saber-poder da assistência social e de uma série de regras e
práticas de convivência na Casa do Migrante da Missão Paz, emergiam processos pedagógicos
destinados a disciplinar e avaliar o comportamento dos sujeitos frente a uma “brasilidade”
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produzida não apenas por categorizações nacionais, mas também de gênero, classe e de
sexualidade. Analiso ainda os modos de agência de algumas das moradoras do abrigo e como
estas buscavam se movimentar frente às políticas de (i)mobilidade e às disciplinas praticadas
por essas gestões.
Nos dois capítulos que compõem a segunda parte da tese, a qual nomeei Papéis,
Ritmos e Esperas, prossigo com a análise das “soluções administrativas” (VIANNA, 2002a)
implementadas como respostas às crises impostas às/pelas mobilidades de pessoas em situação
de refúgio. Percorro essas “soluções” por meio do acompanhamento a refugiadas e solicitantes
de refúgio em suas visitas aos guichês da Polícia Federal e ao escritório do CONARE em São
Paulo. Analiso as produções de arbitrariedades (GUPTA, 2012) nas práticas estatais a partir da
análise dos tempos, dos ritmos administrativos e da imposição de distâncias e esperas às pessoas
que buscavam regularizar-se no país a partir do reconhecimento da sua condição de refugiadas.
Observo as práticas dessas gestões no que se refere ao atendimento ao público e às interações
com os atendidos, assim como ao andamento de cada uma das etapas dos processos e à sua
resolução.
Trago também uma reflexão sobre a minha inserção enquanto voluntária no
escritório do CONARE, apontando as justaposições entre os processos de documentação em
que fui enredada e o acionamento, nas falas públicas de funcionários e gestores, da noção de
confidencialidade das informações, apontando sua função específica para essas administrações.
Por fim, apresento interações entre refugiadas e funcionários, justapondo o andar arrastado das
práticas de documentação ao caminhar incessante das refugiadas e solicitantes pelas instituições
estatais. Exponho os processos de (des)ilusão e (des)crença que atravessam essas interações.
Interações que fazem ver, não obstante, distintos modos de agência que se materializam tanto
na luta, indignação e persistência, como também, por vezes, na própria espera ou mesmo no
desistir do processo. Chamo atenção para o acionamento, nessas interações, das linguagens de
gênero e maternidade pelas pessoas “administradas”. Linguagens que tanto fornecem sentido
às andanças como também à sustentação das esperas e da luta.
Já na terceira e última parte da tese, a qual nomeei Cartografias da Violência,
procedo a uma análise sobre os projetos voltados às pessoas em refúgio, os quais operam como
intervenções no âmbito tanto dos processos de “elegibilidade” de refugiados, como também no
âmbito do cotidiano e da intimidade. Analiso a produção de imagens e “relatos míticos” na
forma de narrativas literárias, jornalísticas e documentais/burocráticas, atravessadas por noções
de gênero, raça, nação e “cultura”, as quais versam sobre lugares de trevas, violência e barbárie,
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em que habitariam sujeitos deslocados no tempo e no espaço. Reflito sobre os efeitos dessa
produção nos processos de “elegibilidade”, assim como sobre o reforço a essas noções a partir
dos relatos exigidos dos solicitantes de refúgio ao longo do processo. Relatos
instrumentalizados na justificação das próprias intervenções sobre territórios e populações. Em
outra frente, analiso a produção das “mulheres refugiadas” como sujeitos de direito e
intervenção pelos projetos que buscam “empoderá-las” e livrá-las da violência de gênero. A
análise centra-se nos projetos voltados à “integração” e “empregabilidade” de refugiadas, os
quais se utilizam de noções como empoderamento e autonomia de forma a localizar os sujeitos
como mais ou menos livres segundo noções determinadas de gênero, raça, classe, sexualidade
e pertencimento nacional.
Concluo que as linguagens de gênero, articuladas a categorizações nacionais e
“culturais” estão sendo utilizadas como instrumentos de gestão social, de “pacificação” e de
controle de fronteiras. Aponto que os relatos e imaginações que vinculam determinadas noções
de gênero, violência e “cultura” a populações, nacionalidades ou “comunidades” específicas
são elementos centrais tanto da gestão dos trânsitos dessas populações através das fronteiras
nacionais (incluindo aqui as suas práticas de documentação), como também dos projetos que
objetivam “integrar” esses sujeitos a uma suposta unidade nacional. Essas linguagens,
acionadas em relatos que versam sobre a existência das “mulheres refugiadas” como um grupo
coerente, vitimado e, não obstante, apto a ser “empoderado”, atuam a partir do governo das
relações de intimidade e afeto nas gestões de organizações e agências internacionais,
posicionando determinadas populações em um lugar de tradição, violência e de relações de
gênero “atrasadas” enquanto produzem um Brasil pretensamente moderno e igualitário.
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PARTE I
FRONTEIRAS

Reflito, nesta primeira parte da tese, sobre a relação entre fronteiras, lugares de
morar e as crises que atravessaram as vidas das populações refugiadas que acompanhei durante
a pesquisa. Começo este capítulo convidando a leitora e o leitor a descer a baixada do Glicério,
na região central de São Paulo – um caminho cujas fronteiras conectam mobilidades
transnacionais, dispositivos de gestão e circuitos afetivos (COLE; GROES, 2016) através de
suas ruas inclinadas e acidentadas. Partindo dos trajetos percorridos por solicitantes de refúgio
e refugiadas/os, assim como por mim, no fazer da pesquisa etnográfica, lanço luz aos distintos
atravessamentos de fronteiras que se materializam no Glicério – um conjunto de ruas que não
é exatamente um bairro, encravado entre viadutos e rios canalizados. Lá, está localizada a Casa
do Migrante, um abrigo gerido pela organização religiosa Missão Paz e um dos lócus
etnográficos da pesquisa.
Meu objetivo é refletir sobre os distintos mundos (DAS; KLEINMAN, 2001)
colocados em contato nas fronteiras que se delineiam no Glicério, no alinhavado de suas tramas
institucionais10 (GREGORI, 2000), assim como analisar as soluções encontradas para
administrar as várias crises que assolam as populações que vivem na região. Reflito aqui sobre
as conexões forjadas entre fronteiras geográficas, sociais e civilizacionais na baixada e sobre a
relação entre entidades auto referenciadas como “Estado” e “sociedade civil” nas práticas de
assistência e de controle dos trânsitos. Essas relações de governo têm lugar em um território
tido como de circulação desordenada, em que os modos de regulação se atualizam a partir das
margens (DAS; POOLE, 2004), justamente no espaço de uma suposta ausência de políticas.
Aciono a categoria margens ao longo da tese no sentido proposto por Veena Das e
Debora Poole (2004). As margens, na formulação das autoras, consistem em territórios e
práticas em que o poder de Estado é cotidianamente refeito, além de espaços apresentados como
lugares da desordem e da falta. Das e Poole defendem um afastamento das concepções de um
10

Maria Filomena Gregori (2000, p. 159) se refere às tramas institucionais como uma gama de instituições e atores
que atuam em rede em uma situação de disputa por legitimidade. A pesquisa apresenta as tramas que se formavam
em torno dos “meninos de rua” na cidade de São Paulo, entre os anos de 1991 e 1995. Gregori descreve relações
de conflito sobre quem devia falar por e gerir os recursos em torno de um “segmento da infância e de adolescência
de difícil circunscrição”. Conflitos que, na prática, acabavam por atrapalhar o desenvolvimento de procedimentos
que culminassem em “soluções”, materializados na “circularidade das ações” administrativas. Transponho esse
conceito para as tramas que envolvem os atores que disputam legitimidade na gestão dos trânsitos de migrantes e
refugiados, o que será destrinchado ao longo do capítulo.
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Estado-Nação unitário que se enfraquece nas margens, assim como um afastamento das noções
que preconizam que práticas tidas como fora da lei ou da ordem estão, por sua vez, fora do
Estado. Utilizo esta categoria em especial porque à visão do Glicério como um lugar de relativo
abandono correspondem narrativas sobre as populações que lá residem como carentes de
intervenção estatal – argumento que refuto ao longo desta análise. Ao contrário, as margens são
espaços e práticas em que os próprios processos de Estado são “colonizados” pelos sujeitos.
Aqueles que atuam a partir das margens, portanto, acionam sua agência, regulando e
negociando relações e intervenções no cotidiano.
Inúmeros trabalhos que abordam a gestão do refúgio e as políticas de acolhimento
a migrantes na cidade de São Paulo, produzidos na última década, vêm identificando uma
carência de políticas públicas na administração das mobilidades. Nas análises, que têm o
objetivo de avaliar criticamente as políticas para migrantes e refugiados, é suposta uma ausência
de Estado, em função da qual a “sociedade civil” assumiria seu “papel”. Proponho que tais
diagnósticos estão pautados em imagens verticais do Estado, na expressão de Ferguson e Gupta
(2002), de um Estado tomado como entidade unitária e coerente. Uma imagem que reforça a
ideia de que o que ocorre no cotidiano das práticas de gestão está inscrito no registro da falta
ou da falha. Na baixada, as políticas se fazem presentes justamente na enunciação de sua
ausência, na produção da região como um lugar de desordem e violência, habitado por uma
população carente de Estado e de governo: populações e territórios em crise – uma categoria
central que trabalho ao longo desta análise.
Os trânsitos de pessoas refugiadas em São Paulo se intensificaram em especial a
partir do ano de 2010, em um período considerado de prosperidade econômica, de grandes obras
e eventos esportivos no país. Naquele momento, o refúgio apareceu como a alternativa de
regularização migratória viável/possível para pessoas provenientes do chamado Sul Global.11
Já nos últimos 5 anos, na passagem de um período considerado de prosperidade para outro
qualificado como de crise, intensificam-se soluções de sustento caracterizadas pelo que Birman
et al (2015) denominam como uma “transitividade permanente entre legal e ilegal” – modos de
agência tecidos nas economias cotidianas (NAROTZKY; BESNIER, 2014) pelos não-nacionais
(BUMACHAR, 2016) e não mais empregáveis. Descreverei, neste capítulo, justamente a
articulação e as disputas entre distintas soluções às crises nas tramas da vida (TELLES, 2015)

11

Para uma análise da emergência do refúgio como solução ver a dissertação de mestrado de Rosa Vieira (2015)
e a tese de Ángela Facundo (2014).
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e nas tramas institucionais (GREGORI, 2000) que se delineavam, em meados dos anos de 2016
e 2017, na baixada do Glicério.
Inúmeras discussões contemporâneas sobre as crises buscam capturar esses
processos no contexto das ex-colônias, apontando, por vezes, a impossibilidade de se falar em
crise em contextos pauperizados e, por outras, afirmando que em tais territórios as crises seriam
uma constante, ao invés de eventos críticos12. Esta última perspectiva mobiliza autores como
Henrik Vigh (2008), o qual, em diálogo com Giorgio Agamben (2004) e Walter Benjamin
(1968), fala em crises “endêmicas” ou “crônicas” em regiões pobres do globo. Vigh (2008)
questiona a ideia de que as crises são eventos singulares de ruptura, os quais pressupõem,
consequentemente, uma normalidade anterior. A noção de crise trabalhada por Henrik Vigh
assume que há pessoas cujos mundos são caracterizados não pela paz, prosperidade e ordem,
mas pela possibilidade constante de “conflitos, pobreza e desordem”(VIGH, 2008, p. 5). O autor
reflete sobre a “crise como contexto”, no sentido de que se daria em um longo processo de
deterioração.
Já Achille Mbembe e Janet Roitman (1995) analisam as crises em termos de
“regimes de subjetividade”, ou seja, de imaginários sobre a vida cotidiana (com efeitos
materiais) ou “sistemas de inteligibilidade” a partir dos quais as pessoas fornecem sentido ao
que acontece em seu dia a dia. Mbembe e Roitman apresentam também uma perspectiva crítica
ao não circunscreverem as crises a um evento de ruptura. Não falam, entretanto, em “crises
crônicas”, mas de “experiências vividas”, em que as crises são “dramatizadas”,
institucionalizadas e perdem seu suposto caráter de excepcionalidade ao longo do tempo. Mas
o que eu gostaria de enfatizar na análise dos autores é a tautologia que, em seus termos, “explica
as crises pelas crises”, em que a noção mesma de que “estamos em crise” serve a um idioma
estruturador, como uma “rotinização de um registro de improvisações” vividas no cotidiano
(MBEMBE; ROITMAN, 1995, p. 326).
As discussões levantadas por Achille Mbembe e Janet Roitman (1995) ressoam em
um conjunto de trabalhos sobre os contextos urbanos brasileiros, de autores como Vera Telles,
Daniel Hirata e Robert Cabanes. Cabanes e Telles (2006) apontam que, mais produtivo do que
buscar explicações gerais para “a cidade e suas crises” é aproximar-se das “tramas sociais” que
configuram esses espaços. Os autores centram suas análises nos “agenciamentos da vida
cotidiana” (p.15) assim como nos circuitos que articulam suas vivências através das fronteiras

12

Agradeço a Natália Corazza Padovani por alertar para a centralidade dessa discussão.
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nas cidades. É nesse sentido que aproximo a “rotinização” das “improvisações” vividas no
cotidiano, nos termos de Mbembe e Roitman, à análise de Vera Telles e Daniel Hirata sobre as
“fronteiras porosas entre o legal e o ilegal, o formal e o informal” em que transitam os
indivíduos (TELLES; HIRATA, 2007, p.174). Os autores dialogam com a noção da “cidade
como bazar”, uma metáfora utilizada por Vincent Ruggiero e Nigel South (1997), a qual se
refere a contextos em que as pessoas lançam mão de “oportunidades legais e ilegais que
coexistem e se superpõem nos mercados de trabalho”, negociando contextualmente “os critérios
de aceitabilidade moral de suas escolhas e seus comportamentos” (TELLES; HIRATA, 2007,
p. 174). Podemos aproximar essa negociação de critérios morais aos processos de subjetivação
de que falam Mbembe e Roitman (1995), como efeitos de um contexto de conformação de
imaginários sobre as crises vividas.
Essa discussão remete também às articulações das crises com as economias
cotidianas, de que falam Susana Narotzky e Niko Besnier (2014). Os autores apontam que as
crises estão relacionadas a processos frequentemente entendidos como forças estruturais que
estão além do controle das pessoas e que apresentam o efeito de minar a sua confiança em uma
possível estabilidade, assim como suas expectativas de futuro. As crises, ainda segundo as
reflexões de Narotzky e Besnier, configuram um momento de quebra de expectativas, o qual
exige uma reinvenção de si e das obrigações morais para com os outros. Repensar as economias
é uma forma de abordar as complexas estratégias de vivência das pessoas, suas relações de
confiança e de cuidado e outras práticas econômicas no dia a dia, negligenciadas pelos modelos
econômicos convencionais.
Mas há ainda uma outra discussão sobre o sentido das crises que é importante
abordar. As crises a que me refiro, além de modos de ressignificação da vida cotidiana, são
também instrumentos de intervenção sobre populações e territórios. No que se refere à sua
produtividade narrativa, as crises estão relacionadas aos pânicos morais que animam e
reprimem circuitos e trajetos através das fronteiras. Sigo nesta análise as pistas de Roitman
(2014), em que a autora propõe uma reflexão sobre o trabalho que o termo crise está ou não
fazendo na construção de “formas narrativas”. Roitman (2014) considera como as crises são
constituídas como objetos de conhecimento, no que tange a sua qualificação dos eventos
históricos enquanto crises: crise humanitária, crise econômica, migratória, entre outras
variações.
Nesse aspecto, o termo crise é amplamente utilizado para qualificar mobilidades.
Inúmeros estudos referem-se a “migrações de crise” para falar sobre trânsitos de pessoas em
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caráter de “emergência”, dentre eles, os trânsitos de refugiados. Também as variações “crise
migratória” e “crise do refúgio” são amplamente utilizadas para referir-se a um momento de
urgência humanitária. Não é minha intenção fornecer aqui uma definição fechada do termo,
mas discutir os vários sentidos que se colam às noções de crise, assim como a territórios e
populações, no período da pesquisa etnográfica. Trago essa reflexão porque é importante
enfatizar que me refiro às crises não enquanto efeitos colaterais neutros dos processos históricoeconômicos, mas, como, por um lado, projetos políticos que demandam e justificam ações
específicas do poder público, de organizações e dos indivíduos, ou seja, de técnicas de governo
que se atualizam por meio das crises e, por outro lado, às reestruturações nos projetos cotidianos
de vivência e reconstrução individual e coletiva.
No primeiro capítulo da tese, reflito sobre a articulação entre diversas crises, em
especial o que vem sendo denominado como uma crise do refúgio, assim como a crise
econômica, que afetaram fortemente a paisagem do Glicério no período da etnografia, mais
precisamente nos anos de 2016 e 2017. Analiso etnograficamente os distintos sentidos que a
categoria assumiu, assim como os efeitos de seu acionamento na região. Recorro, na análise, ao
que ficou conhecido entre os agentes humanitários como o caso das angolanas grávidas e com
filhos – mulheres que começaram a chegar a São Paulo ao longo do ano de 2016 e solicitaram
refúgio. As mobilidades das angolanas catalisaram ações organizadas que envolveram o poder
público e organizações da sociedade civil com o objetivo de solucionar o problema13 da
absorção das suas demandas de moradia pelos aparelhos assistenciais. Reflito sobre o episódio
a partir de fragmentos da trajetória de Dora, uma solicitante de refúgio angolana que conheci
na Casa do Migrante e que teve seus planos de reconstrução financeira e afetiva atravessados
pelas ações humanitário/securitárias operacionalizadas no emaranhado de projetos que
envolveram Estado e organizações religiosas de assistência. Entendo que esse “caso” é
emblemático da utilização da linguagem de gênero, articulada com noções raciais e de
nacionalidade, e em especial de uma noção de maternidade perigosa, como um instrumento de
gestão social e de controle de fronteiras. No episódio, foram articulados ainda novos modos de
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É importante destacar que tomo os problemas ao quais me refiro neste capítulo, inspirada em Birman et al.
(2015), como a identificação de rupturas em uma ordem supostamente natural, tidas como passíveis de serem
solucionadas por uma boa gestão. Os problemas estão, portanto, articulados às crises que são objeto desta análise.
Passa ao largo de meus objetivos apontar problemas e menos ainda fornecer soluções, mas analisar a sua produção
como “questões sociais” que pautam políticas de intervenção destinadas a populações e territórios a que as noções
de crise e problema se colam.

50

circulação transnacional e local, em que gênero e maternidade forneceram possibilidades de
trânsito e documentação outras.
Delineou-se, a partir das circulações das angolanas, organizações e agentes
responsáveis por garantir uma determinada ordem frente o atravessamento das fronteiras
nacionais, quando a solução encontrada foi a implementação de parcerias público-privadas. As
parcerias consistiram, nesse contexto, no ponto nodal em que o Estado fez política sem o fazer.
Mostro ao longo do primeiro capítulo, que a implementação das parcerias, de um lado, resultou
em políticas de auxílio e abrigamento sempre e constantemente produzidas como emergenciais
e paliativas, não obstante a sua gênese em uma vontade de garantir direitos através das leis
municipais para migrantes e, de outro, produziu efeitos a princípio inesperados de
criminalização das circulações transnacionais, atravessadas por categorizações de gênero, raça
e classe, na porosidade das fronteiras entre práticas de documentação lícitas e ilícitas.
Já no segundo capítulo, apresento com mais profundidade a Casa do Migrante da
Missão Paz, um dos lugares de morar destinados aos solicitantes de refúgio, na região central
da cidade de São Paulo. Analiso as práticas de gestão que atuam nos planos mais íntimos dessa
cotidianidade, nas relações que se dão na intimidade dos cômodos da casa, em seus quartos,
cozinha e banheiro. Meu interesse é refletir sobre as práticas cotidianas de gestão do doméstico
em seus aspectos disciplinares. Aponto que a articulação entre domesticidade e disciplinas se
materializava em pedagogias de gênero e nação, as quais denomino práticas nacionalizantes.
Esse processo pedagógico, produzido a partir de tecnologias de gênero articuladas a ideários do
Estado-Nação, estava presente nas distintas técnicas de gestão cotidiana, seja a partir de
procedimentos de identificação e classificação dos moradores, nas práticas de distribuição de
bens caritativos, nas normas de convivência e nos distintos formatos que assumiam o cuidado
e o governo. Observo que, a partir das disciplinas, buscava-se produzir sujeitos adaptados a um
ideário nacional relativo às relações trabalhistas, afetivas e cidadãs.
No terceiro capítulo, reflito ainda sobre as relações institucionais na Casa do
Migrante, porém da perspectiva da agência de algumas das moradoras que conheci durante o
trabalho de campo no abrigo, realizado entre os anos de 2016 e 2017. Nele, analiso as distintas
formas de movimentação das moradoras, frente às políticas de gestão migratória e às práticas
administrativas do abrigo. Analiso a produção de sujeitos do sofrimento a que são atribuídas
noções de vulnerabilidade, loucura, pobreza ou ignorância. Trago fragmentos das trajetórias da
cubana Maribel, da angolana Paulina e da etíope Ayana, apresentando as suas movimentações
não apesar, mas a partir das regulações e das disciplinas que geriam as relações na casa.
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Argumento que Maribel, Paulina e Ayana buscavam maneiras de manter-se moral e
materialmente dentro e a partir da estrutura assistencial de abrigamento, não necessariamente
desafiando as normas. Faziam-no a partir da estruturação de planos que, muitas vezes,
escapavam aos objetivos trabalhistas e familiares da administração. Aponto que as moradoras
torciam e ressignificavam determinadas soluções consideradas adequadas à sua recuperação,
em específico relativas à noção de “autonomia” e de “institucionalização”. Discuto, portanto,
no capítulo 3, a produção de sujeitos morais do sofrimento e as soluções administrativas tidas
como necessárias à sua recuperação. Soluções as quais nem sempre correspondiam ao que
desejavam as próprias moradoras.
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CAPÍTULO 1
Na descida do caminho do mar

Figura 1: Grafite em muro na região da baixada do Glicério, em meu caminho rumo à Casa do Migrante da
Missão Paz. Nele se lê: “nenhum ser humano é ilegal”. Autoria própria.

Dora não saía do celular. Mandava mensagens para todos os conhecidos buscando
notícias de Isaías, seu marido. Concentrada no aparelho, não dava atenção a Isadora, que
gritava: “mamãe, mamãe, olha só o que eu sei fazer”. E rodopiava ao som da música que saía
baixinha dos autofalantes do pátio da Casa do Migrante: Livre estou, livre estou/ Não posso
mais segurar/ Livre estou, livre estou/ Eu saí pra não voltar... Desde que conheceu a animação
Frozen da Disney, Isadora estava obcecada. Tinha lancheira e camiseta estampadas com a
personagem do desenho e conseguiu negociar com o funcionário da casa que colocasse a música
para que ela pudesse dançar, não sem antes derramar muitas lágrimas. Enquanto olhava Isadora
rodopiar, não pude evitar pensar na letra da música que a menina cantava a todo pulmão. Ela
falava sobre liberdade, justamente o sentimento evocado por Dora quando me contou sobre a
sua decisão de sair de Angola com a sua filha. Uma liberdade muito diferente daquela que
cantava a personagem da Disney, entretanto, impulsionava a caminhada de Dora através das
fronteiras. Ser livre para Dora nada tinha a ver com isolamento, ainda que ela estivesse, de certa
forma, fugindo de um relacionamento, do abandono, da violência e de uma espera angustiante.
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Dora era doceira de mão cheia e tinha uma confeitaria em Luanda. Ela dizia que os
constantes assaltos a fizeram desistir do ponto. Não se conformava também com o fato de não
ter liberdade. Com isso, ela queria dizer que, além de não conseguir tocar o seu negócio sem
ser ameaçada pela violência urbana, ela não podia criticar abertamente os governantes de seu
país sem sentir-se ameaçada em sua liberdade política. No momento em que Dora decidiu ir
embora, Angola era governada pelo mesmo presidente, José Eduardo dos Santos, por 38 anos
consecutivos. Desde 2012, entretanto, é considerado pelas agências humanitárias que os
conflitos da guerra civil angolana tiveram fim. Angola teve a sua independência proclamada
em 1975, após 14 anos de guerrilha anticolonial. O país teve ainda mais 27 anos de guerra civil
após conquistar a sua independência. Com toda essa carga colonial e com todos os problemas
advindos de uma história política conturbada, considera-se que, desde 2012, Angola é um país
estável. Naquele ano, o ACNUR emitiu tratativas que culminaram na cessação do refúgio dos
nacionais angolanos, incentivando políticas de repatriação voluntária para que retornassem ao
país. Segundo a ONU, a população de Angola desde então é livre. Não era essa, porém, a
percepção de Dora.
Desde a emissão da tratativa do ACNUR, o refúgio é concedido a nacionais de
Angola apenas em casos muito específicos. Em todo o período de campo desta pesquisa, não
presenciei nenhum caso de aceite de refúgio de angolanos cujos processos acompanhei. Pessoas
provenientes de Angola, entretanto, continuavam chegando ao Brasil. A população daquele país
representava a terceira nacionalidade que mais solicitou refúgio ao governo brasileiro no ano
de 2016, perdendo apenas para venezuelanos e cubanos. Dora solicitou refúgio naquele ano.
Não se considerava, entretanto, perseguida. Apenas queria essa liberdade de que me falava em
nossas conversas. Liberdade cantada por Isadora em seus sonhos infantis povoados por
princesas loiras. Mas o que Dora desejava, principalmente, era que sua filha tivesse
oportunidades. Ela dizia que o preço de uma educação de qualidade em Angola era muito alto,
assim como o valor dos itens básicos de vivência. Dora queria que sua filha estudasse na rede
pública e tivesse um diploma brasileiro, uma formação que ela apontava ser muito valorizada
em seu país.
Não era a primeira vez que Dora visitava São Paulo. Ela já havia estado na cidade
outras duas vezes anteriormente àquele ano de 2016. Tinha costume de viajar com sua irmã,
Rita, que comprava roupas e acessórios como brincos, pulseiras e colares na rua 25 de março e
nas lojas do Brás. Rita revendia esses itens em Luanda. As irmãs faziam propaganda das roupas
brasileiras como produtos de qualidade e, principalmente, sexys, como as das mulheres nas
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novelas brasileiras, que passavam a todo momento na televisão. Dora passou então, após essas
visitas, a nutrir um desejo de morar em definitivo no Brasil, um desejo que somente se
materializou em uma coragem de sair quando Dora percebeu que seu marido não voltaria mais
para casa.
Isaías saiu pela porta da frente num determinado dia do ano de 2015 e, nas palavras
de Dora, “nunca mais voltou”. Ela o buscou em todos os lugares. Na casa dos parentes, no
hospital, no necrotério. Com mais de um mês do sumiço do marido, Dora oscilava entre o medo
e a raiva. Temia que Isaías tivesse sido sequestrado, que fosse mais uma vítima da violência
urbana, como vários outros maridos de suas vizinhas e amigas. Desconfiava, entretanto, que
talvez ele tivesse simplesmente decidido ir embora, por conta própria. Quiçá estivesse farto da
vida doméstica, da nova realidade da paternidade. Isadora era a primeira filha do casal e desde
o nascimento da menina eles brigavam muito. Passavam também por muitas dificuldades
financeiras. O tempo corria. Seis meses e nada. Dora convenceu-se, então, do que, até aquele
momento, não havia admitido para os outros e tampouco para si mesma: o marido simplesmente
a abandonou, sem dizer nada, nem se despediu. Dora sentiu apenas raiva, ódio. Depois de muito
chorar, decidiu transformar essa cólera em “coragem de sair”. Se Isaías foi embora, ela também
o faria. Farta de viver em Luanda, dos roubos, da dificuldade financeira e buscando sua
liberdade ela pegou Isadora e ambas partiram para o Brasil.
Dora chegou em São Paulo com sua filha, então com 5 anos de idade, em março de
2016. Através das informações de uma conhecida que já vivia na cidade, ela buscou a Casa do
Migrante, onde conseguiu abrigo. A mesma conhecida a instruiu a solicitar refúgio, “assim
como todo mundo fazia”. O refúgio para Dora significava ter uma carteira de trabalho,
documento que ela precisava providenciar o quanto antes, afinal, era necessário alimentar
Isadora, pagar um aluguel e todo o resto das despesas básicas.
Dora não reclamava da vida no abrigo. Era muito prestativa nas atividades da casa,
ajudava na preparação das refeições e na limpeza. Quando lá chegou, entretanto, o ano letivo
já havia começado, e não conseguiu vaga na escola ou creche para Isadora. Ficava difícil
procurar emprego com Isadora a tiracolo, ainda que, naquele momento, ela se dispusesse a fazer
“qualquer coisa”. Conseguiu vaga em um curso de confeitaria no SENAI. Não que ela
precisasse aprender a fazer doces, considerando que já o fazia muito bem, mas foi instruída a
completar o curso, indicado por uma funcionária da Missão Paz. Assim, teria facilitadas as suas
chances de conseguir um trabalho posteriormente.

55

Dora surpreendeu-se, entretanto, quando, após um mês de sua estadia em São Paulo,
recebeu uma mensagem de sua irmã, dizendo que Isaías tinha voltado. Ele havia dito que
precisou partir de repente, para trabalhar em outra cidade. Que foi tentar trazer dinheiro para
casa. Dora não comprou a história. Isaías pedia de joelhos para que Dora retornasse a Luanda.
Dora não queria. Havia feito um plano, que estava em andamento e a todo vapor. Ia ficar em
São Paulo, decididamente. Embora não estivesse disposta a perdoá-lo, Dora resolveu dar outra
chance para que Isaías pudesse se reaproximar de Isadora, para que pudesse “ser um pai pra
ela”. Isso se ele largasse Luanda e partisse para o Brasil, para viver com as duas. Ainda que
tivesse muita raiva, Dora sentia que precisava de Isaías para prosseguir e construir uma vida
em São Paulo. Ele poderia arrumar um trabalho e as coisas, sem dúvida, seriam mais fáceis.
Tudo combinado. Isaías não pensou duas vezes e foi até o consulado tirar seu visto.
Deparou-se, no entanto, com taxas substancialmente mais altas para solicitação dos documentos
de viagem, com as quais não poderia arcar imediatamente. Quando o pôde, no mês seguinte,
teve o visto negado pela representação diplomática brasileira. Não compreendeu, contudo, o
motivo. Dora nunca teve nenhuma dificuldade com documentos anteriormente, nas vezes em
que viajou para o Brasil com sua irmã Rita.
No dia em que Isadora rodopiava freneticamente e cantava alto sobre liberdade,
Dora me dizia que já não falava com o marido havia dois meses. Ele não entrava mais nas redes
sociais. O Facebook, principal forma de comunicação entre ambos desde que saíram de Angola,
fora por ele abandonado. Dora não entendia por que Isaías ainda não havia chegado a São Paulo.
Sabia apenas que sua solicitação de visto tinha sido negada na embaixada em Luanda. A última
informação que teve dele foi de que tentaria pegar um voo para outro país, preferencialmente
de fronteira com o Brasil. Seu plano B, então, era entrar no território brasileiro por terra. A
sensação de abandono novamente povoava seus pensamentos e preenchia os dias ociosos de
Dora na casa, assim como a dúvida sobre as intenções e o paradeiro de Isaías. Teria ele desistido
dos planos? De novo, Dora sentia raiva. Dessa vez, entretanto, não planejava mais “sair pra não
voltar”. Ela desejou permanecer.
Dora e sua filha Isadora percorriam caminhos que não se encaixavam nas categorias
classificatórias que delimitavam migrantes e refugiadas, isto é, não correspondiam à separação
pura entre motivações econômicas, políticas e afetivas. Se a raiva foi um sentimento importante,
o qual impulsionou sobremaneira a coragem de Dora, a ela eram articulados também o medo,
a falta de liberdade e as oportunidades perdidas. Toda essa complexidade, entretanto, seria
enquadrada em um “fluxo migratório” de mulheres angolanas definidas por sua maternidade,
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as quais chegaram ao país naquele ano e tornaram-se um problema para os equipamentos
humanitários de acolhimento articulados por organizações confessionais e por entes
governamentais. A Casa do Migrante da Missão Paz, abrigo em que Dora e Isadora viveram
por mais de 5 meses, foi um espaço importante dos nossos encontros. Por lá circulamos, Dora,
Isadora e eu, tecendo trajetos e afetos, descendo diariamente o Glicério, navegando e nos
deixando levar pelo caminho.

1.1. Entre a Missão e as economias cotidianas

O ônibus 702U-10, em que eu subia para chegar à Igreja Nossa Senhora da Paz, que
abrigava a Casa do Migrante da Missão Paz, encostava quase em frente à catedral da Sé. Do
ponto de ônibus, a caminhada era de mais de 1 km, pela rua Conde de Sarzedas, até chegar à
rua do Glicério, onde ficava o edifício da paróquia. Antes de chegar à praça João Mendes,
avistava o Largo Sete de Setembro e, por vezes, lembrava-me de seu antigo nome: Largo do
Pelourinho, o largo do açoite. Pensando nos apagamentos da história chegava à rua Anita
Garibaldi, de onde quase não era possível avistar a íngreme descida até a rua do Glicério.
No começo da rua Conde de Sarzedas erguia-se um alto e moderno prédio
espelhado. Em sua frente se desenhava um cenário pitoresco: um palacete vermelho e dourado,
similar a um pequeno castelo, que parecia transportado do século XIX. O prédio de trás, mais
moderno, abrigava o edifício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na frente do prédio
imponente, o palacete tombado foi adaptado há alguns anos para ser o museu do tribunal. O
edifício espelhado contrastava com o estilo dos pequenos sobrados geminados que resistiam na
paisagem da Conde de Sarzedas. Era possível diferenciar, no começo da rua, lá em cima, antes
do grande desnível que levava à rua do Glicério, os passantes que circulavam pelos prédios do
judiciário e, mais à frente, os moradores da região, que seguiam suas rotinas sentados nos
batentes, conversando sobre a vida em meio a crianças correndo de chinelos por entre os carros
e o lixo espalhado pela calçada.
Paula Souza (2015) conta que o estacionamento do tribunal, do outro lado da rua,
que ocupava uma área superior a 13.000 m², foi feito em cima dos destroços de toda uma vila.
A presença de imigrantes e refugiados naquele lugar remete à construção da Vila de Sarzedas,
no início do século XX, para abrigar os operários das indústrias que se desenvolviam ao longo
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do rio Tamanduateí e na área industrial do Brás, grande parte deles imigrantes 14. Ali, nos
destroços da Vila de Sarzedas, demolida para a construção do que seria um anexo para o
tribunal, que nunca foi feito, existia apenas um terreno coberto por cimento e telhas de amianto
que protegia os carros dos funcionários do tribunal. Funcionários que não chegavam nem
mesmo a descer até a rua do Glicério, lá embaixo onde corria o represado rio Tamanduateí e
suas constantes enchentes.
De uma ponta a outra, a rua Conde de Sarzedas abrigava inúmeras lojas de produtos
evangélicos. Na calçada, um homem albino vestido com um terno bege e uma bíblia na mão
direita me abordava semanalmente, tocando meu ombro: “Você tem um tempinho para a
palavra do senhor?”. A apenas cinco minutos andando dali ficava o templo central da Igreja
Pentecostal Deus é Amor. Famosa pela sua colossal extensão, visível à distância na avenida do
Estado, a igreja ocupava, desde 2004, o prédio do que um dia foi uma das maiores fábricas de
tecidos da cidade, a fábrica do Conde Álvares Penteado. Na rua do outro conde, o de Sarzedas,
o pentecostalismo também reinava. O comércio de bíblias competia com a comercialização de
roupas usadas nas pequenas lojas improvisadas nas casas.
Inserido em parte no distrito da Sé e em parte na região da Liberdade, o Glicério
tinha seus limites demarcados nas fronteiras estabelecidas desde as margens socioeconômicas
impostas à região e às pessoas que lá viviam, assim como pelas políticas e ações do poder
público, organizações religiosas e empresas, particularmente construtoras, em seu perímetro.
Percorri aquele caminho duas vezes por semana durante os anos de 2016 e 2017. Vi a
permanência nas casas, sobrados e cortiços de pintura desgastada pelo tempo. Vi a mudança se
materializar no mercadinho e na papelaria que fecharam e na transposição crescente do
comércio para a rua, para as calçadas. A intensificação do que alguns chamam de
empreendedorismo e outros de trabalho precário foi alimentada pelas várias crises que
atravessam os fragmentos desta tese. Grande parte desse comércio de rua era impulsionado por
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Paula Souza (2015), em trabalho sobre a construção urbanística e histórica da região do Glicério, explica que,
até o final do século XIX, os mapas do local apresentavam apenas duas edificações: a sede da Chácara de D. Anna
Machado (neta do Conde de Sarzedas que dá nome à rua pela qual eu caminhava para chegar à Missão Paz) e a
sede da Chácara de Francisco Machado, que passou a ser conhecida posteriormente por Chácara dos Ingleses. Já
no começo do século XX, usando a Lei de Terras, que regulamentava o parcelamento das grandes chácaras
localizadas dentro do perímetro urbano, investidores privados iniciaram a construção de fileiras de casas e vilas
para locação na região. A população locatária dessas vilas era composta por operários, muitos deles imigrantes
italianos, e suas famílias. Souza fala ainda sobre o processo de “encortiçamento” da região do Glicério,
aprofundado pela Lei do Inquilinato de Getúlio Vargas, de 1964 e pelas mudanças urbanísticas na cidade, com a
ampliação das malhas viárias e o consequente despejamento das populações que residiam nas áreas centrais da
cidade. Souza relaciona a presença imigrante na região e os processos de aparecimento de moradias insalubres,
tendo em vista que a sublocação é, muitas vezes, a única opção de moradia viável para pessoas recém-chegadas à
cidade e que não têm como comprovar renda.
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migrantes e refugiados que um dia já viveram na Casa do Migrante. Alguns deles, dando
continuidade à história dos imigrantes “encortiçados” da década de 1960, habitavam as pensões
e quartos alugados na Conde de Sarzedas ou em outras ruas próximas à igreja. Os quartos eram
então utilizados por famílias inteiras ou por grupos de amigos e conhecidos que criaram laços
no abrigo. Outros ex-moradores foram viver nas “periferias” da zona leste, principalmente nos
arredores de Itaquera ou Guaianases, mas sempre voltavam com suas barraquinhas de comida
e de roupas, as quais comercializavam em frente aos muros da igreja.
No cotidiano dos dias, as pessoas ficavam de pé em frente à entrada, conversando
em pequenos grupos no vasto pátio da igreja ou sentadas nos degraus da escadaria frontal. A
calçada da rua do Glicério ficava tomada pelo comércio dos itens expostos ali, no chão mesmo.
A senhora haitiana que vendia banana e milho estava naquela calçada diariamente. Ela me fazia
lembrar da figura das madanm sara, de que fala Omar Ribeiro Thomaz (2010) 15 – comerciantes
transnacionais de calçada, que garantiam a sua subsistência a partir de conexões alimentares
tecidas através das fronteiras. Do outro lado da rua, em frente ao edifício da igreja, alguns
homens repousavam nos degraus de uma pequena galeria. Lá dentro havia uma lan house aberta
por refugiados e outras pequenas lojas de que usufruíam principalmente os moradores do abrigo
e outros que de lá saíram para viver nos pequenos quartos e apartamentos nas redondezas.
A Missão Paz era comumente chamada por quem a conhecia ou passava pela região
como “a igreja dos africanos” ou “a igreja dos haitianos”. A presença dos migrantes, fossem
eles africanos, haitianos ou apenas identificados como tal, já fazia parte da rotina do lugar há
alguns anos. Refiro-me a pessoas “identificadas” como haitianos ou africanos porque essas
categorizações eram produzidas de modo contingencial, segundo atributos de raça, classe e
nacionalidade. Elas não eram necessariamente iguais às nacionalidades das pessoas a que se
referiam, incluindo sujeitos de lugares outros. Como exemplo, pessoas nacionais do Haiti
podiam, em determinadas ocasiões, serem chamadas de africanas, assim como congolesas, por
vezes, eram categorizadas como haitianas. Essas categorizações faziam ver a operação de
determinados processos de racialização, sempre articulados a noções de nacionalidade e de
classe, os quais eram acionados tanto nas interações institucionais como entre migrantes e
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Thomaz apresenta as madanm sara como figuras centrais na sobrevivência comunitária em Porto Príncipe nos
primeiros dias após o terremoto de 2010. As madanm sara eram as comerciantes que garantiam a entrega de parte
significativa dos produtos aos mercados de Porto Príncipe, conectando a capital com as regiões rurais do país e
mesmo com outros países. Eram elas que cozinhavam nas ruas da cidade devastada pelo terremoto, em cima das
ruínas dos prédios, enquanto a comunidade internacional e a MINUSTAH – a Missão das Nações Unidas para a
Estabilização do Haiti, estavam focadas em salvar seus blans, os brancos das próprias organizações, hospedados
em um hotel local.
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refugiados. Processos que vinculavam determinadas características morais e “culturais” a
africanos, haitianos, congolesas, brasileiras ou nigerianos, e que discutirei mais à frente.
O edifício da igreja, em sua rigidez arquitetônica, ocupava um terreno de tamanho
significativo, ainda que não se comparasse com o espaço ocupado pela igreja pentecostal
vizinha. Entre as duas, interpunha-se o viaduto Leste-Oeste, a associação de catadores de
material reciclável e um número crescente de pessoas em situação de rua que buscavam abrigo
debaixo de sua estrutura ou se ofereciam para lavar os vidros dos carros. A Dona Evelina,
funcionária da Missão, vez ou outra me contava sobre um caso de assalto, uma morte ou uma
batida policial ali na frente. Dizia que sempre esperou pelo ônibus sozinha no ponto em frente
ao viaduto, mas que passou a solicitar que alguém a acompanhasse. Certa vez ela viu, naquela
mesma rua, a morte de um menino, que ela não sabia precisar que idade tinha, mas achava que
não mais de 16 anos. Ele pulou na janela de um carro que estava parado no semáforo. Jogou-se
em cima do banco do passageiro, buscando alcançar uma bolsa de couro. Na hora, a polícia viu
e atirou. Dona Evelina viu o menino morrer daquele jeito, pendurado na janela. Metade do
corpo para dentro e a outra metade para fora do carro.
Após mais de um ano passando por aquele local duas vezes por semana, passei a
notar que o número de pessoas buscando estratégias de sobrevivência na rua do Glicério, em
frente à igreja, era bem maior do que quando comecei a visitar a Missão Paz. Um dos negócios
mais bem-sucedidos era a barraquinha de dois homens que passaram a vender bebidas
alcoólicas bem na frente da entrada da casa, para tristeza dos padres. Teresa, a coordenadora do
abrigo, esforçava-se muito para explicar aos moradores que era terminantemente proibido que
estes ingerissem bebidas alcoólicas nas dependências da casa ou mesmo que aparecessem
bêbados por lá. Também os funcionários da Missão Paz eram instruídos a não atenderem
pessoas embriagadas nos dias em que funcionava o programa de mediação para o trabalho, um
dos muitos serviços oferecidos pela organização, que colocava migrantes em contato com
empregadores interessados em contratá-los16.
A paisagem da baixada do Glicério, assim, indicava o desenho de novas
territorialidades e o surgimento de economias outras. Colada ao muro lateral da igreja, uma
senhora de idade avançada vendia roupas e calçados usados. Também embaixo do viaduto do
Glicério, do outro lado da rua, um rapaz oferecia drogas e papel de seda para os cigarros. Mais
à frente, uma mulher e um rapaz comercializavam roupas e objetos usados, dos mais variados
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Ofereço mais detalhes desse programa mais à frente neste mesmo capítulo.
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tipos. Corria a informação na Casa do Migrante de que muitas dessas mercadorias pertenceram
um dia a moradores do abrigo. Jean, um morador congolês, um dia me contou que já viu um
par de tênis seus sendo comercializados na calçada. A comerciante retrucou que o comprou de
“um cara” que passava na rua. Jean não quis discutir e tampouco brigar. Comprou os tênis de
volta por 15 reais.
Naquele ponto do Glicério, as economias cotidianas ganhavam fôlego nas e a partir
das circulações entre fronteiras, energizando circuitos econômicos e afetivos transnacionais e
locais. Relações que aludiam à metáfora da “cidade como bazar”, transportada aos centros
urbanos brasileiros por Vera Telles e Daniel Hirata (2007). Nas interseções entre os mercados
formais/informais/ilegais/ilícitos, tanto Jean como as moças que vendiam banana e roupas de
procedência incerta nas calçadas, e mesmo os rapazes que investiam na barraquinha de bebidas
alcóolicas, movimentavam-se em uma “zona cinzenta” que tornava indeterminadas as fronteiras
entre “o trabalho precário, o emprego temporário, expedientes de sobrevivência e as atividades
ilegais, clandestinas ou delituosas” (TELLES; HIRATA, 2007, p. 173). Conhecendo muito bem
os códigos desses expedientes econômicos, o congolês Jean sabia que era necessário negociar
em seus termos. Os “critérios de aceitabilidade moral” (Ibidem, p. 174), afinal, eram elásticos
e contextuais. Jean comprou seu tênis de volta por 15 reais, os padres pediram que os rapazes
que vendiam bebidas se posicionassem mais distantes do abrigo, a coordenação da casa avisou
ao morador que entrava bêbado que lá ele não podia mais permanecer, enquanto o menino que
puxava a bolsa no semáforo cruzava uma fronteira que fazia da sua vida menos reconhecível
enquanto tal (BUTLER, 2010).
As “mobilidades laterais” do bazar metropolitano (TELLES; HIRATA, 2007)
caracterizavam os modos de vivência no deslocamento das fronteiras entre lícitos e ilícitos,
tanto no plano local quanto no transnacional. Tais fronteiras, as quais se caracterizavam por
uma mobilidade intensa, eram reforçadas também pelas desigualdades socioeconômicas
impulsionadas por novos empreendimentos imobiliários na região. Seguindo o caminho que
levava à Missão Paz, lá embaixo, perto rua do Glicério, as casas e sobrados davam lugar a altos
prédios de apartamentos residenciais e a uma escola municipal. Um desses prédios se destacava
por seus 40 andares. Um grande muro e um jardim, garagem e área de lazer o separavam do
nível da calçada, do barulho da rua e dos alagamentos. O empreendimento imobiliário,
denominado New Way, propunha uma “nova forma de viver no centro de São Paulo”
(VALENTIN, 2016) e ganhou um prêmio da indústria imobiliária na sugestiva categoria
“Empreendimento – Indução à Renovação Urbana”, quando foi lançado, no ano de 2013. Na
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justificativa do júri que forneceu o prêmio à empresa foi destacada a sua “ousadia” em investir
“numa região degradada e esquecida pelo mercado imobiliário, o que contribuiu,
significativamente, para a renovação urbana da região” (VALENTIN, 2016)17. Os residentes do
prédio reclamavam constantemente da falta de estrutura no local, da violência dos assaltos, dos
vazamentos, das enchentes e da falta de água nas torneiras. Problemas que os moradores mais
antigos da rua afirmavam terem sido intensificados com a subida do edifício. “Agora ninguém
mais tem paz” – lamentava a Dona Evelina.
O trajeto percorrido por mim desde o ponto de ônibus da Sé, passando a Conde de
Sarzedas até chegar à Missão Paz era também um atravessar de fronteiras. Fronteiras que, como
observa Gabriel Feltran (2008), para além de dividir, regulam fluxos e conectam o que propõem
separar. No Glicério, materializava-se um contato entre distintos mundos em que resistiam
moradias populares e um comércio de bairro feito em grande parte por migrantes e refugiados,
em meio a uma região central que passava por modificações rápidas no erigir de altos prédios
destinados à classe média. Os muros dos modernos edifícios faziam essas fronteiras
progressivamente mais visíveis, intensificando também a violência em seus arredores.
Violência e crise colavam-se, assim, às circulações dos sujeitos que lá residiam ou dos que
transitavam nos arredores da Missão, aproximando suas circulações das margens
geográficas/territoriais e sociais.
A região do Glicério se destacava como um ponto de fricção, ou de margem, para
utilizar novamente o termo de Das e Pole (2004), em que as práticas do Estado eram (re)feitas
por outros modos de regulação, inscritos nas tramas institucionais assim como nas tramas da
vida daquele lugar, energizadas por economias que se faziam na porosidade das fronteiras entre
lícitos e ilícitos. Na baixada, as tramas institucionais que enredavam “populações refugiadas”
se faziam presentes justamente na enunciação da ausência do Estado, na produção da região
como um lugar de desordem e violência, a que corresponderia também uma população carente
de governo.
Mas o desnível acentuado da baixada, para além das fronteiras geográficas e sociais
visíveis na Conde de Sarzedas e na formação histórica do Glicério, marcava também fronteiras
de além-mar. Dizia-se que o Caminho do Mar tinha início na baixada18. Naquela região, a
17

Informações de notícia veiculada na página do Sindicato da Habitação de São Paulo.
<http://www.secovi.com.br/noticias/new-way-o-empreendimento-que-renovou-a-baixada-do-glicerio/11482>
18
Ainda segundo nos conta Paula Souza (2015), a Rua do Glicério foi uma das primeiras ruas abertas em paralelo
à várzea do Tamanduateí. Ela era caminho dos tropeiros rumo a Serra do Mar, eixo de ligação entre as regiões
Norte e Sul, principalmente após a instalação dos trilhos dos bondes.
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presença de uma instituição como a Missão Paz demarcava o encontro de migrantes e
refugiados congoleses, senegaleses, angolanos, bolivianos, peruanos e de outras várias origens
com as práticas de gestão do poder público e das organizações religiosas de atuação
transnacional. No Glicério, assim como em inúmeros outros bairros e territórios de margens em
São Paulo, são as organizações religiosas que colocam esses mundos em contato. É nos
territórios, materiais e simbólicos, de violência e de desigualdade social, que os atores
humanitários encontram e produzem uma população de atenção das políticas sociais e, por
vezes, inadvertidamente, uma população a que se destinará um maior controle dos trânsitos
transnacionais.

1.2. Situando os trajetos e as crises

O muro frontal da Igreja Nossa Senhora da Paz tinha sua pintura em tons pastéis
desgastada e repleta de pichações. A estrutura ocupava um grande terreno na rua do Glicério.
O padre Bruno, que atuava na Missão Paz desde 2010, contava que quando a Igreja foi
construída, a sua estrutura abrigava também uma creche para os filhos dos trabalhadores
italianos que moravam nas vilas operárias. Imigrantes que viviam em casas como aqueles
sobrados da Vila Sarzedas, demolidos e cimentados. Onde anteriormente era creche foi aberto
o abrigo, a Casa do Migrante.
A narrativa fundacional da Congregação dos Missionários de São Carlos –
Scalabrinianos, à qual pertence a Missão Paz, remonta o seu surgimento ao ano de 1887, na
Itália. A Congregação se identifica como uma comunidade internacional composta por
aproximadamente 700 religiosos e presente em 34 países19. A construção da Igreja Nossa
Senhora da Paz no Glicério, no ano de 1940, demarca o início das atividades de assessoramento
a migrantes, a princípio apenas italianos. Já a fundação do Centro Pastoral dos Migrantes ocorre
no ano de 1977. A narrativa sobre esse serviço descrita no site da instituição e endossada pelos
padres e alguns dos funcionários, conta que, naquele momento, a pastoral atendia
majoritariamente aos exilados latino-americanos das ditaduras militares na região. No ano
seguinte à fundação da Pastoral do Migrante foi fundada também a Casa do Migrante para o
acolhimento dos recém-chegados. Essa história ou mito fundacional (FACUNDO, 2014) do

19

A história da fundação da Missão Paz está narrada no site da organização, no endereço:
<http://www.missaonspaz.org/historia>.
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acolhimento de pessoas perseguidas pelas ditaduras latino-americanas é invocada pelas
associações confessionais contemporaneamente como justificativa para o espaço que ocupam
nas negociações com o poder público, assim como para o destaque em seu trabalho cotidiano
com migrantes e refugiados. O que interessa a esta análise, entretanto, é justamente a validação
desse trabalho humanitário através da própria declaração de sua independência com relação ao
Estado.
No que se refere ao público dos serviços, a Missão Paz e a Casa do Migrante
recebem migrantes e refugiados de distintos status jurídicos, independente da sua regularização
migratória. Dados que abarcam de janeiro de 2013 até março de 2018, período em que passou
a ser mais intenso o fluxo de entrada de refugiados no país, mostram que passaram por lá 5.856
pessoas registradas como refugiadas ou solicitantes de refúgio e 31.215 pessoas cadastradas
como migrantes nesta janela temporal. A disparidade entre os números se devia também à
classificação dos nacionais do Haiti como migrantes nos dados da Missão, ainda que estes
tivessem sido enquadrados pelo governo brasileiro como detentores de um status migratório
específico através do visto e da autorização de residência para fins de acolhida humanitária. Se
retirados os haitianos do total de migrantes, os quais contabilizavam 20.527, restavam 10.688
migrantes no total para o período considerado. Os refugiados e solicitantes de refúgio
representavam, portanto, uma fatia significativa dos atendimentos na instituição.
No Brasil, as solicitações de refúgio já então apareciam como uma das poucas,
quando não a única forma de regularização migratória possível para pessoas que ocupavam uma
posição de desvantagem nos regimes de mobilidade global (GLICK SCHILLER; SALAZAR,
2013). Os dados do SINCRE da Polícia Federal20 mostram que, no ano de 2017, quando eu
estava encerrando o trabalho de campo na Casa do Migrante, a esmagadora maioria das
solicitações de refúgio já provinha de nacionais venezuelanos (17.865), seguidos pelos cubanos
(2.373), por nacionais do Haiti (2.362), Angola (2.036), China (1.462), Senegal (1.221) e Síria
(823). São números bastante fluidos, no entanto. No ano de 2015, quando iniciei a pesquisa, a
primeira nacionalidade em solicitações era a senegalesa, com 2.287 pedidos, seguida dos
nacionais de Gana (1.195) e Nigéria (1.131). Os recém-chegados enxergavam a solicitação de
refúgio como uma possibilidade de regulamentação vantajosa porque esta permitia a emissão

20

O SINCRE, Sistema Nacional de Cadastramento de Registro de Estrangeiros da Polícia Federal, foi substituído
pelo Sistema de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA) em finais de 2018. Os refugiados são inseridos nesse
sistema após terem seus pedidos de refúgio aprovados, podendo então tirar sua carteira de registro nacional
migratório (CRNM). Por sua vez, o RNM substituiu o RNE, Registro Nacional do Estrangeiro, após a
regulamentação da lei de migração, a lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017.
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de CPF e Carteira de Trabalho em um processo relativamente agilizado. A solicitação de refúgio
se tornou também a alternativa de regularização incentivada por funcionários estatais,
advogados e representantes de ONGs para pessoas que tinham as suas possibilidades de
permanência inviabilizadas pela legislação brasileira e pelos processos burocráticos estatais.
Pude observar que isso ocorria na Missão Paz, considerando que aqueles que chegavam ao
abrigo sem documentos eram instruídos, especialmente pelos funcionários da área jurídica e de
documentação, a buscar o refúgio como alternativa de regularização.
Por sua vez, na Missão Paz, no ano de 2017, a primeira nacionalidade de
atendimento entre refugiados e solicitantes de refúgio foi a angolana, com 454 cadastros,
seguida pelos congoleses, com 117 cadastros e pelos senegaleses, com 93. O padre Bruno
costumava dizer que a Missão Paz refletia, “como um microcosmo”, a imigração para o país.
O que pude observar no abrigo, entretanto, foi um perfil mais específico, o de pessoas recémchegadas a São Paulo, que não tinham trabalho e renda para pagar um aluguel e que não podiam
também contar com parentes ou amigos que as acolhessem. Esse perfil era também
marcadamente atravessado por categorizações de raça e gênero. Em levantamento que fiz em
setembro de 2016, relativo às pessoas que estavam morando na Casa do Migrante naquele
momento, encontrei 86 homens, 18 mulheres e 8 crianças no sistema cadastral da casa. O abrigo
contava com 85 leitos para homens enquanto a capacidade da ala feminina era de 25 camas. A
justificativa para essa disparidade da parte da coordenação do abrigo referia-se à demanda,
tendo em vista que muitos mais homens buscariam o abrigo do que mulheres. Considerando
ainda a falta de habitações mistas ou para famílias no abrigo, ele era menos buscado por grupos
familiares, que optavam por outros aparelhos de acolhimento ou ainda por quartos
compartilhados em regiões de aluguéis mais baratos.
A maior parte das pessoas que moravam na casa quando iniciei a pesquisa era de
países africanos ou haitianas, mas alguns bolivianos também moravam lá e uns poucos
venezuelanos já começavam a chegar naquele momento. A nacionalidade com maior número
de moradores em setembro de 2016 era, assim como a nacionalidade de atendimento nos
serviços da Missão Paz, a angolana, com 34 cadastros, seguida por nacionais do Haiti, com 17,
Nigéria, com 12, Congo com 10 e Togo, com 7 moradores. Entre as mulheres e meninas eram
11 angolanas, 5 congolesas e 2 bolivianas. As demais nacionalidades (Haiti, Paraguai,
Camarões e Nigéria) tinham uma moradora cada. As nacionalidades que predominavam na casa
naquele momento permitem ver que a entrada de nacionais do Haiti ainda era bastante intensa,
mas angolanos, congoleses e nigerianos também cresciam em representação. Percebe-se
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também uma diferença entre as nacionalidades de homens e mulheres. Era raro encontrar mais
de uma mulher haitiana na casa no período da pesquisa, enquanto angolanas e congolesas
sempre estavam sobrerepresentadas relativamente a outras nacionalidades.
Ainda que o registro feito pelas assistentes sociais e estagiárias previsse a
informação do status migratório das pessoas na casa, distinguindo entre migrantes, refugiadas
ou solicitantes de refúgio, para muitas das cadastradas a informação não estava disponível e o
campo estava em branco. Todas as nacionais de Angola que tiveram seu status migratório
discriminado no cadastro da instituição haviam solicitado refúgio, assim como as congolesas,
a nigeriana e a camaronesa. A haitiana constava como migrante no cadastro, o que pode
significar que tenha se regularizado por outros meios.
O que a etnografia na Casa do Migrante me mostrou no que se refere às
categorizações e diferenciações entre refugiados, solicitantes de refúgio, migrantes econômicos
ou migrantes com visto humanitário é que, na prática, essas categorias estavam sendo acionadas
contingencialmente, seja pelos moradores, seja por funcionários ou formuladores de políticas.
A categoria do refúgio se articulava no cotidiano com categorizações de gênero, nacionalidade,
raça e classe e se materializava nas vivências de sujeitos estigmatizados, estrangeiros de
maneiras muito específicas 21. Um estrangeirismo enfatizado em especial nos momentos em que
passaram a se intensificar as várias crises que atravessaram o trabalho etnográfico.
O levantamento das nacionalidades dos moradores (ainda que não represente
exatamente um “microcosmo” da migração para o país, para usar a expressão do padre)
permitem, em suas flutuações, observar os efeitos de determinadas políticas de (i)mobilidades
e de gestão de fronteiras, assim como do acionamento de categorias de diferenciação nas redes
de ajuda (PISCITELLI, 2008b, 2013a) desses migrantes na cidade. A presença majoritária de
africanos no abrigo indicava as formas distintas pelas quais essas redes eram acionadas.
Naquele momento, os sírios eram uma das nacionalidades que mais adentravam o país e que
mais solicitavam refúgio. Não estavam, entretanto, representados na casa. Suas redes de
sociabilidade e ajuda se configuravam de maneira muito diferente daquela dos congoleses e
angolanos no país. Muitos conseguiam abrigo e ajuda financeira com árabes já consolidados
em São Paulo, assim como de mesquitas e outras organizações religiosas. Já os africanos
(categoria que englobava, como expus anteriormente, não necessariamente pessoas
provenientes do continente africano, mas pessoas racializadas de maneira particular), seguiam
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Sobre a figura do estrangeiro na legislação e nas políticas migratórias brasileiras, ver Seyferth (2008).
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para a Casa do Migrante, para os abrigos da prefeitura ou para o abrigo temporário nas casas de
outros africanos que residiam, em sua maioria, nas periferias da zona leste, dificultando a busca
por emprego e cursos, mais abundantes na região central da cidade.
O Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes (CPMM) da Missão Paz era
estruturado em “eixos”. Entre eles, documentação e jurídico, saúde, capacitação e trabalho. O
chamado “eixo trabalho” promovia uma das ações mais procuradas pelos migrantes e também
por empresários: o projeto de mediação, que colocava em contato empregadores interessados
em contratar migrantes e refugiados em busca de emprego. O processo era composto por uma
palestra para os empregadores, de que todos precisavam participar, com o objetivo de
familiarizar os interessados com os procedimentos burocráticos das contratações e apresentar a
visão da Missão sobre o programa, que buscava possibilidades de contratação previstas na
legislação brasileira. O programa incluía ainda uma palestra “intercultural” para os migrantes e
refugiados, com a intenção de ensiná-los sobre a “cultura brasileira” no que se referia às
relações de trabalho. As entrevistas de contratação aconteciam também nas instalações da
Missão Paz, com a presença de funcionários do eixo e voluntários/intérpretes.
O projeto de mediação para o trabalho era um dos mais celebrados da Missão Paz.
Empresários de várias cidades do Brasil apareciam por lá com o interesse de recrutar migrantes
para o trabalho formal. A ação era popular também entre grandes empresas que buscavam
relacionar suas marcas a ações de “responsabilidade social”, no jargão empresarial, algumas
delas buscando cumprir determinações judiciais por terem sido condenadas em processos
relativos à contratação de serviços de trabalho análogo à escravidão nas oficinas de costura que
empregavam, em sua maioria, trabalhadores bolivianos. A Missão Paz passou a buscar também,
após críticas, tornar o processo de contratação “mais seguro para os migrantes”, considerando
que as intenções de alguns dos empregadores, em especial no início do programa, era de
exploração do trabalho. As funcionárias passaram a fazer uma fiscalização mais intensa das
empresas e das vagas oferecidas 22.

22

As críticas a que me refiro eram feitas por parte de pesquisadores que faziam trabalhos acadêmicos sobre o
programa de mediação e pelos próprios migrantes contratados, que retornavam à Missão Paz relatando as
condições de trabalho a que estiveram expostos. Por vezes, empregadores vindos de outros estados do país, nas
áreas de comércio (em especial postos de gasolina), de frigoríficos na região sul do país e empresários da área
rural, recrutavam pessoas para trabalhar e não respeitavam condições mínimas de segurança do trabalho, habitação
e documentação. Alguns relatos de trabalhadores que não eram devidamente pagos e que não tinham suas carteiras
registradas passaram a surgir. Os funcionários do eixo, após as críticas e constatação das situações abusivas,
buscaram implementar medidas de fiscalização mais severas, além de realizarem visitas aos locais de trabalho.
Passaram também a vetar a participação no programa de empregadores que ofereciam postos de trabalho
identificados como “suspeitos”. Um exemplo eram pessoas que buscavam trabalhadoras domésticas e que depois,
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Com o passar do tempo, o movimento e o número de contratações pelo programa
diminuíram bastante. O número de migrantes cadastrados, que em 2014 chegou a ser de 4.996,
em 2017 era de 1.289 pessoas. Enquanto no ano de 2014 houve 2.739 contratações pelo
programa, em 2017, apenas 355 migrantes foram contratados23. A redução das contratações foi,
portanto, comparativamente, maior que a redução no número de migrantes que buscaram o
programa. Além da redução de vagas de uma maneira geral, impulsionada pela crise econômica,
as funcionárias do serviço acreditavam que uma maior fiscalização da parte da Missão com
relação aos empregadores e às vagas oferecidas funcionou como uma espécie de peneira,
afastando ofertas de emprego exploratórias.
Optei por apresentar os números relativos ao encolhimento dos postos de trabalho
formal oferecidos pelos contratantes com intermediação da Missão Paz, assim como o
incremento visível das transações que oscilavam entre legal e ilegal nos arredores do abrigo,
porque essas questões estão relacionadas a um contexto de mudanças sociais, econômicas e
políticas que vinham acontecendo no país e na cidade de São Paulo desde que iniciei a pesquisa,
no ano de 2015, as quais tornaram a escrita desta tese um tanto desafiadora. Nesse interim,
vivemos a escalada de um processo de empobrecimento da população, instabilidades políticas,
encolhimento do mercado de trabalho e duras retiradas de direitos sociais tidos até então como
garantidos24. Por ora, gostaria apenas de chamar a atenção para os processos de articulação entre
diversas noções de crise que atravessaram o campo e o contexto de produção desta tese. Crises
estas que demandaram uma série de posicionamentos, ações e omissões dos poderes públicos e
das organizações da sociedade civil, e que tiveram populações específicas como o alvo
privilegiado das suas resoluções.

1.3. Emergências e soluções

A região em que se localiza o edifício da Igreja Nossa Senhora da Paz já há alguns
anos atrai olhares e a curiosidade não apenas de quem passa por lá, mas também da mídia e do
poder público. A noção de crise migratória começou a ser difundida por jornalistas, por setores
verificou-se com a experiência, recusavam-se a assinar a carteira de trabalho e submetiam as trabalhadoras a
horários de trabalho exaustivos, sem qualquer direito a folga e férias.
23
Os números são sistematizados pela própria Missão Paz e foram disponibilizados a mim por uma das
funcionárias do eixo trabalho. Agradeço a Laís Meneguello Bressan pela intermediação.
24
Este capítulo foi escrito anteriormente à eclosão da pandemia de Covid 19, que incrementou essas crises de
maneira então impensável. Portanto, respeito ao longo de toda a tese o recorte feito, sem adentrar nos efeitos
pandêmicos que atravessaram e afetaram profundamente não apenas os territórios, organizações e pessoas que
figuram neste capítulo, como também a escrita da tese.

68

governamentais, agências internacionais, ONGs e pesquisadores a partir da entrada, a princípio,
de nacionais do Haiti no território do país, estendendo-se, posteriormente, a ingressantes de
outras nacionalidades, categorizados indistintamente como africanos segundo atributos raciais
e hierarquizações coloniais. Concomitantemente, a noção de uma crise humanitária ou crise do
refúgio era anunciada majoritariamente pelas agências das Nações Unidas. A intensificação da
guerra na Síria e os refugiados provenientes daquele país e de países vizinhos tornaram-se,
então, os protagonistas dessa narrativa25.
A ideia de que o Brasil e, em especial as cidades de Rio Branco, no Acre, e a cidade
de São Paulo, eram alvos de uma “invasão haitiana”26, tornou-se muito presente a partir de
2012, ano em que esses trânsitos se intensificaram, ainda que as mobilidades de nacionais do
Haiti para o Brasil, principalmente para a região Norte do país, tenham tido início
aproximadamente dois anos antes. Já no ano de 2015, com o prolongamento dos trânsitos, a
atuação da Missão Paz se destacou com a denúncia de que ônibus com migrantes haitianos
chegavam a São Paulo em direção aos abrigos da cidade e, tendo em vista o reduzido número
de vagas, essas pessoas estariam dormindo nas dependências da igreja “de forma improvisada
em corredores e salões”27. Naquele mesmo ano, o padre Bruno denunciou um ataque a 100
metros da paróquia, em que seis rapazes ficaram feridos e foram parar no hospital. O padre
contou que uma pessoa teria passado dentro de um carro cinza e gritado: “haitianos!”, atirando com
balas de chumbo na direção dos rapazes. O padre usou das suas boas relações e contatos com setores
da mídia e pesquisadores das migrações para dar visibilidade ao que acontecia nas dependências da
igreja. Ele denunciava a carência de políticas públicas de acolhimento adequadas, a superlotação dos
abrigos e os casos de violência que presenciava no cotidiano das pessoas que circulavam pelos
arredores da Missão Paz.
Recordando o ano de 2010, data de sua chegada à Missão Paz, o padre conta que
solicitaram atendimento os primeiros 28 nacionais do Haiti. Já em 2014, os funcionários da
pastoral teriam atendido aproximadamente 4.500 pessoas de nacionalidade haitiana. Na visão
do padre, a situação, “de extrema urgência”, demandava uma decisão emergencial de acolher

25

No relatório Global Trends (UNHCR, 2015), uma das principais publicações da Agência da ONU para
Refugiados, a qual apresenta dados globais sobre refúgio, atualizados anualmente, o então secretário geral Ban Ki
Moon anunciava, no ano de 2015, que enfrentávamos “a maior crise de refúgio e deslocamento do nosso tempo”.
Já em 2019, afirmava-se novamente que “a crise na Síria continua a ser a maior crise de deslocamento do mundo”.
26
“Acre sofre com invasão de imigrantes do Haiti” (CARVALHO, 2012) foi a chamada de matéria do jornal O
Globo em janeiro de 2012.
27
Da matéria “Missão Paz diz que São Paulo recebe um ônibus por dia com haitianos” (FERNANDES, 2015).
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quase 300 pessoas por noite nas dependências da igreja. Uma urgência que fazia ver, em suas
palavras, a “fragilidade da política migratória do Brasil” e que colocou a Missão Paz em diálogo
com várias instâncias do poder público. Sobre esse diálogo, o padre conta que mobilizou uma
série de conversas e reuniões com representantes do legislativo e do executivo “cobrando
também que o Estado faça a sua parte”28.
O Estado fez, então, “a sua parte” na resolução da emergência, quando passou a
articular parcerias através de convênios que envolviam a prefeitura municipal e organizações
religiosas as quais já atuavam com migrantes ou com o acolhimento de pessoas em situação de
rua na cidade. Esses projetos contavam também com recursos de outros entes federativos, em
especial do Ministério da Justiça. A escolha da Missão Paz, no entanto, foi de não se envolver
nesses convênios. Um envolvimento desse tipo, na visão dos padres, tiraria a sua “autonomia”
no trabalho com os migrantes e refugiados, porque as estruturas que dependiam do dinheiro
público para o abrigamento ficavam, em seus termos, “amarradas”. Nessa relação, na visão do
padre Bruno, por medo de perder o financiamento, as organizações abririam mão da
possibilidade de fazer críticas e observações relativas às ações do Estado.
Em 2006, uma tentativa de convênio entre a prefeitura e a Casa do Migrante durou
menos de um ano. Isso porque as regras para os convênios que envolviam a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e as organizações responsáveis
por gerir os abrigos exigiam que os projetos acolhessem também pessoas em situação de rua,
quer fossem migrantes ou não. Isso, na opinião dos padres, poderia “descaracterizar” o trabalho
da organização. Além disso, a experiência de 2006 teria mostrado que a convivência entre os
migrantes e refugiados e os brasileiros em situação de rua não seria assim tão tranquila. O padre
entende que seriam “públicos diferentes”, os quais necessitariam de uma “pedagogia, uma
atenção especial”. O modus operandi da prefeitura naquela situação, de recolher as pessoas das
ruas durante a noite e trazê-las para o abrigo, por vezes alcoolizadas ou tendo usado outras
drogas, proporcionaria um “clima muito tenso”, segundo me contou uma das funcionárias.
Além disso, obrigaria a instituição a acolher pessoas além de sua capacidade, por conta das
regras do convênio. A briga então, naquele momento de entrada dos nacionais do Haiti, davase no sentido de convencer o governo municipal de que os migrantes e refugiados necessitavam
de abrigos específicos, para além das vagas já oferecidas às pessoas em situação de rua.

28

Entrevista realizada com o padre Bruno em novembro de 2017.
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A pressão exercida pelas organizações foi efetiva. A partir do final do ano de 2014
e, principalmente, durante o ano de 2015, montou-se uma estrutura de acolhimento que previa
parcerias entre a prefeitura de São Paulo e diversas organizações religiosas. Na visão de
distintos agentes institucionais, considerando a relativa abertura do governo municipal durante
a gestão do prefeito Fernando Haddad, o momento era favorável a uma interlocução com as
organizações da sociedade civil. Consolidou-se então uma Política para Migrantes na alçada da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) através da sua Coordenação
de Políticas para Migrantes (CPMig), criada com a Lei Municipal nº 15.764, de 27 de maio de
2013 (SÃO PAULO, 2013)29.
Primeiramente, a prefeitura abriu um abrigo denominado “emergencial” para esses
migrantes na própria rua do Glicério, em um prédio que ficava a 200 metros da Missão Paz (e
que antes abrigava uma igreja da Assembleia de Deus), para acolher as pessoas que chegavam
diariamente nos ônibus vindos do Acre. O abrigo era gerenciado pela CPMig. Logo depois, foi
criado o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI), administrado pela
entidade conveniada do Serviço Franciscano de Solidariedade (SEFRAS), uma ONG da Ordem
Franciscana, em parceria com a SMADS. Com a abertura do CRAI, em agosto de 2014, e de
quatro Centros de Acolhida (CAs), a partir de novembro daquele ano, o abrigo emergencial do
Glicério, que funcionava em espaço cedido em comodato por prazo fixo, foi desativado. Três
dos quatro CAs funcionam até o momento de escrita deste capítulo, viabilizados pelos
convênios entre prefeitura e organizações religiosas30.
É notável que a criação de uma política específica para migrantes e refugiados no
município institucionalizou o processo de administração de uma população delimitada em ato,
pelos próprios processos administrativos, nas negociações entre duas esferas produzidas como
separadas e que trabalhavam como “parceiras”: governo e sociedade civil. A política consolidou
a formação de quadros estatais, especialistas em problemas sociais (LIMA, 2002) no âmbito do
governo municipal, ao mesmo tempo em que autorizou uma gestão há muito praticada pelas
organizações religiosas. Uma gestão que, mesmo após a materialização das parcerias, era
29

Apesar da criação da CPMig ter ocorrido em 2013, a consolidação normativa da política para migrantes no
Município vem apenas em julho de 2016, com a Lei nº 16.478 (SÃO PAULO, 2016), de iniciativa do executivo
municipal.
30
São eles, o CA Bela Vista, na rua Japurá, também sob administração do SEFRAS, criado em agosto de 2014, o
CA Pari, administrado pelas Irmãs Scalabrinianas e criado em julho de 2015, e o CA Penha, conhecido como a
casa das Irmãs Palotinas, que já recebia mulheres refugiadas e egressas do sistema prisional e efetivou um convênio
com a prefeitura também em julho de 2015. Já o CA Bom Retiro, ou Gilza Peloso, conveniado em junho de 2016
com o instituto Lygia Jardim, de motivação espírita, fechou as portas em 2019. Esse último recebia apenas
mulheres, mas não exclusivamente migrantes.
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referida pelos próprios agentes das organizações como uma espécie de “tapa-buraco”, um
rejunte fora do Estado, mas que atuaria lá onde este não teria capacidade ou interesse em atuar.
Gupta e Sharma (2006), na introdução ao livro The Anthropology of The State,
discorrem sobre as teorias “estadocêntricas”, em que o Estado é tido como uma instituição de
limites claros, um ator autônomo distinto da sociedade. No mesmo volume, Mitchell (2006)
discute sobre a aparência do Estado como uma entidade discreta e relativamente autônoma,
argumentando que essa construção mesma é um produto das práticas sociais cotidianas. Nessa
perspectiva, as fronteiras entre Estado e sociedade civil são desenhadas a partir das práticas que
os constituem, como um efeito de poder. Esse efeito-estado, “state effect”, na expressão de
Mitchell (2006), é, portanto, o resultado de práticas de feitura de Estado, dos entendimentos
sobre o Estado, assim como sobre aquilo que ele faz ou sobre o que deveria fazer e não faz.
Na resolução das crises a que me refiro neste capítulo, essa delimitação que faz
Estado, sociedade civil e uma população alvo das políticas é justamente um efeito dos projetos
e convênios que colocam em um mesmo plano de ação as organizações religiosas, os
representantes da prefeitura de São Paulo e os migrantes e refugiados (duas categorias tratadas
como indistintas no que se referia às políticas de acolhimento). Da parte da Missão Paz,
construir um lugar de ausência do Estado, ou construir-se fora do Estado, era reservar um
espaço de competência deste e, ao mesmo tempo, definir o seu próprio lugar de atuação.
Vianna e Lowenkron (2018b) chamam a atenção para as formas mesmas de evocar
o Estado e para a produtividade dessa nomeação. Nesse sentido, falar sobre o Estado que não
faz, que está ausente ou que deveria fazer é também inscrevê-lo em malhas de produção de
sujeitos e projetos políticos. A figura da parceria encarnava disputas relativas às tecnologias de
poder adequadas para atuar sobre segmentos tidos como carentes de governo, carentes de
políticas públicas.
Os convênios, selados através de editais abertos às organizações da sociedade civil,
amenizaram algumas tensões, mas também aprofundaram outras. Primeiramente, destaco a
tensão que envolvia a produção e a delimitação de uma população a ser gerida, assistida e
controlada. O fio mais tensionado dessa trama (PADOVANI, 2015; TELLES; CABANES,
2006) era aquele que delimitava migrantes e refugiados, com a intenção de separá-los de uma
vulnerabilidade outra, encarnada naqueles que não têm casa, mas não são necessariamente
estrangeiros: a “população de rua”. Os “esforços” de que fala o padre Bruno, no processo de
reivindicação dos abrigos para migrantes, envolviam a produção de sujeitos de direito em torno
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das categorias migrante e refugiado, delimitadas por meio do seu afastamento de outra
categoria, historicamente produzida como alvo das políticas de assistência. Uma população, por
sua vez, carregada de atributos moralmente poluidores, como a bebida, as drogas e as
perturbações de natureza psicológica. O papel que as organizações se colocaram naquele
momento foi justamente o de fazer essa separação, afirmando necessidades e vulnerabilidades
distintas, as quais seriam alvo de uma “atenção especial”. Demandava, portanto, a produção de
uma população a ser gerida e cuidada em um processo diferenciado das populações nacionais
em/de risco.
A forma administrativa das parcerias, assim como a prevalência da solução do
abrigamento, em detrimento de outras possíveis soluções, aparece como um recurso de governo
no sentido de prevenir determinados riscos. O abrigamento em casas específicas evita que essas
populações se confundam e se contaminem, seja no ambiente institucional ou, pior ainda, na
própria rua. Esse medo esteve bastante documentado no momento da chegada dos nacionais do
Haiti, quando a mídia percorria o Glicério e, mais intensamente a Missão Paz, vasculhando
exemplos dessa “contaminação”, ou seja: haitianos dormindo nas ruas ou em condições
insalubres dentro das estruturas temporárias de abrigamento. Nesse sentido, mais do que
delimitar uma competência estatal perante uma população, a política criada tem o efeito de
produzir esse migrante/refugiado e estabelecer fronteiras voltadas à gestão dos seus trânsitos.
Mas a solução das parcerias, além da tensão colocada pela delimitação dos sujeitos
da assistência, evidencia também uma segunda tensão correlata, desta vez no que se refere à
competência institucional para a administração desses riscos. A tensão se estabelece entre uma
visão do direito e outra da “caridade”, em uma discussão já muito debatida pela literatura crítica
ao humanitarismo (FASSIN, 2012, 2014; MALKKI, 1996). A visão dos agentes das
organizações era que a atuação mais direta da CPMig na gestão dos abrigos poderia fornecer
um caráter mais “técnico” às ações, aproximando-as da linguagem dos direitos humanos. Já as
ações administrativas da SMADS envolveriam um caráter mais assistencial e uma falta de
sensibilidade para com as necessidades tidas como particulares desse público, em especial no
que se refere às especificidades de pessoas que, na visão dos agentes, nunca tinham se visto em
situação de rua, não falavam o português e desconheciam os códigos da burocracia brasileira.
A tensão nesse momento se dava, portanto, em torno de quem tinha a autoridade de gestão. A
competência formal era da SMADS, por ser a Secretaria responsável pela política de
abrigamento no âmbito municipal. Entretanto, a população migrante e refugiada, desde a
criação normativa da CPMig, passa a ser objeto de sua ingerência no município.
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Nas negociações para a implementação de políticas públicas para migrantes e
refugiados, delineiam-se disputas pelas representações e formas administrativas mais
adequadas ou legítimas (VIANNA, 2002a) para esta gestão, da parte de atores estatais, das
agências transnacionais e da sociedade civil. As ações do governo municipal, portanto, em sua
resposta à crise migratória, produzem populações e quadros do estado destinados a geri-las31.
No entanto, a ênfase em políticas focadas nos “fluxos populacionais” ou no trânsito em si como
característica definidora desses sujeitos, torna-se um elemento de fragilidade das políticas
específicas. Nas soluções administrativas que enxergam essas pessoas como “fluxos”, os
sujeitos que buscam os serviços de abrigamento são vistos como estando apenas de passagem,
demandando ações que, mesmo institucionalizadas, adquirem um caráter imediatista e
emergencial.
As categorias da urgência e da emergência são trabalhadas em diversas pesquisas
das Ciências Sociais que têm por foco as “populações de rua”, assim como também em
trabalhos que tratam do tráfico de pessoas e de casos de violência contra mulheres em que o
abrigamento é a solução encontrada. Daniel De Lucca (2019), em descrição e análise de um
serviço da rede de atendimento à população de rua na cidade de São Paulo, aponta que a
emergência, tida como um campo de intervenção voltado a situações em que está em jogo um
eminente “risco de vida”, torna-se cada vez mais uma modalidade comum de governo da
“questão social”, nos termos de Jacques Donzelot (2008). De Lucca (2019) aponta que a
urgência, uma noção própria aos setores vinculados à segurança sanitária e civil, através de
processos de “mimetismo institucional” passa a figurar mais recentemente no setor social, ou
seja, em setores vinculados à assistência de populações “vulneráveis”.
Algumas das críticas mais incisivas à emergência como mecanismo de governo
apontam o caráter paliativo das estratégias emergenciais, as quais não resolveriam de fato o
problema em suas raízes profundas, tratando apenas algumas de suas manifestações (LIPSKY;
SMITH, 1989). Já outras críticas, ressoando as análises de Walter Benjamin (1968) e Giorgio
Agamben (2004), apontam uma espécie de “banalização” das urgências, ou a transformação do
estado de exceção em regra. Didier Fassin e Paula Vasquez (2005) aprofundam essas críticas
quando se referem à “exceção humanitária como regra” no contexto da “tragedia” venezuelana.

31

Importante considerar também a atuação da academia nesse momento de crise. O nosso envolvimento enquanto
produtores de conhecimento através de pesquisas, assim como na formação de quadros de “especialistas” na
temática, ora consultados ora trabalhando diretamente com o Estado e/ou com as organizações da sociedade civil,
foi crucial na conformação do problema e nas respostas e “soluções” encontradas. Nos quadros das organizações,
assim como do Estado, funcionários e pesquisadores são, com frequência, as mesmas pessoas.
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A “tragedia” aconteceu no ano de 1999, quando chuvas intensas e deslizamentos de terra
justificaram a proclamação de um estado de emergência pelo governo de Hugo Chavez, seguida
da militarização das áreas de risco. A novidade deste caso, segundo Fassin e Vasquez (2005) é
que a exceção foi sustentada e apoiada em um sentimento solidário de compaixão pelas vítimas.
A “normalização” do estado de exceção, entretanto, interessa-me menos nesta análise do que a
generalização de um discurso de exceção referente a determinados eventos tidos como crises a
serem governados por ações e práticas emergenciais32. Detenho-me nesta análise na
produtividade de governo das narrativas da urgência, assim como em alguns de seus efeitos
práticos. Ou seja, nos processos de produção das crises, pergunto quem decide sobre o que
constitui ou não uma emergência, assim como quais seriam as maneiras mais efetivas de buscar
soluções.
Na busca por soluções aos problemas representados pelos trânsitos que venho
descrevendo, a atuação da Missão Paz foi central, promovendo uma conexão entre os migrantes
e refugiados e o “mundo público”, mesmo se declarando “fora do Estado”. Mais do que isso, a
própria reivindicação de “estar fora” é responsável por um efeito de legitimidade de suas ações,
que em consequência se solidificam no campo humanitário. Assim é que entendo que a atuação
da Missão Paz na região do Glicério – como já enfatizado, um território de margem em plena
região central de São Paulo em que vivem populações cujo estrangeirismo está colado às suas
circulações – legitima também o humanitário como solução adequada a essas populações.
O cuidado e o controle, entretanto, como nos lembra Souza Lima (2002), são dois
lados de uma mesma operação. Considerando que as ações estatais estão também articuladas às
ações do humanitarismo religioso, como mostra a etnografia, e em um contexto em que não é
mais possível apenas negar assistência ou passar ao largo do problema, outros artifícios de
gestão são também acionados no controle de populações e recursos em tempos de crise. Refirome à passagem do que se convencionou chamar de políticas para migrantes para um outro plano,
o das políticas migratórias. Discuto, no próximo tópico, justamente o encontro entre ambas e
as soluções produzidas como adequadas para populações provenientes de territórios
considerados à margem da civilização e das pedagogias de gênero, as quais atuam, nesses
contextos, segundo critérios morais de conformação de dinâmicas familiares. Meu objetivo é
A implementação, no ano de 2018, da chamada “Operação Acolhida” em Roraima, voltada aos venezuelanos
que cruzavam as fronteiras, evidencia uma estratégia similar, de militarização da vida justificada pela emergência.
Coordenada pelo exército brasileiro, em conjunto com agências internacionais e organizações da sociedade civil,
a operação garantiu a construção de estruturas de acolhimento e registro migratório, implementando um controle
militar intenso, fixação e vigilância sobre os trânsitos internamente ao território nacional a partir do programa
denominado de “interiorização”.
32
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analisar o momento em que o controle de fronteiras e o controle social/moral se encontram.
Controles efetivados a partir do acionamento de linguagens de gênero, articuladas a processos
de racialização, na busca por soluções administrativas.

1.4. Soluções administrativas ou “o misterioso caso das angolanas grávidas e com filhos”

Dora, a angolana que abre este capítulo, saiu do país primeiro com sua filha Isadora,
após o sumiço de seu marido Isaías. Quando este reaparece, entretanto, e busca seguir os
caminhos de sua esposa, as condições de circulação dos nacionais angolanos já haviam se
modificado.
Os planos migratórios de Dora e Isaías sofreram um importante desvio de rota em
função de uma série de ações do poder público, as quais articularam entes municipais e federais
na resolução de uma situação de crise. Essa emergência ocorreu no ano de 2016, momento em
que, para além das medidas de assistência e acolhimento, concretizadas de maneira considerada
eficaz pelo município, outros expedientes de governo foram acionados. Essa crise se deu com
a chegada das “mulheres angolanas grávidas e com filhos” – assim denominadas em diversas
conversas que tive com funcionários das organizações. No momento em que eu anunciava os
meus objetivos de pesquisa, vários dos meus interlocutores, em especial os que trabalhavam
nas organizações humanitárias, apresentavam a sugestão de que buscasse “entender o que
estava acontecendo”, ou seja, que investigasse o que estaria causando aquelas mobilidades.
Achava-se no mínimo curioso que um grande fluxo – ao menos assim considerado pelos
representantes do governo municipal e pelos funcionários das organizações – de mulheres
grávidas e/ou com filhos pequenos, de nacionalidade angolana, estivesse chegando a São Paulo.
Uma série de matérias jornalísticas foi veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo
nos dias 19 e 20 abril de 2016 sobre o assunto. A sequência trazia chamadas bastante alarmistas,
que destacavam a excepcionalidade misteriosa daquelas chegadas ao Brasil. A primeira das
matérias tinha como título “Mães angolanas buscam SP e obrigam Prefeitura a criar abrigo”
(DIÓGENES, 2016)33. A jornalista trazia a informação de que, apenas no primeiro trimestre
daquele ano, 600 mulheres teriam chegado à cidade. O boom teria acontecido próximo ao

33

Disponível em: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,maes-angolanas-buscam-sp-e-obrigamprefeitura-a-criar-abrigo,10000026903. Acesso em: 10 de janeiro de 2020.
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carnaval, quando 50 angolanas desembarcaram em São Paulo em um único dia. A matéria
alertava ainda que 27 delas chegaram gestantes e que havia “casos de mães com oito filhos”.
A então secretária municipal de Assistência Social, Luciana Temer, preocupava-se
com os motivos da entrada dessas mulheres e anunciava que “se chegar mais um grupo de 50
mulheres, não terei onde pôr”. Para entender a motivação das angolanas, a secretária solicitou
ajuda do governo federal. A prefeitura de São Paulo acionou o Ministério da Justiça com o
intuito de “investigar o fluxo de angolanas”. O Ministério da Justiça, por sua vez, então
representado pelo Secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, afirmou que a prefeitura
“identificou esse fluxo migratório e a vulnerabilidade dos imigrantes que estavam chegando”,
o que teria justificado a mobilização do aparato federal. O Ministério da Justiça, então, emitiu
um alerta para o Ministério das Relações Exteriores “para que pudesse identificar qual é a
conjuntura e em qual circunstância esses vistos estão sendo e foram emitidos”. O MJ pediu
também apoio da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em sua cruzada
investigativa à motivação das mães. O objetivo da investigação, segundo Beto Vasconcelos, era
“não só para fazer o levantamento de entrada e saída para tentar identificar um desvio padrão,
mas para apurar eventuais ilícitos”.
O que objetivo sublinhar nesta análise são os efeitos que se seguem a ações
específicas do serviço de assistência social do município de São Paulo, em sua declarada
preocupação com o acolhimento apropriado e com o cuidado a essas mulheres. Após o
acionamento do Ministério da Justiça, essa apreensão, que era assistencial e humanitária,
transmuta-se em uma investigação de segurança, de caráter policialesco, com foco nos possíveis
“ilícitos” em que as mulheres angolanas poderiam, por suposição, estarem envolvidas.
Curiosamente, segundo o próprio MRE, não havia, desde o ano de 2013, nenhum aumento
expressivo no número de vistos concedidos aos nacionais angolanos34. Ainda assim, nos três
primeiros meses de 2016, tomou-se “medidas adicionais” para análise das solicitações. Mas,
se o número de vistos concedidos não aumentou, quais foram, então, os elementos que
caracterizaram aquela situação enquanto crise?
É flagrante que o problema não estava na quantidade de vistos, mas na qualidade
daqueles trânsitos. Se a migração prevista até então era de homens angolanos, agora eram
34

Segundo dados do Itamaraty, em 2014, foram concedidos 22.372 vistos a angolanos na Embaixada do Brasil
em Luanda e, em 2015, 21.656. No primeiro trimestre de 2016, no auge da crise das mulheres angolanas com
filhos, receberam visto apenas 3.886 nacionais de Angola.
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mulheres “desacompanhadas” de seus maridos e, ainda por cima, grávidas e “com até 8 filhos”.
Mas como é possível essa transmutação quase alquímica das mães angolanas com filhos e/ou
grávidas de um agrupamento que necessitava de tutela e cuidados – um grupo vulnerável aos
olhos dos agentes do Estado – para um agrupamento potencialmente criminoso? Como opera
esse deslocamento entre vulnerabilidade e crime?
A transformação alquímica se deu, naquele momento, a partir de dois elementos
que caracterizaram um tensionamento das categorias classificatórias em um momento de crise.
O primeiro tensionamento transparecia na declaração da secretária de Assistência Social, que
chegou a afirmar que “embora a maioria das africanas declare perseguição religiosa, não estão
claras as motivações”. Considerando a premissa de Mary Douglas (1976) de que as zonas de
indefinição são a fonte do que é considerado como pertencendo a um lugar de desordem, de
impureza e de perigo, sugiro que as angolanas tenham se tornado um problema justamente por
terem materializado o embaralhamento das classificações migratórias. Isso porque as
motivações eram o critério privilegiado de categorização de corpos que estavam, na visão do
poder público, “fora do seu lugar” (DOUGLAS, 1976, p. 116). Com a constatação de que as
mulheres angolanas estavam entrando no Brasil como turistas e pedindo refúgio ao chegar no
país, os vistos passaram a ser negados com base em um desvio de finalidade daquelas
solicitações.
A declaração da perseguição religiosa representa um esforço de autodefinição
dessas mulheres, com base nos dispositivos legais do refúgio. A afirmação de que “não estão
claras as motivações” tem o efeito de reinseri-las nas margens de indefinição, lançando um
temor difuso sobre suas intenções e sobre a legitimidade de seus trânsitos. A referência a
possíveis “ilícitos” na emissão dos vistos, de que fala o secretário de Justiça, coloca as
angolanas em posição de suspeita quando a linha entre vulnerabilidade e crime se tensiona. Não
se sabe se são refugiadas, se migrantes, se criminosas. A maternidade é poluidora neste caso
justamente pela possibilidade de regularização migratória que viabiliza, intensificando as
suspeitas de que as mães seriam “falsas refugiadas”.
Um segundo tensionamento remete justamente à relação de tutela que se estabelece,
em que a impossibilidade de precisar as motivações das angolanas, adicionada à sua condição
de mães, causa mal-estar por embaralhar as fronteiras entre um caráter tido como
“assistencialista” das políticas públicas e um aspecto “legalista” de garantia de direitos e de
respeito às normativas internacionais do refúgio. Consideradas como uma população
vulnerável, entende-se que essas mulheres necessitariam de um suporte externo no que se refere
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à sua sobrevivência e de seus filhos, e à garantia de direitos básicos. Angolanas e filhos
transmutam-se, portanto, em “dependentes”.
O secretário de Justiça enfatizou que a “integração” das mulheres, agravada pela
sua vulnerabilidade, em especial “em situações em que há crianças envolvidas”, não seria um
“desafio intransponível”, porque elas estariam em idade economicamente ativa, podendo
“contribuir com o país”, ou seja, porque podiam trabalhar. O secretário tentava minimizar o
peso imposto pela narrativa de que o caso se tratava de uma grande crise, de um inchaço dos
serviços de assistência, afirmando que o perfil dessas mulheres não se desviava sobremaneira
daquele do imigrante desejado pelo país, aquele que trabalha e que não depende das malhas
assistenciais do Estado 35. A preocupação que transparece na cruzada investigativa dos agentes
públicos era de que mulheres “com até oito filhos” entrassem no sistema de Assistência Social.
Acionava-se, tanto nas matérias jornalísticas quanto nas falas públicas, assim como em
entrevistas que realizei com agentes do refúgio, a narrativa de que as mulheres sofriam uma
pressão social para engravidar em Angola, uma sociedade tida como “machista” e supostamente
“atrasada” no que se refere aos direitos reprodutivos das mulheres. O problema mais profundo
a ser solucionado, portanto, era a suposta hiper-fertilidade das mulheres africanas, que
chegavam ao Brasil “com até 8 filhos”.
As narrativas moralizantes que atribuem as mazelas sociais à fertilidade de
populações racializadas negativamente e provenientes de territórios relacionados à “pobreza”
têm raízes em movimentos pelo controle populacional que emergiram nos Estados Unidos e em
países europeus em finais do século XIX. Inúmeras análises denunciam a associação perversa
entre concepções raciais, de gênero e relativas a territórios estigmatizados, tidos como zonas de
perigo, de que emerge uma infância também potencialmente perigosa, mostrando que as
políticas das maternidades são também políticas de controle de territórios e populações. Desde
os anos de 1980, as feministas negras, tanto no contexto norte-americano como também no
brasileiro, vêm refletindo sobre o governo das fertilidades, em especial no que se refere às
políticas que objetivam controlar a reprodução das mulheres negras. Angela Davis (2016), em

35

Giralda Seyfert (2008), em comunicação apresentada na 26ª Reunião Brasileira de Antropologia, aponta que a
categoria “estrangeiro”, assim como a categoria “migrante” no Brasil esteve, não obstante a flutuação de seu
significado ao longo da história, sempre associada ao “risco”, especialmente em relação aos grupos considerados
menos propensos ao “abrasileiramento”, ou seja, imigrantes “não-assimiláveis”. A medida dessa assimilação,
entretanto, esteve, desde a vinda dos colonos europeus ao país, muito relacionada às suas características morais
balizadas pelo trabalho. Nessa chave, o colono desejado seria “sóbrio, resignado, trabalhador que respeita as
autoridades” (SEYFERTH, 2008, p. 6). Seyfert fala também da defesa do uso de informações policiais da parte
das missões diplomáticas brasileiras, com o intuito de evitar que viessem “vagabundos” ou “imorígeros”.
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sua obra Mulheres, raça e classe, denuncia os projetos racistas que promoveram a esterilização
involuntária de milhares de mulheres nos Estados Unidos, em sua esmagadora maioria negras,
imigrantes porto-riquenhas e pobres, desde as primeiras décadas do século XX. Essas políticas
eram sustentadas por leis apoiadas pelo movimento de controle de natalidade norte-americano
e por setores dos feminismos brancos. A estratégia do controle de natalidade, em realidade,
consistiu em políticas de controle populacional, com base em ideais eugenistas que colavam a
pobreza a uma suposta reprodução desenfreada das populações negras.
No Brasil, as políticas estatais relacionadas ao controle de natalidade assumiram,
entretanto, contornos distintos das políticas norte-americanas. Jurema Werneck (2004) fala na
prevalência de uma “eugenia positiva” ou “preventiva” no país, cuja principal tática, na
implementação de um projeto de embranquecimento da população, era o incentivo à imigração
branca europeia, na primeira metade do século XX. Mas a esterilização forçada ou induzida foi
também um projeto político das elites brasileiras, o qual reaparece vez ou outra como proposta
de políticas públicas. Edna Roland (1995) mostra a prevalência de programas e convênios com
o objetivo de reduzir a natalidade no nordeste do país, região que apresenta uma maior
incidência de esterilização e maior concentração de população negra e pobre. Já Werneck
(2004) alerta para a aplicação de métodos hormonais de ação prolongada, como é o caso do
norplant, depo-provera e DIU, em mulheres não-brancas de países da África, Ásia e América
do Sul, decorrentes, muitas vezes, de acordos bi ou multilaterais de “ajuda humanitária”. O que
aponto com esta análise é que os pânicos morais sobre uma suposta reprodução desenfreada de
populações pobres e negativamente racializadas articula-se tanto com as políticas voltadas às
populações nacionais pobres quanto a pânicos relativos à imigração de pessoas provenientes de
territórios estrangeiros estigmatizados. No que se refere às mobilidades das angolanas, as
narrativas de que tais trânsitos configuram crises acionam, então, medidas de ordenamento de
suas entradas e saídas: ações de fixação e controle.
A crise das angolanas mostra que, nas medidas de restrição das mobilidades
estigmatizadas, o discurso securitário está intimamente articulado às motivações humanitárias
na figura das pessoas “vulneráveis”. As angolanas têm então uma hiper vulnerabilidade
produzida em torno de sua condição socioeconômica, da sua maternidade e da sua produção
como “mulheres desacompanhadas” dos maridos. Uma condição que aciona o horror da
dependência excessiva dos serviços de assistência social, inaceitável especialmente em tempos
de crise, quando os recursos estatais se tornam mais escassos no que se refere à assistência e a
palavra de ordem é “austeridade”. A crise se produz em especial com a articulação de narrativas
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sobre escassez. Escassez de recursos, de equipamentos, de pessoal. A própria ideia de que esses
trânsitos constituem crises, portanto, justifica a tomada de medidas de regulação e restrição de
mobilidades. Um país em crise não pode carregar o fardo de emergências consideradas
externas, de não-nacionais.

1.5. Da vulnerabilidade às ilicitudes
O principal efeito do acionamento dessa linguagem securitária foi a restrição da
mobilidade de nacionais de Angola, homens e mulheres, para o Brasil. A partir das ações de
investigação que envolveram Ministério da Justiça, Polícia Federal e Itamaraty, a embaixada
brasileira em Luanda passou a adotar medidas restritivas na emissão de vistos para o país. O
primeiro artificio foi o aumento dos custos das taxas de emissão. A empresa responsável pelos
procedimentos de solicitação de vistos para o Brasil em Angola aumentou a taxa para o visto
de turismo, que se tornou, então, mais caro do que as outras modalidades. Enquanto os
angolanos que queriam fazer uma viagem ao Brasil com visto de turista teriam de pagar 64.800
kwanzas, pouco menos de 200 dólares, os vistos de negócios ou de estudo custavam 36.000
kwanzas.
De fato, após essas medidas, foi visível uma grande diminuição nas chegadas de
nacionais de Angola. Esse efeito foi rapidamente sentido nos aparelhos municipais de
assistência. Os abrigos emergenciais de que fala o título da matéria do jornal O Estado de S.
Paulo eram os Centros de Atendimento Especial para Mulheres, localizados nos bairros do
Belém e do Bom Retiro, ambos na região central do município. Os dois abrigos eram
gerenciados pelo Instituto Lygia Jardim, uma organização religiosa de caráter espírita que já
cuidava anteriormente de um albergue para pessoas em situação de rua na Bela Vista, também
região central da cidade. Antes da abertura do abrigo da rua Prates, no Bom Retiro, o primeiro
a funcionar, a prefeitura havia acolhido aproximadamente 80 angolanas em uma estrutura
embaixo do Viaduto Pedroso, um abrigo para pessoas em situação de rua, inativo há algum
tempo. O lugar era insalubre e após inúmeras críticas, optou-se pela abertura do abrigo
emergencial na rua Prates. O instituto respondeu à chamada da prefeitura e iniciou um convênio
para o gerenciamento dos dois abrigos no ano de 2016. Ambos acolheriam, preferencialmente,
mulheres migrantes angolanas, mas também nacionais, considerando o caráter de convênio
com a prefeitura de São Paulo, já discutido anteriormente.

81

Para minha surpresa, quando visitei o abrigo Belém, no dia 13 de julho de 2016,
havia apenas uma funcionária por lá e o prédio estava praticamente vazio. Luzia, a funcionária
que me recebeu, explicou que elas estavam de mudança. Iriam para outro prédio porque a
demanda pelo serviço já estava se modificando. A minha visita aconteceu quase três meses após
a veiculação das matérias sobre as mães angolanas na mídia. Alguns dias depois, visitei o abrigo
Prates. O prédio, com capacidade para 62 pessoas, abrigava 58 naquele momento. Quase todas
as moradoras eram angolanas, e havia apenas uma brasileira. Ana, que gerenciava o abrigo,
explicou-me que as mudanças pelas quais estavam passando tinham relação com a diminuição
da procura das mulheres migrantes e refugiadas. A condição de “emergência” em que foi
pensada e criada aquela estrutura previa de fato o seu fim quando a demanda diminuísse. Alguns
meses depois, o abrigo Prates também estava fechado e o Instituto passou a gerenciar apenas
um abrigo permanente na mesma casa do Belém, em parceria com a SMADS. Sua característica
de atender majoritariamente a migrantes, entretanto, modificou-se inteiramente. Das 150 vagas
oferecidas pelo abrigo em dezembro de 2016, 130 estavam ocupadas, mas apenas 30 delas por
angolanas ou congolesas, as demais moradoras eram todas brasileiras, em sua maioria pessoas
que estavam anteriormente em situação de rua junto com seus filhos pequenos. Era, portanto, o
caráter de exceção que transformava os trânsitos das angolanas em um problema humanitário
para o poder público.
Por alguns meses, o assunto da restrição dos vistos rendeu muito debate e apreensão
entre os moradores da Casa do Migrante. Naquele momento, muitas pessoas abrigadas, assim
como Dora e Isadora, aguardavam suas famílias, filhos, maridos, mães e pais para que se
juntassem a elas em São Paulo e dessem prosseguimento a seus planos. Era comum que esse
planejamento tivesse início com a vinda de apenas alguns dos integrantes das famílias, dentre
outros motivos, por conta do alto custo da viagem. Por vezes, a vinda das mulheres e das
crianças mais novas era prioritária. Nesses casos, elas chegavam primeiro com seus filhos e
depois, quando já tinham sua regularização encaminhada, os demais solicitavam reunião
familiar. Esta, entretanto, não era a regra, coexistindo com outros arranjos migratórios. A
questão é que todos foram surpreendidos com a impossibilidade de pagamento das altas taxas
ou com a negação aparentemente arbitrária de suas solicitações de viagem.
Adriana Vianna e Juliana Farias (2014) alertam para as obliterações presentes na
hipervisibilidade da “díade mãe-filho” (p.111), a qual torna invisíveis outras conexões
familiares e não familiares. Aponto que essa obliteração foi também produzida no governo das
mobilidades das angolanas. Na crise, a interpretação dos agentes sobre a situação dessas
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mulheres, ou seja, a atribuição de uma dependência ampla dos aparelhos de assistência, tem o
efeito de ocultar qualquer outra relação nas suas vidas que não aquela que conecta as angolanas
a seus filhos e à própria figura do Estado, materializado nos aparelhos de assistência e
abrigamento. O medo da dependência excessiva denuncia a crença do poder público em uma
falta de laços. É como se elas não dispusessem de redes para além da rede assistencial. O
paradoxal das ações de governo nesse caso é que as atuações de restrição de vistos foram o
principal fator desagregador das relações e laços familiares e afetivos dessas mulheres. Foi o
cerceamento dos vistos, através da imposição de critérios socioeconômicos excludentes, que
impossibilitaram seu reencontro com maridos, filhos, irmãs e irmãos, suas redes de sustento
econômico e afetivo. Delineou-se ainda uma intensificação de viagens terrestres e inseguras,
como o fez Isaías. Dora teve que aguardar mais um mês para rever o marido. Uma funcionária
da Missão Paz, em contato com a Caritas, descobriu que Isaías estava em São Paulo já há algum
tempo, vivendo em um abrigo da prefeitura. Após o reencontro do casal, outros dois meses
foram necessários para que, juntando os salários de ambos e mais alguma ajuda financeira,
Dora e Isaías conseguissem alugar um quarto para viver.
Um ponto central é que os agentes responsáveis pelas políticas de abrigamento
tinham consciência do conhecimento e acionamento, da parte das angolanas, tanto das medidas
de proteção assistencial do município quanto dos direitos documentais a que poderiam ter
acesso a partir da sua maternidade. Era nessa malha que angolanas/os operavam novos modos
de circulação, circuitos viabilizados justamente na colonização dos aparelhos e dos dispositivos
de fronteira restritivos. Modos de circulação em que gênero e maternidade forneciam
possibilidades documentais. As angolanas, portanto, acionaram também a imagem da
vulnerabilidade, forjada pelos agentes públicos e organizações de migrantes, em seu favor.
Usando a própria flutuação e indefinição das fronteiras que demarcavam as categorizações
migratórias, elas navegaram a partir das restrições, utilizando seus vistos de turistas, protocolos
de refúgio e autorizações de residência concedidas após o nascimento de seus filhos. Nesse
sentido, produziram documentos com vistas à legibilidade estatal (DAS, 2007; PADOVANI,
2015) que as protegia nas malhas da lei. Não havia nada de propriamente “ilegal” em suas
tentativas de produção de documentos e alternativas migratórias. MJ e Itamaraty recorreram,
portanto, a um recrudescimento nos postos de controle fora dos limites imaginados das
fronteiras territoriais brasileiras, produzindo a “ilicitude” dos seus trânsitos.
As ações do poder público em resposta ao problema colocam em relevo respostas
administrativas acionadas em escala local, nacional e transnacional. Atuações aparentemente
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contraditórias, no que se refere às intenções humanitárias/securitárias na busca por soluções
paliativas para um problema considerado global: a denominada crise dos refugiados. Se, nessas
atuações, o governo das fronteiras dos corpos maternos fala sobre a gestão de fronteiras
transnacionais (BUMACHAR, 2016), também os seus efeitos denunciam modos de
governamentalidade que reforçam as hierarquias e os distintos controles dos trânsitos de
sujeitos localizados diferencialmente segundo atributos de gênero, raça e classe. Essas
mobilidades colam-se, ainda, na visão dos agentes institucionais, às crises, demandando
soluções materializadas em atos do poder público, os quais empurram as soluções
transnacionais de migrantes e refugiados para as fronteiras das ilegalidades, ou, nas palavras do
secretário de Justiça, “ilicitudes”.
Adriana Piscitelli e Laura Lowenkron (2015), em artigo que analisa as políticas e
práticas de gestão sobre tráfico de pessoas no Brasil e na Espanha, elucidam que, com o Brasil
passando a ser percebido como um local de atração para migrantes, a partir do final da década
de 2000, há um revigoramento das políticas de controle de fronteiras no país. E, o mais
esclarecedor, é que os fluxos que passam a preocupar e a serem vinculados a distintos crimes
são aqueles de partes “pobres” do mundo. As autoras analisam o deslocamento da categorização
das trabalhadoras migrantes em ambos os países como vítimas de tráfico de pessoas, apontando
que as pessoas consideradas como vítimas a serem resgatadas acabam por serem deportadas em
função do seu estatuto migratório ou até mesmo criminalizadas. Ainda que não esteja nesta
análise me referindo a deslocamentos que tenham sido relacionados à categoria do tráfico de
pessoas36, aponto que há uma aproximação nas técnicas de controle de mobilidades em ambos
os casos, em que a narrativa de proteção a direitos humanos e o caráter tutelar das ações do
poder público e das organizações humanitárias de acolhimento aparenta estar em descompasso
com a implementação de políticas repressivas aos trânsitos entre fronteiras. Digo “aparenta”
porque, na realidade, o que se vê é uma articulação íntima entre assistência humanitária e
fechamento de fronteiras, como evidenciado por inúmeros trabalhos (DOMENECH, 2015;
FASSIN, 2014; FELDMAN-BIANCO, 2015, 2018; MALKKI, 1996; PISCITELLI, 2008;
PISCITELLI; LOWENKRON, 2015). Nesse sentido, entendo que o refúgio, ao mesmo tempo
que permite que as angolanas permaneçam no país com sua situação migratória regularizada,
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Para estas mobilidades em específico não ocorreu esta aproximação, entretanto, a retórica de que as/os
solicitantes de refúgio são vítimas, em vários momentos, de traficantes, coiotes ou atravessadores é uma constante.
Abordarei também a articulação entre as categorias do tráfico de pessoas e do refúgio mais à frente nesta tese.
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é utilizado, contingencialmente, da parte das autoridades brasileiras, como uma categoria de
acusação, que promove um deslocamento da vítima ideal para a potencial criminosa.
**********
Apresentei, neste capítulo, algumas atualizações de políticas e práticas do governo
humanitário nas margens. Nas políticas analisadas, entendo que as práticas de Estado estão
alinhavadas às práticas das organizações confessionais, não sem disputas e conflitos sobre a
melhor maneira de lidar com o problema. A assistência fornecida pelas organizações
confessionais atua como ponto de contato entre novas e velhas formas de intervenção Estatal.
Entendo essas atuações como atualizações de formas clássicas de territorialização e gestão das
pobrezas (VIANNA, 2002) a partir de artifícios que conectam ações implementadas nos planos
local e transnacional.
A gestão do refúgio na cidade de São Paulo, que analiso neste ponto da tese a partir
da territorialidade do Glicério, é uma gestão de populações produzidas como não-empregáveis
e não-nacionais que emergem das crises. Se, em um primeiro momento, era possível e, mais do
que isso, uma política de Estado, inserir uma mão de obra transnacional refugiada no mercado
de trabalho, absorvida principalmente pelas obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas
(VIEIRA, 2015), com o minar dos postos oficiais e a emergência de outras economias
cotidianas, aqueles que são tidos como não-empregáveis ou menos empregáveis passam a ter
seus circuitos criminalizados em vários âmbitos de governo. As ruas do Glicério, os abrigos e
as fronteiras transnacionais são os loci de práticas de governo que empurram as soluções de
vivência cada vez mais para as “ilicitudes”. Tratam-se, portanto, de tecnologias securitárias
(locais e transnacionais) que configuram também modos de gestão do espaço urbano.
Os distintos modos de criminalização dos circuitos estão articulados, entretanto,
como transparece nas ações de suspeição dos trânsitos das angolanas, quando inúmeras ações
intervêm nos circuitos transnacionais dessas pessoas, ao mesmo tempo em que enfraquecem
seus vínculos econômico-afetivos no país. Mas é a partir das margens, ou seja, dos processos
de intervenção de um Estado que, supostamente, não está lá, que as angolanas forjam novos
modos de circulação, viabilizados justamente na colonização dos aparelhos e dos dispositivos
de fronteira restritivos. Modos de circulação em que gênero e maternidade fornecem
possibilidades documentais a partir da própria solicitação de refúgio.
A região do Glicério, que acolheu Dora, Isadora e Isaías, é também um território
em que as circulações dos sujeitos se justapõem às intervenções dos modos de gestão tutelar-
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humanitária através de pedagogias de gênero articuladas a processos de racialização e de
sexualização da nacionalidade. Prossigo apresentando essas tramas institucionais no próximo
capítulo, quando atravesso o pesado portão de ferro da Casa do Migrante. Analiso, então,
fronteiras que conectam fluxos e relações nas fendas das práticas pedagógicas institucionais.
Práticas atualizadas, por sua vez, na intimidade dos lugares de morar.
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CAPÍTULO 2
Lugares de Morar

Figura 2: Visão de parte de edifício do complexo que abriga a Missão Paz, na rua do Glicério, do ponto
de vista de quem desce a rua Conde de Sarzedas. Autoria própria.

O pesado portão de ferro que guardava a Casa do Migrante se posicionava um pouco
acima do nível da via, de modo que era necessário subir dois degraus estreitos para alcançá-lo.
Bati na porta, pedindo licença a dois homens sentados nos degraus. Uma pequena portinhola se
abriu, na altura do meu rosto. Passava um pouco das 16h de uma quarta-feira de novembro. Um
par de olhos se espremeu na fenda da porta, fitando, analisando. Esse exame não demorava
muito. Se a funcionária constatasse que quem batia era outro funcionário, voluntário ou parceiro
da Missão Paz, a porta se abria com rapidez. Se fosse morador, seria solicitado a aguardar até
que o relógio indicasse 16h30. Nesse caso, não havia conversa ou argumentação.
O portão se abriu. Pedi licença e subi os degraus por entre os dois rapazes,
impacientes pelo seu momento de entrar. Cumprimentei Janaína, a funcionária que abriu o
portão. Aquela era a sua primeira semana de trabalho e ela nunca havia me visto antes.
Apresentei-me: “Meu nome é Jullyane, estou fazendo uma pesquisa na casa, passo por aqui
duas vezes por semana e fico conversando com os moradores no pátio e nos quartos”. Janaína
esboçou um sorriso confuso, mas logo se tranquilizou quando Camila, a estagiária,
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cumprimentou-me. A partir de então, sempre que batesse à porta, eu não necessitaria mais de
apresentações ou explicações.
O edifício que abrigava a Casa do Migrante fazia parte de um complexo que incluía,
além do abrigo, a igreja Nossa Senhora da Paz, as instalações do Centro de Estudos Migratórios
e as salas de atendimento do Centro Pastoral e de Mediação do Migrante. A casa tinha uma
entrada exclusiva pela rua Almirante Mauriti, lateral ao complexo e mais escondida. Era por ali
que entravam os moradores. Era também por aquela porta que eu normalmente escolhia entrar.
Além daquela entrada, os funcionários, padres e voluntários tinham acesso por uma porta
interna, que ligava o edifício da paróquia ao abrigo.
Na semana seguinte àquela em que conheci Janaína, ela me avistou do outro lado
da porta de ferro, que logo se abriu. Engatamos uma conversa sobre os acontecimentos dos dias
anteriores: “Tá sabendo que a família angolana foi embora? Pois é, o padre ajudou, tão na zona
leste. Agora não tem mais criança aqui, a casa tá triste”. “Ontem a Lara brigou com as outras
aí, não queria arrumar cama nem fazer nada. Teve que sair fora, não dava mais pra ficar aqui
não, acho que foi morar naquela ocupação, coitada”. Esgotado o assunto, atravessei o balcão
até a sala da coordenação. Lá, cumprimentei a estagiária Camila e a coordenadora, Teresa.
Guardei minhas coisas, bolsa e casaco, no armário de madeira. Teresa me aconselhou, em meu
primeiro dia de pesquisa na casa, a não deixar os meus pertences “dando sopa por aí”. Havíamos
tido, na semana anterior, uma pequena reunião, antes do jantar, quando o padre Patrício
convocou os moradores para que se agrupassem no pátio central da casa. Todos se aproximaram
dele em um círculo imperfeito e um tanto caótico. O padre falou o mais alto que pôde. Disse
que soube do furto de um celular dentro da casa naquela semana e que aquele tipo de
comportamento não seria tolerado. O padre restringiu-se, entretanto, a pedir que todos
cuidassem bem das suas coisas, e que não deixassem os celulares carregando sozinhos nas áreas
comuns.
Devidamente guardados os meus pertences dentro do armário, Teresa passou a me
contar a sua versão das mesmas situações antes descritas por Janaína: “A Lara estava causando
muita confusão com as outras moradoras. Ela tem que entender que não é assim que funciona,
tem que colaborar”. O padre Patrício bateu na porta e interrompemos o fluxo dos causos.
Entendi que era hora de me retirar. A porta bateu atrás de mim e segui meu caminho até o pátio
central.
Neste capítulo, reflito sobre a articulação entre domesticidade e disciplinas a partir
do acompanhamento do cotidiano da Casa do Migrante, com atenção para as práticas
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institucionais nas relações entre funcionários e moradores. Argumento que as práticas
doméstico-disciplinares, operacionalizadas através de linguagens de gênero e articuladas a
outras categorias de diferenciação, possibilitavam que o abrigo funcionasse como um lócus de
articulação entre os sujeitos e a nação. Observo essas relações em três aspectos principais:
primeiramente no que se refere às disciplinas operacionalizadas no espaço físico e nos
procedimentos de identificação e classificação dos moradores; posteriormente, no papel da
assistência social como o saber-poder privilegiado dessa gestão técnico-caritativa e, por fim, no
corpo de regras e práticas de convivência, atravessadas por moralidades, em que o gênero era
categoria central das gestões e da produção de sujeitos avaliados frente a uma suposta “cultura
nacional” ou a uma “brasilidade” (PISCITELLI, 2007, 2013a).

2.1. Pátio: Disciplinas e domesticidade

Segundo o padre Bruno, o espaço da Casa do Migrante foi idealizado inicialmente
para abrigar uma creche para os filhos dos migrantes italianos. Sua arquitetura e a disposição
dos espaços internos de fato denunciavam esse projeto. Adentrando a pesada porta de ferro com
sua diminuta abertura que abria e fechava para inspeção da funcionária, estava posicionado um
balcão de recepção. Atrás do balcão, em que a mesma funcionária administrava, além da porta
de entrada, a distribuição das chaves para os moradores e outras questões do cotidiano da casa,
ficava uma antessala de espera, mais reservada, com algumas cadeiras, uma mesa, um
computador antigo, por vezes utilizado por voluntários, e um rack com televisão. A antessala
ficava constantemente abarrotada com as malas dos recém-chegados, dos que ainda não haviam
tido acesso a seus quartos e aos bagageiros para que organizassem seus pertences. Uma porta
separava essa antessala do escritório da coordenação. Nele, a mesa da coordenadora, lotada de
papéis, disputava espaço com uma série de cadeiras de escritório, computador e impressora, um
armário para arquivos em papel e um armário maior, em que eram armazenadas também
algumas provisões e doações para os moradores, itens mais pessoais que a coordenação
distribuía individualmente.
Na área da recepção, uma pintura enfeitava o portal que separava, de um lado, a
entrada da casa e as salas administrativas e, mais à frente, o pátio interno: uma representação
de janelas através das quais se via um céu azul, repleto de nuvens brancas, em que pássaros
coloridos repousavam. Nos tijolos, lia-se: “Bem-vindo!!! Casa do Migrante”. Atravessando o
mural, bem no centro do edifício, ficava o pátio central, para onde se voltavam todas as portas
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dos cômodos térreos e as janelas do andar superior. O pátio, de disposição retangular, era
rodeado por uma série de colunas que formavam portais arredondados, com um jardim bem
cuidado em seu centro, cercado por bancos de madeira. À direita do pátio interno via-se o
refeitório, a cozinha e uma porta que levava ao pátio externo e à lavanderia. À esquerda do pátio
interno, havia uma biblioteca com livros desorganizados, utilizada quase sempre para reuniões
e para outros fins que não a leitura. Ao lado da biblioteca, ficava a sala de brinquedos para as
crianças, que somente era utilizada quando algum voluntário se propunha a abri-la. Mais à
frente, localizava-se a sala de televisão e os bagageiros masculinos, com armários individuais,
que levavam aos dormitórios.
As portas dos banheiros dos funcionários também se voltavam ao pátio interno,
permanecendo sempre trancadas à chave, que devia ser solicitada dentro do refeitório, onde as
funcionárias as mantinham em um pequeno pote de cerâmica junto a outras chaves. À direita
dos bagageiros masculinos, via-se a escada que levava aos dormitórios, bagageiros e banheiros
femininos, localizados no andar de cima e, portanto, mais reservados.
A arquitetura e organização do abrigo, talvez por ter sido pensada para comportar
uma creche, evocava a tentativa de reprodução dos ambientes e cômodos de uma unidade
doméstica, ou seja, dos espaços tidos como apropriados à intimidade familiar. A sua aura
doméstica era mais visível do que a de outros abrigos para migrantes que visitei na cidade37.
Na delimitação entre os espaços mais privados e os espaços comuns de convívio, como pátios,
jardins, refeitório e lavanderia, por onde circulavam todos, inclusive não-moradores, delineavase a tentativa de fazer do abrigo um lugar de morar com alguma privacidade, em que os quartos
eram tidos como espaços de resguardo da intimidade. Isso até certo ponto, considerando que os
moradores tinham de dividir os dormitórios com, pelo menos, outras cinco pessoas
desconhecidas, assim como tinham de dividir banheiros e compartilhar os momentos das
refeições.
A casa, assim como acontecia nos albergues da prefeitura, tinha horários muito
específicos de entrada e de saída para os moradores. Entre as 7h15 da manhã e as 16h30, quem
vivia lá não estava autorizado a permanecer em suas dependências. A regra, assim como outras
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Comparo, mais especificamente, a organização da Casa do Migrante com os abrigos geridos pelas parcerias
entre poder público e entidades confessionais, citados no capítulo anterior. Em ao menos dois dos abrigos que
visitei os dormitórios se localizavam em grandes salas ou galpões no meio dos edifícios. Era necessário atravessar
os quartos para chegar aos banheiros ou aos escritórios da administração. As reclamações relativas ao barulho, à
falta de privacidade e furtos nesses abrigos eram mais constantes do que as reclamações de mesmo sentido no
abrigo de que falo neste capítulo.
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normas de permanência, estava escrita em um pequeno panfleto impresso em português,
espanhol, inglês, francês e árabe, entregue a todos no dia em que davam entrada na casa. Outra
regra dizia que era necessário entregar a chave do bagageiro, o armário individual em que os
moradores guardavam seus pertences, antes de sair diariamente do abrigo.
Na semana seguinte àquela em que conheci Janaína, o relógio indicava 16h30 e os
mesmos dois homens da semana anterior, que aguardavam, novamente, sentados nos degraus
do lado de fora, bateram à porta. Janaína abriu e o primeiro deles entrou, falando em palavras
engessadas: “Boa tarde. Chave 13, por favor”. Janaína virou-se para a parede, que sustentava
um armário cheio de chaves, abriu o vidro e pegou a chave em que estava pendurado um
chaveiro com o número 13 impresso. O homem seguiu em direção ao pátio, com seu andar
arrastado e exausto. Agora poderia aguardar o jantar e descansar. Cada uma das chaves que
abria um bagageiro correspondia a um leito, cujo número era anotado pelos funcionários em
um pequeno cartão verde, que todos recebiam ao dar entrada na casa. O outro rapaz, Edmundo,
passou direto e Janaína o interpelou: “Ei, você não deixou aqui a sua chave quando saiu? Qual
o seu número?”. “É 22. Eu esqueci de entregar”. “Não pode, você sabe”. O rapaz seguiu
andando, com a cara amarrada. “Depois perde a chave e fica chorando”. Janaína comentou,
baixinho, direcionando seu lamento um pouco para mim, um tanto para si mesma.
As/os funcionárias/os que faziam o serviço de porteiras/os e também de gestão
doméstico-pedagógica, como era o caso de Janaína, eram chamadas/os, sugestivamente, de
“agentes educacionais”38. O esquadrinhamento de Janaína em seu posto tinha um objetivo
muito claro e objetivo: garantir o ordenamento da entrada de funcionários, voluntários e
moradores. Para os últimos, esse ordenamento funcionava segundo um cronograma um tanto
rígido de horários, comportamentos e protocolos morais, que tinham relação com cumprir as
regras no momento de dormir, de tomar banho, de fazer as refeições e mesmo na busca por
trabalho e no relacionamento com os demais moradores e com funcionários.
Assim, a casa era gerida segundo determinadas técnicas disciplinares, que
ordenavam a circulação e a rotina dos moradores. Refiro-me às disciplinas, como formulado
por Michel Foucault (1999, p.164), enquanto métodos de “controle minucioso das operações
do corpo”, impondo a este uma relação de docilidade/obediência e de utilidade. Trata-se de uma
38

No momento em que eu fazia a pesquisa no abrigo, além da coordenadora, uma assistente social, a casa contava
com uma estagiária e com um total de 6 agentes educacionais, que revezavam seus turnos. Havia, ainda, mais 5
funcionárias que se dividiam entre limpeza e cozinha, além de um funcionário que lidava com a administração e
as finanças da casa.
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modalidade produtiva do poder, mais do que essencialmente repressiva, de que a distribuição
dos indivíduos no espaço é um elemento fundamental. Assim, desenha-se um controle da
circulação e da permanência nesses espaços, “fechados em si mesmos”, com horários rígidos
de entrada e de saída. Em sua reflexão sobre o poder disciplinar, Foucault fornece o exemplo,
além da prisão, também da fábrica, quando o guardião “só abrirá as portas à entrada dos
operários, e depois que houver soado o sino que anuncia o reinicio do trabalho” (FOUCAULT,
1999, p. 169). A gestão dos horários, portanto, é um elemento fundamental do poder disciplinar.
É a partir dessa gestão que se torna possível estabelecer fissuras e ocupações determinadas,
além de regulamentar as repetições nas distintas tarefas.
Mas o princípio da clausura, como indica Foucault (1999), não é uma regra
indispensável do poder disciplinar, considerando que seus aparelhos “trabalham o espaço de
maneira muito mais flexível e mais fina” (p.169), segundo princípios de localização e de
posicionamento individual. Assim, os espaços disciplinares realizam a fixação e permitem a
circulação dos indivíduos. O importante é “estabelecer as presenças e ausências” (ibid. p.169),
saber onde estão os indivíduos e como encontrá-los, prestando atenção ao seu comportamento
e medindo seus méritos e qualidades. As disciplinas organizam, assim, um espaço “analítico”,
de que a organização da arquitetura e a funcionalidade de cada um dos cômodos é central.
Desenvolve-se, desse modo, a problemática de uma arquitetura e disposição física
que disciplina os comportamentos, não através do encarceramento e do fechamento (ainda que
o impedimento de entrar na casa em horários avançados implique no trancamento das portas
em um determinado horário da noite), mas um “cálculo das aberturas, dos cheios e dos vazios,
das passagens e das transparências” (FOUCAULT, 1999, p. 197). Uma organização que permite
não apenas a separação dos sujeitos, mas aberturas e fissuras para a sua observação. Uma
arquitetura que não está ali para ser exibida ou mesmo para vigiar o que acontece em seu
exterior, mas para permitir o controle interno, tornando visíveis os que estão dentro. Tal
arquitetura vai além, assumindo o papel de transformar ela mesma os indivíduos. Assim é que
todos aguardam, no pátio central, o horário do jantar, para o qual se formará uma fila alguns
minutos antes de abertas as portas do refeitório, apenas para formar uma outra fila dentro deste,
destinada à distribuição organizada dos alimentos pelas funcionárias da cozinha. No refeitório,
nas mesas coletivas, todos comerão juntos, e o jantar será servido até o horário considerado
apropriado. É também no pátio central que os moradores aguardarão pela abertura das portas
dos dormitórios ou pelo horário de lavar roupas, organizado por gênero. Mulheres lavarão suas
roupas em determinados dias da semana e homens em outro.

92

Timothy Mitchell (1988) nos lembra que a relação entre o doméstico e o poder
disciplinar é mais íntima do que poderia parecer à primeira vista. Em sua análise sobre a
intervenção colonial no Egito, Mitchell (1988) explora distintas técnicas de “enquadramento”,
no sentido de divisão e confinamento em espaços delimitados, materializados na construção de
casas e vilas. Espaços de ordem em que os distintos itens devem ser isolados, enumerados e
guardados. Uma divisão que tem o efeito de ordenação das vidas e das tarefas a serem realizadas
em cada um dos seus cômodos: lugares de comer, lugares de tomar banho, de lavar roupa. Uma
série de funções e trabalhos que adquirem um aspecto de naturalidade na própria conformação
e distribuição aparentemente neutra dos espaços domésticos: métodos de codificação espacial
que fixam e ordenam circulações segundo categorizações de gênero, etárias e de pertencimento
nacional.
É possível visualizar esses processos a partir da minha própria inserção nos espaços
do abrigo, isso porque a minha circulação também seguia determinados protocolos, os quais
remetiam, até certo ponto, às técnicas de gestão dos trânsitos dos moradores. Desde o primeiro
dia em que passei a frequentar o abrigo, foram-me apresentados espaços e lugares
determinados, enquanto outros permaneceram inacessíveis ou desconhecidos. Teresa
apresentou-me às áreas comuns, ao pátio, à biblioteca, à sala de brinquedos das crianças, aos
dormitórios e aos banheiros femininos. Quando chegamos à cozinha, que fica localizada dentro
da área do refeitório, porém separada dele por uma porta de madeira e por um balcão, através
do qual são servidas as refeições aos moradores, permanecemos, eu e Teresa, no refeitório, de
onde fui apresentada às duas cozinheiras que permaneceram “do outro lado do balcão”
(LUGONES, 2009), na área da cozinha39. Entendi, naquele momento, que não teria carta verde
para entrar no espaço da cozinha quando bem entendesse. Apenas passei a me sentir confortável
para adentrar aquele ambiente a partir do momento em que Frederico, um funcionário que
trabalhava no turno da tarde, convidou-me para um café, que era servido em uma pequena mesa
dentro da cozinha, por vezes acompanhado de biscoitos doces. Frederico me alertou, entretanto,
que as cozinheiras não gostavam de “tumulto na cozinha delas”. Restringi-me, então, a entrar
apenas quando convidada para os cafés da tarde ou para buscar um café e levá-lo até o pátio.

39

As relações que se estabeleciam no balcão da cozinha aludem às interações analisadas por Maria Gabriela
Lugones (2009), em sua tese realizada nos tribunais Prevencionais de Menores de Córdoba, na Argentina. Lugones
enfatiza a importância da figura do “balcão” como um divisor de águas que indica os posicionamentos diferenciais
entre aqueles que estão autorizados e os que não estão autorizados a estar “do outro lado”. Essa configuração
espacial do acesso era o que diferenciava aqueles que estariam mais ou menos sujeitos “à temporalidade própria
da gestão das administradoras” (LUGONES, 2009, p. 74).
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Os dormitórios e os bagageiros masculinos, assim como ocorrido com a área da
cozinha, também não me foram apresentados por Teresa quando a coordenadora me mostrou
os espaços da casa. Ela apenas me indicou onde eles se localizavam, apontando para os quartos
de longe, desde o pátio. Assim, também a minha circulação era delimitada pelas tecnologias de
gênero que produziam espaços masculinos e femininos no abrigo e que atravessavam as
relações que tinham lugar em seus quartos, salas e jardins, conformando “enquadramentos”
bastante específicos. Essa gestão da circulação foi um elemento muito importante da minha
inserção e dos rumos que tomou a pesquisa, considerando que conversei e aproximei-me com
mais facilidade das mulheres do que dos moradores homens.
Da mesma forma, a gestão dos horários de entrada e de saída da casa, assim como
as eventuais “tolerâncias” com relação à permanência no abrigo no período da tarde, para os
moradores, também eram atravessadas por tecnologias de gênero. Às mulheres recémchegadas, em especial àquelas que estavam acompanhadas de seus filhos, por vezes era
permitido que permanecessem no abrigo durante o período da tarde, o que facilitava também
que me aproximasse dessas moradoras e as auxiliasse com as crianças durante períodos em que
os demais estavam fora do abrigo. Do contrário, os quartos permaneciam fechados à chave,
sendo abertos apenas ao final da tarde, quando era permitido que as moradoras subissem para
descansar. Essa regra, entretanto, por vezes era flexibilizada, quando era permitido que
determinadas pessoas permanecessem na casa por motivo de doença, da já citada necessidade
de cuidar das crianças ou, ainda, segundo avaliação individual da parte da coordenação.
Assim, a disposição e o acesso diferencial aos cômodos falavam também sobre a
produção de fronteiras e hierarquias. Chamo a atenção, primeiramente, para a configuração de
uma fronteira cujo efeito era produzir um “mundo privado” da família, e um “mundo público”
(FELTRAN, 2008) do aparato burocrático-institucional. Duas esferas intimamente articuladas
e que muito têm a dizer sobre questões de acesso, autoridade, gênero e família sobre os quais
incidem os modos de gestão das vidas nos lugares de morar. Esse deslizamento entre acesso e
proibição no uso dos espaços, entretanto, não erigia uma fronteira fixa entre público e privado,
ou dentro e fora. Antes, essas distinções conformavam graus de acesso e exclusão determinados
pelas relações entre as pessoas que lá viviam.
Janet Carsten (2004) aponta que as casas são as relações sociais daquelas/es que as
habitam. A antropóloga enfatiza que viver junto é compartilhar entendimentos, práticas e
memórias. É produzir e (re)significar princípios de diferenciação e hierarquia que enquadram e
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moldam relações marcadas por gênero, raça, idade e também pertencimento étnico e nacional.
A separação e a negociação do acesso aos distintos espaços da casa indicavam, em diálogo com
as análises de Carsten (2004), uma correspondência entre distinções espaciais e sociais não tão
expostas e que, justamente por estarem inscritas em não-ditos, adquiriam efeitos de
naturalidade, de reprodução de hierarquias edificadas no âmbito doméstico, com ênfase às
diferenciações de gênero e às correspondentes funções e atribuições de cada um na casa, assim
como à autoridade de punir e corrigir comportamentos.
Edmundo, o rapaz que desrespeitava as regras e discutia com Janaína no balcão,
podia até alegar esquecimento uma, duas ou três vezes, quando seria advertido verbalmente. Se
Edmundo passasse, entretanto, a desrespeitá-las por demais, haveria alguma punição. A
qualidade dessa punição dependeria da norma que foi desrespeitada, da frequência das
transgressões, mas também do relacionamento que ele estabelecia com os demais moradores,
com funcionários e com a coordenadora, o que era resumido na expressão “boa convivência”.
Caso não respeitasse as regras, as ditas e as implícitas na noção da “boa convivência”, Edmundo
poderia até mesmo perder sua vaga na casa. As regras pressupunham, portanto, um extrato
disciplinar, prevendo sanções variadas.
Assim, os moradores que não cumpriam com as normas de circulação e
“convivência” poderiam mesmo ter a sua fixação temporária negada. Eventualmente, Edmundo
bateria no portão às 16h30. Janaína, ao notar que ele, mais uma vez, não havia entregue a chave,
solicitaria que ele a apresentasse, colocando a chave sobre a mesa de Teresa. Janaína pediria,
então, que Edmundo aguardasse no banco de madeira ao lado do balcão. Após um tempo, ele
seria chamado por Teresa em sua sala. Logo, a coordenadora explicaria por que havia
confiscado a sua chave: “Já é a terceira vez que te chamo para conversar. Você já foi alertado,
agora terá que buscar um outro lugar pra ficar. Há abrigos na prefeitura em que você pode
buscar uma vaga. Te desejo sorte”. O rapaz protestaria. Talvez com ira ou de maneira a tentar
induzir pena ou compaixão da parte de Teresa. De uma forma ou de outra, Edmundo teria que
buscar outra morada. Teresa estaria determinada a cumprir sua função, em suas palavras: a
garantia do “bom andamento” e da “harmonia” da casa.
Ainda em diálogo com Foucault (1999, p. 202), aponto que a “sanção
normalizadora” era também um dos instrumentos do poder disciplinar no abrigo,
materializando-se tanto nas transgressões relativas ao tempo, como ocorria em caso de atrasos,
nas penalidades relativas ao não desempenho ou desempenho insatisfatório de atividades, nas
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sanções no que se refere ao temperamento ou à maneira de ser, como desobediência ou
grosseria, e ainda nas sanções do corpo e da sexualidade, como quando determinadas atitudes
eram consideradas inapropriadas sexualmente. Tratava-se, portanto, de tornar penalizáveis, em
um âmbito micropolítico, determinadas condutas cotidianas. A punição se materializava tanto
em processos mais “sutis”, como os comentários de Janaína e a advertência de Teresa no que
se referia à transgressão de não entrega da chave, ou ainda mais sérias, como a expulsão da
casa.
As gratificações também eram aplicadas a distintos comportamentos. Em especial
os indivíduos que seguiam as regras de “boa convivência” exemplarmente, tendo um bom
relacionamento com funcionários e moradores, além de serem colaborativos nas tarefas
domésticas e demonstrarem um certo esforço no sentido de arrumar um trabalho e uma moradia
própria, poderiam ser agraciados com doações de itens de higiene pessoal, presentes, ou mesmo
com a flexibilização dos horários, sendo autorizados a permanecer nos quartos durante o
período da tarde, por exemplo, ou retornar à casa mais tarde, após o fechamento dos portões,
caso comprovado que estivessem trabalhando ou estudando à noite.
É nesse sentido que aponto que, na Casa do Migrante, a vida cotidiana orientava-se
a partir da produção de uma domesticidade disciplinar, atravessada principalmente por
categorizações de gênero, nacionalidade, raça e idade. Aludo aqui, inspirada na discussão
levantada por Veena Das, Jonathan M. Ellen e Lori Leonard (2008), a domesticidades que não
são coextensivas à família e nem mesmo à noção de lar. Das et al. (2008) apontam que a
conceitualização do doméstico no saber antropológico tem sido historicamente construída a
partir de, pelo menos três significados. O primeiro alude às relações entre a formação familiar
e os arranjos residenciais, o segundo entende a domesticidade como um domínio oposto ou
mesmo contido em outro contexto, como o político-jurídico, e o terceiro refere-se a objetos,
sentimentos e pessoas “domesticados” em sua condição “selvagem”. Enquanto os primeiros
dois significados trazem alguma referência a um espaço familiar, todas elas pressupõem
qualidades ou relações marcadas como domésticas. Das et al. (2008) apontam ainda que o
problema com parte da literatura antropológica que trata do doméstico é que ela subestima o
fato de que distintas domesticidades podem coexistir em um mesmo espaço, assim como o fato
de que o doméstico pressupõe também relações com pessoas que não necessariamente estão
presentes em uma mesma casa, mas participam de longe dos arranjos domésticos.
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Nessa formulação, as distintas noções sobre o que constitui um lar englobam afetos
que circulam entre a casa e a nação. Nesse sentido mais amplo, a noção do doméstico está sendo
produzida através de afetos que circulam entre lugares diversos, incluindo os abrigos, as prisões,
os hospitais e outras instituições (DAS et al., 2008). O doméstico, portanto, abrange também o
fluxo entre essas distintas realidades, às quais os autores se referem como “domesticidades
itinerantes”. Um outro ponto importante tem relação com a constante suspeição que recai sobre
as relações doméstico-familiares das pessoas que vivem a partir e através de domesticidades
que se manifestam nesses fluxos institucionais, de que tratarei em distintos momentos da tese.
O doméstico, portanto, aparece como uma esfera em que um tipo diferente de
cidadania pode ser forjado. Sobre esse aspecto, Das et al. (2008) chamam a atenção, ainda, para
o acionamento de uma linguagem sentimental da domesticidade em projetos que localizam o
espaço da intimidade doméstica como a “âncora ideológica” que liga as pessoas à nação. Essa
é uma valiosa noção na análise a que procedo neste capítulo, considerando as articulações entre
o doméstico, as disciplinas e as tentativas de produção de sujeitos “nacionalizados” a partir da
sua sujeição a normas disciplinares. Normas que buscam aproximar, sempre incompleta e
imperfeitamente, migrantes e refugiados, a como, idealmente, vivem as/os brasileiras/os ou,
mais precisamente, determinadas/os brasileiras/os.
Nesse sentido, é importante observar que a Casa do Migrante não se colocava a
função de ser apenas um dormitório, mas que seu corpo de funcionários buscava alcançar
determinados imperativos pedagógicos, produtivos e morais, ou seja, de “normalização”,
utilizando-se, principalmente, de uma linguagem do doméstico e do parentesco, como
demonstrarei mais à frente. A preocupação era com a individualização dos corpos a partir da
gestão da sua circulação em redes de relações (FOUCAULT, 1999). Relações trabalhistas,
educacionais, familiares e, não obstante, nacionais. Para tanto, o papel da assistente social, em
seu poder-saber específico, era fundamental.

2.2. Escritório: o saber técnico-caritativo

Fui apresentada a Teresa pelo padre Bruno. Após procurá-lo para explicar-lhe sobre
a minha pesquisa, ocasião em que me recebeu com bastante atenção e me mostrou o trabalho e
as instalações da Missão Paz, pedi que o padre intermediasse um encontro com a coordenadora
para que eu pudesse conversar com ela sobre a possibilidade de acompanhar a rotina da casa.
O padre levou-me pelo braço até o escritório de Teresa e solicitou-lhe, em um tom de
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brincadeira que lhe é próprio: “Tá aí, cuida dela. Agora o problema é seu”. O tom jocoso e
brincalhão da apresentação que, por um lado, caracterizava-me como um problema, ao mesmo
tempo transmitia esse problema a Teresa40. O padre passava à coordenadora a tarefa de, em
suas palavras, cuidar de uma pesquisadora que tinha o interesse de acompanhar a rotina do
abrigo.
A apresentação do padre Bruno tanto expunha as relações institucionais que regiam
hierarquias, responsabilidades e atribuições de párocos e funcionários, como também dizia
muito sobre o caráter do trabalho da Missão Paz com os migrantes e refugiados que a instituição
atendia, como vim a observar posteriormente. No que diz respeito ao primeiro aspecto – às
relações institucionais – as palavras do padre aludiam à hierarquia de uma organização
confessional em que as máximas autoridades eram representadas pelos religiosos, os padres.
Quando afirmava que, a partir de então, o problema era de Teresa, o padre estava transferindo
para a funcionária a tarefa de buscar a melhor forma de me inserir na casa. Teresa, ainda que
em uma posição de coordenação muito importante e centralizadora dentro do abrigo, quando
recebeu do padre o problema, sabia que deveria lidar com ele. A própria Teresa, enquanto
falava, em outro momento, sobre as regras do abrigo, alertou-me sobre a centralidade dessas
hierarquias quando apontou que “o cabeça disso tudo é o padre” e que, quando estes a
confiavam uma responsabilidade, estariam “observando-a”. De qualquer forma, o que notei já
com aquela primeira apresentação foi que eu estava “dentro”, ou seja, poderia, de alguma forma,
fazer pesquisa na casa. Notei também que essa inserção seria direcionada, em grande medida,
por Teresa. Adicionalmente, a coordenadora teria que cuidar de mim e responsabilizar-se pelas
consequências da minha presença no abrigo.
O segundo aspecto que enfatizo nesta análise, entrelaçado ao primeiro, é justamente
o do cuidado, sublinhado pelo padre. Tratava-se da escolha de uma palavra que trazia, naquele
momento, outra importante informação, desta vez sobre o caráter da assistência oferecida pela
Missão Paz. Se o ato de cuidar pressupõe, de um lado, atenção e esmero, em uma dimensão
mais maternal relativa ao manter e garantir a vida, por outro lado ele carrega também a
40

Sobre o tom de brincadeira da afirmação do padre, sigo as pistas da análise de Laura Lowenkron (2012). Em
sua pesquisa com policiais federais, a antropóloga narra sua entrada em campo e o tom de ameaça e humor que
perpassava a sentença, proferida com alguma recorrência pelos agentes de polícia: “se eu te contar, vou ter que te
matar” (p.214). Lowenkron (2012) enfatiza que, para além da ameaça, que tem o papel de “ensinar aos novatos a
arte do silêncio” (p.214), a dimensão de humor da sentença buscava aliviar as possíveis tensões da enunciação.
Esse humor apenas faz sentido se captados os elementos de ambivalência e hostilidade que o atravessam. No caso
da sentença do padre, o humor procura suavizar uma determinação que apenas poderia ser enunciada por um
superior na hierarquia institucional. Uma relação atravessada por negociações e acordos por vezes não tão
pacíficos, como mostrarei mais à frente.
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vigilância, a prudência e a atenção face ao perigo (LIMA, 2002). O cuidado articula-se,
portanto, à noção de autoridade advinda da responsabilidade que assume aquele que cuida.
Teresa, ao me acolher de maneira análoga, ainda que distinta, à forma como acolhe os
moradores na casa, torna-se também responsável por mim. Responsável não apenas pelo
cuidado no que se refere à minha presença na casa e às condições de possibilidade da pesquisa,
como também pelos possíveis perigos ou riscos dessa inserção.
No que se refere a essa responsabilização, dialogo com Larissa Nadai (2018) que,
em sua tese, desvela as tramas institucionais do Instituto Médico Legal a partir da análise dos
percalços impostos à sua pesquisa. Tendo tido a sua solicitação de pesquisa indeferida pela
Comissão Científica do IML, Nadai toma essa negação como “um tipo particular de técnica que
incita a ver determinadas informações, termos, relações e funções da instituição” (NADAI,
2018, p. 91). Nadai transforma “o não acesso, em acesso”, ao analisar papéis e dizeres
administrativos que, de outra forma, seriam tidos apenas como dificuldades a serem transpostas
ou, ainda, como impeditivos para a pesquisa. O que quero salientar aqui, da análise da autora,
tem relação com o que ela chama de “riscos perenes que o ato de autorizar engendra e perpetua”
(ibid., p. 41) no cotidiano da administração. Chamo a atenção para os aspectos de autoridade
ou ainda para as “cadeias de subordinação” (ibid., p. 63) que perpassam o escritório de Teresa.
Afiançada pelo padre, minha presença na casa depende dos cuidados da coordenadora, em sua
função de garantir relações de “boa convivência” no abrigo. O risco que se coloca é o da quebra
da “harmonia” – tida por Teresa como um dos elementos mais importantes de sua função.
Mas em que consistia, afinal, essa “harmonia”? De que maneira a autoridade e a
responsabilização eram acionadas em técnicas profissionais de cuidado passíveis de garantir
um “bom andamento” das relações no abrigo? E em que medida esse cuidado se articulava ao
saber-poder da assistência social, com o objetivo de garantir a “boa convivência”?

**********
Quando completou o supletivo, Teresa não fazia ideia de que um dia se formaria
em Serviço Social, e muito menos de que iria trabalhar com pessoas de várias partes do mundo.
O pai de Teresa, seu João, era paraibano, da cidade de Nova Cruz. A mãe, dona Dézinha, era
mineira, de Mizanduro. Os dois migraram para São Paulo com o objetivo de realizar o sonho
do seu João, que era abrir um bar. O plano era trabalhar e juntar um dinheiro, já que corria a
notícia naquela época de que em São Paulo tinha muito emprego. Já na cidade, seu João
arrumou trabalho em um boteco. Dona Dézinha trabalhava como doméstica. Foram morar no
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bairro do Cantagalo, em Pirituba, na Zona Norte da cidade. Lá, após certo tempo de trabalho,
compraram um terreno para construir a casa própria.
Teresa descrevia o bairro em que nasceu e foi criada como “uma cuia, uma bacia”,
que ficava “pra lá de Taipas”, onde “o tráfico é extremamente forte, é como a Cidade de Deus”.
Referia-se ao Cantagalo como um lugar “muito precário naquela época”, mencionando o esgoto
a céu aberto, a rua sem asfalto. Um lugar que era “pobreza extrema, era uma favela mesmo”.
Na descrição do bairro feita por Teresa, o que ela articulava às suas memórias de infância eram,
principalmente, a pobreza, o tráfico e a violência: os eixos narrativos centrais que atravessaram
suas relações familiares e afetivas, tardando seu sucesso escolar.
Depois que a família comprou o terreno no Cantagalo, “em 66 prestações”, as coisas
pareciam que iam melhorar. Dona Dézinha conseguiu passar em um concurso público da
prefeitura e passou a exercer a função de servente escolar. O seu João também arrumou um
emprego melhor, em uma empresa. Mal terminaram de pagar o terreno, foram construir a nova
casa da família. Além de Teresa, os pais tinham mais um filho, o Fabinho. O irmão era quatro
anos mais velho que Teresa. Não obstante, Teresa já tinha que cuidar do Fabinho, ou seja, correr
atrás dele para resgatá-lo no meio da rua. Teresa conta que o irmão “cresceu no meio das piores
coisas que a gente conhece de favela, no meio da droga, no meio do tráfico, no meio de tudo”.
As atividades em que o irmão se envolveu quando ainda eram crianças tiravam tanto o sono
quanto a concentração de Teresa na escola. Na percepção dela, foi o trabalho pesado e
infindável dos pais que fez com que ambos “fechassem os olhos”, ou seja, que não
conseguissem perceber o que acontecia com Fabinho.
Nas memórias de Teresa sobre essa época, quando ainda era muito menina e estava
na primeira série, ela tirava nota máxima em tudo. Já na segunda série, suas notas pioraram
tanto que ela se tornou a última da classe e repetiu de ano, afinal “vivia correndo atrás” do
irmão, que pulava a janela da sala e cabulava aula. Mas sua maior mágoa decorria da certeza
de que a mãe não acreditava que ela conseguiria completar o ensino fundamental. Teresa se
lembrava de dona Dézinha de joelhos, implorando que Fabinho fosse à escola, mas àquela altura
ele “já tava envolvido”. Suas atividades já o tinham levado para a Febem muitas vezes e para o
presídio muitas outras nos anos seguintes. Enquanto os pais trabalhavam sem parar o menino
se “institucionalizava”. Em nossas conversas, Teresa analisava a passagem do Fabinho por
várias instituições: “é um ciclo, né”.
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Na reconstrução de Teresa sobre o início da sua vida adulta, o trabalho e o estudo
apareciam como uma maneira de ajudar a família, de fazer a mãe feliz, de arrancar dela o
sofrimento. Teresa, então, começou a trabalhar em um escritório de contabilidade durante o dia
e a fazer supletivo à noite. Muito ocupada, já não podia ajudar tanto a mãe nas tarefas
domésticas, o que deixava dona Dézinha bastante chateada. A mãe não conseguia entender o
interesse de Teresa em se formar. Achava que era o seu destino seguir os passos da mãe e de
outras várias mães do Cantagalo: fazer limpeza para fora, cuidar da casa e dos filhos. Teresa
descrevia suas relações familiares como conturbadas, mas a superação das condições duras da
pobreza e de uma criação rígida se tornaria uma possibilidade justamente através do esforço,
do trabalho e da persistência. A superação da pobreza, das privações materiais, era também para
Teresa uma superação moral. Ela daria aos pais outras alegrias, de uma natureza diferente,
decorrentes da moralidade do trabalho. Alegrias que o irmão, já “envolvido”, não podia dar.
Quando completou o supletivo, aos 19 anos, Teresa saiu da casa dos pais. Decidiu
ir embora porque em casa não tinha sossego, “era polícia toda hora”. Ela, então, alugou um
quarto para morar sozinha. Teresa se lembrava da privação de quem saiu de casa “sem cama,
sem fogão nem geladeira”. Após completar os estudos, ela abriu um buffet de festas. Fazia
bolos, doces, salgados e cestas de café da manhã. Gostava de ver o bolo bonito e a decoração
impecável. Não se sentia plenamente satisfeita, entretanto, trabalhando nas “festas dos ricos”,
cheias de “luxo”. Foi nessa época, trabalhando para “os ricos”, que Teresa se casou. A vida
“entrou nos eixos” e com o dinheiro que ganhava com as festas ela decidiu fazer faculdade. O
curso escolhido, Serviço Social, foi uma maneira de se opor ao “desperdício” e de trabalhar
“com quem realmente precisa”.
Teresa narrava o exato momento em que decidiu tornar-se assistente social como
uma espécie de epifania. A ideia lhe surgiu de repente, enquanto assistia a um programa de
televisão que mostrava histórias de superação. No programa, a personagem, uma mulher que
vivia em situação de rua, vagando entre os viadutos do centro de São Paulo e o castelinho da
rua Apa, na Avenida São João, aproveitava uma oportunidade daquelas que só apareciam uma
vez na vida41. Ao fazer faxina para um grande empresário de laticínios, este se apaixona
perdidamente pela moça e eles se casam. Um conto de fadas da vida real. Quando o milionário
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O castelinho da rua Apa foi abandonado por uma família abastada da cidade na década de 1930, em decorrência
de um crime familiar mal explicado e que entrou para o folclore popular. Após a morte dos herdeiros diretos da
fortuna familiar, o imóvel passou a ser da união. Nos anos de abandono, a casa servia de teto para pessoas em
situação de rua. O imóvel passou recentemente por uma reforma e, desde 1996, foi concedido à ONG Clube
de Mães do Brasil.
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pergunta o que ela mais queria da vida, a moça disse que só queria ajudar as pessoas que
moravam no castelinho. Quando escutou a história, Teresa sentiu “como se caísse uma ficha”.
Fazendo Serviço Social, Teresa sabia que não iria “salvar o mundo”, mas que poderia ao menos
ajudar de alguma maneira as pessoas que, como ela, encontraram dificuldades.
O primeiro trabalho de Teresa na área foi na rodoviária do Tietê, já pela Missão
Paz. Lá, ela foi voluntária e depois estagiária, trabalhando com o que a literatura das migrações
chama de “migrantes internos”. Pessoas como os próprios pais, o seu João e a dona Dézinha,
que saíam de várias partes do país para “tentar a vida” em São Paulo. Trabalhando ainda com
festas e, a princípio, como voluntária na rodoviária, Teresa sentia-se entre dois mundos. De um
lado, o “desperdício total”, em que via as pessoas “triunfantes, maquiadas, arrumadas”, e do
outro, na rodoviária, a “pobreza extrema”. A pobreza: o objeto de atenção da assistência social
e o fantasma que atravessava as lembranças de menina de Teresa. Lembranças que constituíram
a matéria-prima de suas escolhas, de seu trabalho com os “necessitados”.
Já formada, no ano de 2003, Teresa foi contratada pela Missão Paz e largou de vez
as festas. Após oito anos de trabalho na rodoviária ela passou por diversos setores da instituição,
até chegar à coordenação da Casa do Migrante, em 2013. Teresa enxergou o convite dos padres
para coordenar a casa como um “voto de confiança”, apesar de suas “dificuldades pessoais”.
Além da formação superior, conquistada com muito suor, Teresa tinha um saber prático que
decorria da infância em um bairro de “pobreza extrema”, “uma favela mesmo”. Teresa
articulava a narrativa sobre o seu próprio sofrimento e de sua família a um desejo de ajudar, de
aliviar a dor de pessoas que se encontravam em situação de “vulnerabilidade social”. Nas
narrativas de Teresa, um fio amarrava sua infância pobre no bairro do Cantagalo, o sofrimento
que decorreu do “envolvimento” de seu irmão Flavinho e as possibilidades de crescimento
através da escolaridade, do trabalho duro. Foi o trabalho que, em arremate, a tirou dessa posição.
Foi na superação das adversidades, no conhecimento prático da pobreza e da violência, que
Teresa encontrou a possibilidade de tornar-se uma especialista nesse mesmo sofrimento. A
violência e o crime apareciam em suas falas como uma linha moral que atravessava suas
escolhas e as afastava das escolhas de seu irmão. Com o objetivo de não cruzar essa linha,
Teresa perseguiu com afinco sua formação e nutriu o desejo moral de ajudar.
Essa discussão alude à análise de Gabriel Feltran (2008) sobre uma determinada
“moral familiar do trabalho” com “tintas cristãs” (p.112) presente nas periferias paulistanas nas
décadas de 1970 e 1980. Feltran (2008) aponta que esse projeto de família, ancorado na
estabilidade do trabalho, encontrou uma coerência na conjuntura da ampliação da mão de obra
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industrial no país, o que perdurou até meados dos anos de 1980. Aponto as aproximações entre
essa ética, aprendida e replicada por Teresa em sua infância e juventude, e as práticas do saber
assistencial, formação em que a coordenadora encontrou sua satisfação profissional e pessoal.
A vocação de ajudar, elemento central da doutrina social da igreja42, era articulada
por Teresa como uma “missão” quase “natural”, e costurada em seu relato às suas experiências,
às condições de vida nas periferias paulistanas, ao sofrimento de ter um irmão “envolvido”. A
prevenção era o que evitaria que as populações alvo dessas políticas cruzassem “a inevitável
fronteira entre a legalidade e a ilegalidade” (RIZZINI, 1990, p. 82). Fronteira atravessada por
Flavinho desde muito cedo. Flavinho era a infância em risco que, “envolvida” em atividades
ilícitas, “institucionalizou-se”, passando da Febem aos presídios, destarte as pretensões de
resgate da pequena Teresa. Eram justamente os objetivos preventivos da assistência a mola
propulsora do trabalho da funcionária. Ela desejava replicar a superação da pobreza pelo
trabalho, que a salvou, ainda que não tenha conseguido resgatar o seu irmão. A ação preventiva
de cunho moral buscava qualificar para o trabalho, “dirigir a vida” de pessoas que, sozinhas,
não teriam a disciplina necessária para guiar. Daqueles que, habitando as margens (DAS;
POOLE, 2004), necessitariam de um empurrãozinho, considerando a sua suposta pouca
instrução nas leis e disciplina.
Nesse enredamento, o trabalho adquiria um caráter moral, de salvação e dignidade,
no sentido de promover o que Teresa, com base nas prerrogativas de sua formação, denominava
“pulsão social”. Era a “pulsão social”, ou seja, o estabelecimento de relações para além do
abrigo, em especial com a conquista de um emprego, com vistas a evitar “que se acomodem” a
uma possível “institucionalização”, o valor que direcionava grande parte das regras e práticas
de convivência na casa. Assim, a conduta profissional de Teresa seguia, além da vontade de
ajudar, também os protocolos de um conhecimento cuja formação histórica compreende a
assistência como saber e prática. Às noções de ajuda e assistência, enfatizadas por Teresa,
correspondiam duas visões distintas, porém articuladas, sobre a atividade profissional das
assistentes sociais no desenvolvimento histórico da profissão: as visões filantrópica e caritativa,
como enfatiza Irma Rizzini (1990). Percorrendo as mudanças implementadas nos projetos
assistenciais no contexto brasileiro até a década de 1930, Rizzini opõe a caridade à filantropia,
42

A Congregação dos Missionários Scalabrinianos, a que pertence a Missão Paz, baseia suas ações em grande
parte na doutrina do bispo italiano Giovanni Battista Scalabrini. Nas chamadas regras de vida da congregação e
reproduzidas em seu site <http://www.scalabriniani.org/pt/visione/>, essa missão é narrada como “fazer-se
migrantes com os migrantes”, e construir com eles a Igreja que se coloca a serviço “das classes mais pobres e
abandonadas”.
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apontando que, historicamente, a assistência caritativa cede espaço para um modelo assistencial
pautado na “racionalidade científica”, em que “o método, a sistematização e a disciplina” se
sobrepõem à “piedade e o amor cristãos” (RIZZINI, 1990, p. 78). Nesse processo, a filantropia
teria surgido para dar continuidade aos projetos da caridade sob um novo formato, em que “a
esmola que humilha” foi substituída pela “reintegração social” dos seus “clientes”.
Rizzini (1990) aponta, entretanto, que não há efetivamente uma ruptura total entre
os dois modelos, havendo também continuidades e compatibilidades. Um dos ajustamentos se
dá, por exemplo, com a “acomodação” (ibid., p.81) entre fé e ciência como justificativa para a
assistência. Assim, os dois modelos absorvem métodos e técnicas mutuamente. A caridade
passa a compartilhar determinados objetivos filantrópicos como a “prevenção das desordens”
(ibid., p.81), ao mesmo tempo em que a filantropia não abandona por completo os preceitos
religiosos. Uma “mútua assimilação” possível, como enfatiza Rizzini, porque, em última
instância, ambos os modelos apresentavam um mesmo objetivo: a proteção da “ordem social”
(RIZZINI, 1990, p. 81).
A filantropia assume um caráter de prevenção voltado aos pobres e em especial aos
jovens tidos como propensos à criminalidade, colocando-se o objetivo moral de qualificá-los
para o trabalho. Rizzini (1990) enfatiza também que, enquanto nas instituições de caridade no
século XIX as atividades profissionalizantes tinham o objetivo de impedir a “deterioração
moral” dos indivíduos, no século seguinte, ganha espaço a perspectiva econômica da
assistência, que busca introduzir ou reintroduzir os considerados improdutivos no mercado de
trabalho, preservando, entretanto, a justificativa moral dessa inserção. Reerguer as pessoas
economicamente e “prevenir a desordem que o excesso de miséria pode gerar” (ibid., p. 85)
apontam para um fim último de devolver para a sociedade indivíduos minimamente adaptados
às exigências produtivas. São estes os elementos que possibilitam o desenvolvimento da
filantropia, juntamente com o crescente cientificismo e a absorção da noção de disciplina por
essas tecnologias.
Ainda segundo a análise de Rizzini (1990) a filantropia objetivaria preparar esses
jovens para que se “integrassem” à sociedade brasileira segundo as demandas do mercado de
trabalho, assim como buscaria que eles aprendessem e aceitassem as “normas sociais” e a
“moral vigente”. Outro importante aspecto enfatizado pela autora está na incorporação, pela
filantropia, dos instrumentos do inquérito e da investigação social, com o objetivo de delimitar
o universo da sua atuação. Assim, são implementadas técnicas no sentido de distinguir,
esquadrinhar, investigar e selecionar seu público, através do cadastro, visitas domiciliares e
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investigação de necessidades aplicados como técnicas de controle herdadas dos saberes médico
e jurídico.
Observo, ademais, que a Missão Paz define-se como uma instituição filantrópica,
buscando a acomodação da ética religiosa com técnicas de assistência que circulam dentre
outros saberes, como o jurídico (trabalho de advocacy e de documentação) e médico (assistência
em saúde, com ênfase para a saúde mental), além de técnicas de identificação e registro
implementadas tanto pelas assistentes sociais, como também pelos demais funcionários. Os
trabalhos da instituição, ademais, dialogam intimamente com as noções e práticas humanitárias
que, como aponta Fassin (2012), ocupam-se da mitigação do sofrimento de maneira
compassiva. Ilustro algumas dessas técnicas com a descrição da chegada de Klaus, um novo
morador. As tentativas de fornecer sentido à sua trajetória e mapear suas relações indicam os
esforços da administração no sentido de especificar e delimitar o universo de atuação da
assistência a partir de técnicas de cuidado, controle e conhecimento dos sujeitos, aproximandose dos objetivos de “prevenção das desordens” e de “proteção da ordem social” indicados por
Rizzini (1990) para o saber filantrópico.

2.3. Klaus: um diagnóstico social

Klaus foi encaminhado à Casa do Migrante em uma tarde de outubro de 2016, após
ter ficado detido no conector do aeroporto de Guarulhos43. Pequeno e franzino, Klaus vestia um
terno bege alguns números maior que seu corpo. Uns óculos redondos, colados com fita adesiva,
moldavam seu rosto magro e seus olhos azuis esbugalhados, em uma expressão assustada que
parecia buscar alguma explicação ou reconhecimento da parte das pessoas que passavam pelo
corredor. Carregava uma enorme mochila de viagem e um notebook pesado e ultrapassado, o
qual ele não conseguia ligar porque estava com defeito. A sua presença agitada intrigava os
moradores e funcionários. Ele andava de um lado ao outro do pátio, impaciente. Já esperava no
banco da recepção há horas para falar com a coordenação da casa.
Klaus ficou conhecido, em sua breve passagem pelo abrigo, pela alcunha de
alemão, ainda que não fizesse ideia de que aquele era seu apelido por não falar qualquer palavra
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O conector é sala que fica entre as áreas de desembarque e migração no aeroporto internacional de Guarulhos
em que as pessoas inadmitidas no Brasil esperam até que sua situação seja definida, sob vigilância da Polícia
Federal. São vários os relatos de pessoas mantidas na sala por tempo indeterminado, sem condições adequadas de
alimentação e higiene. Há denúncias também de impossibilidade de acesso à solicitação de refúgio às pessoas
detidas.
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em português. Novamente, assim como no caso dos africanos a que me referi no capítulo 1,
alemão não necessariamente fazia referência à nacionalidade de Klaus, mas à atribuição de
características raciais e de classe pelos demais moradores e funcionários da casa. Teresa, então,
solicitou-me que, “por gentileza”, tentasse “conversar com o alemão”. Ela me explicou que
outra assistente social da Missão já havia buscado se comunicar com Klaus com o auxílio do
tradutor do Google, mas não obteve sucesso. Teresa pediu, por conseguinte, que eu, sendo a
única pessoa presente no abrigo naquele momento que conseguia se comunicar em inglês,
tentasse descobrir algo sobre “quem é ele”. Cumprimentei o rapaz e seu semblante mudou. Ele
parecia aliviado com a perspectiva de comunicação. Em nossa conversa, expliquei sobre o
funcionamento da casa e, atendendo ao pedido de Teresa, pedi para ver seus documentos de
identificação. Klaus não permitiu que eu tocasse em seu passaporte, apenas me apresentou de
longe a capa do documento e algumas páginas carimbadas. Ele me contou que era austríaco e
que ficou por dias no conector da Polícia Federal. Em algum momento, liberaram-no por razões
que ele desconhecia, assim como não sabia os motivos pelos quais permaneceu detido.
Quando contei que era pesquisadora, Klaus iniciou um monólogo sobre sua
trajetória acadêmica e sua formação em Física. Contou sobre os vários países que visitou e
demonstrou ter algum conhecimento sobre o Brasil. Disse que estava em São Paulo para fazer
um trabalho do qual não podia dar muitas informações e que algo “deu errado no caminho”.
Tinha ficado sem dinheiro e também sem seus contatos quando o computador parou de
funcionar. Klaus tampouco conseguia usar o celular, um aparelho muito antigo e ultrapassado.
Ele me contou que iria à Defensoria Pública no dia seguinte para tentar “resolver o problema”,
uma indicação que lhe deram quando foi liberado do conector. Precisava apenas encontrar uma
forma de consertar seu computador e de alguns dias de moradia na casa. Feito isto, ele seguiria
seu caminho. Muito evasivo, esse foi o máximo de informações que Klaus me permitiu acessar,
mostrando-se muito interessado, entretanto, em conversar sobre as políticas de refúgio do
governo brasileiro e sobre a conturbada política nacional.
Os próprios funcionários reiteravam que a ausência de documentos de identificação
não era motivo para deixar qualquer pessoa sem assistência. Mas, se era dito que a apresentação
de documentos não era obrigatória, ainda que fosse desejável, era porque os documentos
consistiam em apenas um dos elementos que compunham o processo de identificação na casa.
Marisa Peirano (2011), em diálogo com as formulações de Valentin Groebner (2007), aponta
que há outras formas de estabelecer “quem é quem”. Técnicas que operam no dia a dia a partir
de lógicas “aparentemente divergentes”. É nesse sentido que Groebner prefere falar em
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identificação ao invés de identidade, considerando que a identificação é sempre um processo
relacional, ou seja, que classifica e diferencia os indivíduos nas relações.
Quando o convidei para uma “conversa” conjunta com Teresa, Klaus finalmente
cedeu e apresentou seu passaporte. O documento foi devidamente copiado e arquivado, como
era feito com todos os demais. Teresa, entretanto, não estava satisfeita com as respostas
evasivas do alemão, que se negava a entregar qualquer detalhe sobre o tal trabalho que viera
realizar no país. A maior frustração de Teresa, entretanto, foi a recusa da entrega de informações
sobre suas relações familiares. Klaus dizia que não conhecia ninguém no Brasil, apenas um
colega de profissão, que trabalhava na USP, e que ele mesmo buscaria contactar assim que
conseguisse consertar seu computador. Com a expectativa de mapear suas relações familiares,
Teresa pediu “qualquer coisa, qualquer contato” de seus parentes. Klaus questionava a
legitimidade de Teresa na solicitação daquelas informações e dizia que, se alguém tivesse de
entrar em contato com sua família seria ele mesmo. Desconfiada frente a todas as negativas de
Klaus no sentido de entregar informações sobre si e certa de que o rapaz teria vínculos que
poderiam “bancar” a sua estadia em São Paulo, ou seja, que conhecia pessoas, quer amigos,
quer familiares, que tinham dinheiro, Teresa ofereceu apenas três dias para que ele
permanecesse no abrigo. Era um tempo consideravelmente menor do que o estabelecido aos
demais moradores (com exceção dos pernoites), os quais tinham até três ou quatro meses de
tolerância, variáveis segundo o perfil traçado pelos diagnósticos de assistência social.
Em uma ou muitas mais folhas de papel ofício, Teresa anotava informações sobre
as relações familiares e afetivas de cada um, sobre suas motivações de viagem, sobre de onde
vinham e para onde planejavam ir, além de informações sobre suas qualificações profissionais
e relações trabalhistas. Desse mapeamento, Teresa extraía um perfil. Era a partir da construção
deste perfil inicial, decorrente do mapeamento das relações afetivas, políticas e trabalhistas de
cada indivíduo ou de cada “família”, que se dava a produção dos diagnósticos de assistência. O
chamado “diagnóstico social”, escrito à mão em folhas de papel A4 e posteriormente digitado
por voluntárias ou estagiárias em um sistema que integrava todos os setores da Missão Paz,
direcionava decisões administrativas tais quais a prescrição do tempo de permanência dos
moradores ou ainda se a pessoa de fato tinha um “perfil para a casa” ou se deveria buscar outra
morada temporária.
Se o diagnóstico social identificasse que aquele indivíduo tinha um “perfil de
pernoite”, ele seria encaminhado para um leito específico, em que se revezavam aqueles que,
por solicitação própria ou segundo a visão da assistente social, necessitavam dormir na casa
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apenas por uma noite. Se era um idoso ou pessoa com deficiência talvez o perfil não se
“encaixasse” com o que a casa podia oferecer, considerando a acessibilidade dificultada pelas
escadas que levavam aos quartos ou ainda a visão de que essas pessoas precisariam de cuidados
específicos devido à sua situação de maior “vulnerabilidade”. Já os “perfis familiares”,
atribuídos àqueles que viajavam em família, por vezes com crianças pequenas, normalmente
exigiam, na visão da coordenação, um maior tempo de permanência.
Importante enfatizar que tais diagnósticos não se encerravam na entrevista inicial.
O prognóstico era atualizado no cotidiano a partir da observação do comportamento, das
relações e da disposição em seguir as regras de “boa convivência”. O perfil não era, portanto,
um arquétipo fixo, sendo monitorado na vivência diária com base nas atividades e relações
tecidas não apenas dentro, mas também fora do abrigo. Nesse sentido, a disposição em buscar
trabalho, arrumar a cama, ajudar na limpeza da cozinha e respeitar os horários de entrada e
saída, todos eram indicativos relevantes na atualização permanente do perfil individual. Outro
ponto importante é que, aos distintos perfis, correspondiam comportamentos considerados
adequados segundo designações de gênero, classe, nacionalidade e idade. Teresa afirmava que,
ao “traçar o perfil”, era possível perceber “quem saiu de casa, se realmente tinha o perfil de
quem veio para trabalhar”, o que era perceptível “pelas vestes, pelo sotaque, pelo modo de falar
e pelo contato com a família”. Esta última pista de identificação, o contato com a família, era
muito importante em seus diagnósticos:
Mas aí eu vou ter que fazer o que, conversar com eles, fazer uma entrevista, tentar
chamar pra família, que deve estar preocupada. E aí eles começam a cortar a
informação. - “Ué, mas você fala com sua família como? Tem telefone?” - “Ah, não
tenho, porque esqueci, porque me roubaram o celular”. - “Mas não tem facebook,
posso ver seu facebook?” - “Ah, meu facebook tá bloqueado”. Então eles vão cortando
todas as formas de chegar até a família. (...) Eles têm o caminho direto pra falar com
a família, mas será que eles querem? A família já conhece a realidade. Aí eu deixo à
disposição deles, eu atendo e acolho, porque nós estamos aqui para acolher. Até
mesmo porque esse não é o meu trabalho, o meu trabalho não é de detetive. É que a
experiência me faz investigar (Entrevista com Teresa. Outubro de 2017).

A intenção de ocultar relações era, portanto, também um dado de identificação
importante na construção do perfil, a qual poderia indicar indisciplina ou mesmo a falta de
necessidade do serviço. Era assim que os modos de identificação e classificação empreendidos
por Teresa e pelos demais funcionários tornavam-se mais finos e detalhistas, sendo diagnósticos
tanto técnicos quanto morais. Se a não apresentação de documentos de identificação não era
por si só motivo para a negação do acesso à assistência, essa falta era inscrita, entretanto, como
mais uma informação constitutiva da identificação individual, podendo revelar um atributo
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moral, como, por exemplo, que se estava diante de uma pessoa que não respeitava as regras de
convivência. Da mesma forma, recusar-se a responder a uma determinada pergunta podia ser
tido como um sinal de que se estivesse escondendo alguma coisa importante sobre si mesmo, o
que poderia influenciar no diagnóstico sobre o tempo de permanência. Ou seja, ensejar dúvidas
sobre se, de fato, tratava-se de um perfil adequado ou mesmo “seguro” para o convívio na casa.
Os rumores (DAS, 2007) assumiam também um importante papel na gestão das
relações dentro do abrigo, tendo certo peso na elaboração dos diagnósticos. Nos dias posteriores
à chegada de Klaus, estes se intensificaram: o que aquele alemão estaria fazendo ali?
Definitivamente ele não era quem afirmava ser. Se o fosse, exporia a sua história com detalhes.
Falaria sobre seus “problemas” com alguma emoção nos olhos e não de maneira fria e evasiva,
com informações suspeitas e incompletas. O diagnóstico de alguns dos funcionários era de que
o alemão só podia ser um “playboy”, um “europeu rico”, sustentado pelos pais, que estaria
viajando o mundo em busca de aventuras. Os atributos nacionais e raciais de Klaus pareciam
não se encaixar muito bem com a “pobreza”, com a “vulnerabilidade” ou “necessidade”:
condições associadas à vida em abrigos.
“Acho que ele está fugindo de algo muito sério” – alertou um funcionário. “Ou é
um louco” – completou a estagiária. “Ele não demonstra nenhuma emoção. Até quando a boca
dele ri, os olhos não riem” – diagnosticou a assistente social. Era muito comum que Teresa
incluísse em seus diagnósticos algumas avaliações sobre os gestos e os modos de falar e olhar
dos moradores, a partir dos quais formulava análises sociopsicológicas. Os gestos corporais de
Klaus denunciavam, na visão dos funcionários, que ele estava “escondendo algo”. Também a
sua apresentação física, de quem parecia que “não toma banho há três dias”, nas palavras de
outro morador, levantava dúvidas sobre sua saúde mental. Teresa havia concluído a avaliação
do perfil de Klaus e seu diagnóstico indicava que o alemão poderia, porventura, representar um
perigo aos demais moradores. Ela era responsável por todos os que ali residiam e, portanto, era
sua função cuidar e zelar por sua segurança.
A recusa de Klaus no sentido de fornecer maiores explicações sobre sua viagem e
sobre os problemas pelos quais afirmava passar (o próprio sentimento de perseguição, segundo
Teresa, indicaria sinais de paranoia), somada aos seus atributos de raça e nacionalidade, lidos
como incompatíveis com o perfil de um migrante e menos ainda de um refugiado (os refugiados
e solicitantes que moravam na casa naquele momento eram, como já apontado, em sua maioria,
africanos ou haitianos, grande parte negros) levantavam suspeitas de que a presença de Klaus
no país estaria envolta em alguma irregularidade ou perigo. Ao longo dos dias, corriam boatos
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de que sua personalidade seria agressiva e que “se achava melhor” do que os outros moradores,
além de ter dificuldades em acatar os pedidos dos funcionários e respeitar as regras da casa. Os
funcionários demonstravam preocupação de que, a qualquer momento, algum conflito poderia
emergir. Ouviu-se dizer que o alemão teria feito comentários racistas a um outro morador.
Findados os três dias da sua permanência, a Klaus foi permitido permanecer apenas mais um
dia, ainda que tivesse solicitado mais tempo. O alemão foi embora da casa sem que conseguisse
fornecer explicações convincentes sobre quem ele era ou sobre os motivos que o levaram a São
Paulo.
Novamente em diálogo com Foucault (1999), aponto que o sistema de registro dos
relatórios possibilitava que os funcionários fizessem também um monitoramento moral, com
base na escrita de um boletim individual sobre cada morador. Esse sistema de registro era parte
essencial das disciplinas, de que a identificação e a descrição eram técnicas fundamentais.
Segundo Foucault (1999), a escrita disciplinar procede à correlação e à acumulação desses
documentos, com o intuito de classificar e produzir categorias. Trata-se de técnicas que
constituem os indivíduos, de um lado, como objetos descritíveis e analisáveis de um saber
permanente, e de outro lado, permitem que se estabeleça um sistema de comparação de
“fenômenos globais”, a descrição de grupos, a distribuição dos indivíduos em uma população
e mesmo a medida dos desvios desses indivíduos entre si. Por fim, as técnicas de documentação
fazem de cada indivíduo um “caso”, ou seja, um objeto de conhecimento sobre o qual se exerce
o poder. O “caso” é o indivíduo em sua descrição, mensuração e comparação aos demais. Um
indivíduo a ser treinado, ensinado, classificado e normalizado (FOUCAULT, 1999).
Ainda analisando os métodos de identificação e descrição – técnicas disciplinares
acionadas pela assistência social, observo o que aponta Larissa Nadai (2018), em diálogo com
Mariza Peirano (2006), sobre um certo aspecto polissêmico dos processos de identificação. Se,
por um lado, os documentos tornariam um indivíduo único, atribuindo a ele uma “identidade”,
por outro lado, conformariam “um tipo específico de técnica de controle” que possibilita
“contar, somar e agregar” os indivíduos em uma “população” (NADAI, 2018, p. 49). Sendo os
dispositivos de identificação, como aponta Letícia Ferreira (2011) em sua tese, aquilo o que
possibilita que as confirmações de vínculos sociais e trabalhistas estáveis construam “boas
reputações”, assim como, de modo inverso, que relatos sobre laços sociais frouxos produzam
“más reputações”, o diagnóstico de Klaus não poderia, aos olhos da assistente social, ter um
prospecto positivo. A entrega dos documentos não foi suficiente para que Klaus confirmasse
ser quem ele era. A sua recusa na entrega de contatos e relações o fixava, se não como um
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“louco”, como um “playboy”. Com o intuito de completar o seu diagnóstico social, Teresa
demandava a confirmação de outros vínculos: não bastava a comprovação da nacionalidade se
Klaus se recusava a entregar seus vínculos de afeto, trabalhistas e/ou econômicos, aqui ou lá.
Teresa necessitava de uma comprovação de que Klaus fazia parte de uma população em risco,
necessitada da assistência, com o objetivo de evitar o risco de conflito que sua presença poderia
acarretar, tanto na convivência com os demais moradores quanto na perspectiva de fornecer um
serviço a alguém que não estaria “necessitado” dele por dispor de recursos econômicos e/ou
afetivos.
Os documentos de Klaus, devidamente fotocopiados, seguiriam, juntamente com
os documentos de todos os demais moradores, para os arquivos do Centro de Estudos
Migratórios, onde fariam parte de um robusto arquivo estatístico das migrações. Uma operação
que justificava a própria descrição da Missão como um “microcosmo” da migração para a
cidade de São Paulo, nos termos do padre Bruno (ver capítulo 1), assim como o protagonismo
da instituição no trabalho com migrantes e refugiados. Assim, a entrega e devida cópia e
arquivamento dos documentos de Klaus prestava-se às técnicas de identificação apontadas por
Foucault (2009) e também por Lima (2002), que afirma que identificar se trata de uma “prática
de controle” que se estabelece “sobre bens” e “sobre indivíduos”. Prática que diferencia e insere
os identificados “em uma série, uma classificação” (LIMA, 1989, p. 189).
Nesse sentido, ao mesmo tempo em que fixava Klaus a um Estado-Nação (ainda
que o rapaz permanecesse sendo chamado de alemão mesmo após apresentar seus documentos),
a sua identificação servia ao propósito de localizá-lo dentre uma “população migrante” e/ou
“refugiada” no Brasil. Um dispositivo que justificava ações de intervenção social e também de
segurança, em que se inseriam tanto as práticas analisadas no primeiro capítulo desta tese,
quando apresentei as mobilidades das “mulheres angolanas”, as quais desencadearam uma série
de medidas restritivas em escala transnacional, como também as medidas tomadas por Teresa
no âmbito doméstico-institucional da vida no abrigo.
Voltando ao diálogo com Mitchell (1988), aponto que também a configuração
doméstica tem relação com os processos de monitoramento e vigilância, no que se refere à
produção de conhecimento estatístico sobre indivíduos e populações. Esse é um primeiro
aspecto em que as soluções confessionais e as soluções estatais para o problema da moradia de
migrantes e refugiados se encontram, e se encontraram nas políticas públicas implementadas
na cidade de São Paulo. A produção estatística da Casa do Migrante e dos demais eixos da
Missão Paz tornaram-se um importante indicativo que pautou políticas públicas, além de
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pesquisas das mais distintas áreas do conhecimento, utilizadas como base para intervenções
municipais e nacionais. Nesse sentido, o conhecimento estatístico produzido e codificado a
partir da fixação temporária de pessoas nos abrigos, juntamente com o mapeamento das relações
e das trajetórias individuais, passou também a alimentar a própria necessidade dessas
intervenções, com o objetivo de evitar os perigos e riscos sociais pela localização dos
indivíduos em redes de relações trabalhistas e familiares, configurando “mecanismos de
visibilidade sobre as trajetórias dessas populações” (VIANNA, 2002b, p. 41).
Assim, ainda que as intervenções da Casa do Migrante da Missão Paz não fossem
propriamente estatais, as instituições confessionais exerceram um papel de intermediação e
articulação deveras central tanto na produção de saberes estatísticos legitimados em pesquisas
e replicados nas políticas públicas, como na conformação das práticas disciplinares em um
âmbito mais privado ou dos costumes. Em adição à replicação de saberes e práticas técnicoprofissionais, entretanto, as funcionárias recorriam também a uma linguagem e a uma
performance do doméstico e do parentesco em sua gestão disciplinar cotidiana, discussão que
trago em seguida.

2.4. A cozinha, a família e a nação
Retomando a discussão sobre as disciplinas, Foucault (1999) aponta que estas
individualizam os corpos a partir de uma localização que os distribui e os faz circular em uma
“rede de relações” (p.172). Destaco aqui a inserção em redes trabalhistas, educacionais,
familiares e cívicas como preocupações constantes da disciplina no abrigo, a qual articula, em
suas técnicas, uma linguagem assistencial “técnica” e outra fundamentalmente “doméstica” ou
“maternal”.
Teresa descrevia suas funções e obrigações no abrigo como sendo responsabilizarse pelo “bom andamento da casa” e fazer com que o ambiente fosse “minimamente saudável”,
apesar das muitas turbulências no cotidiano. A coordenadora via suas atividades não apenas
como um trabalho, mas como uma “missão de lutar pela harmonia”. Colocava-se também a
tarefa de “respeitar as pessoas”, quer tivesse que “dar uma bronca”, “dar um abraço” ou mesmo
“um elogio”, além de equilibrar as relações de forma a que ninguém “se sinta mais ou menos
querido do que o outro”, embora reconhecesse que, às vezes, isso podia acontecer. A
funcionária encarava o trabalho como “uma devoção mesmo, uma missão, natural”. Missão a
qual ela cumpria com afinco e que a motivava a encarar uma hora e meia de transporte público
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desde sua casa, diariamente. Era no abrigo que Teresa passava a maior parte do seu dia. Era lá
que ela, todos os anos, organizava, juntamente com os demais funcionários e párocos, uma
grande ceia de natal, em que todos compartilhavam mesas fartas de arroz com passas, peru e
farofa. Era na casa que Teresa buscava garantir uma “harmonia” e se reconstruir também a
partir de uma história pessoal de perda e de sofrimento.
No primeiro dia de visita à Casa do Migrante, Teresa apresentou-me os dormitórios
femininos. Em um deles, duas moças conversavam e riam, mostrando-se visivelmente
constrangidas quando notaram a nossa presença. Abraçando uma delas, a coordenadora afirmou
que “aqui é como uma família” e, invocando uma performance materna, brincou com a
possibilidade de “dar uma bronca” nas moradoras por estarem no quarto em um momento em
que não era permitido. Teresa afirmava que a vivência no abrigo a fazia sentir como parte “de
uma família muito grande”, “amada e querida”. Afirmava a importância de cuidar e zelar pela
segurança daqueles que estavam na casa, ainda que, às vezes, tivesse que dar um “chacoalhão
nas pessoas”. Parafraseando Che-Guevara, a funcionária dizia que era importante “não perder
a ternura jamais”.
A reprodução de uma linguagem de parentesco aqui não é fortuita. Teresa descrevia
suas funções utilizando características atribuídas socialmente à maternidade, em uma
linguagem de gênero e do cuidado. Administrava o abrigo como uma mãe cuja “devoção”
justificava tanto suas escolhas pessoais como também os modos de gestão que operava no
cotidiano da casa. Uma mãe que acolhia, que brigava e que punia, que regulava circulações e
relações, tudo “por amor”. Amor aos que precisavam de ajuda e amor pela profissão. Um amor
duro que educa, já que, mesmo que o morador “saia daqui às vezes de bico, chateado, porque
foi colocado pra fora”, no futuro este acaba reconhecendo “que foi só um momento, que era
melhor mesmo que ele tivesse seguido em frente a vida dele”. Com essa frase, Teresa revelava
também a sua percepção sobre a função do abrigo: a casa era um “momento”, um período de
aprendizado em que os moradores deviam desenvolver sua autonomia, para que, no futuro,
pudessem “seguir em frente”.
As falas de Teresa evidenciavam um cuidado que incluía, além da garantia da
proteção, também uma dimensão de controle, e que, nesse sentido, retomando Lima (2002),
aproxima-se das duas faces da tutela – gestar e gerir. O gestar define-se pela função tanto
constitutiva como pedagógica de “maternagem” e do “ensinar a ser” a partir do “desejo do bem”
direcionado a um coletivo tido como despossuído. Elementos do que Adriana Vianna (2002b)
chama de “opressão da bondade”. Já o gerir refere-se ao controle cotidiano das administrações
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que exercem o papel de tutoras desses coletivos. Administrações que constroem moralidades a
partir da articulação ou normatização entre costumes heterogêneos (LIMA, 2002).
Teresa, no abrigo, é duplamente responsável por esse cuidar, em seus aspectos de
gestar/gerir, tanto em face da atenção um tanto materna que deve reservar aos moradores e
demais funcionários, como também no sentido de prevenção aos perigos sociais que rondam as
populações em risco de que se ocupa. Nos distintos espaços em que Teresa nasceu, cresceu e
teceu relações em torno da moralidade do trabalho, ela aprendeu desde cedo a dimensão moral
dessas técnicas administrativas. Nesse sentido, o incentivo para que os moradores “seguissem
em frente” implicava na instituição de práticas de disciplinamento e vigilância operadas
primeiramente a partir da sua socialização e instrução na casa. Era na gestão da domesticidade
que a performance materna de Teresa implicava em relações morais com vistas a ensinar o valor
do trabalho e da profissionalização, assim como a importância da feitura das tarefas domésticas
e da inserção em relações afetivo-familiares consideradas adequadas.
Em sua tese de doutorado, em que analisa as políticas de enfrentamento a crimes
sexuais em Fortaleza, Ana Paula Luna Sales (2018) enfatiza a importância de instâncias de
governamentalidade missionárias no cotidiano de bairros considerados “vulneráveis”,
produzidos como “territórios das desigualdades”. Contextos em que a presença do Estado no
enfrentamento a crimes sexuais aparecia de maneira “diluída ou ambivalente” e em que as
políticas geridas pelas missões produziam relações representadas nas linguagens do amor e do
parentesco. Sales (2018) mostra em seu trabalho que, com sua atuação no cotidiano dos bairros
do Moura Brasil e do Pirambu, as/os missionárias/os “ensinavam” um novo modelo de família
como ferramenta para transformar a paisagem social do lugar, lida como de miséria e de
exploração sexual. Nas políticas analisadas por Sales, as relações íntimas das e dos missionários
estrangeiros eram justapostas àquelas das pessoas atendidas e traduzidas em vínculos de
maternidade, irmandade e casamento. Aponto que a busca pela inserção dos moradores da Casa
do Migrante em redes familiares e trabalhistas se dá tanto pela linguagem do parentesco,
acionada especialmente por Teresa em termos maternos, mas também a partir de uma série de
aconselhamentos e pedagogias cotidianas, embasadas em moralidades e ações de caráter
“nacionalizante”. Denomino práticas nacionalizantes um conjunto de técnicas e pedagogias
disciplinadoras que tomam corpo a partir da produção de diagnósticos, da intervenção e da
gestão individual e cotidiana das vidas em um espaço doméstico-institucional, com o objetivo
de ensinar àqueles que, supostamente, não os dominam plenamente, os códigos de cidadania e
a moral familiar do trabalho, produzidos como ideais nacionais.
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No abrigo, a algumas das regras já explicitadas, como o estabelecimento de horários
um tanto rígidos de saída da casa pela manhã, assim como de retorno à casa no final da tarde,
somam-se outras com o objetivo de regular as miudezas dos hábitos cotidianos. Minúcias
domésticas que desvelam o controle tutelar da vida em seus detalhes mais íntimos: horários de
tomar banho, de dormir, de fazer refeições, o tipo de comida a se comer, como realizar
determinados serviços domésticos, com quem devem dormir as crianças, quem é responsável
pelo seu cuidado, qual a ocupação adequada às necessidades, que tipo de qualificação é
necessária para tal e como adquiri-la, e a intensidade e qualidade das relações que se
estabelecem fora da casa. Tudo isso é ensinado como elementos necessários ao “bom
andamento da casa” e à implementação de um “ambiente minimamente saudável”.
Teresa fazia questão de enfatizar que as regras do abrigo foram instituídas não por
ela, mas coletivamente, pela “experiência” que padres e funcionários acumulavam na
administração da casa. Essas regras, que definiam distintos momentos de uso dos espaços e
quem seria responsável por tal ou qual atividade, consistiam em normas de caráter
disciplinador, as quais tinham o objetivo de instituir o que Teresa chamava de “pulsão social”:
ensinar às pessoas o que são relações trabalhistas e familiares saudáveis e prevenir os riscos
sociais representados pela errância, pela pobreza e pela fratura dos laços afetivos. Práticas que
tinham lugar na gestão das relações íntimas, das atividades que aconteciam primordialmente no
âmbito doméstico.
Relações “saudáveis” e “harmoniosas”, para usar os termos de Teresa, seriam
aquelas fora da “institucionalização”. Fora da estrutura dos abrigos, albergues e demais
instituições de morar. Na prática, buscava-se garantir que ao menos um dos membros do núcleo
familiar pudesse estar empregado (no caso de casais heterossexuais com filhos, ou “famílias”,
na visão da administração, o ideal era que o homem se empenhasse primeiro na busca de um
emprego e apenas depois a mulher), que as crianças fossem cuidadas e que todos pudessem se
inserir em casas. Ou seja, relações de autossuficiência econômica pautadas na moralidade do
trabalho – performances de autonomia e de cidadania.
Prossigo discutindo essas práticas a partir das relações que tinham lugar no
ambiente da cozinha e do refeitório do abrigo, sugestivamente separados por um balcão que
restringia a entrada de moradores. Aponto que a figura do balcão da cozinha é representativa
de relações que se fazem institucionais a partir da própria intervenção no cotidiano doméstico.
As restrições impostas aos moradores no que se refere à circulação nos espaços da cozinha, no
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acesso a determinados alimentos assim como as regras relativas à limpeza do refeitório são
ações disciplinares voltadas a pedagogias de gênero, família e nação.
Quem vivia na casa não circulava na cozinha em qualquer momento, apenas quando
era selecionado/a para fazer a limpeza ou, eventualmente, para ajudar na preparação do almoço
e do jantar. As cozinheiras preparavam as refeições e as serviam a todos através do balcão. As
refeições eram feitas em mesas conjuntas, exclusivamente no refeitório. Estando o espaço da
cozinha interdito aos moradores, essa fronteira delimitava o que seria preparado nas refeições.
Arroz, feijão e macarrão eram a base do almoço e do jantar. Carne, frango ou salsicha também
eram preparados, mas nem sempre estavam disponíveis. Parte do orçamento da Missão, ou do
“dinheiro dos padres” – expressão que ouvi por vezes nos corredores da casa, dos próprios
funcionários –, ou seja, dos fundos da congregação, era destinado para a compra de alimentos.
Além disso, a casa contava, eventualmente, com doações de comida. Não podia, entretanto,
contar com doações para fornecer o básico.
As refeições eram, não poucas vezes, motivo de queixas da parte dos moradores.
Os recém-chegados reclamavam principalmente do fato de precisarem comer feijão com arroz
todas as noites, do tempero do feijão, muito diferente daquele feito nas suas casas e,
principalmente, da salada crua de alface. Dominique, uma congolesa que vivia há algumas
semanas no abrigo quando passei a frequentá-lo, achava muito esquisito ter de comer alface e
tomates crus. Segundo me disse certa vez, considerava que “quem come mato cru é animal, não
gente”. Comer salada crua, um alimento bastante presente nas mesas dos brasileiros, na
percepção de Dominique, tirava um pouco da sua humanidade todos os dias.
De acordo com os funcionários, os arranjos da cozinha se davam daquela forma por
dois motivos principais. Primeiro, pela limitação de recursos financeiros. Não seria possível
fornecer comidas diferentes para pessoas diferentes, de origens, gostos e “culturas” tão
distintos. Se assim o fosse, a alimentação ficaria muito cara, o “dinheiro dos padres” não
bastaria. Uma funcionária me esclareceu sobre a impossibilidade de satisfazer essas “diferenças
culturais” da seguinte maneira: certo dia, teriam de fazer kibe para os árabes, fufu de milho pra
agradar aos africanos e arepas para os venezuelanos. Seria inviável, portanto, preparar tantos
alimentos distintos e agradar a todos. O outro motivo para os arranjos da cozinha parecia,
naquele contexto, até um tanto óbvio para a administração, considerando que os recursos eram
escassos: os brasileiros comiam aquilo todos os dias. Café com leite e pão no café da manhã,
arroz com feijão, alface e um pedaço de carne no almoço e no jantar. Por vezes, macarrão com
salsicha. Se os moradores agora estavam no Brasil, nada mais natural do que esta ser a sua
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alimentação. Assim, também eles poderiam já se acostumar com os alimentos que estariam
disponíveis quando saíssem da casa. Aquela, afinal, era a comida do trabalhador brasileiro e da
sua família.
As normas alimentares no abrigo configuravam práticas nacionalizantes. Técnicas
que visavam um processo pedagógico contínuo o qual almejava a manutenção de relações
familiares e trabalhistas produzidas “nacionais”. Inspiro-me, nesta reflexão, nas análises de
Giralda Seyferth (2000, p.46), em específico em parte de seus escritos em que a autora trata da
“assimilação” histórica dos migrantes no Brasil. Seyferth aponta que a “transformação dos
migrantes” em “brasileiros” fazia parte das preocupações nacionalistas a partir do período de
maior intensidade dos fluxos migratórios para o país, entre 1880 até a década de 1920, quando
entendia-se que diferenças culturais e identidades étnicas eram obstáculos à formação histórica
do país. A assimilação era tida, então, como uma condição necessária para a ascensão social e
participação política dos imigrantes. Seyferth aponta que o processo supõe o “desaparecimento
de diferenças étnicas face aos imperativos maiores da sociedade de classes” (2000, p. 50). Mas
o que gostaria fixar aqui tem relação principalmente com a importância das práticas
educacionais na configuração de uma “brasilidade”. As práticas nacionalizantes, assim,
configuram-se como pedagogias que buscam uma determinada conformação moral de
características atribuídas a um caráter nacional/étnico, operacionalizadas especialmente através
de tecnologias de gênero no âmbito doméstico e cotidiano. Diferencio, entretanto, as práticas
nacionalizantes observadas na Casa do Migrante daquelas nomeadas por Seyferth (2000, p.46)
como práticas de “nacionalização”, por considerar que as técnicas de “brasilidade”
(PISCITELLI, 2007; SEYFERTH, 2000) aqui postas em prática não coincidem exatamente
com as políticas nacionalistas historicamente impostas pelo Estado brasileiro, sendo
vivenciadas no cotidiano das populações em suas margens (DAS; POOLE, 2004). Essas
pedagogias dos dias, entretanto, não deixam de ser processos educacionais com um
direcionamento moral.
As justificativas sobre a alimentação oferecida a todos no abrigo têm um efeito de
naturalizar uma relação que é, fundamentalmente, hierárquica. Arjun Appadurai (1981) utiliza
o conceito de gastropolítica para analisar os sentidos que adquirem as transações, restrições e
conflitos relativos à comida, entendida como um dispositivo semiótico. A disponibilização de
um determinado cardápio, assim como os modos de preparo da comida e a disposição dos
ambientes apropriados para se fazer as refeições são efeitos de decisões de gestão relativas ao
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acesso a bens de subsistência cuja distribuição é colocada, pelos próprios funcionários, na chave
das ações caritativas: do dinheiro dos padres.
Ademais, os conflitos que emergem das relações vividas na cozinha e no refeitório
referem-se a uma certa noção de “brasilidade” (PISCITELLI, 2007; SEYFERTH, 2000) e à
produção de seu oposto, um “estrangeirismo”. Caracterizações que produzem uma refeição “do
brasileiro”, à qual aqueles que atravessam as fronteiras nacionais devem, portanto, acostumarse. Esse costume implica em ser socializado em relações nacionais outras, porque aqui se faz
assim. Além disso, a precariedade dos recursos é retomada como a narrativa central dos modos
de governo que delimitam e fixam “culturas” em territórios. As práticas nacionalizantes se
materializam em pedagogias de inserção em uma suposta comunidade nacional. Aproximar-se
dos hábitos “dos brasileiros” configura uma porta de entrada para uma comunidade cidadã
através, em especial, da inserção dos migrantes e refugiados no mercado de trabalho, ou mesmo
na “sociedade de classes”, no sentido de que fala Seyferth (2000). Tornar-se disponível para e
competitivo nesse mercado implica em conhecer não apenas normas e leis trabalhistas e formas
de documentação, mas também o que se entende por hábitos culturais nacionais.
Mas um outro lado da análise das regras alimentares no abrigo tem relação com a
importância que os moradores forneciam à alimentação como, além de fonte de sustento físico,
de um sustento simbólico e afetivo. A transformação de gente em animal pela ingestão de uma
folha crua não é, obviamente, um zoomorfismo de explicação direta e simples. Isso porque
comida é substância que produz sujeitos em relação (CARSTEN, 2004). Retomando os
argumentos de Janet Carsten (2004) sobre as relações tecidas em casas, a antropóloga aponta
que o ato de comer e cozinhar, assim como o compartilhar dos alimentos, não apenas refletem
como também produzem essas relações. No abrigo, o alimento, enquanto substância
compartilhada, produz autoridade e hierarquia. Os sentidos gastropolíticos que assumem os
alimentos nessas relações, entretanto, são fluidos.
No ato mesmo de servir o arroz e feijão diariamente, inventa-se uma identidade
coletiva nacional e seus “outros”. Uma comunidade imaginada (ANDERSON, 2008)
apresentada como um ideal a ser perseguido através de pedagogias e rituais cotidianos de
disciplina. Os sentidos nacionais que se busca construir nessas relações são também, até certo
ponto, familiares, mas de uma família mais extensa e que ocupa um território que vai além das
paredes do abrigo: a família da nação (MCCLINTOCK, 2010). O comer arroz e feijão é
naturalizado, nesse sentido, como expressão de uma “brasilidade” (PISCITELLI, 2013a). É
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assim que comida se faz substância: no suporte a relações que são tanto nacionais como
domésticas.
Se, a princípio, as conexões entre o poder disciplinar, as domesticidades e a
produção de uma unidade nacional podem parecer um tanto abstratas, as reflexões de Anne
McClintock (2010) sobre as inflexões de gênero indispensáveis aos nacionalismos têm a
potencialidade de ajudar neste exercício analítico. Em Couro Imperial (2010), McClintock
chama atenção para a frequência da utilização de iconografias do espaço doméstico para falar
sobre nação. Expressões como “mãe pátria”, “terra natal”, o ato de “adotar” um país como seu
ou ainda a inserção em uma “família nacional” e, especificamente no contexto brasileiro, uma
“mãe gentil” de cujo solo somos filhos, indicam distintas formas pelas quais as nações são
“simbolicamente expressas por genealogias domésticas” (MCCLINTOCK, 2010, p. 523).
Segundo McClintock, o tropo doméstico é essencial para o nacionalismo em especial porque
naturaliza o tempo nacional e sanciona uma hierarquia interna e uma unidade orgânica da nação.
A família serve, então, como uma figura metafórica a partir da qual as diferenças nacionais
podem ser postas em uma narrativa histórica linear.
O segundo ponto que desejo abordar, no que se refere ao servir das refeições, tem
relação com o reforço de determinadas relações de hierarquia no ato mesmo de tomada de
decisões sobre o que será servido e no preparar dos alimentos. Retirar as refeições do âmbito
das decisões dos moradores implica em relações de tutela muito específicas. A metáfora das
relações familiares, amplamente utilizada por Teresa quando se refere à sua relação com os
moradores do abrigo em termos maternais, relaciona-se à delegação das decisões sobre as
maneiras de nutrir-se e sustentar-se, passando essa responsabilidade às mãos da administração.
É justamente nas relações maternas que essa delegação e os conflitos relacionados à comida
assumem os contornos mais dramáticos.
A congolesa Jana chegou à Casa do Migrante com seu filho Makori, então recémnascido, e durou não mais que uma semana no abrigo. Jana tinha o que alguns funcionários
chamavam de uma “personalidade forte”. Em distintos espaços nos quais circulava, em especial
nas organizações para migrantes, assim como em eventos públicos, Jana era tida como
“encrenqueira”. Na casa, suas atitudes iam de encontro com as decisões dos funcionários quase
que diariamente. Dentre as polêmicas, passar por cima da decisão de Teresa e solicitar leite e
fraldas para o seu filho diretamente ao padre Bruno foi uma atitude considerada bastante
transgressora. Jana reclamava constantemente e não comia as refeições fornecidas no abrigo.
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Ela dizia que achava tudo muito salgado e que não havia leite adequado para o bebê, que
rejeitava o leite materno.
O que passava ao largo da compreensão da gestão do abrigo era que a alimentação
do filho era um assunto muito sensível para Jana. Culpava-se muito por não ter conseguido
amamentá-lo propriamente em seus primeiros meses de vida. Advogada e ativista de direitos
humanos, Jana foi presa em Kinshasa, no ano de 2015, pouco antes de chegar a São Paulo, por
suas atividades de oposição ao regime do então presidente Joseph Kabila. Jana não falava muito
sobre o que sofreu na prisão, mas, em suas narrativas sempre articulava os momentos de maior
sofrimento ao puerpério e à impossibilidade de amamentar o filho. Jana não se esquecia do forte
sangramento uterino que não estancava e manchava de vermelho a cela escura da prisão. Desde
o parto, que aconteceu dois meses antes de Jana ser presa em um protesto de rua, ela não havia
mais parado de sangrar. Ainda presa, Jana conseguiu negociar que seu filho fosse levado à cela
pela avó para que a mãe pudesse alimentá-lo. O bebê, entretanto, não mamava, não pegava mais
o peito, o que lhe trazia uma enorme aflição e dor. Jana sofria com a dor da iminente separação
e com a dor nos seios, cujo leite já começava a empedrar. Em sua narrativa sobre esse período,
o leite é substância que a conecta a seu filho, através da qual Jana agencia a sua maternidade
desde a prisão (BUMACHAR, 2016).
Já vivendo no abrigo, alguns meses após ter saído da prisão, Jana sentia que falhava
em sua maternidade. Sem poder se alimentar e ainda muito abalada pela violência a que foi
submetida, ela não conseguia amamentar. Além disso, não sabia qual leite seria adequado para
o filho por não conseguir pedir informações em português na farmácia. A solicitação de itens
para o padre, considerada uma afronta à autoridade da coordenação, foi a saída encontrada por
Jana no agenciamento das relações dentro da casa. Ela tinha plena consciência das cadeias de
autoridade que perpassavam essas relações. A recusa do alimento configurava também uma
recusa da gramática familiar acionada nas relações de tutela que perpassavam a preparação e o
consumo dos alimentos. Jana reivindicava a maternidade e a autoridade sobre a sua alimentação
e a do filho.
Bruna Bumachar (2016, p. 223) fala justamente dessas possibilidades de agência
em sua pesquisa com mulheres estrangeiras presas em São Paulo. Ao analisar a gestão do
cuidado materno dentro da prisão, Bumachar analisa uma situação em que as mães expunham
seus filhos recém-nascidos a um surto de varicela na cadeia com o intuito de permanecerem
mais tempo com eles. Dispondo apenas de seis meses de amamentação, após este período, elas
teriam suas crianças tiradas de si e colocadas sob a tutela de um(a) parente ou em abrigos. A
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autora aponta que, enquanto o leite materno era a premissa do tempo administrativo de
permanência das mães junto aos filhos, a contaminação era manipulada pelas mães como
gestora desse mesmo tempo. Eram, portanto, leite e vírus, substâncias com a potencialidade de
fazer a maternidade, ou seja, o cuidado presencial das mães, dentro da prisão. Nesse sentido,
ainda que as práticas de controle nas penitenciárias reproduzissem um idioma convencional da
maternidade, permitiam às mulheres alguma margem de negociação tanto da gestão da
maternidade como do próprio aprisionamento (BUMACHAR, 2016).
Similarmente, Jana reivindicava o controle das relações sustentadas nas substâncias
que a conectavam a Makori. Substâncias que a faziam mãe. Assim, o leite era também cuidado
e controle dos processos corporais que nutriam a vida. A recusa do alimento do abrigo
configurava, nesse sentido, também a reivindicação do cuidado. Implicava em uma negociação
das relações tutelares que atravessavam o cotidiano da alimentação, do nutrir e do viver. A
maternidade foi também o idioma utilizado por Jana quando apelou para o padre, solicitando
bens para o seu filho. Conseguiu-os em nome de Makori, retomando sua agência materna
através da subversão das relações que regiam cadeias de autoridade e subordinação.
A impossibilidade de amamentar e, em última instância, de alimentar seu filho com
a comida que considerava apropriada para a sua nutrição representaria ainda a imposição de
uma distância afetiva e “cultural”, uma distância do que Jana chamava de suas “raízes”. Alguns
anos mais tarde, pude presenciar o momento em que Makori passou a frequentar a creche e,
depois, a escola. O arroz com feijão virou, então, sua comida diária. Quando chegava em casa,
na hora do jantar, Makori passou a rejeitar a comida de Jana. Não queria nem saber do molho
de peixe, da couve com amendoim e do fufu de milho que a mãe preparava. Jana passou então
a preparar duas refeições diferentes. Uma para ela e o marido (que algum tempo após a chegada
de Jana conseguiu reunir-se a ela em São Paulo) e outra comida para Makori. Arroz, feijão e
bife. A comida dos brasileiros.

2.5. Quartos: moralidades, gênero e brasilidade
Como já apontado, o abrigo contava com uma separação entre dormitórios
femininos e masculinos. Questionei tanto Teresa quanto o padre Bruno sobre esse arranjo e
sobre a inexistência de quartos mistos. O padre restringiu-se a dizer que essa é uma questão
importante e bastante discutida na Missão Paz, a inexistência de “quartos para famílias” no
abrigo, e que estava nos planos fazer uma reforma no sentido de suprir esta demanda. A
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presunção, portanto, era de que se tratava de uma demanda de suporte à família, concebida
como nuclear e heterossexual, para que pai, mãe e filhos pudessem dormir juntos. Questionei
também Teresa sobre os quartos, mais especificamente sobre uma prática que observei na casa,
de se colocar crianças pequenas sempre para dormir com as mães e nunca com os pais. Essa era
uma regra que não estava escrita no manual da casa, mas que era comumente aplicada no
cotidiano. Entendo essa norma como parte do que Bruna Bumachar (2016, p. 63) denomina
como as “políticas de regulação afetiva da maternidade”. Técnicas de enquadramento
operacionalizadas a partir de pedagogias de gênero e afetivas que buscavam administrar as
relações maternas.
Por diversas vezes, o filho de três anos do casal angolano Maria e Zeca manifestou
seu desejo, por meio de crises de choro intermináveis, de dormir com o pai, ao qual a criança
era muito apegada. Essa prática foi vetada pelos funcionários, com a alegação de que a criança
deveria dormir na ala feminina, que teria uma “estrutura mais adequada” para receber uma
criança pequena. A coordenadora respondeu ao meu questionamento sobre essa separação
citando o Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmando que as crianças tinham determinados
direitos e que estes deveriam ser respeitados no ambiente do abrigo. Citou também teorias da
área da psicologia, discorrendo sobre “a idade psíquica da criança” no que se refere às crianças
um pouco mais velhas. Segundo Teresa, a partir dos 8 anos de idade, seria inapropriado que
meninos ficassem nos dormitórios femininos e o mesmo se daria para as meninas a partir dos 8
anos nos quartos masculinos. A justificativa seria a “segurança” das crianças, que a partir de
então estariam sujeitas a situações como “pessoas andando de toalha” nos dormitórios. A
segurança e o cuidado eram garantidos, portanto, com a separação por gênero das áreas íntimas
dos quartos e banheiros. Duas falas, a primeira de Teresa, quando entrevistada por mim, e a
segunda, de um dos funcionários da casa, apresentada por Heike Drotbohm (2016) em artigo
sobre a estrutura de abrigamento para migrantes na cidade de São Paulo, são representativos
dessa visão:
Quando você fala da figura feminina, pra menina mulher é normal estar entre as
mulheres. Entre mulheres desnudas. As mulheres se enrolam numa toalha quando vão
ao banheiro. É comum e ela entende que é normal. Já para o menino há uma
complexidade. Não é viável que o menino fique, a partir do oitavo ano, junto com
mulheres no mesmo ambiente. Então existe essa complexidade no atendimento.
Porque, caso fosse uma vaga de família, nós poderíamos colocar o menino com sua
família, seu pai, sua mãe e suas irmãs, porque é um ambiente familiar a ele. Agora, na
ala feminina nós temos mulheres de vários países, de várias idades, e nós não sabemos,
não temos o controle absoluto, de 24 horas, sobre os hábitos dessas mulheres, e o que
pode acontecer ali? (Entrevista com Teresa, 2018).
Um menino pequeno é um menino, ele pode ficar com a mãe dele. Um menino maior
de dez anos não pode ficar num dormitório. As outras mulheres vão se sentir
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incomodadas. E uma menina maior de sete, oito anos, viajando junto com o pai dela:
onde a colocar? O corpo dela já começa a se desenvolver. Junto com os homens num
dormitório de homens? Sozinha num dormitório de mulheres? Quem vai tomar conta
dela quando o pai deixa o abrigo? Nós não podemos garantir a segurança dela
(Entrevista com funcionário da Missão Paz. Drotbohm, 2016).

A preocupação com a “segurança”, articulada tanto por Teresa como pelo
funcionário, decorre de noções sobre a sexualidade dos moradores e moradoras e a um controle
moral no que se refere às crianças, em especial quando não estão em um ambiente tido como
familiar. Não ter controle significa não ter como “tomar conta”, implicando em uma falha no
cuidado específico necessário a essa fase da infância tida como um tanto ambígua, pois no
limite entre o mundo infantil e o mundo adulto. Evitava-se, inclusive, segundo a fala do
funcionário acima, aceitar crianças maiores de 8 anos de idade na casa por conta dessa
ambiguidade e dos abusos ou violação de direitos que a falta de “controle absoluto” pudesse,
porventura, permitir. Interessante observar que a noção de “direitos” surgiu nas entrevistas que
fiz com os funcionários da casa apenas quando se referiam às crianças, não aparecendo como
algo a ser destacado no que se referia às relações com os moradores adultos.
O espaço do abrigo, em sua particular configuração doméstico-institucional, era um
lócus de (re)produção de diferenciações e hierarquias. Um espaço atravessado por relações
pautadas, como enfatiza Adriana Vianna (2002), em uma partilha de obrigações, em que
cuidado e autoridade se combinavam e se diluíam em responsabilidades. Nesse sentido, chamo
a atenção para as distintas linguagens da autoridade e do cuidado que são acionadas nas
disciplinas domésticas, assim como para a implementação de pedagogias pautadas por
tecnologias de gênero (LAURETIS, 1994) nesses espaços. É também nessa direção que opto
pela utilização de casa ou de lugar de morar como unidade privilegiada de análise,
considerando o acionamento da linguagem do cuidado e do parentesco pelos administradores.
Com essa utilização não tenho a pretensão, entretanto, de apontar que o curto período passado
no abrigo implicava a feitura de um lar ou de relações familiares, as quais podiam surgir
eventualmente, entretanto, considerando as relações que se estabeleciam no abrigo, a partir do
momento em que as pessoas “seguiam suas vidas”, para utilizar a expressão de Teresa.
Observo que as normas morais vigentes nas relações respondiam a tecnologias de
gênero articuladas a noções de nacionalidade. Nas disciplinas postuladas na intimidade da casa,
era valorizado um modelo de família fortemente calcado em moralidades tidas como
“adequadas”, atravessadas por dois eixos principais de intervenção e gestão, intimamente
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relacionados, os quais chamarei, inspirada pelas análises de Adriana Piscitelli (2013a), de
“sexualização da nacionalidade” e de “domesticidade étnica”.
Relativo ao primeiro eixo, na articulação entre sexualidade e nacionalidade,
chamava atenção a constante negociação de constructos de gênero segundo atributos de
“brasilidade”. Piscitelli (2013a) chama a atenção para a articulação de uma série de atributos
em contextos de mobilidade transnacional, em especial para a “racialização/sexualização da
nacionalidade, marcada por gênero” (PISCITELLI, 2013a, p. 159). Arranjos que diferem
sobremaneira segundo os contextos migratórios. Piscitelli aponta que, na Espanha e na Itália,
as migrantes brasileiras eram tidas como tendo “um caráter aberto, uma disposição alegre e
natural para o sexo e uma propensão igualmente naturalizada para o cuidado, a domesticidade
e a maternidade” (PISCITELLI, 2013a, p. 159). Essas categorizações têm relação com os
marcos das desigualdades e hierarquizações entre nações, evocando “fronteiras etno-sexuais”
produzidas na interação entre noções de sexualidade e etnicidade. Piscitelli apresenta ainda os
cruzamentos entre essas noções e a delimitação de nichos ocupacionais para as mulheres, em
distintos países, estando certas nacionalidades associadas ao trabalho sexual e outras ao serviço
de limpeza e de cuidados.
Destaco também nesta análise como as categorizações de “brasilidade” e a
associação de uma sexualidade inata às brasileiras eram apropriadas e negociadas pelas
migrantes e refugiadas recém-chegadas ao abrigo. Por vezes, dizia-se que tal ou qual moradora
estava “virando brasileira”. Os comentários surgiam quando mulheres que tinham o hábito de
se vestirem de uma maneira considerada mais “africana”, ou seja, com vestidos largos e de
tecidos coloridos e panos amarrados na cabeça e nos quadris, passavam a vestir calças jeans,
shorts curtos e blusas mais apertadas ou decotadas. “Virar brasileira”, no que se refere aos
padrões de sexualidade, não era, entretanto, um comportamento valorizado para as
feminilidades na casa, ainda que o fosse em outros âmbitos, como já mencionado para o caso
da alimentação. O modo de vestir, considerado mais provocante, além de outros
comportamentos, como sair de casa sem dizer onde ia ou, pior, deixando os filhos com o marido
ou com outra moradora enquanto ia “bater perna” pelo Glicério ou pela Sé eram atitudes
desvalorizadas na medida em que podiam gerar a desconfiança de traição, de relações afetivas
fora do casamento, ou, mesmo para as que não eram casadas, de que estavam se envolvendo
com os homens da vizinhança ao invés de buscar trabalho. Situações em que novamente os
rumores apareciam como reguladores das relações.
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Certo sábado, enquanto almoçava, recebi uma ligação do celular de Maria, uma
angolana que vivia no abrigo. Atendi, mas quem estava do outro lado da linha não era Maria.
Uma voz masculina um tanto alterada me perguntou quem falava. Quando devolvi a pergunta,
desligou. Logo depois entendi que Zeca, o marido de Maria, telefonava do celular da esposa,
provavelmente porque havia alguma ligação minha na memória do aparelho. Maria tinha
“sumido” há alguns dias. Saiu do abrigo, deixando marido e filho, e era impossível contactá-la,
já que seu celular havia sido confiscado por Zeca. Suas constantes saídas da casa durante a
tarde, a mudança nos padrões de vestimenta e um comportamento considerado displicente com
relação a seu filho, que ela deixava com o esposo enquanto saía, eram tidos como um sinal de
“abrasileiramento”. Ela estava ficando “como as brasileiras”, como escutei nas conversas de
corredor. Passou a circular na casa, no formato de rumores, a informação de que Maria podia
até mesmo estar tendo um caso extraconjugal com um nigeriano que vivia ali perto. Essa seria
a explicação para suas saídas misteriosas. Certo dia, ao voltar para o abrigo no final da tarde,
Maria foi agredida pelo esposo, que confiscou seu celular. Depois disso, sentindo-se pouco
apoiada lá dentro, saiu da casa para não mais voltar. Perguntando aos funcionários e às
moradoras, diziam-me que ela tinha ido viver em uma ocupação no centro da cidade junto com
uma amiga. Não sabiam, entretanto, dizer qual. Busquei encontrá-la nas ocupações que
conhecia no centro da cidade, mas não consegui localizá-la.
Depois de alguns dias, Maria entrou em contato com o marido e fizeram as pazes.
Teresa, entretanto, não aceitou seu retorno para o abrigo. Estava nas regras. Maria havia perdido
sua vaga por ter se ausentado. Se o marido quisesse, entretanto, podia continuar na casa, “por
causa do filho”, um menino de 3 anos de idade, muito tímido, que tinha comportamentos
identificados pelos funcionários como problemas de desenvolvimento e muito ligado ao pai.
Antes do episódio que motivou o desligamento de Maria, Teresa havia buscado já por inúmeras
vezes fazer uma “mediação” entre o casal, com vistas a preservar as relações familiares e
garantir a “harmonia” a partir de técnicas de aconselhamento (VIANNA, 2002b) que diziam
respeito ao comportamento “abrasileirado” de Maria. O apaziguamento não surtiu efeito e o
casal continuava discutindo e brigando quase diariamente. Conformavam-se assim, com as
técnicas disciplinadoras implementadas no abrigo, ações pautadas pelo que Vianna (2002b)
denomina como um ethos ao mesmo tempo técnico e moral nas ações da assistência social, a
qual intervém “a partir de uma posição superior à das famílias”. (p.57) Os funcionários, em
suas práticas disciplinares, colocavam-se uma função de agentes moralizadores frente a
condutas tidas como pouco apropriadas à vida doméstica.
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Mas, para além da sexualização excessiva atribuída às brasileiras de uma forma
geral, em que “virar brasileira” era uma expressão comumente utilizada de maneira acusatória,
como uma régua moral no sentido de comparar as atitudes de uma ou outra moradora, também
outras categorizações de gênero se colavam às africanas. Primeiramente, uma tendência a
serem, por temperamento, como escutei por vezes, “bravas” ou “encrenqueiras”, como era dito
de Jana e mesmo de Maria. Quem me chamou a atenção para essa categorização, tanto nas
relações que se davam no abrigo quanto em outros ambientes, foi a própria Jana. A congolesa
foi logo demitida do primeiro emprego que arrumou após sua saída da casa. Trabalhou em uma
padaria por apenas três meses. O patrão justificou sua demissão afirmando que Jana nunca
sorria para os clientes, que era muito séria. Jana, por sua vez, achava muito estranho que as
brasileiras “sorrissem para qualquer um”. Ela interpretava esse gesto como uma simpatia
excessiva e o associava também a uma propensão a serem “atiradas”. Mais uma vez, tratava-se
de uma categorização que sexualizava brasileiras e colocava africanas no posto de sérias e
domésticas, ao lado da tradição familiar. Outra categorização de gênero atribuída às africanas
era justamente uma propensão à domesticidade e à maternidade, como um efeito direto do
“machismo” e do “atraso” dos homens africanos.
Essas categorizações morais, portanto, flutuavam segundo o contexto de
enunciação. Se era considerado que “virar brasileira” era um atributo negativo no que se refere
às vestimentas, à sexualidade e a atitudes tidas como muito “liberais”, ao mesmo tempo, a
associação das africanas com uma noção de tradição e submissão também as colocava em uma
posição inferior. No que se refere aos esforços nacionalizantes, portanto, nem sempre
aproximar-se de uma “brasilidade” era tido como algo positivo. No caso das moradoras, “virar
brasileira” era uma noção incorporada nas relações disciplinares como uma maneira de
hierarquizar feminilidades segundo moralidades específicas de acordo com comportamentos
tidos como “nacionais”.
Às masculinidades eram reservadas também pedagogias de gênero muito
específicas, relativas tanto a um papel provedor, no sentido de que se incentivava, para “as
famílias”, que primeiro os homens buscassem trabalho e apenas posteriormente as mulheres,
nos casos em que não havia com quem deixar as crianças, como também aos aprendizados
relativos ao ajudar nas tarefas domésticas. Em adição, o ocorrido com Zeca indica como as
técnicas disciplinares e “normalizadoras” buscavam incidir nas relações afetivas, quando era
necessário ensiná-lo que não era adequado que seu filho dormisse com o pai ou mesmo que seu
comportamento “tolerante" frente às atitudes de Maria não seria aceito caso ele desejasse
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permanecer na casa. Era necessário respeitar, portanto, a visão do agente moralizador que, de
sua posição “superior às famílias”, como aponta Vianna (2002b, p.57), tem o poder de mediar,
disciplinar e punir buscando “o melhor” para as famílias.
Já no que se refere às tarefas domésticas, observo que a limpeza da cozinha depois
do jantar era sorteada pelos funcionários entre os moradores. Por vezes, quem ajudava era
escolhido por Janaína ou por outro agente educacional que estivesse trabalhando no começo da
noite. Os números das chaves dos bagageiros, que correspondiam aos leitos da casa, eram
escritos em um papel, que por sua vez, era colado do lado de fora da porta do refeitório. Naquela
tarde em que o rapaz que não respeitava as regras deixou de entregar sua chave na portaria, o
número do seu leito, o número 22, foi o “sorteado”.
Janaína, assim como outros funcionários com os quais conversei, tinha o costume
de “sortear” homens para o trabalho de limpeza da cozinha. Ela via essa atitude como uma
maneira de ensiná-los a fazer determinadas tarefas. Muitos dos escolhidos para fazer os
trabalhos de limpeza no período da noite recusavam-se. Chegavam tarde, sumiam dentro dos
quartos ou banheiros, ou ainda se negavam veementemente a realizar as tarefas. Conversando
com Janaína e com Péricles, um dos “agentes educacionais” da parte da noite, ouvi-os se
queixarem muito da atitude dos rapazes. Ambos diziam que os africanos eram muito
“machistas”, porque acreditavam que o serviço doméstico era algo degradante para os homens.
Péricles e Janaína eram da opinião de que essa era a “cultura deles”, dos africanos, e que era
difícil fazê-los entender que aqui, no Brasil, os serviços domésticos também poderiam ser
realizados por homens, e que isso não afetaria a sua masculinidade. Claude, um morador
congolês, entrou na conversa dizendo que, de fato, “em África”, os homens raramente eram
responsáveis pelas tarefas domésticas, e que sentiu muita vergonha dos demais moradores
quando precisou lavar pratos na casa. Sentiu-se “pequeno” e “sem valor”. Já o angolano Isaías,
o marido de Dora, contou-me certa vez que estava acostumado a fazer tarefas domésticas em
Luanda, onde vivia, mas que não gostava de fazê-las no abrigo porque tinha uma rotina de
trabalho extremamente cansativa. O único emprego que Isaías conseguiu em São Paulo foi na
construção civil, trabalho que nunca havia feito em Angola. Quando chegava no abrigo,
exausto, apenas conseguia comer e dormir.
Prevalecia, dentre os funcionários, a noção de que o trabalho doméstico “no Brasil”
era feito tanto por homens quanto por mulheres, e que não se tratava de uma atividade desmasculinizante. Concomitantemente, produzia-se uma masculinidade africana a que
correspondiam atitudes consideradas “machistas” e atrasadas. Competia, então, aos agentes
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educacionais a tarefa de educar esses homens por meio da designação de tarefas que mostrassem
que o trabalho doméstico não era uma atividade degradante, afinal, os homens brasileiros as
fariam. Essas práticas pedagógicas configuravam também, nesse sentido, práticas
nacionalizantes, considerando que estavam sendo atravessadas por categorizações relativas à
nacionalidade e a uma visão específica sobre as relações de gênero “no Brasil”. A configuração
do fazer diário das tarefas domésticas, portanto, inscrevia-as enquanto práticas disciplinares e
“normalizadoras”. Mais que isso, entretanto, essas práticas denunciavam uma visão específica
do Estado-nação, posicionando brasileiros dentre os propulsores da igualdade de gênero.
Se as perspectivas analíticas com base na divisão sexual do trabalho, assim como
da divisão por gênero do trabalho de cuidado, foram já amplamente descritas pela literatura
acadêmica feminista, busco na literatura ficcional um aporte para a análise da articulação entre
as relações coloniais, raciais e de gênero em uma espécie de “domesticação” das relações de
trabalho. A nigeriana Buchi Emecheta, na sugestiva obra As alegrias da maternidade (2017),
acompanha sua personagem principal, Nnu Ego, filha de um importante líder Igbo, quando esta
sai de sua comunidade e é enviada como esposa para um homem na capital Lagos. Quando
chega ao local em que residirá com seu futuro marido, uma pequena casa nos fundos da mansão
de seus patrões ingleses, Nnu Ego constata que ele trabalha lavando as roupas dos brancos,
sendo conhecido como “Nnaife, o lavadeiro”. Indignada com a relação de dominação que
enxerga naquela atividade, “toda vez que via o marido pendurando a roupa íntima da mulher
branca, Nnu Ego contraía o rosto como se tivesse sentindo dor” (EMECHETA, 2017, p.68).
Buchi Emecheta retrata, assim, as mudanças introduzidas pelo domínio colonial branco nas
relações da intimidade, quando descreve a repulsa sentida por uma mulher quando vê, pela
primeira vez, um homem fazendo trabalho doméstico, e o pior, para os colonizadores brancos.
A reação de Nnu Ego, ao contrair o rosto, tem relação com a mancha daquela atividade na
masculinidade do futuro marido, mas está inscrita também na dominação e no uso da força de
trabalho dos Igbo na capital Lagos, tornando aquela atividade e o próprio Nnaife pouco
respeitáveis a seus olhos. A minha intenção ao trazer a literatura de Buchi Emecheta é apenas
indicar a complexidade que envolve as relações disciplinares atravessadas por gênero no fazer
das tarefas domésticas dentro do abrigo, chamando a atenção para as imbricações entre gênero,
raça e as relações coloniais. Enquanto atividade pedagógica, entretanto, sua designação
ensinava a obediência a determinados valores morais e “civilizacionais”, considerando que não
fazer tais serviços e tê-los como inferiores era um comportamento associado ao “machismo” e
“atraso” dos africanos.
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Esses arranjos aludiam, ainda, às relações de autoridade institucional-tutelar no
abrigo. A atividade de limpeza, se não era obrigatória, sendo tida como uma ajuda, como
reciprocidade ou gratidão, também demarcava o posicionamento de cada um frente à
administração. Tais atividades eram, portanto, observadas no cotidiano e utilizadas na produção
contínua dos perfis individuais em que eram dispostos os moradores. As masculinidades e as
feminilidades ideais, nesse sentido, estavam sendo produzidas a partir da disposição em ajudar.
Se, entretanto, para as mulheres, a realização de trabalhos domésticos na casa não tinha relação
com a vivência de relações de gênero mais ou menos “atrasadas” (ainda que indicasse outros
aspectos do perfil individual, como uma certa acomodação ou ingratidão), para os homens
estava relacionada, adicionalmente, a uma noção de incivilidade, considerando que a negação
da ajuda era um indício de “machismo” transposto não apenas individualmente mas para todos
os africanos.
Dialogando com Veena Das e Renu Addlakha (2001) aponto que a cidadania está
sendo performada nos lugares de morar como uma forma de pertencimento no que diz respeito
tanto ao Estado quanto à esfera doméstica. Quando analisam essa relação, as autoras deslocam
a cidadania da sua associação convencional com o público, definido a partir da civilidade,
deslocando também a domesticidade da sua convencional localização no privado. O abrigo,
nesse aspecto, é um espaço em que o doméstico está sendo performado em relação ao Estado e
a noções de cidadania, a partir de um idioma da intimidade, do parentesco e da nação. Assim,
são justamente as performances e linguagens de gênero, articuladas aos processos de
racialização e de sexualização da nacionalidade, que articulam, nos lugares de morar, todas
essas as esferas de gestão.
No próximo capítulo, prossigo analisando essas relações disciplinares, tomando por
referência, entretanto, a agência das moradoras, além do seu acionamento das relações
institucionais e domésticas como uma forma de regeneração.
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CAPÍTULO 3
Andar com as normas

Nos meus primeiros dias de pesquisa de campo no abrigo só se falava em Maribel.
Que a cubana tinha tido um ataque de raiva e que não se sabia se poderia voltar a si. Que,
daquela vez, era possível que se perdesse de vez. Que ficasse “louca” para sempre. Os rumores
sobre os ataques de fúria de Maribel me chegaram antes que eu pudesse conhecer seu rosto.
Que pudesse ver a sua pele madura, com sardas e manchas de sol, e as marcas da idade ao redor
dos olhos. Antes que eu avistasse seus curtos cabelos claros com a raiz já completamente branca
ou que pudesse escutar sua voz fina e falar macio, seus modos contidos. Os rumores me
chegaram antes que conhecesse a raiva e a paixão um tanto inesperadas que Maribel
manifestava nessa voz ao falar daquilo que perdeu, de tudo o que escolheu deixar e do que seria
difícil recuperar. Antes que ela pudesse falar do medo e das sequelas desse medo em sua saúde
mental e nas suas tentativas de levar “uma vida normal”.
Foram necessárias duas pessoas fortes para contê-la. Estava furiosa. Todos tiveram
medo. De que ela machucasse os outros, de que machucasse a si mesma em seus momentos de
fúria, quando socava a parede e virava o quarto de pernas para o ar. Teresa, em sua função de
coordenadora e mantenedora da “harmonia”, entretanto, não tinha medo. Sabia que Maribel não
machucaria ninguém, que só estava sofrendo. Mas precisou, mesmo assim, garantir que não o
faria, porque todos tiveram medo. Colocaram-na numa ambulância e a levaram para o hospital.
Foi medicada, segundo Teresa. Afinal, machucou-se, mas havia de se recuperar. Um
funcionário da casa dormiu com ela no hospital e foi visitar outras vezes.
Mas e quando recuperasse a saúde e a sanidade que se dizia que ela tinha perdido?
Maribel recuperaria tudo o mais? Ela não tinha família em São Paulo. Não tinha emprego.
Dizia-se no abrigo que ela “não tinha nada” no Brasil. Que “perdeu tudo”. Ela precisava de
cuidados especiais e o abrigo tinha limitações. Havia psicólogas, mas a sua atuação era restrita.
Maribel precisava de remédios, de atenção. Com o passar dos dias fui escutando cada vez menos
a respeito de Maribel. O medo se dissipou rápido. A pena demorou um pouco mais, mas também
arrefeceu. Não se ouvia mais nada sobre sua suposta loucura. A vida seguia seu curso.
Certa tarde, quando já tinha passado o natal e também o ano novo, voltei a
frequentar a Casa do Migrante. Maribel também tinha voltado a viver lá. Finalmente conheci o
rosto, os cabelos e a voz, que chegaram depois das histórias sobre ela. Confesso que não
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esperava ver aquela figura. Imaginava uma mulher grande, cuja força dois homens por pouco
não puderam conter. Maribel era uma mulher de mais de cinquenta anos de idade, pequena na
estatura e que levava no corpo um vestido solto e florido de verão. Se aproximou de mim e eu
não sabia quem ela era. Falou baixo e manso em um espanhol bem cadenciado e sem pressa.
Falou sobre o tempo, que estava quente, e também que ia começar um curso de manicure
gratuito, o qual algumas de suas companheiras de abrigo também iam fazer. Eu poderia, de
repente, acompanhá-la até a farmácia. Compraríamos esmaltes de várias cores. Sacou um vidro
de esmalte rosa do bolsinho lateral do vestido. Eu disse que o esmalte era bonito e que ela
poderia pintar minhas unhas pra treinar. “Não gosto do rosa em você, vamos comprar uma cor
mais escura” – respondeu.
Foi a angolana Dora que me alertou que eu estivera conversando com Maribel. Ela
estava muito empolgada com o curso e pintava as unhas de várias das moradoras. Todas
gostavam muito dela, não tinham mais medo. Nunca vi nenhum de seus ataques de raiva. Parece
que não saiu mais de si, o descontrole passou. Não teve mais vontade de se machucar e nem de
quebrar nada. Teresa estava muito determinada a ajudar, até permitiu que Maribel voltasse para
o abrigo depois de tanto tempo. Teresa dizia que era terrível e que, segundo contava, Maribel
era médica formada em Cuba, onde trabalhou por muitos anos até seguir para o Brasil, pelo
programa Mais Médicos44. Alguns não acreditavam que Maribel fosse médica, afinal, há apenas
algumas semanas ela batia a cabeça contra a parede do quarto. Além do mais, ela não tinha
nada. “Onde já se viu médico em abrigo, médico sem nada?”, escutei, por vezes, nos rumores
que corriam entre pátio e refeitório.
Maribel voltou à casa, ao contrário de várias das pessoas que se ausentavam do
abrigo por dias, semanas ou meses, e a quem não mais era permitido retornar. Ela voltou apesar
e a partir dos rumores que envolviam a sua suposta loucura, a sua mania de perseguição. Maribel
retornou na fenda das regras que diziam que não era permitido viver no abrigo após tanta
ausência. Voltou porque foi reconhecida e produzida como sujeito do sofrimento e do trauma,
mais do que do perigo ou da ingratidão, como foram identificados o austríaco Klaus, a
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O Mais Médicos foi criado no ano de 2013, no governo da presidenta Dilma Rousseff. Parte de suas ações
consistia na contratação e encaminhamento de profissionais de saúde para regiões prioritárias para o SUS. Acordos
firmados a partir da intermediação da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) viabilizavam a contratação
de médicos provenientes de Cuba para atuar no país, no setor de atenção primária em saúde. Entidades médicas
assumiram, então, uma cruzada contra o Mais Médicos e o governo Dilma, por se oporem à decisão de contratar
médicos não-brasileiros sem o exame de revalidação de títulos (Revalida), mas, principalmente, por sua
nacionalidade cubana, em uma oposição política ao que se referiam como “ditadura comunista”.
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angolana Maria e a congolesa Jana, que apresentei no capítulo anterior. Klaus, Maria e Jana
foram convidados a se retirar. Maribel pôde voltar e permaneceu ainda muitos meses na casa.
Enquanto, no capítulo anterior, destaquei determinados aspectos das disciplinas na
Casa do Migrante, lançando luz a práticas de saber/poder na gestão do abrigo, neste capítulo,
ainda partindo das relações institucionais, preocupo-me com os modos pelos quais é possível
movimentar-se e agir não apesar de, mas a partir das regulações. Analiso os modos de agência
de algumas das moradoras da casa e como estas se movimentavam frente às políticas de
(i)mobilidade, bem como frente às táticas de docilidade e utilidade dos corpos dispostas nas
disciplinas dos lugares de morar. Apresento distintos cálculos das moradoras no sentido de
manter-se materialmente e eticamente em e a partir daquela estrutura institucional, os quais não
necessariamente desafiam as normas e a autoridade técnico-caritativa (e que tampouco podem
ser caracterizados como “resistência”) mas que, não obstante, possibilitam que as moradoras se
movimentem e façam planos na esteira daquela mesma estrutura. Planos que, por vezes, fogem
aos objetivos morais, familiares e trabalhistas da administração, e de sua busca por “autonomia”
e “pulsão social”.
Discuto, neste capítulo, sobre a produção de sujeitos do sofrimento e as soluções
administrativas empregadas em sua recuperação. Soluções que nem sempre correspondiam à
visão das próprias moradoras com relação ao que seria necessário em sua reconstrução material,
afetiva e moral. Nesse sentido, enquanto era considerado que permanecer “pulando de abrigo
em abrigo” implicava em “institucionalização” ou “dependência”, como apontado no capítulo
anterior, algumas pessoas buscariam sua autonomia e reconstrução justamente “dando um
tempo” entre abrigos, esperando um pouco mais, juntando dinheiro ou “descansando”. Outras
dariam sentidos distintos à noção de autonomia, desafiando a ideia de que era preferível aceitar
qualquer trabalho a ter nenhum trabalho, de que era melhor morar distante do centro da cidade
a não ter casa, ou mesmo de que essas seriam as únicas opções disponíveis. Outras desafiariam
também que era necessário corresponder à moral da gratidão inerente às práticas humanitárias,
negociando seus posicionamentos frente àquela estrutura, seja através do silêncio ou da gestão
das informações sobre si, seja através de outras práticas de negociação das suas localizações
sociais. Apresento essa discussão a partir de fragmentos das trajetórias da cubana Maribel, da
angolana Paulina e da etíope Ayana, as quais conheci em distintos momentos da minha
presença na Casa do Migrante.
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3.1. Maribel

Quando a cubana Maribel chegou ao país, foi alocada no município de Bragança,
no Pará. Apaixonou-se pelo lugar, queria ficar mais tempo. Voltou para Havana pouco antes do
término do contrato do Mais Médicos, para passar férias. Era também uma estratégia da parte
de alguns médicos, para que não fossem caracterizados como “desertores” que abandonaram o
país. Maribel estava com saudades da família, queria que todos fossem morar em Bragança com
ela. Desejava continuar o trabalho que vinha fazendo por lá. A filha se negava, dizia para a mãe
que não podia largar tudo e esperava que ela retornasse para a “vida tranquila” que levavam por
lá.
Na contramão dos conselhos da filha, Maribel tomou a decisão de voltar para o
Brasil e assim o fez. Tinha esperança de renovar o contrato, após os três anos de atuação
previstos a princípio pelo programa, o que não aconteceu. Os tempos eram outros. Já há algum
tempo se falava em crise no país. O governo cubano planejava uma renovação não de contratos,
mas de médicos. Os que estavam no país desde o começo, caso de Maribel, retornariam à ilha
e seriam encaminhados ao Brasil novos profissionais. Soube-se, posteriormente, que o
programa seria reduzido45. Sem contrato, ela deveria retornar a Cuba.
De volta a Bragança e sem emprego, Maribel começou a sentir que a vigiavam, que
a fariam retornar para Havana, que a machucariam. Não sabia se os oficiais cubanos ou se os
médicos brasileiros – alguns dos quais, Maribel sabia, não gostavam de cubanos –, mas não
tinha dúvidas de que a estavam perseguindo. Decidiu seguir para São Paulo, onde achou que
poderia ter mais oportunidades de renda, afinal tinha, em suas palavras, “uma boa formação” e
“uma boa cultura”. Aguardaria o surgimento de uma nova oportunidade de renovar seu contrato.
Poderia também se preparar para o Revalida e exercer a profissão de maneira independente.
Passou um tempo na casa de uma colega, também cubana, quando foi alertada de que não
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O programa foi paulatinamente reduzido, após o impeachment de agosto de 2016 e encerrado em 2018 por
iniciativa do governo cubano, após declarações do então recém-eleito presidente brasileiro, que criticava a dispensa
do Revalida – o exame de revalidação de diplomas de médicos expedidos por instituições estrangeiras, afirmando
que não havia como comprovar que os profissionais fossem “realmente médicos”. O governante criticava também
o repasse de parte dos provimentos dos médicos para o governo cubano, previsto no acordo, que chamou de
“trabalho escravo”. Invocou, ainda, “a questão humanitária”, afirmando que era “desumano” que os profissionais
fossem “afastados de seus familiares”. Importante enfatizar, entretanto, que o programa previa a reunificação
familiar aos médicos. Assim, pelo questionamento à preparação dos profissionais e, ao mesmo tempo, inferências
relativas a uma exploração do seu trabalho, é que Cuba rompeu o acordo. Ver: (GIULLINO; BRESCIANI;
COUTINHO, 2018).

133

poderia ficar assim, com o visto vencido e sem documentos. Optou por pedir o refúgio, “para
ter papéis”46.
Foi então que passou a ter crises mais fortes. As crises foram se intensificando.
Maribel começou a “sair de si” e a colega disse que não poderia mais acolhê-la em sua casa.
“Sem rumo”, foi encaminhada até a Casa do Migrante, onde ficou uns dias e teve crises mais
leves. Depois teve um “apagão” e acordou no hospital. Disseram a ela que tinha gritado e batido
a cabeça na parede e que todos tiveram muito medo. De volta à casa, após o período passado
no hospital, Maribel estava mais calma e buscava atividades que lhe ensinassem algo novo e
que lhe trouxessem prazer e propósito. Completou seu curso de manicure, conquistando um
certificado.
A decisão de manter Maribel no abrigo foi tomada a partir de um diagnóstico
administrativo, de que dependia também a decisão sobre qual seria a intervenção adequada para
conter as crises da cubana. Enquanto, na visão de Teresa, o diagnóstico de loucura a
“institucionalizaria”, o sofrimento parecia fornecer uma saída outra, uma alternativa para que
Maribel pudesse ter uma chance de se reerguer, de “retomar seus hábitos” (FOUCAULT, 1979),
de se curar. Enquanto pessoa em sofrimento, Maribel poderia permanecer na casa, mas se louca
fosse, dificilmente teria chance de ficar, sendo necessário encaminhá-la a outro tipo de
instituição.
Mas, ainda que Maribel não fosse “louca” e estivesse “só sofrendo”, na sua
produção como um sujeito do sofrimento, os rumores sobre a loucura exerciam um importante
papel, assim como o diagnóstico da assistência social, visto que aproximavam Maribel de um
sujeito doente, que necessitava de cuidados médicos e de um suporte emocional e material para
que se recuperasse e para que não fosse consumida de vez pela loucura. Em diálogo com a
teoria dos atos de fala de Austin (1990), Veena Das (1998) enfatiza a força perlocucionária dos
rumores, no sentido de que, ao dizer algo, eles também fazem algo, produzindo efeitos. Assim,
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Naquele momento, em meados de 2016, não havia qualquer resolução ou orientação específica sobre os cubanos
que solicitavam refúgio ao governo brasileiro. Pude acompanhar mais de um caso de aceite de refúgio de pessoas
provenientes da ilha, após processos que se arrastaram por muitos anos. Os dados do Ministério da Justiça dão
conta de que as solicitações de refúgio de cubanos vinham aumentando exponencialmente desde o início do
programa. Enquanto, em 2013, 69 cubanos solicitaram refúgio, em 2018 foram 2.743 solicitações. Logo após o
fim do programa, o presidente recém eleito afirmava que: "Se eu for presidente, o cubano que quiser pedir asilo
aqui, vai ter” (GIULLINO; BRESCIANI; COUTINHO, 2018). A solução para o caso dos médicos cubanos,
entretanto, não foi o asilo e nem mesmo o refúgio, considerando que seguiu os mesmos passos das resoluções
anteriormente destinadas a haitianos, com a concessão de residência temporária, por dois anos, através da Portaria
Interministerial nº 4, de 26 de julho de 2019 (BRASIL, 2019a).
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as palavras surgem como mais do que um modo de se comunicar, mas como instrumentos de
poder (DAS, 1998, p. 117). Em outro trabalho, Veena Das e Renu Addlakha (2001) falam em
“redes de rumores” (p.514) como formações discursivas caracterizadas pela falta de assinatura
e por uma certa qualidade “infecciosa”, as quais, como não podem ser atribuídas a pessoas
particulares, passariam a ser escutadas como vozes de uma coletividade abrangente que tudo
vê. Nesse aspecto, aponto a importância dos rumores no sentido de realizar um trabalho que
também é disciplinar, tendo um papel central nas dinâmicas de gestão no contexto do abrigo.
Assim é que a “loucura” de Maribel, contada a partir de rumores nos corredores da
casa, é identificada como um surto ou uma crise, uma caracterização tanto moral como
patológica articulada à noção de trauma porque inscrita em um passado doloroso e recente em
que ela “perdeu tudo”. Aqui, a noção de crise diferencia-se daquela que apresentei no primeiro
capítulo da tese, quando discuti os sentidos das crises nas soluções de governo direcionadas aos
trânsitos “emergenciais” de migrantes e refugiadas. Nos corredores da casa emerge um outro
sentido de crise, (re)elaborado a partir da noção produzida pelo saber médico 47. As crises de
Maribel aludem às “perturbações físico-morais”, nos termos de Duarte (1994), na articulação
entre concepções de doença, sofrimento físico, psíquico, econômico e afetivo. Duarte insere
“doenças” e “sofrimento” no quadro mais geral das “perturbações”, categoria resgatada pelo
autor para colocar em suspeição o caráter patológico de situações determinadas, considerando
sua produção contextual e, principalmente, perpassada por caracterizações morais. Aponto que
esse sentido, entretanto, também está relacionado às soluções administrativas, considerando
que, além de demandar respostas possíveis e emergenciais a um problema, direcionando
práticas de governo que articulavam cuidado e controle, a crise também emergia como a
manifestação corporal de um sofrimento, por sua vez, produzido pela própria situação do
abrigamento, do “perder tudo” e “não ter nada”.
No que se refere à produção de sujeitos do sofrimento recorro a Das e Kleinman
(2000), para pensar na subjetividade como processos de formação dos sujeitos a partir do seu
posicionamento em um campo de relações de poder. Os autores apontam que é central pensar
em como a vida cotidiana é afetada pela violência e em seus efeitos na produção das
subjetividades em contextos específicos. Muitas das pessoas que tive a chance de conhecer no
abrigo passaram, entretanto, por experiências de sofrimento cujos efeitos não eram apenas
47

Foucault (1979) aponta as origens históricas da noção médica de crise, que se prolongou até fins do século
XVIII. A crise seria então “o momento em que a natureza profunda da doença sobe à superfície e se deixa ver”
(p.65). A crise era, no saber médico, ao mesmo tempo, um “momento fatal, efeito de um ritual e ocasião
estratégica” (ibid., p. 65). O momento mais propício tanto para a cura quanto para a produção da doença.
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individuais, mas também comunitários, no sentido proposto por Das, Kleinman e Lock (1997).
O sofrimento social, na perspectiva de Das et al. (1997), resulta do que o poder político,
econômico e institucional faz às pessoas, assim como das maneiras através da quais esse poder
influencia as respostas para os problemas sociais. Isso porque parte das respostas burocráticas
para a violência, em sua vontade de governo, acabam por intensificar os sofrimentos que
desejam aliviar. Pude, durante a pesquisa, vivenciar uma gama de maneiras possíveis de lidar
com os sofrimentos, considerando o que se coloca no horizonte de possibilidade em distintos
âmbitos administrativos como as formas certas ou possíveis de “suavizar” ou “aliviar” a dor em
situações tidas como de emergência e de risco. Considero, como apontam Das, Kleinman e
Lock (2000), que é impossível separar o sofrimento da intervenção. Refiro-me às maneiras
como os sofrimentos são absorvidos em uma certa normalidade burocrática através da
“rotinização” e “domesticação” das experiências de violência (DAS et al., 2000, p. 15).
Os rumores sobre a loucura de Maribel se inseriam também em uma gramática
emocional (COELHO et al., 2013) da compaixão, a qual atravessava diagnósticos e soluções
administrativas. Era a partir dos rumores tecidos nos corredores, bancos de pátio e mesas de
refeitório que eram produzidas, coletivamente, o que Olivar (2019) caracterizou como
“narrativas de abandono, pena e solidão”. A partir da narrativa do adoecimento e morte de sua
amiga Carmelo, patrona de uma casa de prostituição na cidade de Tabatinga, no Amazonas,
Olivar argumenta que o adoecimento e a morte implicam para algumas pessoas não apenas um
processo de intensificação da precariedade e da dependência, como também que configuram
processos de sujeição e periferização. Assim, narram-se vidas precárias a partir de histórias de
abandono, como ocorreu com sua amiga quando transferida a um hospital em Bogotá, ocasião
em que suas relações de afeto e vida pregressa foram identificadas pelos médicos como uma
“mala vida”.
No que se refere a Maribel, aponto que a loucura como rumor pautava intervenções,
governo e um desejo de cura, servindo a um processo de localização afetiva (OLIVAR, 2019)
que participava na produção de um sujeito em sofrimento. A cubana retornava e permanecia
no abrigo justamente na esteira das falas e diagnósticos que a produziam como um sujeito
vulnerável e sofrente, que beirava a loucura e necessitava de mais. Mais tempo, mais atenção e
mais paciência. Entretanto, não obstante as distintas causas físicas, psíquicas, econômicas e
afetivas das perturbações de Maribel, as soluções acionadas para a sua recuperação são as
mesmas já preconizadas para os demais moradores. O controle e o cuidado da assistência
tinham como objetivo encontrar maneiras para que Maribel se recuperasse, ocupasse e
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encontrasse um trabalho que trouxesse “autonomia” e impedisse a sua “institucionalização”,
visando, assim, uma espécie de “normalização”.
Passado mais de um mês do nosso primeiro encontro, Maribel já tinha começado o
seu curso de manicure, o qual levava muito a sério. Sentou ao meu lado no banco do pátio e,
empolgada, falou novamente dos esmaltes e das técnicas novas que aprendia. Nunca perguntei
a Maribel sobre sua vida antes de nos conhecermos, temia que retomar determinadas histórias
sobre o passado pudesse ser muito sofrido, ainda mais considerando seu histórico de
perturbações. Meu temor refletia também a minha crença na produção desse sujeito do
sofrimento, adoecido, em crise. Um temor que inscrevia Maribel na chave da compaixão e da
dor, do trauma. Mas, em um determinado dia quente, enquanto conversávamos no pátio, ela
começou a falar sobre sua família porque era aniversário da filha. Maribel me contou que não
a via há muitos meses e que tinha visto no Mais Médicos uma oportunidade de sair de Cuba, de
conhecer outro lugar e ganhar algum dinheiro. Contou-me que sua filha não quis ir embora.
Preferiu ficar em Havana porque tinha uma filha pequena e marido. Acreditava que a mãe
cometia um grande erro.
Maribel tinha medo de perseguição. Contava que temia que alguém a estivesse
vigiando, mas que no abrigo, naquele momento, se sentia segura. Ninguém sabia ao certo onde
ela estava, nem sua filha, e isso “fazia bem à cabeça”. Depois veria como prosseguir. Estar no
abrigo, fazer unhas, ela dizia, era “como uma terapia”. Depois de tanto tempo cuidando dos
outros, Maribel cuidaria de si e de sua “tranquilidade”. A cubana tinha vontade de exercer
novamente a medicina, em algum momento, ainda que não tivesse planos de retornar a Cuba
tão cedo. Não queria voltar, principalmente porque sabia que, se o fizesse, sofreria sanções por
ter saído, inclusive de sua família, o que seria “muito difícil suportar”. Era possível que Maribel
tivesse se tornado uma “desertora”, o que, se confirmado, acarretaria em que ela não pudesse
voltar ao país por até oito anos. De qualquer maneira, mesmo que quisesse, ela não podia, então,
exercer a medicina no Brasil.
No dia em que Maribel saiu do abrigo de vez eu não estava frequentando a casa e
fiquei surpresa quando Dora me contou. Ela passou quase seis meses na casa, mais do que a
maior parte dos moradores que acompanhei por lá, mas além disso não pôde ficar. Aprendeu a
gostar do abrigo e achou uma pena ter que sair. Após findo o seu tempo, Maribel seguiu para
um outro abrigo, mas Dora não sabia me dizer qual. Passou algum tempo até que pudéssemos
localizá-la nas redes sociais para saber de seu paradeiro. Depois do abrigo para o qual mudouse, Maribel seguiu para outro e para mais outro. Dora dizia a Maribel que aquilo não era vida,
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que ela tinha que ter uma casa para ela, mas Maribel afirmava que não queria. Ela seguia
fazendo unhas em empregos intermitentes e o trabalho não dava tanto dinheiro assim. Além do
mais, permanecer em abrigos permitia que ela juntasse algum dinheiro, ainda que pouco, e que
não precisasse se preocupar com o estresse de conseguir um aluguel.
Mas será que o cotidiano de Maribel apenas podia ser acessado a partir do
sofrimento? Como seguir aqui a recomendação de Veena Das (2007) e pensar o “sair de si” de
Maribel não apenas na chave da loucura e da pena, mas através do seu trabalho de reconstrução
e de gestão do ordinário?
Em artigo recente, Adriana Fernandes (2020) apresenta sua pesquisa em um abrigo
municipal do Rio de Janeiro. Fernandes aponta a medicalização como uma das chaves que
possibilitam a extensão da permanência nos abrigos muito além dos prazos estabelecidos pela
prefeitura. Em sua análise, a situação de vulnerabilidade que se coloca nos abrigos aparece
como a porta de acesso a direitos e políticas, para “não se tornar um zumbi em definitivo”, nem
uma “capa do Batman” (FERNANDES, 2020, p. 169). Se, no caso de Maribel, não era
exatamente a medicalização essa chave, a suposta loucura, as crises e o sair de si a colocavam
em posição de negociação, possibilitando que ganhasse mais um tempo para se refazer. Por
outro lado, a exibição de um esforço no sentido de estabelecer relações fora da casa, chamadas
por Teresa de “pulsão social”, assim como sua disposição para realizar tarefas no abrigo e do
investimento do seu tempo no curso de manicure, eram tidos como indicativos de sua vontade
de se recompor, de buscar outra atividade que lhe garantisse um sustento e permitisse alguma
possibilidade de autonomia.
Assim, o sofrimento e as perturbações articulavam-se, no bojo das práticas de
governo e das disciplinas, às possibilidades de agência, tanto no que se referia ao acesso a
determinadas políticas sociais (OLIVEIRA et al., 2020) – acesso a um tratamento de saúde, a
documentos de regularização temporária e mesmo ao próprio abrigamento, como também no
sentido de manejar minimamente o controle sobre os ritmos de manutenção da própria vida.
Maribel fez do seu período entre abrigos um intervalo em seu percurso, “um tempo”, era o que
dizia. Ia negociando, assim, a extensão do seu período de estadia.
Mas o equilíbrio fino que sustentava as negociações de Maribel após seus episódios
e acessos de raiva contava ainda com as narrativas de perseguição, as quais eram desacreditadas
por seus interlocutores e tidas como uma espécie de paranoia, como mais um efeito ou
manifestação de uma debilitada condição de saúde mental. Assim, se, por um lado, as
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perturbações e vulnerabilidades puderam ser utilizadas como elementos de negociação, em
certo sentido, de elasticidade das regras de permanência, garantindo tratamento e alguma
flexibilização das normas em nome do cuidado, essa mesma vulnerabilidade também tirava
Maribel de uma posição de sujeito passível de escuta. Tudo após suas crises, incluindo o que
ela verbalizava como o desejo de “dar um tempo”, era tido como uma consequência ou um
sintoma das suas perturbações. Isso não representou, entretanto, um revés nos planos de
Maribel.
Na lógica contemporânea da assistência, a qual toma o abrigamento temporário
como solução emergencial para migrantes e refugiados, dar uma chance, um recomeço ou um
“ponta pé inicial” significa incentivar ou ensinar o estabelecimento de determinadas relações
afetivas, familiares e trabalhistas tidas como “nacionais”, como argumentei no capítulo anterior.
Já da parte dos assistidos, na prática, é necessário mostrar que fazem parte de uma população
pobre, dos vulneráveis, daqueles que nunca tiveram chance ou ainda dos que perderam tudo.
Também é preciso provar que, não obstante as dificuldades e o sofrimento, se está disposto a
investir em relações e atividades com vistas a se reconstruir muito rapidamente, através do
esforço, do trabalho duro e de um “colocar-se em seu lugar”: começar de baixo, galgando uma
posição nessa comunidade produzida como nacional através da inserção em empregos
precarizados, a partir de que será possível pagar um aluguel em uma localidade “periférica” e
assim garantir o sustento (ainda que por um fio) individual ou familiar.
Assim, as perturbações de Maribel eram significadas a partir das intervenções e das
soluções que se buscava encontrar para o alívio do seu sofrimento. A solução envolvia
profissionalização e a busca rápida por um trabalho que garantisse o mínimo para sua
sobrevivência, assim como ocorria com a maior parte dos moradores. Mas Maribel aceitou essa
solução apenas parcialmente, ressignificando as atividades que vinha realizando. Para ela, fazer
unhas era “dar um tempo”, era cuidar da sua saúde mental, era um projeto que estava
fundamentalmente imbricado no plano mais imediato de permanecer entre abrigos. A partir
desse ângulo, permanecer entre abrigos não era institucionalização, mas uma maneira de,
considerando todas as dificuldades impostas por um regime de mobilidades restritivo e os
percalços impostos pelas crises político-econômicas, “dar um tempo” e se curar.
Nesse aspecto, “dar um tempo” era uma noção que desafiava a centralidade da
“emergência” inerente aos objetivos dos abrigos, de que falei no primeiro capítulo da tese. Um
modo de gestão que produzia as estruturas de acolhimento como um passo rumo à “autonomia”
e ao que Teresa chamava de “pulsão social”, evitando os riscos da “institucionalização” e da
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dependência excessiva frente os aparelhos estatais. Se a administração do abrigo apresentava a
Maribel determinadas alternativas, Maribel não se recusava a fazer um curso e arrumar um
emprego. Ela o fazia, entretanto, não com o objetivo de “recomeçar” a sua vida do zero, em
uma profissão pouco valorizada, mas como uma maneira de viabilizar o seu projeto imediato
de não retornar a Cuba, de não parar novamente no hospital, de seguir para mais um abrigo, de
economizar dinheiro, de fazer “uma terapia” e de passar mais um tempo planejando o próximo
passo. Maribel buscava, não a partir da rebeldia, mas através de uma adaptação relativa às
normas, retomar alguma gestão sobre a sua situação institucional e administrar o tempo da vida.
Chamo atenção, nesse sentido, para o acionamento, da parte de moradoras que
passaram pelo abrigo, das políticas atravessadas por categorizações de sofrimento e de
vulnerabilidade. Era nesse aspecto que os alcances das políticas eram tensionados. Assim, se
havia algo que podia ser caracterizado como uma produtividade do sofrimento (OLIVEIRA et
al., 2020), esta devia ser considerada não apenas nas experiências de resistência ao poder, mas
também nesse andar com as normas, seja para prosseguir ou mesmo com o objetivo de
permanecer, de ficar mais um tempo. Uma reflexão que alude às discussões sobre agência de
distintas autoras feministas, as quais têm a potencialidade de trazer outras camadas de
significado às práticas de Maribel.
No que se refere às análises antropológicas sobre a agência, destaco as
contribuições de Adriana Piscitelli (2013a), que dialoga com leituras críticas que
problematizam a vinculação da agência às noções de livre-arbítrio e autonomia, assim como a
redução da agência a um fenômeno de resistência à dominação. Compartilho das premissas de
Piscitelli, entendendo a agência como “capacidade de ação, mediada social e culturalmente”
(PISCITELLI, 2013a, p. 22). Essa perspectiva me permite assumir, ao longo da análise, uma
postura crítica inclusive face às políticas estatais e às práticas das agências internacionais, as
quais utilizam-se de noções como autonomia de maneiras muito particulares. Observo que os
modelos de gestão tomam como base o sujeito das políticas liberatórias (MAHMOOD, 2006)
em suas práticas, com uma visão de autonomia entendida principalmente como inserção em um
mercado de trabalho competitivo e na compreensão dos códigos “culturais” necessários para
tal. Assim, a autonomia, tida como um efeito da inserção no mercado, emerge nas políticas
assistenciais contemporâneas como um projeto de superação da vulnerabilidade social.
As pessoas, entretanto, têm seus planos e sua visão de justiça, e algumas delas
buscam superar esses sofrimentos para além das possibilidades de um mercado que as exclui
sistematicamente e lhes tira a dignidade mesmo quando as afirma incluir – uma inclusão que
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nunca se dá de maneira completa ou de formas consideradas justas. As soluções encontradas
por Maribel, assim, se não correspondiam a uma oposição ou resistência às soluções
administrativas, configuravam maneiras de, a partir das normas, investir em formas de viver
que considerava apropriadas para si. Assim, contemplo o que Saba Mahmood (2006), em
diálogo com Foucault, chamou de “paradoxo da subjetivação”. Recorro às reflexões de
Mahmood para falar de processos que, ao mesmo tempo em que garantem a persistência de
determinadas práticas de gestão, também produzem modos de subjetivação.
Mahmood (2006) propõe superar a noção liberal da agência como sinônimo de
resistência às relações de dominação (celebrada, dentre outros, por setores feministas), a
entendendo como uma capacidade de ação possibilitada a partir dessas relações. Mahmood
realiza sua etnografia em um movimento pietista de mulheres originado nas mesquitas do
revivalismo islâmico do Cairo. O movimento representa o contato dessas mulheres com escritos
teológicos que até então só estavam disponíveis aos homens. O paradoxal dessas práticas está
em que, apesar dos movimentos em questão terem possibilitado às mulheres entrarem em áreas
dos ensinamentos religiosos antes a elas proibidos, ainda assim estes se tratam de conteúdos
que reiteram essa “subordinação” na transcendência como seu principal objetivo, a partir de
virtudes como a modéstia e a humildade. O modelo de agência do sujeito liberatório, segundo
Mahmood, limita a compreensão de projetos que não se encaixam nas aspirações colocadas
pelo liberalismo para a agência humana, as quais procuram situar a autonomia política e moral
dos sujeitos face o “poder” de maneiras muito específicas.
A proposta teórico-metodológica de Saba Mahmood (2006) assume que os sentidos
da agência não podem ser formulados de antemão, devendo estes emergirem da análise de
conceitos caros aos modos de ser concretos das pessoas. O que a autora propõe, portanto, é
cautela na consideração de determinadas práticas como passivas ou, mais ainda, como
provenientes de atributos colados a noções de precariedade ou vulnerabilidade dos sujeitos. A
agência apenas pode ser entendida “a partir dos discursos e estruturas” os quais “criam as
condições para o seu desenvolvimento” (MAHMOOD, 2006, p. 131). Assim, a agência se
manifesta também nas práticas que se inserem nos contextos de incorporação às normas. Em
diálogo com Judith Butler (2010), Mahmood (2006) chama a atenção para a “reiterabilidade
produtiva das normas” (p.134), ou seja, para a localização da agência no seio das práticas de
poder e não fora delas, abrindo margem para sua desestabilização, em que os atos de
ressignificação podem surgir de lugares inesperados. Butler (2010) aponta que as maneiras de
tornar-se sujeito estão intimamente relacionadas às experiências de subjugação. Assim, é
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necessário, além de analisar a produção de um sujeito do sofrimento e da intervenção,
questionar, como aponta Das (2007), como é possível reocupar essas posições pouco vantajosas
a partir do trabalho cotidiano e da produção de outras narrativas de si.
As soluções encontradas pelos moradores em seu trabalho de reocupação desse
cotidiano nem sempre eram vistas com bons olhos por alguns dos funcionários, sendo
percebidas como uma certa “preguiça”, assim como formas de passar por cima da autoridade
das resoluções. Essas soluções incluíam, além do “pular de abrigo em abrigo” de Maribel,
dormir até mais tarde, recusar-se a aprender o português, pedir dinheiro ou bens a funcionários
e voluntários, inserir-se em negócios considerados ilícitos ou imorais, ocultar informações
sobre si e sobre as relações tecidas dentro e fora do abrigo, recusar trabalho, dentre outras.
Aponto que a “loucura”, as crises e o “perder tudo”, mais do que perturbações
físico-morais, eram também algumas das camadas de fragilidade que Maribel usava em sua
negociação com Teresa. Assim, ela voltou e permaneceu também muito mais tempo do que o
tempo que constava nas normas. Mais do que a maior parte dos moradores podia permanecer
por lá. Mas, se um dos mais temidos riscos, tanto da “loucura” quanto do abrigamento, para a
administração da casa, era a “institucionalização” ou, como dizia Teresa, o perigo de ficar muito
tempo até “acomodar-se” na situação, o que seria de Maribel dali pra frente? Pedir mais tempo
e permanecer “pulando” de abrigo em abrigo, como alertava Dora, podia tornar-se “uma perda
de tempo”. É importante, ainda, considerar essa noção de “institucionalização” como um
elemento importante dos processos de subjetivação. O “sujeito ético” (SALES, 2018)
valorizado pelo projeto assistencial era aquele que se produzia pela ética do trabalho duro ou
de qualquer trabalho, enquanto aquele indivíduo “institucionalizado” ou sujeito à
institucionalização (para quem se fazia necessário um projeto de tutela, controle e pedagogia
para que não se institucionalizasse) era o referente de uma moral indesejada.
Entravam, então, outras camadas de negociação, as quais denotavam uma espécie
de “resiliência”: o curso de manicure, o esforço para aprender uma nova profissão e se tratar.
Eram esses esforços que forneciam alguma garantia de que Maribel não estaria destinada a viver
seu sofrimento para sempre através da loucura e da medicalização, de que ela não se
institucionalizaria. Era no sair de si que Maribel era localizada como enferma e traumatizada,
mas, a busca pela regeneração através do curso de manicure indicava o seu realinhamento à
moral do trabalho, altamente valorizada nas políticas de abrigamento. Maribel, no entanto, via
e tratava a atividade de manicure não como uma maneira de inserir-se no mercado, mas como
uma “terapia”, como uma maneira de “dar um tempo” e uma outra forma de sair de si, não a
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partir da loucura, mas de uma atividade que permitisse, em certa medida, recuperar-se como
“sujeito ético” (SALES, 2018).
No âmbito das políticas públicas e dos projetos assistenciais, seja na figura das
parcerias público-privadas ou do trabalho tido como independente ou mesmo em oposição ao
Estado, realizado por organizações da sociedade civil, os efeitos coletivos e particulares das
guerras, fome, tragédias ecológicas e perseguição política que levaram grande parte das pessoas
abrigadas a “perder tudo” ou “deixar tudo pra trás” eram trabalhados de maneira um tanto
homogênea. Isso porque, além do saber e das práticas da assistência social, as ações de
organizações como a Missão Paz dialogavam, em grande medida, com uma linguagem
humanitária, através da articulação entre valores, razão e emoção em sentimentos morais
(FASSIN, 2012), pautados por normativas internacionais de direitos humanos. Uma linguagem
que adjudicava atributos de vulnerabilidade a uma população sofrente.
Pude observar que esses atributos eram acionados por distintos funcionários de
agências internacionais e de organizações para migrantes e refugiados, além de em suas práticas
compassivas de sensibilização e intervenção, assim como por funcionários dos serviços estatais
e pesquisadores, o que não é novidade na literatura crítica ao humanitarismo (FACUNDO,
2014; FASSIN, 2012; FASSIN; VASQUEZ, 2005; MALKKI, 1996; MOULIN, 2009).
Inúmeros trabalhos têm mostrado, entretanto, a partir de lócus empíricos distintos – como é o
caso das políticas de combate ao tráfico de pessoas, por exemplo – que o acionamento da
vulnerabilidade, para além da intenção dos implementadores das políticas, na prática, têm
efeitos não necessariamente benéficos (BERNSTEIN, 2010; LOWENKRON, 2015b;
PISCITELLI; LOWENKRON, 2015). Colada a noções de miséria e precariedade, a
vulnerabilidade, por um lado, é tomada como porta de entrada para o acesso a direitos. Por
outro, trata-se de um atributo que pauta as expectativas de funcionários e agentes públicos nas
respostas e políticas direcionadas a essas populações. Aos mais vulneráveis, assim,
corresponderiam soluções consideradas adequadas ou apenas suficientes no sentido de auxiliar
em suas crises, a que se seguiriam, por vezes, ações com efeitos repressivos e de criminalização,
como mostrei no primeiro capítulo da tese.
Até onde pude saber de Maribel, ela ainda permanecia, após dois anos de nosso
primeiro encontro, vivendo entre abrigos. Ela fez desses lugares de morar opções
temporariamente viáveis. Maribel e outras pessoas que conheci durante a pesquisa, as quais
quase sempre buscavam ficar mais tempo, estavam tensionando a própria política do
abrigamento como uma solução emergencial, como um passo no caminho do lançamento dos
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sujeitos ao mercado e a algo tido como uma autonomia. Ao mesmo tempo em que as
tensionavam, entretanto, as pessoas agiam e viviam através dessas normas. Desafiavam, assim,
o discurso da “institucionalização”, uma narrativa que, de dentro das linguagens assistenciais
contemporâneas, produzia soluções individuais para situações de sofrimento social. Aponto
isso porque as complexas razões que envolviam o “perder tudo” da cubana e, em grande parte,
o gatilho das suas perturbações, foram as próprias dificuldades interpostas nas políticas
migratórias e de reconhecimento, que a impediam de exercer sua profissão.
Mas se, por vezes, a ressignificação dos projetos de vida passava por “dar um
tempo”, em muitas outras passava pela pressa, pelo correr sempre à frente do tempo
administrativo. Um tempo que passava devagar, quase parando. Diferente de Maribel, era
correndo que a angolana Paulina passava seus dias na Casa do Migrante.

3.2. Paulina

A angolana Paulina já levava algumas semanas no abrigo quando as funcionárias
conseguiram fazer uma “conversa” com ela. Muitos chegavam quebrados, cansados, arrasados,
então Teresa só explicava suscintamente como funcionaria a estadia na casa, apresentava
rapidamente as normas e deixava que guardassem suas malas, comessem o jantar e
descansassem. Paulina vivia correndo. Mas ninguém sabia exatamente pra quê ou pra onde.
Apenas não tinha tempo para ficar de conversa. Ainda assim, não era rude com quem a
interpelava. Dava bom dia, boa noite, armava um largo sorriso cheio de dentes e seguia seu
caminho. Tinha urgência. Precisava resolver sua vida, arrumar trabalho, ganhar dinheiro, ajudar
tal moradora a cuidar dos filhos, acompanhar a outra até o Poupatempo pra resolver suas
pendências documentais. Quando não estava na rua fazendo todo tipo de coisa, Paulina estava
lavando roupa, ajudando a limpar o quarto ou a cozinha, resolvendo qualquer coisa no abrigo
“para ser útil”. “Depois converso com você”. “Tá bom, Paulina, vou estar aqui”. E não mais a
via até o mês seguinte.
Quando Paulina parou para ter a conversa com a coordenação, Teresa não estava
no abrigo. Teve que resolver uns assuntos em casa, umas coisas pessoais, e se atrasaria. Lorena,
a estagiária de então, encarregou-se de preencher a ficha de Paulina. Como discutido no
segundo capítulo, todos tinham uma ficha individual, que desde há algum tempo era
informatizada. Além disso, Teresa gostava de preencher as linhas que consistiam no
“diagnóstico social” à mão, com muitos detalhes, em uma folha branca sem pautas, e depois a
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estagiária passava para o computador. Como tinha se atrasado e Paulina vivia correndo, Lorena
se prontificou a fazer todas as perguntas. Paulina já estava no abrigo há um bom tempo, logo
mais iria embora, e ninguém sabia nada sobre ela. Na correria, ela nunca tinha tempo para
conversar, para falar de si, como era feito com todos os moradores. Teresa pediu, então, que eu
acompanhasse a conversa, já que, segundo ela, eu tinha até mais experiência do que Lorena,
que tinha acabado de chegar. Sentei-me ao lado de Paulina. Lorena acomodou-se à nossa frente,
atrás da mesa de Teresa, de seu lugar de autoridade, um pouco intimidador. Posicionou as folhas
brancas na mesa, à sua frente, pegou a caneta esferográfica e ligou o computador. Começou:
“Paulina, me fala um pouco sobre a sua vida?”
Lorena perguntava, eu só prestava atenção e anotava algumas coisas em meu
caderno, sem intervir muito. Paulina respondia: Era de Angola, estava em São Paulo já há mais
de dois meses. Assim que chegou, ficou na casa de uma conhecida de Luanda, mas como não
queria incomodar, logo saiu. A moça tinha filhos e a casa era muito pequena. Paulina queria
um emprego, só isso, mais nada. Em Angola era complicado. Tiveram muitos anos de guerra.
Guerra civil, desde a independência. Os pais de Paulina se refugiaram na República
Democrática do Congo e ela passou muitos anos lá. “Mas você é angolana?”. “Sou, sim”. “Mas
cresceu no Congo?”. “Sim. É muito complicado, você não entenderia. É muito complicado na
África. Não dá pra explicar. Todo mundo tá sempre se mexendo, sempre andando de lá pra cá.
Você não entenderia”.
Na adolescência, Paulina passou alguns anos estudando em um internato na União
Soviética. A União Soviética apoiava e financiava o MPLA, o Movimento Popular de
Libertação de Angola. O bloco promoveu formação média e universitária para vários jovens
angolanos durante a guerra48. Paulina estudou também em uma escola da Cruz Vermelha para
refugiados, na RDC, mas Lorena, ao contrário de mim, pareceu não se interessar muito por isso
e não se aprofundou. Decidi não intervir muito. Depois, com sorte, eu conversaria sobre o
assunto com Paulina, quando ela parasse de novo para conversar. Lorena seguiu logo com as
outras perguntas. Ela precisava completar a ficha de Paulina de maneira competente, da forma
como Teresa o faria, e depois passar tudo para o computador, onde preencheria o espaço
destinado ao diagnóstico da assistência social. Não havia, portanto, espaço naquela conversa
para falar sobre a formação de Paulina, sobre seus conhecimentos de russo, francês e outras
línguas, sobre sua experiência profissional, sobre a militância dos seus pais e dos seus irmãos e
48

Sobre as políticas de formação intelectual e técnica de jovens angolanos no exterior, em épocas de Guerra
Civil, ver a tese de Manuel Brito Neto (2005).
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sobre a participação da família na guerra. O espaço para o diagnóstico social deveria contemplar
as vulnerabilidades de Paulina, suas necessidades, os motivos dos seus trânsitos e da sua
decisão de seguir para o Brasil, em um fio argumentativo coerente que ligasse tudo aquilo o
que levou à sua situação de abrigamento. As perguntas eram direcionadas tanto à sua
identificação, no sentido discutido no capítulo anterior, como às causas do seu sofrimento, de
maneira a possibilitarem a construção do diagnóstico da assistência.
Paulina disse que voltou para Angola com vinte e tantos anos, depois de ter vivido
na RDC e de ter estudado muitos anos fora. Pouco tempo depois, o irmão dela sumiu. O irmão
era militar e ninguém sabia onde ele estava. Paulina, então, visitou “casas mortuárias por todo
o país”, na esperança de encontrar o irmão. Viu os “corpos se amontoando como sacos de
arroz”. Nenhum deles era do irmão. Nunca o achou no meio de tantos mortos que se
amontoavam, o que era doloroso, porque não tinha como ter certeza de que ele estava, de fato,
morto, assim como não tinha como saber se estava vivo. Paulina dizia que não era muito
envolvida na política, que tinha apenas suas opiniões e valores pessoais. Mas que, de qualquer
maneira, nem precisou de muito para se envolver. A guerra, assim como a atividade política e
militar dos pais e dos irmãos a carregaram, como ela mesma disse, para o refúgio na RDC.
Paulina se aproximava dos 40 anos. Ela nunca se casou anteriormente porque,
segundo nos contou, respondendo a uma pergunta de Lorena, não quis. Disse também que
perdeu um filho ainda bebê e que depois disso não teve mais nenhum. Lorena gelou. “Mas
como? Ele estava doente?”. “Não sei”. “Você acha que ele tinha alguma doença que você não
sabia?”. “Não sei”. A expressão de Lorena era um misto de espanto e pena. Sobrancelhas
franzidas, olhos esbugalhados e lábios arqueados para baixo. “Você não sabe?”. “Nós,
africanos, temos muitos problemas”. “Problemas pessoais?”. “Não. Não tem como explicar. É
complicado. Você não entenderia”. Paulina respondia repetidamente às perguntas afirmando
que não era possível que entendêssemos. Parecia aborrecida com a insistência de Lorena na
história da morte do filho bebê. Impaciente com as interpelações. Impaciente com a nossa
ignorância, porque era complicado e não parecíamos entender nunca e jamais seria possível que
entendêssemos. Paulina subia os ombros numa expressão de pesar, que parecia ser a sua
maneira de dizer que as coisas apenas são como são, que são muito complicadas. Lorena não
podia se conformar. “Como assim ela perdeu um filho bebê e não sabe de quê?”, comentou,
indignada, após Paulina sair da sala.
Na insistência das perguntas sobre o filho que morreu e sobre todas as demais
complicações, anotadas no papel à sua frente, Lorena escrevia e produzia Paulina também como
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um sujeito moral do sofrimento. Mais do que isso, como um sujeito que sofria e nem sabia por
que estava sofrendo, afinal, perdeu um bebê sem nem ao menos saber de quê. Como uma pessoa
que sofria ainda por não saber o que aconteceu com o irmão, sumido apesar dos seus esforços
no sentido de encontrá-lo. Essa inscrição na folha de papel ofício se transmutaria em um
diagnóstico social, constante no sistema integrado da Missão Paz. Paulina era escrita naquelas
linhas como um sujeito do trauma e da dor. O sujeito que sofria e não conhecia as causas desse
sofrimento seria assim convertido em um dado, uma informação. Seria população refugiada,
traumatizada, a ser gerida e pesquisada por mim e por tantos outros pesquisadores que
buscavam dados e informações no Centro de Estudos Migratórios e que entrevistavam
refugiados nos vastos pátios da Missão Paz. Paulina seria escrita como um sujeito vulnerável,
como os que residiam nas margens e pouco compreendiam as normas. Sujeitos governados pela
ilegibilidade (DAS, 2007) que marcava leis e práticas cotidianas de gestão estatal e assistencial.
Esse processo de escrita pressupunha a construção de uma linguagem comum ou
compartilhada. Não era possível ter certeza, entretanto, de que havia convenções seguras a partir
das quais essa linguagem pudesse se fundamentar (DAS, 2007). Dizer que determinadas coisas
eram difíceis demais para serem explicadas não necessariamente implicava na impossibilidade
de encontrar palavras para dizê-las, mas, antes, exprimia a percepção de Paulina de que não
havia convenções seguras para o seu compartilhamento e, mais importante, para a sua
compreensão. Veena Das (2007) aponta que mesmo a noção de que é possível recuperar as
narrativas de violência torna-se algo problemático a menos que sejam consideradas as relações
entre dor e linguagem produzidas em contextos e localizações específicos. Paulina sabia que
seria difícil traduzir essa dor em palavras, que seria difícil fazer-se entender, não apenas naquilo
o que se referia à sua história, mas a toda uma “cultura” “muito complicada” porque marcada
por complexas configurações políticas, centrais em todo o processo que a levou a viver entre
distintos países até chegar ao Brasil. Paulina sabia que esse conhecimento sobre ela e sobre toda
uma “África” não seria acessado em apenas uma “conversa” ou “entrevista”, quer fosse com
Lorena, a representante assistencial, quer fosse comigo, a pesquisadora. Ainda que Lorena
afirmasse que Paulina não sabia as causas daquilo o que aconteceu em sua própria vida, o que
foi possível perceber era que Paulina controlava a circulação da informação. Negociava o que
era possível mostrar e o que preferia guardar para si mesma.
Em diálogo com Talal Asad (1986), Angela Facundo (2014) fala dos processos de
tradução, a partir dos quais os sujeitos seriam inscritos em um registro escrito e no “arquivo da
memória da nação”. Facundo aponta que esses processos conformam distintas “tecnologias de
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registro” que, inscritas em impressões digitais, fotografias e no preenchimento de formulários,
possibilitam a tradução dos solicitantes de refúgio em “vários formatos impressos de si
mesmos” (FACUNDO, 2014, p.213). Já James Clifford, em introdução à obra Writing Culture
(1986), aponta que analisar os processos de escrita etnográfica e suas técnicas de “invenção”,
mais do que de “representação”, é expor os modos de autoridade que as produzem. Estendo as
observações de Clifford para abarcar não apenas a escrita etnográfica como também a escrita
dos artefatos (RILES, 2006) burocráticos. Nesse sentido, teses de doutorado e formulários de
assistentes sociais e psicólogos são artefatos emaranhados em teias de saber-poder, alimentadas
tanto por Lorena e Teresa como por mim.
Adiciono que esses processos de escrita correspondem, ainda, a processos de
sujeição relativos às disciplinas, os quais, entretanto, não se dão sem disputas. Processos que
colocam em questão a legitimidade das normas e até mesmo da autoridade responsável pela sua
implementação. Paulina dizia e repetia insistentemente: era complicado, nós não
entenderíamos. Ela falava sobre a sua complexidade, sobre as várias camadas que perfaziam
sua história, sobre a perversidade das camadas de corpos que ela removia, um a um, “como
sacos de arroz”, na busca por seu irmão, desaparecido político, que ela nunca encontrou. Ela
dizia também que perder um bebê não era algo tão fácil de entender, que não havia uma causa
simples a ser escrita no papel sem pautas. As camadas eram complexas, a dor era complexa,
Paulina era complexa e corria o dia todo, não era fácil acessá-la.
O que Paulina negociava e buscava minimamente controlar era a alimentação de
um modo de escrita e de uma produção retórica que legitimava a prática representacional
(CLIFFORD, 1986) tanto da assistência caritativa quanto do saber acadêmico. Negociava os
termos dessa escrita e também os tempos de que dispunha para alimentá-la, controlando, ela
mesma, pela pressa, pelo correr, a sua disponibilidade em conversar, falar e responder
perguntas. Assim, dizer que era muito complicado era uma maneira de negociar não apenas
aquilo o que estava sendo dito como também os tempos, os momentos de entrega das
informações.
Lorena ainda perguntou algumas questões que eram de praxe, as perguntas favoritas
das pesquisas e dos pesquisadores. Como Paulina chegou a São Paulo, onde ficou e o que foi
fazer. A conversa acabou depois de algum tempo e Paulina saiu em disparada. Disse que tinha
muita coisa pra resolver antes do jantar. Não disse o quê, entretanto. Na semana seguinte, em
uma quinta-feira, procurei-a no abrigo. Lorena disse que ela não estava, que tinha arrumado um
emprego. Teresa contou que ela estava trabalhando como cuidadora para “uma senhora idosa”.
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A própria Teresa fez a intermediação entre Paulina e a “senhora idosa” porque sabia que Paulina
desejava muito trabalhar e achava que ela levava jeito para a função. “Ela é paciente. Ela é
esforçada”, dizia. A atividade de cuidado parecia perfeita para Paulina, considerando os seus
esforços na casa, quando auxiliava na limpeza, na cozinha e, por vezes, no cuidado com as
crianças. As palavras de Teresa aludiam ao que descrevi no capítulo anterior sobre as relações
de docilidade/obediência e de utilidade trabalhadas a partir do doméstico. A disposição de
Paulina para a realização de tarefas no cotidiano da casa denotava um esforço, um gosto pelo
trabalho e pelo cuidar, em decorrência dos quais Paulina foi recompensada com a sua indicação
para o emprego.
O trabalho era muito pesado. Era muita responsabilidade e Paulina, que já não
parava antes, quando começou a trabalhar é que não tinha mais hora para nada mesmo. Às vezes
dormia no emprego. Teresa, devidamente avisada, não achava ruim que ela dormisse algumas
noites fora e concordava porque sabia que ela estava na casa da empregadora. Abria então uma
exceção e Paulina podia se ausentar sem perder sua vaga, afinal, não podia também perder o
emprego. Quando Paulina voltava para o abrigo, à noite, já estava muito cansada. Comia rápido,
mal mastigava, dormia e bem cedo já estava saindo de novo. Paulina e Teresa, assim como os
funcionários do abrigo, eram parceiros nesse arranjo. As normas existiam e eram
cotidianamente tensionadas em nome de um objetivo maior. “Esforçada”, Paulina buscava
aquilo o que era necessário para refazer sua vida em São Paulo – era o que coordenação e
funcionários achavam. Todos deram “um empurrãozinho” para que ela conseguisse esse
emprego, ao qual vinha se dedicando de forma até excessiva, como tinha de ser. Como deveria
ser o caso para uma pessoa que – assim como também Maribel e como as demais pessoas que
viviam no abrigo – não tinham nada ou tinham perdido tudo. Era possível abrir todas aquelas
exceções, em especial, porque daquele esforço, da flexibilização dos horários e mesmo da
ausência da moradora na casa durante a noite, dependia a manutenção do emprego de Paulina
e, portanto, o sucesso dos principais objetivos da assistência: empregabilidade e autonomia
frente à própria estrutura assistencial.
Sempre que eu encontrava Paulina no abrigo, o que foi ficando cada vez mais raro,
ela parecia um tanto esgotada, mais do que de costume. Ainda assim, ela gostava do trabalho e
achava que o emprego era bom, apesar do baixo salário. Além disso, já se afeiçoava à “senhora
idosa”. Paulina temia e se preocupava porque a senhora só tinha uma filha, que também já era
de idade mais avançada. Acabava cuidando um pouco das duas. No mais, ela sabia que seu
tempo no abrigo estava terminando e cogitava morar de vez na casa da “senhora idosa”. A ideia
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foi da filha. O dinheiro que Paulina conseguiu juntar nos três meses em que estava empregada
não era suficiente ainda para um aluguel. Talvez fosse o bastante para um aluguel em uma
localidade distante, de “periferia”, mas não para viver próximo à região central, onde ficava o
abrigo, ou mesmo da casa em que Paulina trabalhava, que ficava em um bairro rico da cidade.
Morar tão distante seria difícil, considerando sua jornada exaustiva. Alguns dos funcionários
aconselhavam Paulina a não viver na casa da empregadora, já que, “no Brasil”, as trabalhadoras
domésticas “tinham direitos”, e a situação de dormir no emprego poderia implicar em
“exploração”. Buscavam, assim, ensiná-la a como comportar-se não apenas enquanto
trabalhadora, mas enquanto trabalhadora brasileira e, similarmente ao que apontei no capítulo
2, ensiná-la sobre uma cultura nacional atravessada por uma suposta civilidade, a partir de
pedagogias e práticas nacionalizantes. Paulina insistia que viver longe do centro, entretanto,
seria pior, considerando o tempo de deslocamento até o trabalho e a distância das pessoas e dos
serviços que ela estava acostumada a frequentar.
Quando seu tempo na Casa do Migrante acabou, “tão rápido que nem vi”, como ela
me disse certa noite, enquanto engolia sua comida com a rapidez costumeira, Paulina não sabia
para onde ir. Influenciada pelas conversas com funcionários e outras moradoras, ela decidiu
partir para um abrigo da prefeitura, até que amadurecesse melhor a ideia de viver no trabalho,
o que todos lhe diziam, não seria uma boa ideia. A solução, ainda que temporária, para não
seguir para a “periferia”, foi, portanto, assim como ocorreu com Maribel, viver entre abrigos.
Ainda que tivesse pressa para resolver sua situação, Paulina não tinha renda suficiente para um
aluguel mais próximo do centro, assim como ainda não tinha resolvido sua situação documental.
O processo de refúgio se arrastava no CONARE e ela sabia, pelas conversas com outros
angolanos, que as solicitações de nacionais daquele país não estavam sendo deferidas.
Depois que Paulina foi morar no segundo abrigo eu não conseguia mais contato
com ela. Ela não tinha Facebook e nem respondia o WhatsApp. Nunca atendia o telefone, e
quando atendia, como sempre foi, não tinha tempo para falar. Estava sempre com pressa.
“Agora não posso conversar, mais tarde te ligo, um beijo”. Era muito complicado, ela não teria
tempo de explicar e, mesmo que tivesse, eu não entenderia.
Quase dois anos após a mudança de Paulina para o outro abrigo, conversei com
Silvia, uma ex-moradora da casa que encontrei pelo Glicério, no caminho do metrô. Ela contou
que Paulina tinha voltado para Angola no mês anterior. Silvia não sabia direito o que se passou
ou talvez achasse também muito complicado para explicar assim tão rápido, em um encontro
no meio da rua. Silvia respondia à minha pergunta sobre o motivo da partida de Paulina com
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um riso debochado, irônico, como se fosse óbvio. Assim como Paulina, várias das pessoas que
conhecemos na casa naquela época, meados de 2016, estavam indo embora. Silvia também
planejava partir nos próximos meses porque, como dizia, não aguentava mais.
O momento de crise que atravessava o país, São Paulo, o Glicério, as vidas das
pessoas, colocava em xeque a visão da assistência de que bastava conseguir um emprego
qualquer e que, para tal, bastava procurar e se esforçar, investindo na “pulsão social”. No
caminho até o metrô, Silvia dizia que não tinha emprego, que “não tem nada em São Paulo,
ainda mais pra africana”. O pouco que havia sido conquistado nos anos anteriores, o suficiente
para viver, já tinha sido perdido de novo. Sobre Paulina, só o que Silvia sabia era que, depois
de muito tempo, ela ainda não tinha conseguido o refúgio. Não sabia se o processo havia sido
negado ou mesmo se ele, em algum momento, chegou a andar. Já naquele período, poucas
pessoas de Angola conseguiam o refúgio porque lá não tinha mais guerra: era o que dizia o
ACNUR e era o que dizia o governo brasileiro. Assim, mesmo uma pessoa que viveu refugiada
a vida toda, como Paulina, de repente não era mais refugiada porque constava que Angola
estava em paz. Ter vivido em refúgio por mais de 30 anos não seria, possivelmente, suficiente
para que Paulina conquistasse esse reconhecimento, considerando o entendimento do ACNUR
e do CONARE sobre a estabilidade do país. Uma suposta estabilidade que justificaria o retorno
dos nacionais angolanos, independente de terem construído sua vida fora durante muitos anos.
Na tentativa de controlar o ritmo da própria vida e as soluções para as crises que
atravessava, Paulina se deparou com inúmeros projetos e gestões que buscavam amenizar a sua
dor, algumas das quais, entretanto, aprofundavam e infligiam elas mesmas um sofrimento
intenso, considerando a demora das decisões administrativas e a rapidez com que passou o
tempo de permanência no abrigo. Paulina só disse para Silvia que em Angola não era fácil, mas
que em São Paulo naqueles dias era menos ainda. A “senhora idosa” de que Paulina cuidava
havia falecido e ela perdeu o trabalho a que tanto tinha se dedicado. Ela chegou até a morar no
emprego por algum tempo, quando saiu do abrigo da prefeitura, mas depois ficou sem trabalho
e, portanto, sem casa de novo.
Mas há ainda um outro aspecto importante, que se refere às articulações entre a
produção de um sujeito do sofrimento e à produção do gênero. Uma articulação que se faz ver
justo na relação entre recuperação individual e cuidado, quando se espera que cada uma se
esforce no sentido de manter relações afetivas e familiares. No que acarreta deixar filha e neta
e sair do país, na incessante busca pelo irmão que sumiu e no que se considera impensável:
perder o filho e não saber de quê. Nesse aspecto, o sujeito que sofre se faz também na tessitura
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ou, mais propriamente, na ruptura das relações familiares e de cuidado. Nos rumores sobre
Maribel, assim como nos comentários sobre Paulina, desenha-se uma narrativa de perda e
abandono (OLIVAR, 2019) que diz que elas não têm família e que não ter família é não ter
nada, é perder tudo. Uma perda amplificada pelas próprias narrativas da compaixão que
produzem vulnerabilidade como efeito.
Em meio a tanta complicação, na produção de Paulina e Maribel como sujeitos do
sofrimento, configurava-se, ainda, a produção da solidão e da dor como características inerentes
às vidas de quem “perdeu tudo”. Imagens a que se sobrepunham rumores, narrativas e
personagens: a filha que se recusava a sair de Havana e acompanhar o sonho da mãe, o filho
que morreu ainda bebê, o irmão perdido no meio de tantos corpos, o peso do luto que não se
completava, sendo difícil trabalhar a dor, a necessidade de fazer qualquer coisa, o trabalho que
se perdia, não ter casa, pular de abrigo em abrigo. Em meio a tanta coisa que se perdeu e a
outras que eram narradas como perdas nos rumores, a solução oferecida era o abrigamento
temporário, eram as doações, era o trabalho voluntário de terceiros, era aprender a língua para,
então, aprender uma função do zero, que nunca se pensou em fazer antes e que pagava muito
pouco.
Mas o que Paulina queria dizer quando falava que tudo era complicado demais para
que entendêssemos? Estaria ela dizendo que seu sofrimento era de alguma maneira inacessível?
Que se inscrevia em indizíveis? Ou afirmar que seria complicado que entendêssemos era
também uma maneira de falar dessa dor? De dizer que essa dor e os demais afetos que a
acompanhavam não podiam ser resumidos, simplificados e escritos em um pequeno quadrado,
traduzido em um diagnóstico que escrevia sujeitos que perderam tudo?
Paulina nos contava, a mim e a Lorena, que não era possível que aquela “conversa”
contivesse, abarcasse ou traduzisse tamanha complicação. Dizia que a dor era complexa demais
pra ser dita assim sem cuidado, sem tempo, sem atenção. Paulina dizia que não havia tempo a
perder contando essa dor para quem não entendia. Não ter tempo para explicar era retirar o
tempo da produção da pena e da compaixão e colocá-lo no trabalho cotidiano de recuperação.
Na busca por uma ocupação, no fazer dos trabalhos domésticos, na ajuda que se dava às colegas
de abrigo recém-chegadas, no manter-se ocupada para retomar a vida. Gerir, enfim, o tempo,
da maneira que se achasse melhor. Ao contrário de Maribel, entretanto, que buscava essa gestão
do tempo no ato de “dar um tempo”, de colocá-lo em suspenso e esticá-lo até onde podia,
Paulina não queria esperar e por isso corria. A espera a angustiava. Era preciso correr não atrás
do tempo, mas à sua frente. Escavar o passado, buscar sentido na morte do filho, desenterrar a
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figura do irmão soterrado embaixo de corpos, nada disso poderia tornar compreensível a
complicação de todos aqueles anos de guerra, dos anos de refúgio e de movimento intenso.
Entretanto, ainda que Paulina e Maribel negociassem com essas administrações,
buscando “governar seu próprio sofrimento” (OLIVEIRA et al., 2020) – no sentido de
investirem no tempo para a reconstrução e sustentação da vida – o tempo administrativo, por
vezes, corria muito rápido, como a rapidez com que passou o tempo de Paulina no abrigo, e,
por vezes, muito devagar, como o tempo de resolução dos processos de refúgio. Esperar pelo
tempo administrativo ou mesmo não correr suficientemente para alcançá-lo, em outros
momentos, podia significar não conseguir mais se recuperar, ficar sem casa, ficar sem trabalho,
sem papéis.
Sobre esse aspecto, dialogo com Ana Paula Luna Sales (2018), que aponta que não
são todos os sofrimentos que são capazes de gerar uma agência a ser reconhecida nos lugares
de vazão dessas dores. Completo que há sofrimentos que, ainda que façam seu trabalho no
cotidiano, acabam por não gerar reconhecimento das demandas ou das vidas. São sofrimentos
que não se transformam em “denúncia pública”, como é o caso das dores que evocam imagens
de “luta” em um campo político – como nos mostram, por exemplo, as imagens e performances
das mães de que falam Adriana Vianna e Juliana Farias (2011), ou os familiares de mortos e
desaparecidos políticos da ditadura, acompanhados por Desirré Azevedo (2020) ou, ainda, o
trabalho de produção de vítimas pelas comissões de reparação sul-africanas, analisado por
Fiona Ross (2003).
Os sofrimentos a que me refiro nesta análise tornam-se matéria-prima do
humanitarismo, um campo que se apresenta como essencialmente apolítico, cujos espaços
legitimados de cura e reconstrução restringem-se aos abrigos, à assistência social, às
organizações caritativas religiosas e às soluções de inserção precária no mercado de trabalho.
Isso não implica dizer que esses sofrimentos se localizam fora do Estado ou fora da política,
apenas que as práticas estatais atuam sobre esses sofrimentos a partir dessa mesma linguagem
ou, mais especificamente, na tensão manifesta entre filantropia e caridade, de que falei no
capítulo anterior.
É necessário refletir, ainda, sobre como estamos, com nossas análises, participando
da produção de sujeitos do sofrimento e da vulnerabilidade. Era justamente sobre esse
tensionamento que Paulina nos falava, a Lorena e a mim, naquela tarde. Ambas buscávamos
sentido no seu sofrimento com o objetivo de governá-lo, de intervir sobre ele, de “fazer sofrer”
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para, então, buscar a cura (OLIVEIRA, 2016), de inseri-lo em uma certa normalidade
burocrática e encaixá-lo nos objetivos assistenciais. Desejávamos domesticar a violência que
atravessava a narrativa de Paulina em papéis e computadores. Localizá-la na produção técnicoassistencial para depois amenizar uma dor que era complicada, mais complicada do que as
linguagens da solidão, da pena e do “não ter nada”. O que não podíamos entender, o que era
muito complicado para que compreendêssemos, era o trabalho exercido sobre e no tempo por
Paulina durante todos esses anos, ao longo dos quais ela trabalhava em sua recuperação moral
e material. Paulina simplesmente não tinha tempo para isso, não podia esperar a produção dessa
vulnerabilidade. Paulina precisava correr.

3.3. Ayana
A etíope Ayana mirava Francine com olhos de raiva. Um olhar que parecia que, a
qualquer momento, atravessaria a congolesa como uma flecha. Francine terminou de lavar suas
roupas e, um tanto constrangida, voltou-se em nossa direção, evitando cruzar diretamente os
seus olhos com os olhos de Ayana. Deu um sorriso sem graça e saiu em passos apressados,
gritando de forma espalhafatosa: – “Desirré, Aimée, alé!”. As duas meninas choravam e
gritavam a todo pulmão. Faziam um grande escândalo, como se quisessem se fazer ouvir para
além do abrigo, das ruas e do bairro. Jogavam-se no chão. Francine as puxou pelo braço com
dificuldade e levou-as para dentro do quarto. O marido de Francine buscava trabalho dia e noite
e não achava nada. Ela, que sempre trabalhou na República Democrática do Congo, uma vez
no abrigo, tinha que ficar cuidando das duas filhas o dia todo. Parecia esgotada com aquela
tarefa. A cada semana, a paciência de Francine se esvaía mais, o que transparecia nas palmadas
que carimbava com frequência cada vez maior no bumbum das meninas, de 3 e 4 anos.
Ayana não se conformava com o tratamento que Francine reservava às suas filhas.
Julgava seus modos muito rígidos, brutos e atrapalhados. Considerava aqueles tapas e gritos
como atos quase bárbaros e dizia que se fosse mãe, faria diferente, faria melhor. Naquele
momento não era mãe, entretanto, e não planejava ser mãe assim tão cedo. Considerava que era
ainda muito nova e que tinha muito tempo pela frente. Era recém-casada e havia tantas coisas
ainda a conquistar. Ayana tinha acabado de chegar a São Paulo, vinda do Iêmen. Foi uma longa
jornada. Barco até a Somália e de lá, avião. Não era hora de pensar em filhos. Precisavam de
um bom emprego, ela e seu marido Kito. Empregos à altura de suas ambições e qualificações.
Ayana precisava ajudar sua família a sobreviver, a sair do Iêmen. Essa era a urgência. A criança,
ainda que desejada, ficaria para depois.
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Ayana tinha 25 anos. Aparentava ser mais jovem, talvez por sua baixa estatura,
olhos grandes, rosto pequeno e delicado. Sempre levava um hijab cobrindo a cabeça. Só avistei
seus cabelos uma vez, presos por grampos, em um momento de relaxamento no quarto que
ocupava na casa. Naquela ocasião, quando notou que alguém se aproximava, levantou com um
pulo e cobriu a cabeça com o lenço rapidamente. Naquele dia ela me contou que era nascida na
Somália, mas que viveu desde criança no Iêmen, com seus pais e sete irmãos. Cresceu entre
campos de refugiados administrados pela ONU com o auxílio de organizações humanitárias.
Ayana sempre enfatizava seus laços com a Etiópia, por ser a origem de seus pais e
avós. Mostrava no celular, orgulhosa, as casas, as roupas e as joias coloridas das mulheres de
sua etnia, Oromo, uma população que, apesar de ser majoritária no país, há muito sofria
perseguição da parte do governo. O avô de Ayana era general do exército na Etiópia e foi morto
durante um conflito em meados da década de 1980. Depois disso, as coisas ficaram difíceis e
parte da família conseguiu chegar ao Quênia e uma outra parte à Somália, onde Ayana nasceu.
Quando ela tinha dois anos de idade, a guerra se intensificou no território da Somália e seus
pais resolveram voltar para a Etiópia. Vendo que lá também não seria possível retomar suas
vidas, mudaram-se para o Iêmen, onde foram viver em um campo de refugiados. Ainda que
tenha vivido no Iêmen com sua família desde os dois anos de idade, Ayana nunca teve
documentos iemenitas. Lá, era uma refugiada etíope, pela origem de seus pais, uma Oromo.
Ayana passou a maior parte da infância em um campo que ficava muito afastado da
cidade, no meio do deserto. Era comum que fizesse um calor de 40 graus ou mais. O vento
quente levava a areia, mais quente ainda, que batia com força na pele, ardendo e queimando.
De todos os sofrimentos, da guerra, da fome, Ayana fazia questão de me contar sobre o vento
que queimava e ardia na pele. Sobre como a solução era cobrir-se com roupas molhadas para
sair de casa. Dizia que só havia água durante duas horas por dia e que a energia elétrica era
improvisada por alguns refugiados, os quais cobravam dos demais. Ayana descrevia toda uma
economia paralela à administração oficial também no fornecimento de alimentos e outros bens
distribuídos pelas agências internacionais. Falava com orgulho sobre os negócios da mãe, que
trocava na cidade parte da ração fornecida pela ONU, a qual consistia basicamente em trigo,
óleo e sal, por outros itens básicos, principalmente vegetais, e os vendia em uma barraquinha
dentro do campo. Arranjos econômicos e relações de sustento que aconteciam não ao largo,
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mas a partir dos recursos fornecidos e geridos pelas agências e organizações internacionais,
reorganizados, por sua vez, pela mãe de Ayana49.
Também era no campo de refugiados que Ayana e os irmãos estudavam, além de
ajudarem a mãe na venda dos itens. Ayana falava sobre a precariedade da escola e de tudo o
mais. Contava sobre como, com a ajuda da família, pôde frequentar um curso intensivo de inglês
na cidade. Articulava seus esforços ao fato de que era a filha mais velha e se via como
responsável por seus pais e irmãos. Ayana tinha que vencer. Desejava ser como os funcionários
das organizações internacionais para tirar os pais do campo. Ela já tinha tudo planejado para
que, um dia, sua família pudesse usufruir também da grande quantidade de recursos que
giravam entre os funcionários das agências e organizações do mercado transnacional
humanitário.
Ayana conseguiu trabalho em uma organização italiana parceira do ACNUR, que
fornecia assistência a refugiados recém-chegados ao Iêmen. Ela conhecia o amárico, a língua
etíope, além do inglês, que aprendeu no curso e, após algum tempo, pôde galgar postos mais
altos na organização. Trabalhou no centro de acolhimento de Mayfa'a, e no campo de AlKharaz, em que viveu com sua família. Na organização, ela ocupava um posto de que se
orgulhava: Oficial de Identificação e Proteção. Ayana pôde juntar algum dinheiro e comprou
uma casa para a sua família na cidade. Mesmo com a nova moradia, entretanto, eles ainda
mantinham a casa no campo de refugiados, que visitavam com alguma frequência. Sua mãe
continuava a vender os vegetais e mantinha laços com as pessoas que lá viviam, seus vizinhos
e amigos. Foi através do seu trabalho na organização internacional que Ayana conheceu o
congolês Kito, também refugiado e recém chegado ao Iêmen. Passou a fazer aulas de francês
com ele e rapidamente se apaixonaram e se casaram.
A partir de meados de 2016, com a intensificação dos conflitos no Iêmen e o
desabastecimento de alimentos no país, a família retornou ao campo, por considerar a situação
lá dentro mais segura. Ao menos no campo ainda circulavam alguns alimentos garantidos pela
ONU. No momento em que a guerra e a fome se acirraram, no começo de 2017, e nem no
49

Lacey Andrews Gale (2007) em sua pesquisa com refugiados provenientes de Serra Leoa e residentes em
campos na Guiné, a qual citei na introdução a esta tese, chama a atenção para as relações tecidas nos campos como
formas de acessar meios de sobrevivência administrados e distribuídos pelas organizações humanitárias. Como
apontado, o trabalho mostra distintos arranjos maritais em torno do compartilhamento do bulgur (triguilho)
fornecido pelas Nações Unidas. Arranjos, denominados de maneira acusatória no campo de refugiados como
bulgur marriages, ou casamentos bulgur, os quais indicam formas de parentesco que carregam significância social,
material e afetiva. Arranjos que remetem também à metáfora da “cidade como bazar” (TELLES; HIRATA, 2007),
no entrelaçamento entre práticas econômicas sancionadas pelas organizações e outras atividades, que se dão nos
fluxos e nas brechas entre legal/ilegal.
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campo entrava mais comida, Ayana já não estava com sua família. Ela havia partido naquele
mesmo ano para São Paulo com Kito. O relacionamento dos dois tinha todo o apoio da família
de Ayana, ainda que Kito fosse cristão e ela fosse muçulmana. Entre os vizinhos, entretanto, o
casamento dos dois não era visto com bons olhos, em especial porque a influência da Al-Qaeda
vinha aumentando muito. Ayana dizia que vários jovens eram atraídos e recrutados pelo grupo,
que, além disso, perseguia e matava cristãos na vizinhança da família. Nesse momento, a
presença de Kito passou a ser bastante visada. Alguns homens foram procurá-lo na escola de
idiomas em que lecionava, mas ele não estava lá. Ouviu dizer que estiveram procurando-o e se
escondeu. Um vizinho da família disse que o congolês havia saído do país e, posteriormente, o
alertou sobre o fato. Kito e Ayana fugiram no dia seguinte.
Quando desembarcou em Guarulhos, Ayana já sabia que poderia buscar a Caritas,
organização internacional conhecida por ela em decorrência do seu trabalho com refugiados.
Saíram da Caritas, ela e Kito, com suas vagas reservadas na Casa do Migrante. Ayana, ao
contrário de Paulina e de Maribel, detestava ter de fazer trabalhos domésticos no abrigo e fugia
da limpeza o quanto podia. A princípio, permanecia no quarto, dormindo, até um pouco mais
tarde. Ficou sem o café com leite e sem o pão servido no café da manhã durante vários dias. A
ela não era permitido ficar na casa à tarde, para o almoço, então, quando seu dinheiro acabou,
sentia fome a tarde toda. Depois, quando viu que não era viável perder o café e que não seria
possível alegar que estava doente todos os dias, Ayana passou a acordar cedo. Tomava o café
e logo saía para frequentar o outro lado do edifício, os escritórios da Missão Paz, onde
funcionavam o Centro de Estudos Migratórios e as salas dos eixos de atuação da organização.
Ayana gostava de circular pelas salas administrativas e de atendimento, pelo local de trabalho
dos padres, funcionários, voluntários e pesquisadores.
Passadas algumas semanas da chegada de Kito e Ayana na casa, os rumores
voltaram a fazer seu trabalho nos corredores e pátios. A atitude de Ayana, de frequentar “o lado
de lá” da Missão Paz, evidenciando alguma proximidade com determinados funcionários e
párocos, fez com que ela passasse a ser vista com desconfiança por alguns dos funcionários da
casa, assim como pelas demais moradoras, que diziam, como escutei certa vez, que “ela acha
que é melhor que todo mundo”. Ayana, da sua parte, também emitia juízos de valor sobre as
moradoras e funcionárias, dizendo que eram mal-educadas. Seu alvo favorito era Francine que,
segundo ela, tinha modos muito violentos e “pouco civilizados” em suas táticas disciplinares
com as duas meninas. Ayana revoltava-se também com as regras do abrigo, ainda que nunca
tivesse desafiado os funcionários diretamente. Ela achava que as normas não faziam sentido e
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acusava Teresa de não ser flexível em sua aplicação quando se tratava dos seus problemas, de
suas indisposições, dos seus atrasos e humores. Na visão de Ayana, ela não estava entre as
favoritas de Teresa, já que não era agraciada com bens, afeições ou flexibilizações. Dizia
também que, na casa, ninguém gostava dela e tampouco se sentia confortável no quarto que
dividia com mais quatro mulheres. Achava que faziam muito barulho e que não respeitavam
seu espaço.
Os rumores que corriam na casa com relação às atitudes de Ayana, lidas como
maneiras de “se achar melhor do que todo mundo”, aludiam aos processos de regulação moral
das condutas no contexto de abrigamento. Estes tinham relação com o comportamento esperado
dos sujeitos em sofrimento e com as soluções administrativas tidas como adequadas a quem
“não tem nada”, a quem “perdeu tudo”, como visto anteriormente, quando apresentei a trajetória
de Maribel. Enquanto Teresa insistia que Ayana, assim como os demais moradores, devia
buscar um trabalho que possibilitasse que ela pudesse se manter e pagar um aluguel, fosse qual
fosse esse trabalho, Ayana tinha convicção de que os cursos indicados pelos funcionários,
geralmente cursos de confeitaria, manicure ou limpeza, não seriam úteis para ela. Teresa
considerava essa posição absurda, já que as regras da casa haviam sido pensadas com o objetivo
de impulsionar os moradores a conseguirem logo um trabalho e alguma renda para que a vaga
circulasse e se pudesse abrigar outros recém-chegados. Com aquela atitude, não seria possível
a Ayana conquistar a sua autonomia, já que teria de ocupar uma vaga em outro abrigo, tornandose uma pessoa “institucionalizada”, ou seja, dependente dos aparelhos de abrigamento.
Ayana, por sua vez, passava seus dias sondando os padres e funcionários sobre
vagas de emprego nas organizações para migrantes e buscando serviços de escritório, que
considerava mais adequados a seu perfil. Indignava-se e se entristecia muito com o fato de que
suas qualificações e experiência profissional no trabalho com refugiados não eram valorizados
pelas agências e organizações. Ayana falava várias línguas, além de ter experiência com a
proteção internacional a refugiados. Ela conhecia os dispositivos normativos do refúgio e tinha
a expertise técnica de quem trabalhava “na ponta”. Ainda assim, estava desempregada há meses,
enquanto Kito, advogado e professor de francês, trabalhava em uma empresa de reciclagem de
resíduos – um trabalho feito também por vários outros moradores do abrigo a partir da
intermediação da Missão Paz. Ayana era da opinião de que Kito estava perdendo tempo com
aquele trabalho, mas o marido dizia que o dono da empresa sempre o elogiava, tendo planos de
torná-lo sócio em algum momento.
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O comportamento de Ayana no abrigo, de não ajudar na limpeza, acordar tarde e
não tomar o café, além de não se mostrar disposta a fazer os trabalhos e cursos indicados,
aproximava-a, por um lado, da imagem de uma pessoa pouco esforçada, “preguiçosa”. Por outro
lado, tanto por não aceitar “qualquer coisa”, como também por não “se misturar” com as demais
moradoras, tecendo relações de afeto principalmente com funcionários e padres “do lado de lá”,
Ayana passou a ser tida como uma pessoa “que se acha melhor do que todo mundo”. Melhor
do que a posição naturalmente reservada a quem “perdeu tudo” e “não tem nada”. Melhor do
que as migrantes e as refugiadas, as sem casa e sem família, melhor do que as que fazem
qualquer trabalho, que aceitam qualquer coisa, que cooperam, que agradecem. Certa vez,
algumas moradoras me disseram que Ayana só queria saber de “cremes bons”, assim como não
queria usar qualquer xampu, apesar de nunca mostrar os cabelos “debaixo daqueles lenços de
muçulmana”. Ayana “achava que era melhor que todo mundo”, na opinião das moradoras,
porque acionava diretamente o padre e os funcionários “do lado de lá”. Negociava seu
posicionamento com sua fala polida e modos educados, sua inteligência, seus bons cremes e
xampus e uma certa postura de quem merecia mais. Na visão de um dos funcionários, Ayana
era ingrata.
Da sua parte, Ayana não se sentia confortável no abrigo, entre mulheres que, em
sua visão, não sabiam criar os filhos, comiam de boca aberta no refeitório, gritavam e se vestiam
mal. O julgamento moral de Ayana com relação a Francine e às demais moradoras, assim como
os julgamentos destinados à própria Ayana, produzidos nos rumores, operavam, destarte, na
articulação entre as linguagens do gênero e da nação, aludindo ao que identifiquei no primeiro
capítulo como fronteiras civilizacionais. Fronteiras que localizavam a criação e a educação que
Francine reservava às filhas, assim como os modos tidos como pouco polidos das moradoras
da casa, sua suposta falta de ambição e boas maneiras, seus ruídos e cheiros, em um lugar de
atraso e barbárie. No “achar que é melhor do que todo mundo”, portanto, Ayana buscava
reposicionar-se em meio a relações de poder atravessadas por marcadores geográficos, raciais,
étnicos, de gênero e de classe. Ela buscava se distanciar de uma localização de sujeito pouco
vantajosa, marcada pelo sofrimento e pela precariedade. Não aceitava as regras, não aceitava o
trabalho, não aceitava menos e desdenhava de quem aceitava. Nos modos classificatórios
vigentes no abrigo, entretanto, tanto Ayana como Francine eram produzidas, igualmente,
refugiadas africanas. Localização que direcionava as intervenções administrativas, os cursos e
trabalhos oferecidos, as expectativas de futuro.
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A produção de sujeitos do sofrimento nas relações de assistência, nesse sentido,
estavam sendo atravessadas densamente pelo que Mahler e Pessar (2001) denominam
“geografias de poder marcadas por gênero”. Geografias que direcionavam também as
intervenções que se interessavam pela recuperação e pelo alívio desse sofrimento. Mahler e
Pessar utilizam o termo “geografias” (2001) para se referirem a como o gênero opera
simultaneamente em escalas espaciais e sociais por entre os espaços transnacionais. As autoras
se referem às escalas múltiplas nas quais e através das quais as relações de gênero são
reafirmadas e/ou reconfiguradas. É nesse sentido que as moradoras buscavam (re)negociar suas
posições de sujeito, atravessadas por categorias de gênero, raça, classe e nação, nas relações
interpessoais e administrativas dentro da casa. As práticas disciplinares do abrigo eram, assim,
centrais nessas negociações.
Ainda nem tinham chegado aos três meses de abrigamento e foi solicitado a Ayana
e Kito que cedessem suas vagas na casa. Kito então ainda trabalhava na empresa de reciclagem
e Ayana dava aulas de inglês por intermédio de uma ONG, cuja proposta consistia em
intermediar o encontro entre professores refugiados e alunos brasileiros. O trabalho de Kito
rendia um salário mínimo e o de Ayana nem isso, considerando que ela não tinha ainda uma
quantidade significativa de alunos particulares e tampouco o contrato com a ONG garantia
qualquer salário fixo. Foram os dois viver de aluguel em Artur Alvim, na zona leste, como
grande parte das pessoas que não tinham mais tempo no abrigo, em um quarto com banheiro
que ficava relativamente próximo ao metrô. Ayana passou então, após negociação com o padre
Bruno, a dar algumas de suas aulas em um lugar mais reservado da Missão Paz. Dispunha de
uma sala com um computador para si durante algumas horas, duas vezes por semana. Precisava,
entretanto, se deslocar desde a zona leste, o que se tornou inviável considerando que ganhava
muito pouco dinheiro e ainda tinha que pagar passagem de metrô. Pouco tempo depois, Kito
foi demitido, sob a justificativa de que uma crise econômica assolava o país. Nada poderia ser
feito, portanto, para manter seu emprego. A quebra da promessa do patrão foi um grande golpe
na confiança e esperança de Ayana e Kito. Ambos se perguntavam sobre o motivo de tantas
mentiras ditas “pelos brasileiros”. Kito sentiu-se lesado também por ter a impressão de que não
recebeu corretamente o dinheiro que lhe era devido.
Inconformados com a situação de desemprego e com a falta de documentos
permanentes, considerando que o seu processo no CONARE não andava, e também com a
necessidade de morar distante do centro, o que atrapalhava seus planos de dar aulas e de buscar
emprego, Ayana e Kito tiveram de refazer seus planos. Negando-se a seguir o conselho de
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Teresa e de todos os que repetiam que Ayana devia aceitar qualquer coisa, ela decidiu que não
valia mais a pena permanecer no Brasil. Pesava em sua decisão principalmente o fato de que
sua família seguia no Iêmen, e o perigo da fome e da guerra, assim como as chances de
recrutamento militar dos seus irmãos mais novos (da parte de qualquer dos lados do conflito)
eram muito grandes. Sem um salário fixo seria impossível mandar dinheiro para sua família.
Além disso, a solicitação de refúgio do casal não tinha caminhado, o que impossibilitava que
conseguissem a reunião familiar para os irmãos de Ayana, com os quais ela se preocupava
muito.
O mais importante nos planos de reconstrução de Ayana não era se inserir em um
mercado de trabalho por pouco dinheiro e sobreviver, já que, quando saiu do Iêmen, ela
carregava também a sua família. Se, na visão dos funcionários, ao recusar aceitar qualquer
emprego, Ayana estaria negando ou postergando sua autonomia, da perspectiva de Ayana esse
tipo de trabalho não lhe traria, automaticamente, nada que se assemelhasse a uma autonomia,
em especial considerando o que se passou com Kito quando da sua repentina demissão. Não
havia autonomia possível sem que ela cumprisse com suas obrigações de filha, tendo em vista
que a sua saída do Iêmen foi também um plano familiar. Ayana entendia que não era possível
alcançar uma solução individual para um sofrimento coletivo. Para um sofrimento que era,
simultaneamente, seu, da sua família, dos refugiados oromo, dos etíopes.
**********
Antes da viagem, Ayana precisou desapegar-se do pouco que juntou em São Paulo.
Ela e Kito seguiriam por terra e água até os Estados Unidos e era impossível caminhar com
grandes volumes. Livrou-se dos móveis da casa que tinha acabado de montar e de praticamente
todos os seus pertences pessoais e roupas, partindo com apenas uma pequena mochila, leve o
suficiente para não atrapalhar a caminhada. O que não pôde vender, ela deu, e foi assim que
me entregou uma sacola e uma mala de viagem com vários itens: “Pode doar aos outros, a quem
realmente precisa” – ela disse, antes de se despedir.
Ayana e Kito estavam prestes a percorrer um caminho muito difícil, de que tentei
inclusive dissuadi-los por mais de uma vez, quando irrompia em mim um forte desejo de
cuidado e de governo. Novamente, seguindo as pistas de Oliveira (2016), entendo que minha
preocupação inseria-se em maneiras de “fazer sofrer” de tal ou qual forma, de garantir que
Ayana lidaria com sua dor de outra maneira. Da maneira que eu considerava mais segura. Eu
queria bloquear, fazer parar aquela andança, desconsiderando o que Ayana me falou inúmeras
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vezes. Ela disse que não podia mais ficar, que a caminhada apresentava riscos, mas que o risco
maior era deixar-se fixar, ficar parada. O que não era possível era bancar o risco de seguir no
país porque sua família tinha fome e estava exposta à violência da guerra. Assim como ocorria
com Paulina, Ayana corria contra o tempo. O tempo era curto e a urgência exigia movimento,
exigia caminhar à frente dos processos burocráticos, que andavam muito devagar.
Ainda um tanto preocupada com a partida de Ayana, abri a mala que ela me deixou.
Ela seguiria viagem no dia seguinte bem cedo e tinha separado em uma sacola alguns presentes
destinados a mim. Uma echarpe preta estampada com rosas vermelhas enfeitadas por pequenos
pontos de luz dourada, um secador de cabelo sem o bico, uma camisa branca e elegante de
tecido fino, uma calça clara e justa que ela sempre usava e um sapato de salto baixo preto, um
pouco menor do que o meu pé. Havia várias outras peças de roupa na mala, a qual ela me
orientou a examinar para ver se algo me interessava. O que não me agradasse ou não me servisse
eu deveria encaminhar à Casa do Migrante, aos cuidados de Teresa. Essa foi também uma
orientação de Ayana.
Na semana seguinte, eu levaria as doações de Ayana até o abrigo, sabendo que ela
não tinha saído de lá assim tão contente. Consciente de seu sentimento de que não “pertencia”
àquele lugar, de que não era querida pelas demais moradoras e de que não estava entre as
“favoritas” de Teresa. Posteriormente, os objetos doados por ela passariam às mãos de outras
moradoras da casa, que os resgatariam de uma pequena sala com cheiro de mofo, poeira e traças,
sob supervisão de um “agente educacional”. Um dia, quase um ano antes da sua partida, Ayana
tinha feito o mesmo. Buscou dentre as várias roupas usadas e doadas alguma que lhe servisse.
Encontrou um casaco marrom de couro ecológico o qual quase nunca tirava do corpo. Casaco
que a abrigou nos dias de inverno, muito mais frios do que ela imaginara antes de chegar a São
Paulo. O casaco marrom estava lá, guardado na mala, e voltaria à prateleira da sala empoeirada.
Mesmo que tivesse a percepção de que outras moradoras eram privilegiadas e de que recebiam
mais ajuda, mais bens, mais tempo do que ela, Ayana, com seu gesto de caridade, agradecia o
teto e o cuidado que recebeu na casa. Gratidão expressa em objetos que um dia pertenceram a
ela e que então circulavam como substâncias (CARSTEN, 2004; PADOVANI, 2015) entre
pessoas, instituições e fronteiras.
Essas transações aludem ao trabalho de Marcel Mauss (2003) e às suas reflexões
sobre uma série de mecanismos de obrigação ativados a partir das dádivas que, por sua vez,
atuam preservando ou modificando as relações. Sabemos por Mauss (2003) que a coisa dada e
recebida não é inerte e que conserva algo do doador, estabelecendo vínculos entre pessoas e
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grupos. É assim que as transações envolvem, além da transferência material, também a
transferência das “qualidades morais” daqueles envolvidos nas trocas. As coisas dadas, na
concepção de Mauss, têm uma substância, uma virtude especial que faz com que sejam dadas
e retribuídas, algo a que se refere como a “força das coisas”. Na perspectiva de Strathern (2006),
entretanto, as coisas carregam justamente os fluxos das transações entre pessoas, indicando seu
posicionamento relacional. Ayana fez questão de pedir que eu entregasse as roupas e objetos à
coordenadora da casa, em mãos, com ênfase ao fato de que se tratavam de doações suas e com
palavras de “profundo agradecimento”. Eu performaria, assim, um agente da gratidão de Ayana.
Um “pivô”, para usar a expressão de Strathern (2006), o qual sustentava relações e facilitava o
trânsito de objetos e afetos 50.
Distintos trabalhos recorrem à dádiva como constructo analítico em suas críticas às
práticas assistenciais e humanitárias, apontando as características de interesse e hierarquia em
transações que se apresentam, em teoria, como desinteressadas e voluntárias. Essas análises se
utilizam da metáfora do próprio refúgio como dádiva, um presente que demanda retribuição51.
Apresento aqui uma discussão distinta, a qual, ainda que se refira a formas de gratidão e
retribuição inscritas nas trocas, propõe prestar atenção a essas transações a partir de uma
perspectiva mais cotidiana, na troca de bens materiais que circulam entre pessoas e
organizações caritativas. Considero as vantagens da dádiva como constructo analítico, em sua
potência de ultrapassar as posições de desvantagem dos sujeitos e as demandas por retribuição
na forma de uma gratidão nunca suficiente. Penso nessas transações menos como trocas entre
sujeitos que ocupam posições fixas de doadores/receptores/refugiados/funcionários e mais em
como essas posições são definidas nas distintas transações e relações.

50

Em O Gênero da Dádiva, Strathern (2006) utiliza a expressão para situar o agente nas transações melanésias.
Ela recusa a imagem de um “agente ativo no centro criativo de relações”, concebendo-o como um “pivô” ou “ponto
de inflexão”, ou seja, como alguém que “a partir de seu próprio ponto de vista, age tendo em mente um outrem”
(STRATHERN, 2006, p. 399). Esse agente aparece ainda como um transformador, no sentido de que é capaz de
metamorfosear um tipo de pessoa em outro. Strathern contrasta o agente da dádiva com o agente da mercadoria,
apontando que, na perspectiva da mercadoria, um sujeito age sobre o outro como seu objeto, diferente de uma
relação em que um sujeito age tendo outro sujeito como referência.
51
Dentre esses trabalhos, destaco a análise de Carolina Moulin (2009), que trata da própria concessão do refúgio
como uma dádiva ou um “presente-refúgio” que reproduz hierarquias e “coloca os refugiados em uma posição de
subordinação e dependência” (MOULIN, 2009, p. 13). Já para Sonia Hamid (2012), a “dádiva-refúgio” se presta
a garantir “hegemonias regionais e globais”, produzindo vínculos entre os países e a “comunidade internacional”
(p. 110). Também Àngela Facundo (2014), referindo-se aos programas de reassentamento, enxerga a oferta desse
bem pelo governo brasileiro a determinados indivíduos como uma “oferenda de salvação inestimável” (2014,
p.151), em que os sujeitos se inserem em uma relação de reciprocidade de difícil retribuição, a qual deve se
manifestar em gratidão e obediência ao estado que os acolheu.
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As trocas de objetos/substâncias nas transações caritativas estão implicadas também
na

produção

de

sujeitos

do

sofrimento,

atuando

por

meio

de

processos

de

separação/diferenciação (STRATHERN, 2006). Em diálogo com Janet Carsten (2004), Natália
Padovani (2015), em sua tese de doutorado, chama a atenção para a forma como as trocas de
substâncias, concretizadas através das relações, “transformam e produzem sujeitos” (p. 21) nas
transações que se fazem dentro e fora das prisões femininas de São Paulo e Barcelona. Minha
utilização da substância nesta análise vai justamente nesse sentido. O uso da substância aqui
decorre da intenção de destacar os aspectos simbólicos e materiais da troca de objetos e bens
entre domínios distintos e, principalmente, sua capacidade de fazer, sustentar e, principalmente,
modificar relações afetivo-institucionais. Relações transfiguradas, seguindo as pistas de Carsten
(2004), na transformação entre corpos, objetos e afetos, a qual permite que Ayana recupere uma
posição de sujeito no abrigo a partir dessas trocas, mesmo estando já bem longe em sua jornada
rumo aos Estados Unidos.
Assim, os itens que participavam no circuito afetivo (COLE; GROES, 2016)
acionado por Ayana, reposicionaram-na na relação institucional. O casaco, o sapato e os lenços
coloridos carregavam algo dela, eram parte de seu trabalho de reconstrução, de revalorização
de seu posicionamento no mercado humanitário. Através desses bens eram tecidas as regulações
no cotidiano do abrigamento, a partir de sua distribuição enquanto recompensa, da sua
circulação entre moradoras, da autoridade que se tinha ou não para fazer a sua distribuição. Se
um dia havia recebido, Ayana então doava, ocupando o lugar moral que sempre negociou na
Missão Paz e que tinha como seu desde que saiu do campo de refugiados no Iêmen. Era através
do casaco de couro ecológico, do sapato preto de salto baixo e dos vários lenços coloridos que
Ayana podia ajudar. No ritual da troca, ela não era mais receptora, mas agente da caridade.
Suas camisas, calças, lenços e sapatos tornavam-se itens destinados a aliviar o sofrimento de
migrantes e refugiadas, sustentando relações institucionais caritativas. Assim, a partir dos
fluxos dos bens de salvação instituídos pela própria estrutura humanitária é que Ayana
renegociava as configurações das relações de poder – similarmente às trocas mercantis
sustentadas por sua mãe no campo de refugiados.
Por fim, no tópico seguinte, retomo um importante ponto nesta análise. Inspirada
pela discussão apresentada por Oliveira et al. (2020) aprofundo a reflexão sobre o modo como
estamos, com nossas pesquisas, participando da produção de sujeitos do sofrimento e da
vulnerabilidade, e, assim, direcionando essas intervenções. Resgato uma visita ao abrigo a

164

convite da angolana Dora, em um momento em que eu já não estava mais frequentando a Casa
do Migrante regularmente.

3.4. Desfecho: sobre querer saber muitas coisas

Era uma tarde de janeiro e a casa estava praticamente vazia. Moradores nas ruas,
portas dos quartos fechadas e os corredores, escuros. Deduzi que Dora pudesse estar na cozinha,
parte da casa em que ela se sentia mais à vontade durante os meses em que viveu por lá. As
luzes do refeitório também estavam apagadas, mas no fogão uma panela de pressão apitava bem
alto. Entrei e avistei Joelma, uma das cozinheiras da manhã, que respondeu ao meu “boa tarde”
com um olhar desconfiado. Dora estava sentada na mesa ao fundo, de frente para o jardim,
descascando batatas. Não a via fazia muito tempo. Ela tinha estourado os seus três meses de
permanência na casa, e o estendido em mais algumas semanas, quando saiu para alugar uma
casa no Ipiranga. Dora visitava o abrigo esporadicamente para rever os funcionários e outros
moradores com quem adquiriu proximidade. Abraçamo-nos e vi que ela estava grávida
novamente. Isadora ia ganhar uma irmãzinha.
Notei, então, que uma mulher estava sentada na outra ponta da mesa. Dora me
apresentou: “Essa é a Jully”. A moça, também angolana, era Muxima. Ela morou no abrigo
com seus três filhos. Foi embora poucos dias depois da chegada de Dora. “Você trabalha aqui?”
– Muxima perguntou. Esclareci que não, que era pesquisadora e escrevia um trabalho sobre
refúgio. Dora me encarou espantada: “Pesquisadora? Achei que você fosse da Polícia Federal”.
Era a minha vez de me espantar. Desde o nosso primeiro encontro, há mais de dois anos, me
apresentei a Dora como pesquisadora. Passado o susto, achei graça e perguntei a Dora por que
ela achou que eu era da Polícia Federal. Acaso parecia ser da polícia? “Não” – Ela respondeu,
com naturalidade – “é porque você quer sempre saber muitas coisas”. Desconfortável com
minha postura policialesca, prontifiquei-me a ajudar no corte das batatas, esperando que, assim,
Joelma não me enxotasse tão cedo da cozinha e da socialização. Depois da resposta de Dora,
não perguntei mais nada que não tivesse relação com a preparação do almoço.
**********
Naquela manhã, enquanto cortávamos batatas, Dora me identificava como uma das
pessoas que querem saber muitas coisas. Muitas coisas sobre ela, sobre sua família, sobre sua
chegada a São Paulo, sobre seus motivos, relações e planos. Passado o desconforto de ser,
naquele momento, “confundida” com a polícia, ponderei as razões daquela identificação.
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Seríamos, eu e Polícia Federal, figuras que ocupam posicionamentos semelhantes, na visão de
Dora? Em que aspecto o meu querer saber, que julguei ser tão distinto, aproximava-se do
querer saber da polícia e dos demais funcionários estatais ou mesmo das organizações
humanitárias? Em articulação às discussões anteriores deste capítulo: de que maneira a
autoridade do querer saber e a obrigatoriedade de entregar narrativas de si nos posicionava
diferencialmente, a mim, a Dora e aos funcionários que a interpelavam?
George Simmel, em seu ensaio A sociologia do segredo e das sociedades secretas
(2009), chama a atenção para a apreensão recíproca que as apresentações pressupõem. O
sociólogo aponta que, apesar de parecerem partir de uma forma vazia, as relações repousam na
pré-condição de que as pessoas conheçam alguma coisa, por mais elementar que seja, umas
sobre as outras. Nesse sentido, o conhecer, ou a concepção que as pessoas têm das demais e
que existe já nas apresentações, parte das relações prévias que as constituem. Esse
conhecimento, na análise de Simmel, forma-se a partir de fragmentos, ou seja, com base no que
a outra pessoa permite que dela se observe, assim como de suas relações, no limite de seu
posicionamento.
Os fragmentos de mim conhecidos por Dora se faziam ver principalmente nas
relações que construí no campo etnográfico, em duas instituições muito conhecidas por ela: a
Casa do Migrante e o CONARE. Naquele mesmo abrigo em que cortávamos batatas, uma das
primeiras organizações a que Dora teve acesso quando chegou a São Paulo, engatávamos longas
conversas sobre seu cotidiano e sobre as dificuldades pelas quais ela passava na cidade. As
conversas com Dora aconteciam no pátio central, na lavanderia, no refeitório, nos bagageiros
em que ela guardava seus pertences ou quando nos sentávamos na cama do quarto que ela
dividia com sua filha Isadora e mais cinco mulheres. Eu a acompanhava também em algumas
das suas visitas ao Poupatempo, ao posto de saúde, à sede da PF ou, eventualmente, quando ia
buscar Isadora na escola. Dora sabia também que, naquele momento, eu exercia a função de
voluntária no CONARE, a instituição responsável por decidir se ela seria ou não reconhecida
como refugiada, se teria ou não seus documentos. Dora observava e sabia também que a minha
relação com Teresa, a coordenadora, assim como com outros funcionários da Missão Paz, era
de alguma proximidade.
Dora sabia do meu desejo de saber muitas coisas. Das perguntas, das curiosidades,
da vontade de ouvir, de conversar. Desejo este que era, por vezes, instrumentalizado por ela em
interesse próprio, como, por exemplo, nos momentos em que me convidava para acompanhala nas repartições públicas, me contava sobre suas dificuldades na obtenção de documentos,
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pedia orientações sobre a burocracia do refúgio ou me consultava para saber informações sobre
o seu processo. A minha circulação no escritório da coordenação da Casa do Migrante, assim
como as tarefas de que Teresa me incumbia ou que eu me oferecia para fazer eram também
importantes indicativos de uma proximidade institucional, certamente não ignoradas por Dora.
Teresa, ciente da minha vontade de saber muitas coisas, me encarregava de algumas tarefas
como, por exemplo, a de conversar com alguns moradores com os quais havia alguma barreira
linguística, ou ainda de “investigar” aqueles que se recusavam a ceder informações sobre si
mesmos (ver capítulo 2).
O meu desejo de saber muitas coisas representava o que Dora sabia previamente
sobre mim, com base nos fragmentos que eu permitia que ela acessasse. Isso porque, se são as
relações que nos diferenciam e nos fazem pessoa (STRATHERN, 2006), era o mapeamento das
minhas relações por Dora que me colocava, aos seus olhos, mais próxima da coordenação e dos
funcionários do que dos moradores. Ela me identificava justamente com base na minha eventual
autoridade de produzir identificações. Na troca de informações, aspecto essencial das nossas
interações, o desejo de obter essas informações expunha nossos interesses diferenciais e me
aproximava, em sua visão, da polícia. Dora sabia que eu estava autorizada, até certo ponto, a
auxiliar na produção de determinados diagnósticos, a identificar determinados moradores, a
dizer quem eles eram e quais eram as causas do seu sofrimento.
Assim, Dora me identificava como “Polícia Federal” também com base em seu
mapeamento das minhas relações no abrigo, de vínculos a partir dos quais ela supunha lealdades
e posicionamentos. Da proximidade com a coordenação, da entrada livre no escritório e no
Centro de Estudos Migratórios, do acesso aos padres e das conversas com as assistentes sociais
e psicólogas. Mas Dora me identificava também por meu pertencimento nacional e localização
racial: eu era uma brasileira branca que circulava nas dependências de um abrigo em que
residiam naquele momento, majoritariamente, africanas/os negras/os e em que trabalhavam e
voluntariavam, também predominantemente, brasileiras brancas. Eu era a brasileira branca
que carregava um caderninho amarelo a tiracolo, em que escrevia com frequência após as
nossas conversas no abrigo e andanças pela cidade. Dora me identificava, portanto, tanto a partir
das minhas relações, lealdades e localizações raciais e nacionais, quanto pelo querer saber
alinhavado a nossos posicionamentos diferenciais.
Ora, qual seria, na percepção de Dora, a localização de alguém que perguntava
sobre a sua vida a partir de um posicionamento profissional, que a acessava através de uma
instituição, que a escrevia, gravava e acompanhava, sempre perguntando sobre os seus
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sofrimentos? O querer saber muitas coisas atravessava as práticas de dezenas de pesquisadoras,
psicólogas, assistentes sociais, padres, policiais e funcionárias do governo, ONGs e agências
internacionais, todas interessadas nos motivos pelos quais Dora teria saído de Angola, nos por
quês de ter escolhido o Brasil, no sofrimento que, supunha-se, perseguia-a através das
fronteiras. Dora me localizava não a partir de um vazio, mas da expertise que adquiriu em
interações institucionais, entrevistas e conversas com pessoas de funções e interesses diversos
desde que chegou a São Paulo. Ela me localizava dentre aqueles que tinham por ofício localizála, com o objetivo de conceder ou negar direitos e benefícios. De documentá-la, de renovar seu
protocolo, de fornecer-lhe um sabonete, um absorvente ou mais dias de permanência, de julgar
se tinha direito ou não de permanecer regularmente no país.
Minhas interações com Dora, assim como as interações de Teresa e da estagiária
Lorena com Paulina, Maribel e Ayana, eram atravessadas por processos de produção de
diferenças, por negociações e agências que se manifestavam na recusa mesma de fornecer
informações a quem queria saber muitas coisas, ou mesmo do seu fornecimento apenas em
condições muito específicas. Era assim que Paulina nunca tinha tempo para falar de si, ou
melhor dizendo, não queria perder tempo com quem queria saber, mas nunca entendia,
revelando muito com seu silêncio. Da mesma forma, Maribel decidia “dar um tempo”,
desafiando as vozes que diziam saber muitas coisas a partir de um diagnóstico sobre o seu
sofrimento e sua “loucura”.
Mas essas negociações eram também parte da minha relação com Dora, Maribel,
Paulina e Ayana, e das nossas tentativas de estabelecer vínculos, limites e confiança. Meu
espanto por ser identificada como Polícia Federal por Dora tinha ligação, em certo sentido, com
o fato de ter estabelecido com ela uma relação que ultrapassava os muros da Casa do Migrante.
De ter conhecido sua casa e de ter ido junto com ela buscar Isadora na escola. Isso porque, em
minha visão, “Polícia Federal” era uma identificação que não comportava a existência de
relações de confiança para uma solicitante de refúgio. Uma interação que trazia a marca de um
encontro burocrático violento que tinha início nas longas filas no prédio da PF, no
preenchimento de formulários e na produção de expedientes e documentos de expulsão e de
deportação. Faltava-me, então, a perspicácia de entender que o querer saber muitas coisas me
colocava também em uma localização de acesso perante Dora. Um acesso tanto a informações
como a pessoas e procedimentos. Uma possível ponte entre a sua solicitação e aqueles que a
podiam deferir ou negar, assim como uma ponte entre as suas demandas e o acesso a direitos e
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recursos, tudo isso por meio das informações que eu acessava em decorrência do meu
posicionamento e dos modos de autoridade correspondentes a quem quer saber muitas coisas.
De outro modo, também os objetos doados por Ayana dão algumas dicas na direção
de uma reflexão sobre essas negociações. Esses bens eram parte dos circuitos (COLE; GROES,
2016) que energizavam os nossos vínculos uma com a outra e também com os funcionários e
demais moradores da Casa do Migrante. Objetos que carregavam também o meu
posicionamento na casa e as relações que tecia com os funcionários, com a coordenadora e com
as moradoras. Dobrados com cuidado e depositados dentro de uma sacola branca, separados
dos demais itens a serem doados, Ayana, afinal, fazia também uma doação a mim. Presentes
que um dia tinham coberto o seu corpo, secado seus cabelos, envolvido seus pés. Itens que
diziam algo sobre os esforços de definição da nossa relação. Sobre todas as vezes em que tentei
ligar o gravador e Ayana não permitiu, afirmando que estava falando aquilo para mim “como
amiga”, ou quando, finalmente, concordou em falar sobre sua vida “em retribuição” à nossa
amizade.
As vinculações entre afetos e trocas materiais, nesse aspecto, assumiam também
um papel central nessas negociações. Adriana Piscitelli (2008, 2011, 2013) chama a atenção
para as assimetrias que perpassam essas transações, as quais envolvem não necessariamente
apenas objetos e dinheiro, mas também outros benefícios, criando obrigações e vínculos. A
noção da ajuda assume sentidos específicos quando a coordenadora do abrigo distribui itens de
higiene pessoal para alguns moradores e nega a outros, ou ainda quando permite que Maribel
retorne ao abrigo após se ausentar ou que Paulina permaneça mais tempo. As doações de Ayana,
nesse aspecto, não a reposicionavam apenas perante a instituição, mas também junto a mim.
Eu, tanto “amiga” como “pesquisadora” era uma dentre outras tantas pessoas que escreviam
seu sofrimento, em meu caderninho amarelo. Era uma dentre tantas outras que ajudavam. A
sacola de roupas usadas era também uma forma de negociar nossas localizações institucionais
e afetivas.
Assim, se, por um lado, a doação de Ayana pode ser pensada a partir do constructo
analítico da dádiva, como uma obrigação moral de retribuir, por outro, pensar os objetos como
substâncias que fluem nas relações, transformando refugiada, receptáculo da caridade, em
doadora, permite ressignificar posicionamentos sustentados partir da figura da ajuda. Na
decisão de desistir do processo, de novamente atravessar fronteiras e abrir mão desses objetos,
Ayana busca se refazer. Busca reocupar o lugar que havia conquistado para si nos fluxos da
ajuda humanitária e que era insistentemente negado desde sua chegada a São Paulo. É assim
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que a doação não é o efeito de uma desistência, mas um ato de restituição desse posicionamento
e de regeneração moral.
**********
Apresentei, ao longo deste capítulo, distintas intervenções implicadas na produção
de um sujeito da assistência que deve disciplinar-se e contentar-se com pouco. Por vezes,
descrevi uma determinada resistência na realização de tarefas, assim como conflitos referentes
às expectativas sobre o que é melhor ou necessário nos processos de regeneração. Narrei ainda
algumas maneiras pelas quais as moradoras buscavam driblar as soluções institucionais e
retomar suas próprias soluções, fossem elas evitar compartilhar suas histórias de sofrimento
com quem quer saber muitas coisas, “pular de abrigo em abrigo”, ir embora do país, trabalhar
duro ou buscar uma maneira de se refazer como sujeito através da negociação dos seus
posicionamentos diferenciais. Apontei ainda que, em distintos momentos, os projetos de alívio
desse sofrimento faziam também sofrer, seja no que se refere à pouca flexibilidade das normas
ou à demora na conclusão de processos burocráticos.
Era a partir das regulações que as pessoas se movimentavam no abrigo, buscando
maneiras de reconstruir suas vidas, em curto e longo prazo. Uma reconstrução que nem sempre
passava por grandes feitos ou superações, mas no sentido de que mesmo em contextos de dor e
sofrimento, as pessoas continuavam buscando maneiras de viver, de perseguir seus planos
migratórios, profissionais e afetivos, reposicionando-se em e a partir dos mercados
humanitários.
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PARTE II
PAPÉIS, RITMOS E ESPERAS

Chara estava em casa, desfrutando do seu dia de folga, quando recebeu uma
mensagem do CONARE através de um aplicativo de mensagens. A etíope, solicitante de refúgio
já há mais de dois anos, nada entendeu daquilo o que leu. Após mostrar a mensagem à vizinha,
compreendeu que finalmente estava sendo chamada para a entrevista no Comitê – passo
obrigatório para que tivesse sua solicitação apreciada e, em caso de resposta positiva,
conseguisse seus documentos de regularização. No dia e horário que constavam na notificação,
Chara pediu um período de folga no emprego. Ela trabalhava, então, como doméstica, e não foi
fácil conseguir aquelas horas para comparecer ao escritório. Chara morava em um bairro
distante do centro da cidade, na zona leste, e acordou cedo para não se atrasar.
Ao chegar ao escritório do CONARE, Chara foi questionada se havia levado uma
intérprete. Ela ainda estava aprendendo o português, falava o amárico e entendia bem o árabe
que, entretanto, não era sua primeira língua. Falava também um pouco de inglês. Respondeu
que não tinha quem pudesse traduzir, estava sozinha, mas poderia, talvez, fazer a entrevista em
português. A funcionária negou essa possibilidade, considerando que era extremamente
necessário que Chara compreendesse todas as perguntas muito bem, sem qualquer confusão ou
ruído. Questionada se seria possível retornar outro dia com alguma amiga ou conhecida que
pudesse exercer o papel de intérprete, ela negou. Assim como Chara, suas amigas etíopes
também não dominavam o português, inglês ou árabe a ponto de fazer um trabalho de tradução.
Além do mais, seria complicado pedir que as amigas faltassem ao trabalho no meio da semana.
Com a falta de resolução do impasse, a funcionária despediu-se de Chara dizendo
que sentia muito e que se encarregaria de arranjar um tradutor, visto a sua “situação difícil”.
Disse ainda que ficaria com seu telefone e entraria em contato tão logo conseguisse um
intérprete voluntário, após o que a entrevista seria feita. Mais de um ano depois, Chara ainda
aguardava contato para a remarcação. Acabou indo embora do país sem ter conseguido seus
documentos e sem ter recebido qualquer retorno sobre o processo.
Nesta segunda parte da tese, abordo os processos administrativos em seus tempos e
esperas. Sigo interações que se desenrolam nos guichês da Polícia Federal e no escritório do
Comitê Nacional para os Refugiados, na cidade de São Paulo. Nas páginas seguintes, reflito
sobre as produções de arbitrariedades (GUPTA, 2012) que atravessam as práticas de Estado
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através da análise dos tempos e dos ritmos de gestão (FACUNDO, 2014; FREIRE, 2019;
VIANNA, 2015), assim como da imposição de esperas e urgências às pessoas que buscam
regularizar-se no país a partir do reconhecimento da sua condição de refugiadas. Prossigo,
assim, analisando as “soluções administrativas” (VIANNA, 2002a) encontradas para se lidar
com as crises e precariedades de que falei na primeira parte da tese, desta vez na esfera da
atuação estatal e das suas políticas migratórias. Soluções dentre as quais se incluem a própria
abertura de um escritório do CONARE em São Paulo, como também as práticas cotidianas de
resolução dos processos.
Os dados que apresento nos dois capítulos seguintes, têm origem não apenas no
acompanhamento dos trânsitos de pessoas entre instituições durante todo o período da pesquisa,
mas também em entrevistas realizadas com funcionários dos escritórios de São Paulo e de
Brasília do CONARE, nos primeiros meses do ano de 2018. Um importante aspecto relativo à
minha inserção em campo é que tive a oportunidade de exercer atividades de voluntariado no
escritório do CONARE em São Paulo por quase um ano. Trago essa informação como mais do
que apenas uma observação metodológica, mas como um dado a ser esmiuçado ao longo da
análise. Fui sujeito de Estado também “do outro lado do balcão” (LUGONES, 2009), o que,
sem dúvidas, trouxe desafios que não são novos nas pesquisas com as instituições ditas de
Estado.
No que se refere a esses desafios, Castilho, Souza Lima e Teixeira (2014), em
diálogo com a perspectiva de Laura Nader (1972) e com o que a autora nomeou studying up,
percorrem situações em que a balança das relações de poder pende positivamente para os grupos
estudados frente à pesquisadora, ou ainda em que a pesquisadora se encontra inserida nessas
dinâmicas de poder por sua posição profissional ou por um envolvimento em que toma parte
nos processos sociais da etnografia. Uma observação valiosa é que, muitas vezes, são
justamente essas possibilidades de inserção profissional que permitem que se desenvolva um
interesse de pesquisa ou mesmo de que derivam as possibilidades de realização das etnografias.
São contextos em que as pesquisas foram feitas, portanto, não precisamente “abaixo”, mas
“entre”. Em que as negociações de acesso, das interpretações e dos engajamentos são uma
constante. Mas o central dessas reflexões é o que elas possibilitam para as análises, ou seja, um
questionamento dos limites das práticas de poder estatais ou do que se entende por Estado.
Ainda que o voluntariado entre nesta parte da tese como um objeto da análise, é
importante destacar que não utilizo ou cito no trabalho qualquer informação ou documento tido
como confidencial e/ou pessoal daqueles com quem tive contato durante as atividades que
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exerci no escritório, sejam solicitantes, refugiadas ou funcionárias. Não interpelei também, com
fins de pesquisa, aquelas/es que buscavam o escritório para atendimento. Já com relação aos
funcionários, que souberam do objetivo da tese e de minha posição de pesquisadora desde o
início das atividades de voluntariado, entrevistei-os com a sua anuência e a de duas pessoas que
exerceram a função de coordenadoras do CONARE em distintos momentos.
Sobre esse aspecto, fui aconselhada pelos próprios funcionários a encaminhar um
e-mail à Coordenação-Geral do Comitê, em Brasília, formalizando o meu desejo de fazer as
entrevistas. Ainda que não tivesse sido solicitado, anexei meu projeto de pesquisa e um termo
de consentimento a ser assinado pelos entrevistados e por mim. Buscava, assim, alguma
maneira de formalizar a solicitação, considerando o meu entendimento sobre como funcionam
as instituições estatais, suas burocracias e os tortuosos labirintos que levariam a informações
“internas” ou “sigilosas”. Reflito mais à frente sobre essas crenças e expectativas, sustentadas
por minha posição de “sujeito de Estado” (LUGONES, 2009) já socializado no contato
cotidiano com a chamada administração pública e por experiências de pesquisa anteriores. O
que vale citar agora é que os procedimentos em que apostei foram justamente aqueles indicados
pelos funcionários do CONARE. Funcionários que não tinham conhecimento de nenhuma outra
maneira de oficializar a relação de pesquisa, seja através de comitê de ética ou de algum
procedimento interno específico. Assim, todos concordaram que bastaria a autorização da
coordenação por mensagem eletrônica. Os únicos documentos impressos nessa negociação
foram os termos de consentimento, produzidos por minha própria iniciativa e com base na
minha crença nesses documentos como instrumentos eficazes de proteção aos envolvidos na
pesquisa52.
De qualquer forma, não foi a garantia de um termo de consentimento o que permitiu
que me fosse concedida autorização para a realização das entrevistas. Antes, o que as
possibilitou foi a “fiança moral” (NADAI, 2018, p.14 ) dos funcionários e uma certa noção de
“confiança” transmitida durante o período de voluntariado. Assim que entrei em contato com a
coordenação solicitando entrevistar os funcionários, tive notícia de um e-mail encaminhado a
todos, o qual inquiria sobre se eu era de fato “uma pessoa de confiança”. Os funcionários
afiançaram que sim, que eu havia até então feito um “bom trabalho” “ajudando” no escritório,
ao que as entrevistas seriam uma espécie de contrapartida. Cito esse episódio para demonstrar
52

Vale citar que, assim como não houve manifestação dos entrevistados ou coordenadores com relação à
necessidade desse documento, tampouco houve qualquer resistência em assiná-lo ou questionamento quanto ao
seu conteúdo. Nos termos constava uma breve explicação sobre a pesquisa, algumas linhas sobre o meu
compromisso para com a proteção das identidades dos entrevistados e meus dados de contato.
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o peso das relações pessoais e profissionais no que se refere à pesquisa nas instâncias ditas
estatais. Sem a aproximação prévia a partir do voluntariado, sem uma certa afeição
desenvolvida no cotidiano do escritório e sem que fizesse “um bom trabalho”, posso afirmar
que não teria sido possível fazer as entrevistas, as quais busquei realizar de outros modos muitas
vezes antes. Enfatizo que a necessidade de investigação sobre a minha idoneidade advinha do
fato de que o coordenador, alocado em Brasília, nunca havia me visto anteriormente e nem
tinha ideia de quem eu era (PEIRANO, 2011). Distâncias que, como aponto mais à frente,
desempenhavam um papel central nos processos de gestão dos trabalhos e na dinâmica entre os
escritórios do CONARE, impondo um ritmo específico às resoluções.
No capítulo 4, abordo essas administrações a partir de entrevistas feitas com os
funcionários e com a coordenação do Comitê. Nele, justaponho os processos de sigilo das
informações, a que fui enredada durante o voluntariado, aos processos de gestão dos tempos no
CONARE. Analiso, ainda, distintas soluções implementadas com o objetivo de lidar com as
crises, “diminuir o passivo” das solicitações de refúgio, e de fazer andar a “máquina pública” a
partir da gestão dos ritmos de decisão dos processos. Percorro os atendimentos no escritório do
Comitê e as relações entre instâncias de gestão e decisão produzidas, ao mesmo tempo, como
distintas e como uma unidade coerente. Instâncias cuja relação se dava a partir de uma distância
interposta ao fazer cotidiano, possibilitando que os trabalhos fossem feitos apesar e através das
precariedades estruturais, da falta de recursos, das crises e da crescente demanda. O capítulo
lança luz às atividades administrativas, ao proceder dos atendimentos, aos trabalhos de pesquisa
e de elegibilidade através dos quais o CONARE cumpria com suas atribuições ordinárias,
encaminhava e delegava, fornecia respostas e justificativas para as morosidades de cada uma
das etapas dos processos e resolvia casos. Resoluções que levavam a decisões, mas que podiam
significar também não decidir tão cedo, postergando tal ou qual processo indefinidamente.
Já no capítulo 5, abordo as andanças de solicitantes e refugiadas por entre
escritórios, guichês de atendimento, filas e salas dos prédios estatais. Reflito sobre a
justaposição entre os processos de produção de fronteiras e os processos de ilegibilidade (DAS,
2007) e arbitrariedade estatal no cotidiano dos trabalhos da PF e do CONARE. Percorro,
ademais, os processos de documentação, em seu andar arrastado, que arrasta também as
demandantes entre instituições e organizações, enredando-as à força centrípeta das
documentações e imaginações de Estado. Uma gestão de tempos e ritmos que produz e atualiza
fronteiras e Estado no cotidiano. No quinto capítulo, os ritmos e esperas que apresento no
capítulo 4 ganham as cores, dores e agências de personagens que fazem e lutam a partir dessas
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esperas. Pessoas que creem e reforçam seus desejos de e pelo Estado (VIANNA;
LOWENKRON, 2018a) ao mesmo tempo em que aprendem a desacreditá-lo.
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CAPÍTULO 4
Modos e ritmos de administrar

Saindo da Paróquia Nossa Senhora da Paz e cruzando por baixo o viaduto do
Glicério em direção ao Cambuci, a caminhada era de pouco menos de 1 km até a rua Otto de
Alencar. Ali ficava o único escritório do CONARE na cidade de São Paulo e todos os
solicitantes de refúgio deviam acompanhar seus processos e fazer suas entrevistas de
elegibilidade naquele endereço. Muitas das moradoras da Casa do Migrante não gostavam de
fazer o trajeto a pé, por baixo do viaduto escuro e estigmatizado pelos perigos narrados a mim
pela dona Evelina, a funcionária da Missão Paz que apresentei no primeiro capítulo e que não
esperava mais ônibus sozinha em frente ao viaduto.
O CONARE funcionava em salas cedidas pela Prefeitura de São Paulo, na sede do
Centro Público de Direitos Humanos e Economia Solidária. O complexo de prédios da
prefeitura ocupava parte significativa do quarteirão. Um quintal com árvores altas circundava
o sobrado antigo, cercado por um muro repleto de grafites coloridos e arame farpado ao longo
de toda a sua extensão. O sobrado conectava-se a outro prédio apensado, um grande galpão que
contava com algumas pequenas salas separadas por divisórias, em que funcionários da
prefeitura trabalhavam53.
O escritório foi inaugurado em 2015, ano em que se firmou um termo de
Cooperação Técnica entre a então Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania (SNJC) do
Ministério da Justiça, órgão a que o CONARE estava subordinado, e a Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), por meio de sua Coordenação de Políticas para
Migrantes (CPMig). O mesmo tipo de parceria foi feito quando da abertura de um escritório em
Porto Alegre, a partir de um termo de execução com o Instituto Federal e também no Rio de
Janeiro, quando se utilizou a estrutura do arquivo nacional. Esses “arranjos” – como foram
descritos a mim por uma funcionária, eram a maneira encontrada para a “viabilização de
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Assim como ocorria nos arredores da região do Glicério, a presença de várias fábricas no Cambuci nas primeiras
décadas após o surgimento do bairro, em princípios dos anos de 1900, moldou a cara do lugar. Os sobrados
espaçosos e os imensos galpões fabris, assim como a presença de trabalhadores migrantes, conferem certa sensação
de contiguidade ao antigo caminho do mar. Com a debandada das fábricas, a partir da década de 1970,
permaneceram no Cambuci algumas das grandes estruturas das gráficas, galpões e sobrados espaçosos ou das
pequenas casas da década de 1950, muitas dessas transformadas em residências coletivas ou pontos comerciais. O
sobrado que abrigava o CONARE, antes de ser Centro Público, já foi também endereço da Gráfica Municipal, que
ocupou o grande galpão apensado ao sobrado entre a década de 1940 e o ano de 2005, quando foi desativada. No
local, a preservação de algumas máquinas e documentos remanescentes transformou a estrutura no Museu da
Gráfica Municipal.
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escritórios” em outras cidades, considerando a “limitação orçamentária” do CONARE e a
inexistência de “disponibilidade de espaço físico” do MJ nessas localidades, ou seja,
considerando-se a crise econômica que atravessava a administração pública já naquele
momento.
No mesmo sobrado do Cambuci funcionava, desde 2013, a chamada Incubadora de
Projetos Sociais. No prédio de trás, o Polo Cultural da Terceira Idade oferecia atividades e
oficinas para idosos. Era assim que o CONARE dividia o complexo com outros projetos e
funcionários, com exposições, com máquinas da antiga Gráfica Municipal, com oficinas para
idosos que faziam tai chi logo cedo ou aprendiam a costurar. Os usuários desses serviços
costumavam entrar por outra porta, na lateral do edifício, e quase nunca cruzavam com os que
buscavam atendimento no Comitê, que entravam pelo “Portão 1”. Tampouco os solicitantes e
refugiados que buscavam atendimento circulavam para além do hall do sobrado, com exceção
de quando necessitavam usar o banheiro ou beber água.
Atravessando o portão gradeado e o quintal via-se a porta de acesso ao sobrado,
aberta em todo o horário de atendimento, ou seja, das 8 da manhã às 17 horas. Do portão frontal
era possível avistar uma faixa que dizia que ali funcionava o “Centro Público de Direitos
Humanos” e também uma placa, de leitura um tanto difícil, que indicava os serviços ativos no
prédio. Os caracteres que formavam o nome do CONARE pareciam uma espécie de adesivo
colado em cima da placa, de cores e fontes diferentes, um improviso que se via e que se dizia
improviso, que não fazia nem esforço para se esconder, para performar o que Navaro-Yashin
(2007) chama de “faz-de-conta” do Estado. O fato é que não apenas a placa, mas o prédio
inteiro gritava improviso. A configuração do sobrado em nada recordava os prédios comumente
ocupados por outras repartições do judiciário, como a Defensoria Pública, por exemplo, em que
eram realizadas as entrevistas de elegibilidade anteriormente à existência do escritório do
Cambuci54. O sobrado, apesar de grande, conservava uma aura doméstica, talvez porque
mantivesse sua estrutura interna original e o piso de tacos de madeira, não obstante a presença
de divisórias de repartição instaladas em distintos cômodos.
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Antes da abertura do escritório, as entrevistas com solicitantes de refúgio eram realizadas pelos oficiais na sede
da DPU, na Consolação, em um ponto de maior circulação de pessoas da região central de São Paulo, próximo à
Avenida Paulista. Em conversas com solicitantes, estes apontaram que o prédio da DPU era de acesso
consideravelmente mais fácil do que o sobrado do Cambuci, bairro que dispõe de uma malha de ônibus mais
limitada e que não tem estação de metrô. Apontava-se, entretanto, que era importante centralizar as entrevistas em
um prédio próprio, o que se viabilizou a partir da parceria com a prefeitura.
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No hall de entrada ficava o balcão de recepção, atrás do qual um segurança
uniformizado ocupava seu posto sentado em uma cadeira de escritório. À sua esquerda e à sua
direita, dispunham-se duas fileiras de cadeiras, destinadas à espera por atendimento. Em cima
do balcão ficava o telefone e vários papéis e pranchetas que se dispunham dentro de portaarquivos. Alguns panfletos traziam os nomes e os endereços de organizações de apoio a
migrantes, da PF e da DPU. Um outro informativo trazia perguntas frequentes e suas respostas
frequentes: “Como agendar a entrevista de elegibilidade com um Oficial do CONARE?”,
“Como atualizar os contatos perante o CONARE?”. Os panfletos traziam ainda os endereços
de e-mail do Comitê, além dos links da sua página na internet. As cópias, traduzidas também
para o inglês, o espanhol e o francês, aparentavam desorganização, não obstante as tentativas
dos funcionários de organizá-las. Os tamanhos dos panfletos variavam um pouco e alguns
tinham seus limites estabelecidos por cortes tortos e mal acabados, feitos por tesouras cegas ou
por réguas que faziam vez de instrumentos de corte. Em cada um dos formulários, no canto
superior esquerdo da página, estava estampada a logo do Comitê, buscando imprimir alguma
oficialidade a papéis que se dispunham sem muita lógica aparente.
À direita de quem entrava no hall, uma velha escada de madeira rangia seus
degraus, um deles levemente quebrado e inclinado. Atrás da fileira de cadeiras, também à
direita, uma porta pesada ficava quase sempre fechada, sendo aberta apenas pelos funcionários.
Ela guardava uma sala grande, dividida por paredes de drywall. A sala grande foi transformada
em uma brinquedoteca e em outras quatro saletas reservadas, em que eram feitas as entrevistas
com os solicitantes.
O sobrado do Cambuci, além de ser o lugar em que se fazia os trabalhos de
elegibilidade para o refúgio, era também o prédio em que os solicitantes tiravam dúvidas sobre
seus processos e os acompanhavam, entregavam e buscavam documentos, e em que preenchiam
uma quantidade excessiva de formulários de atualização cadastral. Era naquele sobrado que, no
andar superior, para lá da escada de madeira, os funcionários cumpriam com seus trabalhos
administrativos, preparavam-se para as entrevistas, faziam cópias de cada uma das páginas dos
documentos de identificação dos solicitantes, arquivando-os digitalmente, produziam pesquisas
e pareceres, nutriam o sistema eletrônico de informações, de documentos e de dados dos
processos de solicitantes e refugiados.
**********
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Apresento aqui as administrações do refúgio, centrando-me nos trabalhos do
escritório de São Paulo do CONARE. A partir do que se entende como o objetivo primordial
da sua atuação, ou seja, a resolução de casos de refúgio, percorro processos e práticas que
possibilitavam que esse trabalho fosse feito: os atendimentos no escritório, a realização de
entrevistas e a produção de pareceres sigilosos da parte de especialistas técnicos pertencentes
aos quadros estatais. Abordo, em específico, a gestão dos tempos e dos ritmos dos processos
em cada um dos momentos produzidos como etapas desse trabalho. Processos que forneciam
materialidade a refúgio e refugiadas e, não obstante, ao próprio Estado e suas fronteiras.
Primordial nessa reflexão é considerar a produção documental nas instâncias
estatais, seus critérios administrativos e as cadeias de responsabilização (FERREIRA, 2011, p.
158) engendradas em suas práticas cotidianas, assim como a instrumentalização, pelos
funcionários, das noções de sigilo, priorização, vulnerabilidade e proteção – o que analiso a
seguir a partir do vínculo de voluntariado e dos documentos que me enredavam às práticas do
Comitê. Trago em seguida uma reflexão que inclui o documento de adesão ao voluntariado que
assinei quando iniciei minhas atividades no escritório. Trato esse documento como um
importante artefato de conhecimento (RILES, 2006) e, ao mesmo tempo, como um instrumento
de governo. Em suas cinco páginas, as arbitrariedades (GUPTA, 2012) que atravessavam os
trabalhos do CONARE se apresentavam na forma do “sigilo” e da “confidencialidade das
informações”. A análise das funções do documento me permite refletir sobre os modos pelos
quais o CONARE buscava se apresentar como uma instituição coesa e que cumpria com seu
objetivo institucional: a distribuição de reconhecimento e a proteção das vidas e identidades de
pessoas refugiadas.

4.1. “Para que possamos localizar as informações pertinentes”

No dia 18 de janeiro de 2017, ao verificar minha caixa de entrada de e-mails,
deparei-me com uma mensagem do remetente MJ-CONARE, endereço utilizado pelos
funcionários do Comitê em Brasília. Era uma resposta à solicitação que eu tinha encaminhado
no dia anterior. A surpresa que senti ao receber um retorno devia-se ao fato de que eu vinha, há
meses, buscando contato com os funcionários do CONARE, sem sucesso. No e-mail, eu
solicitava conversar com algum oficial do Comitê que pudesse me “fornecer informações sobre
o processo de elegibilidade”. Formulei a mensagem dessa forma com o objetivo de estabelecer
alguma aproximação com o propósito do trabalho dos funcionários, mostrando-me interessada
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nos procedimentos administrativos necessários ao reconhecimento dos sujeitos como
refugiados. Acreditei, inspirada nas reflexões de Laura Lowenkron (2015) que, ao mostrar-me
interessada no objeto do seu trabalho, poderia me posicionar como uma pessoa disposta a
aprender e a pesquisar com eles e não investigá-los em suas atividades, afastando qualquer
suposição de que pudesse estar buscando exercer alguma espécie de vigilância55.
Na mensagem, eu fornecia a minha identificação institucional. Era “Doutoranda do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Campinas”.
Acreditava que essa apresentação produziria um canal de comunicação mais formal e me
indicaria um caminho “oficial” para a realização da pesquisa. Minha crença envolvia algo que
se aproximava do que Maria Gabriela Lugones (2014) chamou de “(in)credulidades
compartidas”: um hábito, em certa medida inconsciente, e determinados cálculos afetivos, que
nos fazem crer na legitimidade e respeitar a “autoridade burocrática” (p.74). Crenças em torno
dos “expedientes” apropriados a serem empregados nas pesquisas em instituições estatais,
próprias de nossa posição de “sujeitos de Estado” (p.81). Levada por essas (in)credulidades,
eu esperava que me fossem solicitadas autorizações e declarações da universidade, o envio de
um projeto de pesquisa ou, ainda, que me encaminhassem a um comitê de ética específico56.
A mensagem formulada atestava uma determinada crença no Estado e em seus
processos formais. Nela, eu reconhecia o CONARE e o Ministério da Justiça como os
detentores de certas “informações”, a que solicitava acesso. Informações que, supunha, seriam-

Em sua pesquisa, dedicada à compreensão da “construção da pedofilia como um problema social” e como um
“caso de polícia”, Laura Lowenkron (2015a) descreve a sua entrada em campo no núcleo da PF responsável pela
investigação dos casos de pedofilia. Em dado momento, pesquisadora constata que o consentimento para a sua
presença, observação e participação nas atividades cotidianas dos policiais teve relação com a sua manifestação
de interesse na compreensão da construção da pedofilia a partir das investigações policiais, apontando que gostaria
de aprender com eles e distanciando-se de qualquer interesse em “investigar os investigadores” (p.200). Sobre o
desconforto causado na instituição policial com relação à observação externa, Leticia Ferreira (2011) descreve a
resposta de um de seus interlocutores de pesquisa, um inspetor da polícia, quando a pesquisadora verbalizou seu
interesse em observar os trabalhos de rotina dos policiais: “Essa palavra observar vai te causar problemas. Ninguém
gosta de ser observado em seu trabalho” (p.37). Entendo que, ainda que não esteja aqui descrevendo a minha
relação com uma instituição policial, o CONARE, um comitê que funciona na alçada do Ministério da Justiça,
detém também funções investigativas e de proteção, as quais se articulam à ideia de sigilo, de que falarei mais
detidamente em seguida.
56
A crença se baseava em experiências anteriores de pesquisa, ainda na graduação e no mestrado. Em meu TCC
me propus a investigar os procedimentos e as crenças dos funcionários de um serviço de aborto previsto em lei,
implementado em hospital da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Naquela ocasião, foi necessário produzir
um calhamaço de documentos e protocolá-los no comitê de ética da Secretaria de Saúde. Tendo em vista que não
havia ainda naquele momento uma plataforma eletrônica responsável pela apreciação ética das pesquisas, que
surgiu dali a um tempo, carreguei literalmente uma caixa lotada de papéis até a reunião do Comitê. Ainda que
tenha sido uma experiência extenuante de contato com uma face bastante cruel da burocracia estatal, após alguns
meses de insistência e muitas folhas de papel ofício impressas com os mais distintos formulários e autorizações,
além da produção de um projeto de pesquisa nos moldes que me foram solicitados, o comitê científico se reuniu e
deferiu a solicitação.
55
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me cedidas sob determinados formatos e rituais burocráticos, ou ainda, seriam-me negadas com
base em alguma normativa, o que, certamente, confirmaria os achados de outras tantas
pesquisas: o CONARE retinha informações, procedimentos e documentos sob a justificativa do
sigilo e da confidencialidade dos processos, com o argumento da proteção das identidades e das
vidas dos solicitantes e refugiados. Haveria, partindo dessa premissa, muito a ser protegido e
guardado. Informações que se manteriam restritas e enterradas em arquivos físicos e eletrônicos
protegidos, inacessíveis ou dificilmente acessíveis aos pesquisadores. Os segredos do Estado
seriam muitos e estariam, com base nessa premissa, muito bem guardados. Consideradas as
minhas expectativas, o retorno à minha mensagem foi bastante frustrante:
Prezado, bom dia.
Favor nos enviar cópia de número de protocolo para que possamos localizar as
informações pertinentes.
Atenciosamente.
[nome da funcionária].
CONARE - Comitê Nacional para Refugiados

Em poucas palavras, a funcionária solicitava que eu me identificasse (PEIRANO,
2011). Aos solicitantes de refúgio, essa identificação perante o comitê apenas era possível
mediante a apresentação do número de protocolo. O remetente MJ-CONARE não estava
interessado em credenciais acadêmicas. Mas se, a princípio, aquela breve e decepcionante
resposta, completamente apartada da minha demanda, trouxe apenas uma sensação de
frustração, posteriormente entendi que a mensagem trazia uma produtividade importante que
se relacionava tanto ao que ela dizia sobre os modos administrativos do CONARE como
também ao que afirmava guardar e proteger. A mensagem dizia algo sobre as respostas
privilegiadas pelo Comitê na resolução das demandas cotidianas e sobre um entendimento
particular de suas funções. Respostas que eu pude não apenas acompanhar, mas que passei
também a fornecer algumas semanas depois, quando iniciei o trabalho de voluntariado no
escritório de São Paulo.
**********
CLÁUSULA DÉCIMA
O Voluntário deverá:
10.1. Garantir o sigilo das informações confidenciais de todo e qualquer documento que tenha
conhecimento no âmbito do CONARE.
10.2. As informações confidenciais sobre os procedimentos deverão ser guardadas em segredo, não
devendo ser reveladas a terceiros ou utilizadas para outros fins que não os previstos nesse Termo.
10.3. Deverá o trabalhador voluntário:
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a) utilizar as informações que tenha conhecimento somente no âmbito do CONARE e apenas para
os fins previstos neste Termo;
b) manter procedimentos administrativos adequados à prevenção de extravio ou perda de quaisquer
documentos ou informações confidenciais.
10.4.O voluntário fica desde já proibido de produzir cópias, ou back up, por qualquer meio ou forma,
de quaisquer dos documentos a ele fornecidos ou que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude do objeto
deste Termo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11.1. A não observância de quaisquer disposições de confidencialidade, estabelecidas neste
instrumento, importará em responsabilidade do Voluntário, por ação ou omissão, pelo pagamento ou recomposição
de todas as perdas e danos sofridos, inclusive as de ordem moral, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais que
poderão ser apuradas em processo judicial.

Aproximei-me dos trabalhos do CONARE quando, ainda em janeiro de 2017,
apenas alguns dias após a frustração da resposta à mensagem eletrônica, deparei-me com uma
chamada pública para voluntariado no escritório de São Paulo. Encaminhei currículo e redigi
uma carta de intenções, ambos solicitados no edital de chamamento, e alguns dias depois fui
contatada para a realização de uma entrevista presencial. Fui selecionada e participei de um
treinamento, fornecido pelos funcionários e por um representante do ACNUR. Do treinamento,
que durou uma tarde, participaram também outros dez selecionados, a maior parte estudantes e
pesquisadores da área de relações internacionais, direito ou correlatas. Todos foram instruídos
a assinar o referido termo na primeira semana de atividades.
O documento de cinco páginas estabelecia a função e as atividades a serem
desempenhadas pelo “VOLUNTÁRIO”, as quais incluíam colaborar “com as investigações e
diagnósticos dos aspectos geopolíticos contemporâneos de países de origem de solicitantes de
refúgio”, colaborar “para a perfeita comunicação entre entrevistador e solicitante de refúgio”,
auxiliar o CONARE “na elucidação linguística de documentos”, consolidar “a base de Gestão
de Conhecimento, tratando dados e produzindo estatísticas”, além de colaborar com a
“organização e gestão da informação produzida”. Por fim, havia um espaço para que fossem
preenchidos, à mão, o local e a data da celebração do termo. Bem acima dele, escreveu-se à
caneta de tinta azul: São Paulo, 10 de fevereiro de 2017. Logo abaixo, na linha centralizada,
posicionada acima dos dizeres “voluntário”, passou a constar a minha assinatura. Abaixo desta,
outra linha aguardava ainda um preenchimento, acima dos dizeres “Coordenador-Geral.
CONARE/SP”. No espaço destinado à assinatura da coordenação, o que constava, no momento
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em que rubriquei o documento e até após o fim do meu vínculo de voluntariado, era a ausência
de qualquer assinatura.
É dissecando o conteúdo e a forma do termo que começo a me aproximar dos
procedimentos e funções do CONARE. Nesse exercício, inspiro-me, particularmente, na
reflexão que Larissa Nadai (2018) apresenta em sua tese de doutorado, em que a antropóloga
analisa os processos documentais em seus pedidos de acesso ao Instituto Médico Legal de
Campinas, enfatizando como os documentos “sustentam e dão materialidade às instâncias
estatais” (p.17) 57. É assim que, inspirada em sua análise, lanço luz ao que dizem os processos
de documentação sobre a materialidade das instituições e sobre a minha própria crença de
acesso aos seus procedimentos e práticas. Assumindo que essa reflexão se aproxima das
discussões metodológicas relativas à inserção em campo, proponho que ela também se afasta
desse objetivo, na medida em que se trata de um exercício etnográfico de acesso a técnicas de
governo a partir dos afetos contidos e transmitidos no “Termo de adesão ao voluntariado”.
Analisar o termo exclusivamente em seu conteúdo seria perder algo de sua
dimensão performativa (LOWENKRON; FERREIRA, 2014), do que ele produz e sedimenta,
dos seus efeitos. Assim é que passa ao largo desta análise descrever as “informações
confidenciais” ou escavar os segredos dos documentos e procedimentos. O que busco é analisar
as crenças sobre o Estado e seus processos, que perpassam também as minhas atividades e
estratégias de acesso. Argumento que, em cada uma de suas cinco páginas, o documento
denuncia

uma

forma

de

administrar

fortemente

marcada

por

ilegibilidades

e

discricionariedades.
Nessa reflexão, aludo à premissa de Veena Das e Deborah Poole (2004), que
apontam que, não obstante serem os processos de escrita aquilo o que consolida o poder do
Estado sobre sujeitos, populações e territórios, não é a legibilidade aquilo o que define o que o
Estado “é” ou “faz”. Ao contrário, Das e Poole chamam a atenção aos distintos modos pelos
quais o Estado é vivido, produzido e desfeito cotidianamente a partir das ilegibilidades de suas
práticas e técnicas documentais, desafiando, assim, a noção de um Estado racional frente à
suposta irracionalidade e ignorância dos sujeitos. Já Jane Caplan (2009) aponta que a
ilegibilidade representa uma espécie de sombra nas práticas de escrita oficiais. Uma sombra
57

A partir do indeferimento da solicitação para a realização da pesquisa, Larissa Nadai transforma o não acesso
em acesso, desvelando as “modalidades de gestão” que perpassam o IML e outras estruturas articuladas ao saber
médico-pericial a partir das assinaturas, carimbos e grafias do documento. Nadai (2018) parte de suas próprias
técnicas de documentação e da papelada que produziu com o intuito de viabilizar sua pesquisa como escolhas que
visibilizam a “prevalência de certas imaginações estatais” (p. 17).
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que ultrapassa as propriedades da escrita quando se apresenta enquanto metáfora, mas também
como um método e uma técnica de governar. Chamo a atenção para essas características a partir
de três elementos do Termo de Adesão: a incessante divulgação de que há um segredo, a
obscuridade/opacidade da sua definição e a ausência de assinatura.
No trecho transcrito acima, é citado o “sigilo das informações confidenciais” como
um dever do voluntário. Ao longo da pesquisa, tal exigência tornou-se motivo de dúvida e
apreensão, que pude constatar também em conversas com outros colegas voluntários, a maior
parte dos quais faziam, da mesma forma, pesquisa com as instituições do refúgio58. Muito tem
sido discutido nas análises quanto à confidencialidade das informações, especialmente no que
se refere às narrativas de perseguição compartilhadas pelos sujeitos. Àngela Facundo (2014),
em diálogo com os ensaios de Simmel (2009) e com as discussões de Laura Lowenkron (2015a),
discute a “propriedade privada do segredo”. Facundo aponta que, “quando as narrações tornamse arquivos, supostamente secretos, muda o lugar da propriedade sobre essas, assim como a
possibilidade de decidir sobre o que se expõe e o que se oculta” (FACUNDO, 2014, p. 263). A
autora observa que a propriedade sobre as informações muda de mãos, passando dos refugiados
aos agentes do refúgio. Mas o central e a principal fonte de poder nessa dinâmica é justamente
anunciar constantemente que há um segredo que se possui e que é interdito aos demais. A
antropóloga observa, em distintos momentos de sua tese, situações em que as identidades e
histórias confiadas a agentes do ACNUR e do CONARE são expostas publicamente, colocando
em xeque, portanto, a retórica das agências sobre o objetivo afirmado do sigilo: a proteção das
pessoas sob o seu mandato.
Pude também constatar, em distintos momentos, a exposição de pessoas pelas
próprias organizações e agências encarregadas desse trabalho. Dentre elas, uma me marcou com
maior intensidade. Todos os anos, na semana do 8 de março, as organizações para refugiados
fazem eventos em que “mulheres refugiadas” são convidadas a narrarem suas histórias de
perseguição e superação. A etíope Ayana foi convidada para dar seu testemunho em um desses
eventos, que aconteceu no edifício do Ministério Público Federal em São Paulo. Ela se preparou
durante toda a semana que antecedeu a fala e estava muito nervosa por ser a sua primeira
apresentação daquele tipo. Intimidada pela plateia, formada quase que exclusivamente por

58

A confidencialidade aparece como uma preocupação não apenas no trabalho do CONARE, mas também nas
ações das diversas organizações que atuam com refugiados. Na própria lei brasileira do refúgio, a lei 9474-97, é
citada a obrigatoriedade do sigilo das informações no registro de declaração e no preenchimento da solicitação de
refúgio, assim como a garantia de segredo profissional quanto às informações acessadas pelos intervenientes nos
processos.
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funcionárias do aparato judiciário, e assustada pela presença de câmeras que gravariam sua fala,
Ayana solicitou que sua imagem não fosse gravada, assim como que não fossem tiradas fotos
do seu rosto – momento em que as dezenas de celulares apontados para ela foram guardados
pelas senhoras da plateia. Quando iniciou sua fala, Ayana ganhou a simpatia de todas já na
primeira frase: “Neste 8 de março agradeço à minha mãe, a mais bela e mais forte mulher, e
que me ensinou a também ser forte”. Olhei para o lado e duas mulheres choravam
copiosamente. Ao fim do evento, uma moça se aproximou, retirando um par de brincos de suas
próprias orelhas e os entregando a Ayana. Disse que sua presença ali a tocava profundamente.
Extremamente envergonhada, Ayana primeiro recusou, mas com a insistência da senhora,
acabou aceitando os brincos para não fazer desfeita. Uma fila de mulheres se formou para tirar
fotos com ela. Ayana tampouco conseguiu recusar posar para os celulares que apontavam em
sua direção. Enquanto saíamos do auditório, lutando para nos desvencilharmos das senhoras
que ainda disputavam sua atenção, Ayana me contou rindo muito que se sentia, naquela
situação, “como se fosse a Rihanna”, como uma popstar.
Mas se, como demonstra Ayana em seu protesto contra a exposição de sua imagem,
como também Àngela Facundo (2014) em sua tese, a enunciação do segredo não alcança
exatamente um efeito de proteção das refugiadas e solicitantes, qual seria, então, o objetivo
dessa enunciação? Haveria de fato segredos a serem protegidos ou, de outro ponto de vista, a
serem desvelados pelas pesquisas?
**********
No que se refere à ostentação do segredo, retorno ao Termo de Adesão, chamando
atenção para a opacidade quanto às ditas “informações confidenciais”. Buscando investigar os
entendimentos sobre o sigilo, segui a sugestão de Adriana Vianna que recomendou que eu
buscasse a opinião de advogados sobre o teor do documento59. Em conversas informais,
perguntei a dois advogados, em situações distintas, solicitando sua “opinião técnica”. É
importante mencionar que ambos trabalhavam com refúgio, fazendo parte da malha que detém
a “propriedade profissional” desses ditos segredos. Ambos me responderam o mesmo: as
informações confidenciais teriam relação com os dados de identificação e com as narrativas de
perseguição dos refugiados.

59

Agradeço a Adriana Vianna pela valiosa sugestão, na ocasião em que tecia comentários sobre os trabalhos
apresentados durante Congresso em Florianópolis.
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Levei o experimento além, perguntando o mesmo aos funcionários do CONARE
durante as entrevistas. As respostas foram bastantes similares àquelas dos advogados, em
especial no que se refere à proteção da intimidade e dos dados dos solicitantes. Entretanto, os
oficiais citaram principalmente as precauções que cada um tomava para que tais informações
não saíssem do âmbito do CONARE, incluindo cuidados relativos à sua própria
responsabilização perante os materiais que produziam e aos quais tinham acesso, tendo em vista
que poderiam também serem “cobrados” pelo Ministério da Justiça. Os funcionários se
colocavam fora do corpo do Estado que os cobrava e que tinha o poder de, inclusive, puni-los,
sendo necessário “muito cuidado” no proceder cotidiano:
Eu acho que é importante [a confidencialidade]. E é uma coisa que o Ministério da
Justiça cobra muito também, é importante, se a gente uma hora divulgar alguma coisa
que não deveria de casos específicos é... O servidor né, ele teria algum tipo de
problema administrativo. (...) Então a gente toma cuidado, toma muito cuidado com
as gravações, pra que ninguém tenha acesso, então eu já faço a entrevista, já levo o
gravador, já subo o áudio no sistema e já deleto do gravador [Oficial de Elegibilidade.
Março de 2018].

Que os funcionários se colocassem como uma parte exterior ao Ministério da
Justiça é um dado relevante para as questões de confidencialidade. Uma exterioridade reforçada
tanto pela sua lotação fora dos quadros do MJ – os oficiais naquele momento eram servidores
da Infraero cedidos ao CONARE – como também pela distância física da coordenação em
Brasília, ambos aspectos de que falarei detidamente mais adiante. Observo ainda que os
voluntários eram citados como uma exterioridade ainda maior, por sua situação de não
pertencerem aos quadros do funcionalismo estatal.
Considerando que a minha principal preocupação era com a possibilidade de que
eu estivesse, de alguma maneira, expondo “informações confidenciais”, as respostas me
trouxeram certo alívio. O meu temor, desde a assinatura do documento, era que a assinatura em
si mesma impossibilitasse a escrita da tese, afinal, se eu não soubesse o que deveria ser mantido
em segredo, como seria possível escrever qualquer coisa sobre os procedimentos? O fato é que
a utilização de termos vagos e a indefinição sobre o segredo carregavam o documento de
emoções muito próprias. Em diálogo com a proposição de Navaro-Yashin (2007), que aponta
que os documentos são percebidos e vividos como objetos “afetivamente carregados” (p.81)
em diferentes contextos, o que estou enfatizando é a potencialidade do Termo, enquanto
instrumento de governo, assim como as suas implicações afetivas (GUPTA, 2012; NAVAROYASHIN, 2007; PADOVANI, 2015). Emoções relatadas também pelos “sujeitos de Estado”
no momento em que devem lidar com documentos oficiais e pelos próprios funcionários do
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CONARE, que temiam, além de colocar em risco a privacidade e integridade física dos
solicitantes, também uma punição da parte “do Ministério da Justiça”. Um temor que não era
infundado, considerando que a opacidade no que se refere aos sentidos desse sigilo poderia
abrir margem, futuramente, para responsabilizações e ações um tanto arbitrárias, como inscrito
no documento que assinei: “sem prejuízo das sanções cíveis e criminais”.
Entretanto, crer que havia de fato informações confidenciais, acessadas por uma
parcela de detentores privilegiados, era também produzir o CONARE e o “Estado brasileiro”
como as entidades destinadas a guardar determinadas informações sobre refugiados, a governar
e “proteger” refugiados. Era justamente por conta dessa crença no poder e na realidade do
documento que eu aceitava o CONARE e o MJ como os detentores das informações
confidenciais e temia entregar, mesmo que inadvertidamente, os seus supostos segredos. Isso
porque, se o documento do voluntariado me inseria em uma espécie de sociedade secreta
(SIMMEL, 2009), ele não entregava inteiramente seus segredos, reforçando os seus efeitos: a
materialização da crença em um Estado protetor e, não obstante, punitivo.
Mas a ilegibilidade que perpassava as práticas do CONARE se fazia ver também
em outro elemento do Termo ou, mais especificamente, na ausência desse elemento. A falta de
uma assinatura no espaço destinado à coordenação foi algo que me saltou aos olhos no momento
em que solicitei a minha cópia, quando me desliguei da relação de voluntariado. Se tratava de
uma ausência compreensível e até previsível, entretanto, quando se considerava a estrutura
administrativa do CONARE e as várias distâncias que se interpunham entre o escritório de São
Paulo e a Coordenação-Geral em Brasília. A assinatura, como um símbolo que atesta a
oficialidade, atesta também determinados modos de responsabilização perante o conteúdo
impresso nos documentos. Era na coordenação, ou seja, em Brasília, que era feito todo o
trabalho de logística das entrevistas e as reuniões do Comitê, onde eram redigidas as
notificações, declarações e termos e onde todos esses documentos eram assinados e atestados
em sua veracidade. A ausência de assinatura entregava as distâncias que culminavam nas mais
distintas justificativas para as morosidades, atrasos e imperfeições dos trabalhos cotidianos –
fossem essas atividades burocráticas, como assinar, retificar um documento, corrigir um erro
no cadastro eletrônico, fossem elas aspectos decisórios dos processos e das apelações ou
discussões políticas que modificavam normativas e decidiam os destinos migratórios de
milhares de pessoas.
No escritório do CONARE, a crença na existência de um Estado protetor e,
igualmente, punitivo, aparecia como um efeito de ações e interações cotidianas que se
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mostravam um tanto discricionárias. Argumento que a obscuridade e as distâncias inscritas nos
procedimentos e atos cotidianos serviam a efeitos de arbitrariedade das práticas administrativas.
Assim, a verborragia sobre o ocultamento de determinados segredos, mais do que guardar
“informações confidenciais”, buscava imprimir coesão e unidade a práticas desconexas e
arbitrárias, as quais não prescindiam, entretanto, de efetividade.
Nos trabalhos do CONARE, as arbitrariedades e opacidades perfaziam aspectos
fundamentais da gestão, quando cada etapa dos processos se completaria a partir da
manipulação dos tempos e da espera. Esperar por atendimento, pela marcação das entrevistas,
pela assinatura de um documento: distintas maneiras de jogar com o tempo, com o espaçamento
dos encontros e decisões em um contexto dito de racionamento de recursos e de precariedades
estruturais.

4.2. Governar pelas crises, administrar esperas

A velha escada do hall levava ao primeiro andar da casa, que abrigava uma sala
grande com janelas que davam para a rua da entrada principal. A sala contava com duas mesas,
atrás das quais duas funcionárias da prefeitura, prestes a se aposentarem, comiam suas
marmitas, faziam cópias de cartazes sobre as atividades da incubadora e conversavam sobre o
fato de que, naquele dia, excepcionalmente, encerrariam o expediente um pouco mais cedo para
uma consulta médica. Conversavam também sobre a aposentadoria vindoura, já anunciada há
tempos, mas ainda não desfrutada porque, se fossem embora, não haveria quem ficasse no lugar.
Temiam porque ninguém além delas parecia se importar com aquele fato e com a manutenção
dos postos do Centro Público. As funcionárias diziam que trabalhavam ali desde antes de ser
Centro Público, quando ainda era o prédio da Gráfica Municipal, e sobre o esvaziamento dos
serviços oferecidos após as mudanças no governo do município, que as deixava quase sem
atividades com que se ocupar. Bem diferente de alguns poucos anos antes, quando o prédio era
cheio de projetos culturais e educativos, diziam.
Entre as mesas das servidoras, recuada, uma grande e barulhenta impressora
trabalhava intensamente. Revezava-se entre a impressão de cartazes de eventos que já foram
mais frequentados, de formulários cadastrais e de declarações de indeferimento. Na frente da
máquina, quase sempre se posicionava um voluntário do CONARE, apressando-se em
digitalizar as páginas do passaporte do solicitante de refúgio que aguardava impaciente no hall.
O voluntário dividia sua atenção entre as conversas das funcionárias e a ação de pressionar cada
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uma das 32 folhas do passaporte contra a máquina. De frente para a mesa das servidoras, outra
porta de madeira, mantida sempre fechada, guardava a sala em que era feito o trabalho dos
oficiais. Dentro dela, conferia-se os processos nos computadores, preparava-se para entrevistas,
produzia-se pareceres, atendia-se aos telefonemas breves do segurança que anunciava
“atendimento!”, verificando demandas e conversando sobre os casos.
Na sala, dispunham-se duas fileiras de mesas, uma delas com quatro e a outra com
cinco estações de trabalho com computadores antigos. Para chegar às mesas era necessário
ultrapassar com cuidado os tacos de madeira quebrados no chão. Alguns dos tacos eram colados
com fita adesiva que, com o passar dos dias, viravam um bolo de fita preso a tacos quebrados.
Era raro que todas as mesas estivessem ocupadas, não por falta de funcionários a ocupá-las,
mas por falta de máquinas, já que sempre que três eram consertadas, outras três se quebravam,
mantendo o equilíbrio e a proporção entre máquinas e funcionários sempre estável. Segundo os
funcionários, era com o objetivo de contornar o problema da falta de computadores que oficiais
e voluntários se revezavam em turnos de trabalho previamente estabelecidos. Aqueles que
deviam fazer atendimentos e entrevistas compareciam ao escritório e ocupavam as mesas com
as máquinas, enquanto os demais ficavam em casa, fazendo o trabalho de pesquisa e produzindo
pareceres por home-office. Buscava-se também ter ao menos um voluntário em cada turno de
trabalho, um pela manhã e outro à tarde. Assim, cada um dos funcionários ficava responsável
pelo atendimento ao público durante um dia da semana. Os outros dias dividiam-se em dias de
fazer entrevistas no escritório e dias de pesquisar e produzir pareceres de casa.
Na sala do primeiro andar, o ritmo dos trabalhos era ditado pela velocidade do
conferir das informações nos antigos computadores, lentos e com defeito. Pela máquina
temperamental que travava e que devia ser reiniciada uma e outra vez até que fosse possível
digitar cada um dos 17 números impressos no protocolo com o intuito de conferir o andamento
do processo no sistema eletrônico. Pelos dados dos documentos que, por vezes, não batiam com
os dados do sistema e deveriam primeiro ser corrigidos pela PF. Pelo processo que não se
encontrou ou que ainda não foi inserido no sistema porque demorava um pouco mesmo. Pelas
dúvidas e discussões sobre casos determinados e sobre como contornar a morosidade da
conexão de internet ou os desafios impostos por um outro ponto do trabalho que não foi feito
como deveria.
O “sistema”, não poucas vezes responsabilizado quando havia demoras, era o SEI,
o Sistema Eletrônico de Informação – software de gestão administrativa utilizado pelo governo
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federal60. O SEI armazenava todos os documentos que materializavam um processo de
solicitação de refúgio, tanto aqueles apresentados pelos solicitantes e refugiados – como
passaportes e “provas” que compunham suas narrativas de perseguição, como também os
documentos produzidos pelos funcionários e pela Polícia Federal – como os protocolos e os
pareceres de elegibilidade. No mesmo sistema, eram também inseridos os documentos de
solicitação de reunificação familiar e de viagem, declarações de ausência ou de
comparecimento e notificações de todo tipo. Ao SEI tinham acesso todos os Ministérios e
organizações que participavam do Comitê. A plataforma contava com distintos perfis de
usuário, entretanto, que permitiam acessos diferenciais às suas informações e funções. A função
de assinatura, por exemplo, não estava disponível para voluntários e nem mesmo para
funcionários do escritório de São Paulo. Daí a incapacidade de fornecer prontamente uma
declaração ou ainda de retificar um documento, restando solicitar que tudo fosse assinado pela
coordenação, o que se tratava menos de um entrave e mais de uma escolha administrativa por
centralizar esse trabalho em Brasília.
Era nesse sentido que as precariedades estruturais, no que se refere à disposição e
organização da velha casa, faziam também um trabalho, gerindo os ritmos e o andamento dos
atendimentos. Não havia transparência entre as portas das salas, de madeira maciça, e as
antessalas que as precediam. Tampouco havia circulação entre as salas de trabalho e o hall em
que eram feitos os atendimentos, separados por uma escada que os solicitantes jamais
utilizavam. Essa disposição mantinha aqueles que buscavam atendimento parados, sentados nas
cadeiras da recepção, enquanto funcionários e voluntários abriam e fechavam portas atrás de si,
desciam as escadas, recolhiam dúvidas, solicitações e reclamações e depois subiam novamente,
munidos de passaportes e protocolos. Funcionários e documentos em circulação. Solicitantes
parados na recepção, aguardando uma resposta para dar seguimento a seus planos, sem saber o
que se fazia para além da escada de madeira. O que se sabia era apenas que oficiais e voluntários
retornariam com os documentos e com alguma resposta, quase sempre decepcionante.
Os processos e procedimentos, com o suporte da disposição física do casarão do
Cambuci, cercavam-se de uma aura de intenso mistério aos olhos dos atendidos, considerando
que não se sabia o que era feito lá em cima. Supunha-se, assim, muitas vezes, que nada era
60

A partir de julho de 2019, o Comitê passou a utilizar o Sisconare, uma plataforma específica para o
processamento das solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, a qual surgiu prometendo agilizar,
centralizar e facilitar o acompanhamento dos processos pelos pleiteantes. A partir de então, todo o processo, inclusa
a solicitação, dependia de cadastro do solicitante nesse sistema, que centralizava as demandas sob ingerência do
CONARE. Durante todo o período em que realizei trabalho de campo, entretanto, o SEI era o único sistema
utilizado pelo CONARE e a descrição e análise que apresento neste segmento respeita esse recorte.

190

feito, com base nos retornos do atendimento: “ainda não temos uma resposta para a sua
solicitação”, “o seu processo está em Brasília”, “favor fazer essa solicitação online”, “você deve
buscar a PF”, “você deve buscar o CRAI ou a Caritas”, “aguarde em casa que entraremos em
contato com o dia da entrevista”. Culpava-se também a “falta de estrutura” por esse arranjo, já
que, pelo que fora informado aos funcionários, não era possível instalar pontos de internet no
térreo do sobrado. Resignava-se assim a ter uma estrutura de atendimento que, segundo um(a)
das/os oficiais, “não é o ambiente ideal pra gente”.
Então, tem alguns probleminhas assim, com relação ao atendimento, por exemplo, eu
queria, se tivesse computador aqui embaixo eu acho que ia facilitar bastante a vida de
quem tá no atendimento, né. Mas até então, eu não sei como poderia fazer isso porque
a prefeitura não oferece isso pro MJ. Porque a gente ia conseguir trazer um
computador pra cá, mas a prefeitura não tem cabeamento pra fazer o atendimento. (...)
Eu acho que poderia melhorar em termos de estrutura do prédio, assim, detalhes
pequenos, tipo o chão né, que a gente tropeça toda hora nos tacos. Mas pra quem
trabalhou na pista do aeroporto tá ótimo [Oficial de Elegibilidade. Abril de 2018].

As salas de entrevista também eram apontadas pelos oficiais como “não ideais”. Se,
quando começaram os trabalhos do CONARE no Cambuci, dispunha-se apenas de uma grande
sala, a demanda por mais espaços para a realização de entrevistas foi atendida com a construção
de divisórias de drywall sem isolamento acústico. Com a solução, não apenas escutava-se o que
era dito nas salas vizinhas, como também, por vezes, o áudio “vazava” nas gravações,
resultando em duas entrevistas gravadas, o que feria, por si só, o chamado “sigilo das
informações” e a privacidade dos solicitantes.
O escritório de São Paulo teria surgido, segundo diziam os funcionários, de um
aumento significativo e repentino nos “fluxos”, quando a estrutura que se tinha até então
apresentou-se como insuficiente, sendo necessário abrir um canal para atendimentos e
entrevistas presenciais, com a contratação de quadros estatais para realizar esse trabalho. O
escritório viabilizou-se, portanto, a partir de um diagnóstico de crise, de maneira semelhante às
estruturas e políticas descritas no primeiro capítulo desta tese. Foi a prefeitura que, através do
termo de cooperação com o MJ, cedeu, além do espaço para os trabalhos do CONARE, todo o
equipamento técnico necessário ao funcionamento do escritório: computadores, internet,
impressora, gravadores e material de escritório. A manutenção dos equipamentos também
ficava por conta da prefeitura, sendo necessário notificar seus funcionários sobre todo tipo de
necessidade. Uma estrutura que estava, segundo os oficiais, “longe de ser a ideal”, “limitada”
ou “insuficiente” à realização das atividades cotidianas.
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A função de “oficial de elegibilidade”, para a qual foram treinados e preparados os
funcionários, nunca existiu oficialmente nos quadros do funcionalismo brasileiro, assim como
nunca esteve prevista na legislação nacional de refúgio, a lei 9474 de 1997. A inexistência da
função na letra da lei, entretanto, não impedia que ela fosse citada nas comunicações oficiais
do Ministério da Justiça e reiterada nas interações cotidianas, tornando-se uma linguagem
“local” articulada às práticas dos organismos internacionais do refúgio. A função é produto de
marcos transnacionais e reflete a utilização e capilarização da linguagem do direito
internacional dos refugiados e, mais particularmente, dos mecanismos de gestão empreendidos
pelo ACNUR, em sua visão sobre qual seria o processo adequado para a determinação da
condição de refugiado. Marcos que visam uma mínima padronização internacional quanto aos
procedimentos e critérios. As práticas “locais” assim estão justapostas a instrumentos
normativos e modos de gestão em distintas arenas de regulação e escalas de governo, o que é
necessário ter sempre em mente quando nos referimos aos processos atribuídos ao “Estado” 61.
No escritório de São Paulo, a função de “oficial de elegibilidade” foi ocupada, a
princípio, por cinco consultores do ACNUR, que tinham a missão de realizar entrevistas e de
produzir pareceres, além de, no fazer cotidiano desse trabalho, treinar os servidores que estavam
chegando, cedidos pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero. Dentre
esses funcionários havia gente que se formou em administração de empresas, trabalhadores de
transportadoras e bancos, assistentes sociais e contadores, além de formados em direito e
operários que trabalharam no chão de fábrica antes de seguirem para a pista e para os portões
de embarque do aeroporto de Guarulhos. Todos tomaram conhecimento sobre os trabalhos do
CONARE quando uma representante do ACNUR compareceu à Infraero para fornecer uma
palestra sobre o tema. A empresa, que promoveu um grande “enxugamento” em seu quadro de
servidores a partir de 2013, com a concessão dos maiores aeroportos brasileiros à iniciativa
privada, estava, então, cedendo parte de seus quadros para a PF e para o MJ. A princípio, cinco
funcionários assinaram um acordo e passaram por um processo de seleção interno. Entre o final
do ano de 2015 e o início de 2016, após dois meses de treinamento com os consultores do
ACNUR, todos entraram em atividade.
O objetivo do então Secretário de Justiça, em princípios de 2015, era que o corpo
de funcionários do CONARE fosse formado por servidores federais, além de estagiários e
61

A agência da ONU publica inúmeras diretrizes e manuais no sentido de “orientar” governos e funcionários, de
que o mais famoso é o Procedural Standards for Refugee Status Determination under UNHCR’s Mandate
(UNHCR, 2020), lançado em 2003 e atualizado com alguma frequência. Além disso, também os funcionários
locais são usualmente treinados por funcionários das agências internacionais.

192

voluntários. A meta, segundo o que foi informado aos funcionários, era aumentar
significativamente esse efetivo para um total de 50 pessoas apenas no escritório de São Paulo,
com o intuito de absorver a crescente demanda. Na prática, assim que foram chamados os
servidores federais e com o final do contrato dos consultores do ACNUR (que eram cinco em
São Paulo naquele momento, mas também atuavam no CONARE em Brasília e no Rio de
Janeiro) optou-se por não mais renovar o seu contrato e todos foram dispensados. O escritório
do Rio de Janeiro fechou e o de São Paulo permaneceu apenas com os cinco funcionários da
Infraero, posteriormente contratando mais duas pessoas através do mesmo acordo.
A necessidade do acordo de realocação dos funcionários da Infraero, assim como
do contrato que previu o fornecimento da estrutura física e material pela prefeitura de SP, deviase, segundo os funcionários, às restrições orçamentárias do MJ e ao contexto de crise políticoeconômica. Naquele momento, o país passava por turbulências políticas que levaram ao
processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e por mudanças significativas na
composição do Ministério da Justiça. Considerando os clamores por redução da “máquina
pública” e, no sentido inverso, o aumento da demanda pelos serviços do CONARE, a realocação
de funcionários de outras estruturas de governo aparecia como uma solução para driblar as
dificuldades orçamentárias. A dispensa dos consultores do ACNUR, entretanto, era vista pelos
“oficiais” como um sinal de que a relevância do tema internamente ao governo não era mais a
mesma, assim como de que os planos de expansão do CONARE haviam sido abortados.
Os sinais eram, portanto, de que as crises e as precariedades que acompanhavam o
escritório desde sua implementação se prolongariam em função de escolhas políticas que tanto
produziam como também administravam a partir dessas crises. Uma discussão que alude à
perspectiva da crise como projeto e intervenção, a que me referi no primeiro capítulo da tese.
Nesse sentido, manter o escritório com apenas cinco funcionários era prolongar essas crises,
trabalhando no limite dos recursos, o que aparece mais como modo de governar do que como
um percalço instransponível.
No que se refere aos atendimentos no escritório, não era necessário marcar horário,
bastando chegar e aguardar o funcionário ou voluntário responsável. Tampouco havia senhas e
as pessoas eram atendidas por ordem de chegada. Enquanto, em dias determinados,
compareciam mais de 50 pessoas, em outros, compareciam apenas 10, a depender da chuva, do
frio ou da presença de um feriado. Raramente aguardava-se mais de trinta minutos para ser
atendido, entretanto, mesmo nos dias mais atarefados. O tempo disponibilizado para cada
atendimento também era muito variável, flutuando com a demanda e com a instabilidade da

193

internet e das máquinas para checagem dos documentos, momentos em que a justificativa para
as demoras recaía no “sistema”. Aqueles que tinham entrevistas marcadas deviam aguardar o
oficial designado para o seu processo. Nesses casos, a demora podia ser bem maior, a depender
do volume de entrevistas.
Feitos os atendimentos ali mesmo, no hall, com os demandantes de pé ou sentados
nas cadeiras, todos eram atendidos em frente aos demais, não havendo privacidade. Enquanto
algumas pessoas eram breves, outras contavam histórias bastante íntimas sobre suas
necessidades, fazendo-o, necessariamente, na recepção. O próprio modo como eram feitos os
atendimentos, portanto, feria mais uma vez o que era entendido como o “sigilo das
informações”. A exceção eram as notificações de indeferimento das solicitações, quando os
solicitantes eram convidados a entrar com os funcionários ou voluntários nas salas de entrevista,
à direita do hall. Lá, eles recebiam um documento que informava sobre o indeferimento e eram
avisados sobre como proceder caso desejassem recorrer da decisão. Era explicado, com mais
calma do que o observado nos demais procedimentos, em que consistia uma negativa da
solicitação e quais seriam as opções disponíveis daquele momento em diante. Juntamente com
a notificação de indeferimento, que devia ser assinada pelo solicitante na frente do funcionário,
todos eram informados de que tinham até 15 dias para recorrer da decisão e que, caso
necessitassem, poderiam buscar a Defensoria Pública para tal.
Para as decisões de aceite das solicitações, o proceder era bem diferente. Estas não
exigiam maiores cuidados ou informações específicas, sendo entregues na frente de todos na
recepção. A única instrução era que a Polícia Federal fosse procurada para emissão do RNE.
Tornar íntimas as decisões de indeferimento e públicas as decisões de deferimento tinha relação
com a previsão de que a negativa pudesse causar algum constrangimento aos solicitantes, além
do que, aquele era o momento em que os funcionários mais temiam reações agressivas ou
manifestações de desespero da parte dos atendidos. Tratava-se, portanto, de uma estratégia de
gestão das emoções e reações daqueles que recebiam a negativa, a qual previa conter possíveis
escândalos.
Quer fosse feito por voluntários ou oficiais, o atendimento consistia, em grande
medida, em contatos com Brasília, onde se assinava documentos, se retificava notificações,
marcava-se entrevistas e onde, por fim, decidia-se os processos. Alijados da possibilidade de
apresentar demandas a quem “realmente decide”, solicitantes e refugiados as apresentavam a
funcionários e voluntários que atuariam, segundo a sua própria percepção, como
“intermediários”. Que carregariam protocolos em mãos, levando demandas e trazendo respostas
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relativas a atividades que quase nunca poderiam performar. O modo de operação de
funcionários e voluntários durante os atendimentos poucas vezes se afastava da resposta de que
“não é possível fazer nada agora, resta esperar”. Esperar por algo ou alguém que detém a
competência para resolver ou decidir. Era assim que distâncias e esperas se justapunham no
cotidiano dos atendimentos, quando não era possível responsabilizar-se por tarefas e decisões
sobre as quais se afirmava não ter qualquer ingerência.
É importante observar que aquilo o que os funcionários enxergavam como sendo
propriamente o seu trabalho era a realização de entrevistas com solicitantes de refúgio e a
produção dos “pareceres de elegibilidade” – artefatos documentais que respaldavam a decisão
dos processos. Ademais, todos apresentavam a visão de que atender aos solicitantes não era sua
função e de que o trabalho administrativo estava sendo exercido pelos “oficiais” apenas
temporariamente. Um trabalho que se fazia em decorrência da falta de pessoal específico, da
“deficiência” de recursos e de estrutura. Assim, as justificativas para as morosidades e para o
caráter um tanto artesanal ou insuficiente das respostas articulavam noções de precariedade às
crises: enquanto a demanda aumentava, considerando a intensificação dos trânsitos e o aumento
no número das solicitações de refúgio, os recursos, a cada ano, minguavam.
É que o CONARE tem uma estrutura pequena, de quantidade, e tem uma limitação
orçamentária também que dificulta algumas coisas. A questão de atendimento aqui é
uma dificuldade que a gente tem porque é um dia a menos, tanto de entrevista ou pra
fazer parecer, que a gente tem que se dedicar para os atendimentos [Oficial de
Elegibilidade. Março de 2018].
Então aí você passa a ter uma deficiência em termos de equipamentos (...) Mas enfim,
a gente entende que o momento do país é complexo, que falta verba e que é o que a
gente tem no momento, então a gente vai trabalhando com isso [Oficial de
Elegibilidade. Abril de 2018].

As falas indicavam, não obstante, uma hierarquia de atividades, em que o
atendimento era tido como menos importante para a consecução do seu trabalho do que a
produção de pareceres e entrevistas, atividades ditas “técnicas”. Aponto que o papel secundário
que adquiriam os atendimentos na visão dos funcionários sobre suas atribuições falava também
sobre o papel secundário dessa atividade na rotina do escritório ou, de maneira mais precisa,
indicava maneiras de administrar atravessadas por “cadeias de subordinação” (NADAI, 2018,
p.64) as quais proliferavam inúmeros “checkpoints de controle administrativo” (ibid.). Ainda
que o trabalho fosse feito, parte dele era delegado a voluntários, sem vínculo trabalhista, sem
treinamento continuado, sem pagamento e sem maiores possibilidades de decisão e ingerência
sobre a resolução das demandas. Voluntários que, portanto, não estavam também em posição
de serem “cobrados” ou de se responsabilizarem pelas demoras, pelas respostas evasivas e pelas
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decisões consideradas injustas. Mas, da mesma maneira, também a ingerência dos próprios
funcionários do escritório sobre a resolução das demandas cotidianas era limitada. Se os
voluntários não podiam se responsabilizar, os “oficiais” – que realizavam o trabalho
administrativo em decorrência de condições materiais “pouco ideais” – tampouco o podiam,
exercendo o trabalho como era possível: subindo as escadas e mandando um e-mail ou
telefonando para Brasília.
Tais modos de administrar e gerir processos determinavam distintas temporalidades
e “compassos de espera” (LUGONES, 2009). As esperas eram justamente o que levava a maior
parte das pessoas a buscarem o escritório, com o intuito de saber quando estas teriam fim, mas
esperar no hall perfazia apenas um pequeno segmento do contínuo de esperas que materializava
um processo de reconhecimento da condição de refugiado. É nesse sentido que alocar em
Brasília desde a decisão de casos até demandas muito simples como a assinatura de um
documento ou a própria marcação de entrevistas, era também uma maneira de resolver, de
governar através da gestão do tempo, das esperas, e do fornecimento de um determinado ritmo
a cada uma das decisões.
Ballesteros et al. (2017) apontam, no contexto das esperas por atendimento em
serviços de saúde na Argentina, que o tempo de espera imposto para marcação de consultas,
exames ou mesmo para ver um médico, opera também como um mecanismo de racionamento
de recursos, impondo-se, não poucas vezes, um maior tempo de espera aos pacientes cuja
necessidade de atenção é classificada como menos urgente. Entendo que, no que se refere às
estratégias de racionamento no âmbito do CONARE (considerando aqui as queixas dos
“oficiais” quanto à inadequação da estrutura física e de tudo o que seria “não ideal” para a
consecução das suas atividades, como o baixo número de funcionários), estas têm relação
também e fundamentalmente com a gestão técnico-moral das esperas e do ritmo dos processos.
Pecheny e Palumbo (2017) enfatizam a importância de considerar as esperas como
relações de poder que evidenciam tensões entre o tempo dos sujeitos e o tempo institucional, as
quais operam, por vezes, no sentido de “colocar o outro em seu lugar” (p.20), ou seja, no sentido
de demarcar distinções e localizações sociais. Os autores apontam, ainda, que a espera
pressupõe uma aprendizagem como governamentalidade, ou seja, que é necessário “aprender a
esperar” (p.27). Evidenciam assim a discrepância entre a vivência da urgência daqueles que
esperam nos mais distintos serviços e a valoração daqueles que fazem esperar, responsáveis,
por sua vez, por assignar prioridades. Considerando essa reflexão, é possível afirmar que as
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esperas consistem, contextualmente, em mecanismos disciplinares, tendo em vista o seu papel
pedagógico na produção de sujeitos e corpos dóceis (FOUCAULT, 1979).
Também Maria Gabriela Lugones (2009) analisa a espera como uma forma de
“exercício cotidiano de poder” (p.26), a qual gera “ansiedades” e uma sensação de limitação,
considerando a “instrumentalização da espera” (p.132) como parte da gestão. Lugones fala de
uma administração que implicava em que os administrados, “estando ‘fora’, separados, em um
espaço de tempo em modo subjuntivo, permaneciam diante de um leque de possibilidades”.
(LUGONES, 2009, p. 74). Assim é que, tanto para as mães e avós que aguardavam por
atendimento nos corredores do Tribunal Prevencial de Menores de Cordoba – personagens da
análise de Lugones, como também para as solicitantes de refúgio que aguardavam por
atendimento na recepção do escritório do CONARE no Cambuci, aguardar “de fora” de onde
eram feitos os trabalhos, em uma “situação de incerteza”, nos termos de Lugones e, adiciono,
de confusão e de tensão contínuas, “era parte operativa, ativa, produtiva, fazia parte das
atuações” (LUGONES, 2009, p. 74).
Considerando a produtividade da espera e as “cadeias de subordinação” (NADAI,
2018) que atuam sobre os ritmos do atendimento, observo que aquilo o que é referido pelos
funcionários como improvisação e limitação, longe de serem obstáculos para a realização dos
objetivos da administração, eram o que possibilitava que o trabalho fosse feito. Aponto que
atender aos solicitantes no térreo, em condições pouco ideais, manifestamente provisórias e
públicas serve como um elemento de brevidade e provisoriedade das interações, além de, na
separação entre atendimento e sala administrativa, ensejar um maior controle dos tempos e das
esperas pelos funcionários. Na consecução do objetivo de resolução de casos, eram as
atividades realizadas pelos funcionários do escritório de São Paulo que forneciam um ritmo
específico à crescente demanda que, a cada ano, segundo os funcionários, “aumenta
enormemente”. Havia um aspecto operativo, nesse sentido, na temporalidade dos atendimentos,
alcançado justamente através das precariedades, distâncias, esperas e separações físicas.
Distâncias estabelecidas, em primeiro lugar, no próprio sobrado do Cambuci, que alijava
solicitantes do espaço em que seus processos “caminhavam”, mas também, em outra escala,
nas distâncias impostas pela alocação das decisões em Brasília.
Considerando as escolhas de gestão e as práticas dos funcionários, que faziam as
tarefas cotidianas, nos termos de uma das funcionárias, “como dá”, aponto ainda que tanto as
estratégias de resolução de casos, como também as técnicas de não-resolução, todas voltadas
ao objetivo de administrar as crises e “diminuir o passivo” ou o “backlog”, ou seja, o acúmulo
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de casos pendentes de resolução pelo comitê, perfaziam soluções administrativas que operavam
cotidianamente a partir da gestão dos tempos e das esperas. Dialogo aqui, dentre outros
trabalhos, com Carolina Moulin (2019) que aponta que na “temporalidade da crise” (p.34)
combinam-se, de maneira estratégica, o tempo da urgência, por sua vez exigindo respostas
“tempestivas e excepcionais”, e o tempo da espera, o qual induz à incerteza. Moulin afirma
ainda que as modulações entre esses dois tempos permitiriam uma gerência dos tempos a partir
dos relatos sobre as crises. É desse contínuo e das estratégias de gestão dos ritmos dos processos
que falo em seguida. Exercícios que intentavam produzir um efeito de coesão e integração das
práticas de Estado a partir de ações que se mostravam, no cotidiano, não tão coesas e coerentes
assim.
Nas próximas sessões, analiso três elementos fundamentais de gestão temporal dos
processos, os quais consistiam em estratégias de resolução de casos: 1) A proliferação de
estratégias de “arquivamento” e de “extinção” de processos “sem análise de mérito”, ou seja,
sem que estes passassem pelas fases de entrevista ou pela plenária. Uma estratégia que vinha
sendo ampliada nos últimos anos através da modificação de distintos instrumentos normativos
no âmbito do próprio CONARE, de forma um tanto discricionária. 2) A chamada
“simplificação” de procedimentos de elegibilidade para algumas nacionalidades – como,
notadamente, os casos de pessoas provenientes da Síria. Uma técnica que incluía a padronização
de pareceres, a realização de entrevistas mais breves e “objetivas” e, ainda, a realização das
chamadas “forças-tarefa”, quando “oficiais” deviam voltar sua atenção para casos de uma
determinada nacionalidade. Essa estratégia era viabilizada em especial através do
reconhecimento coletivo de refugiados, considerando o instrumento denominado “grave e
generalizada violação de direitos humanos”. 3) A manipulação dos tempos e das esperas no
cotidiano das atuações, com o postergar de casos tidos como “complexos” e a aceleração de
outros considerados “simples” em cada uma das suas etapas. Uma série de medidas que
determinavam os distintos “compassos de espera” (LUGONES, 2009, p.74) e que atravessavam
as mais variadas atividades administrativas, como o atendimento no escritório, a marcação de
entrevistas e a produção de pareceres de elegibilidade. Na gestão de cada uma dessas etapas se
podia, ainda, aguardar até que se tomasse uma decisão interna à coordenação (administrativa)
ou mesmo coletiva (política) sobre como os casos seriam instruídos.
Tendo em vista essas estratégias, prossigo analisando a gestão temporal dos
processos e procedimentos. Detenho-me com mais profundidade, a seguir, nas mudanças por
que têm passado os instrumentos normativos, nas atividades de atendimento, de marcação de
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entrevistas e de produção de pareceres. Elementos por meio dos quais as crises eram
solucionadas ou, mais propriamente, administradas contínua e cotidianamente.

4.3. (Re)soluções normativas

Um dos instrumentos normativos centrais no que se referia aos procedimentos e à
tramitação das solicitações no CONARE, a RN nº 18 (BRASIL, 2014), sofreu, nos últimos
anos, inúmeras modificações em sua redação. Modificações viabilizadas pela publicação de
outras resoluções. Dentre elas, destacaram-se alterações quanto a previsões de arquivamento e
extinção do processo62. A sua versão original previa o arquivamento nas situações de não
comparecimento por duas vezes consecutivas à entrevista, sem justificação, ou, ainda, de falta
de atualização do endereço perante a coordenação após 30 dias de recebida uma notificação
para tal – importante mencionar que nenhuma das pessoas que acompanhei jamais teve
conhecimento da existência de uma notificação do tipo.
Já as modificações previstas em distintas resoluções publicadas entre os anos de
2018 e 2019, Resolução Normativa nº 26 (BRASIL, 2018a); Resolução Normativa nº 28
(BRASIL, 2018b) e Resolução Normativa nº 31 (BRASIL, 2019), passaram a contar com
inúmeras previsões não apenas de arquivamento como também de extinção dos processos da
parte exclusiva da Coordenação-Geral (anteriormente, a redação referia-se ao arquivamento
pelo CONARE, sem especificação). A partir da aprovação das modificações, bastaria não
comparecer à entrevista uma única vez para que o processo fosse arquivado. Outra inovação foi
a extinção do processo quando ocorria o não comparecimento à entrevista posterior ao
desarquivamento. Pela inserção do artigo 6°-A na RN nº18, estavam previstas hipóteses de
extinção dos processos pela Coordenação-Geral. Instituiu-se, ainda, pela inserção de parágrafo
único no artigo citado, a presunção de desistência da solicitação quando da obtenção de
autorização de residência por outros meios, assim como, através da criação do artigo 6°-B, a
extinção sem resolução do mérito dos que obtivessem autorização de residência no país.
Também os chamados “procedimentos acelerados ou simplificados”, que
possibilitavam que uma ou outra entrevista fosse feita de maneira mais rápida, prevendo ainda
a dispensa de entrevista, passaram a constar na RN n° 29, de 14 de junho de 2019 (BRASIL,
62

O arquivamento era um instrumento administrativo que permitia que os processos fossem mantidos em espera
até que os solicitantes buscassem a Polícia Federal manifestando a vontade de desarquivá-los. Processos
arquivados permaneciam na etapa em que estivessem quando do arquivamento. Já no caso dos processos extintos,
não havia como retomá-los, restando fazer nova solicitação.
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2019a). A resolução em questão instituiu o uso do Sisconare em substituição ao SEI, quando
muito foi modificado nos procedimentos de solicitação. Em seu artigo 6º §1º, que tratava da
instrução processual das solicitações, constava a previsão da figura da “condição de refugiado
manifestamente fundada”, em que os procedimentos simplificados poderiam ser adotados.
Entretanto, em seu §2º, ela criava a figura dos pedidos “manifestamente infundados” que, da
mesma forma, poderiam ter seus procedimentos “acelerados” ou “simplificados”, o que, na
prática, significava que passou a ser possível indeferir solicitações mais rapidamente e sem
tanto rigor no que se referia aos procedimentos.
Essas estratégias vinham sendo adotadas com o objetivo manifesto de “desafogar o
CONARE”, “diminuir o passivo”, e de “priorizar casos realmente de refúgio”. Eram
apresentadas, assim, como maneiras de acelerar os processos daqueles que seriam “realmente
refugiados”. Juntamente com as medidas tecnológicas de virtualização de todas as etapas dos
processos, com a adoção do Sisconare, essas estratégias tinham relação com a busca por
“eficiência”, como uma maneira de manter, como apontou um(a) coordenador(a) do CONARE
em entrevista, a “máquina pública” em movimento63. Atendiam, portanto, a interesses de
produtividade, economia de tempo e de recursos em um momento “complexo” em que “falta
verba”, quando o que restava, como apontou uma “oficial” em entrevista, era ir “trabalhando
com isso”. Ir “trabalhando com isso” implicava uma provisoriedade indefinida, em que se devia
lidar com uma demanda maior do que a capacidade de atendimento, normalizando a espera e
as arbitrariedades inscritas nas mudanças cada vez mais frequentes das normas que orientavam
os procedimentos.
Voltando à gestão das esperas discutida por Ballesteros et al. (2017), chamo a
atenção, novamente, para a relação entre a imposição das esperas com as estratégias de
racionamento de recursos. As tecnologias que definiam tempos de espera mais ou menos
elásticos para os casos determinavam quem devia ter o seu sofrimento abreviado e quem podia
esperar mais para uma definição da sua regularização. Soluções que estabeleciam que, para um
determinado solicitante, era razoável aguardar por mais de três ou quatro anos para ter o seu
processo apreciado, enquanto para outros esse era um tempo exagerado. Estratégias que
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Vale apontar que, ainda que não tenha acompanhado a implementação do novo sistema eletrônico do CONARE
enquanto fazia trabalho de campo, recebi posteriormente muitos pedidos de auxílio de pessoas que acompanhei
durante a pesquisa, as quais buscavam a PF para atualizar seus protocolos e lá recebiam a notícia de que deviam
se cadastrar no Sisconare. Chara foi uma delas e na ocasião não foi explicado a ela nem ao menos do que se tratava
a plataforma. Quando fui auxiliá-la constatamos que não havia tradução do sistema para outras línguas. Chara não
tinha também um computador ou acesso à internet para além do plano de celular, o que dificultou muito todo o
procedimento.
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determinavam, a partir de incessantes medidas normativas, as quais se modificavam umas às
outras com frequência, qual era a maneira “correta” ou “mais eficiente” de tomar decisões, o
formato de escuta adequado, o modo narrativo dos documentos produzidos por seu corpo
“técnico” e o que devia ser descartado como um caso “manifestamente infundado”.
O fato de não haverem prazos instituídos na lei e nem mesmo nas resoluções para
qualquer das etapas dos processos implicava em que a sua elasticidade e o que era considerado
um prazo de definição razoável passasse a ser gerido de maneira um tanto discricionária,
flutuando ao sabor das “demandas” ou dos “fluxos”. Se os “fluxos” aumentavam em um
determinado período de tempo, entendia-se que era “normal” que aumentasse também o tempo
de espera. Determinava-se, então, que a urgência pedia por ações emergenciais materializadas
em “forças-tarefa” ou na emissão de normativas de “simplificação” dos processos (obedecendo,
ainda, à conveniência política de reconhecer ou não uma determinada violação de direitos como
violência).
Mas os ritmos dos processos tinham a sua cadência influenciada também em uma
escala mais cotidiana. Ainda que os oficiais acenassem para uma menor importância dos
atendimentos no que se referia à sua função, essa interação com os solicitantes era essencial na
gestão dos tempos e das esperas. Na determinação do que era “vulnerabilidade”, do que era
“urgência”, e do que era “prioridade”, a atuação dos funcionários era central. Aponto que um
dos elementos que definiam o que era urgente e o que podia esperar, tinha relação com o que
Laura Lowenkron (2015a) chama, em diálogo com Foucault (1979), de “saberes locais”64, em
que os funcionários ponderavam o que seria ou não uma situação de “urgência” segundo a sua
percepção técnico-moral. Eram esses “saberes locais”, de “oficiais”, de técnicos de Ministérios,
de funcionários de agências internacionais e de organizações humanitárias, que identificariam,
segundo os seus próprios esquemas interpretativos, determinados graus e escalas de
vulnerabilidade a que corresponderiam distintos ritmos e urgências, conformando o que Auyero
(2012) identifica como uma “política da espera”.
Era assim que os distintos critérios de priorização eram justificados, quando a
arbitrariedade mesma desses critérios possibilitava que fossem encontradas soluções.
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O saber local, na perspectiva foucaultiana, trata-se de uma forma de saber “particular, regional, local, um saber
diferencial incapaz de unanimidade” (FOUCAULT, 1979, p. 170). No contexto de sua pesquisa, Lowenkron
(2015) refere-se a um “saber prático tipicamente policial”, que não exige formação específica, mas que não
constitui de nenhuma forma “um saber comum” (p. 198).
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4.4. Estratégias cotidianas e ritmos de gestão

Não foram poucas as pessoas com as quais conversei durante a pesquisa que nunca
tomaram conhecimento da existência de uma notificação a ser encaminhada pelo CONARE
para a realização de entrevistas. Algumas iam frequentemente perguntar se havia previsão,
ocasião em que preenchiam mais uma vez o formulário de atualização cadastral com os mesmos
dados que informaram na vez anterior. Escutavam, então, que tudo estava conforme a
normalidade e que bastava aguardar contato. Outras esperavam há um, dois ou três anos sem
notícias e nunca haviam comparecido ao escritório do Cambuci ou mandado e-mail para
perguntar sobre a entrevista. Havia, ainda, as que compareciam ao escritório para descobrir que
havia algo que fugia da normalidade, como que o seu processo não podia ser encontrado no
“sistema” ou que havia um desencontro de informação em algum documento, outras eram
avisadas de que a data da entrevista já passou uma ou duas vezes.
Mas afirmar aos que buscavam atendimento que não se sabia quando as entrevistas
seriam feitas não era um “truque”, uma inverdade ou uma maneira de despistar quem buscava
informações. Os critérios e o ritmo de resolução de cada etapa dos processos seguiam uma
temporalidade que não era plenamente conhecida nem mesmo aos funcionários. Estes, assim
como os solicitantes que buscavam atendimento, deviam aguardar. As marcações das
entrevistas eram centralizadas na Coordenação-Geral e feitas por funcionários a que os oficiais
de São Paulo se referiam como “o setor de agendamentos”, segundo critérios que os
funcionários do Cambuci tampouco conheciam ao certo.
Enquanto alguns apontavam que o essencial era a ordem em que eram feitas as
solicitações, ou a “cronologia”, outros admitiam que havia fatores que influenciavam na rapidez
ou no atraso de um agendamento específico. Comentava-se que pessoas de determinadas
nacionalidades (naquele momento, em especial, a síria) eram chamadas com maior agilidade
porque tratavam-se de casos “menos complexos”. Com isso queriam dizer que o
reconhecimento da “gravidade” ou “grave e generalizada violação de direitos humanos”,
segundo a lei, permitia que as entrevistas de solicitantes sírios fossem mais breves e que os
pareceres fossem feitos com mais rapidez, se comparados com os que eram considerados casos
“mais complexos”. Como exemplo desses últimos, citava-se sempre os nacionais da RDC, cujas
entrevistas, segundo os oficiais, podiam durar até três horas, enquanto as dos sírios eram
“tiradas da frente em 30 minutos”.
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No momento em que entrevistei os funcionários, estava sendo realizado algo a que
se referiam como uma “força tarefa”, em que alguns dos oficiais selecionavam, faziam
entrevistas e pareceres exclusivamente de sírios, com o intuito de agilizar a resolução de casos
que eram “realmente refúgio” e “diminuir o backlog”, ou seja, os casos pendentes de entrevistas
e de pareceres, considerando que, a cada mês, com a procura de mais pessoas por refúgio e a
limitação no número de funcionários, “o backlog só aumenta”. Para além dos casos de sírios,
entretanto, os oficiais identificavam algumas “prioridades” entre pessoas classificadas como
mais vulneráveis. Idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves identificadas nos
atendimentos tinham seus casos agilizados. Não se sabia ao certo, entretanto, se tais casos
seriam de fato inseridos entre as prioridades, estando tal julgamento a cargo do referido “setor
de agendamentos” ou, ainda, da coordenação-geral.
Um oficial afirmou durante a entrevista que “eu não sei muito bem como funciona
o agendamento”, mas que “a gente informa pra Brasília o que está acontecendo e aí Brasília faz
essa triagem”. Outro funcionário apontou que encaminha “os casos mais antigos” para “o rapaz
que faz o agendamento”, e que há também uma “triagem por idiomas”, mas que “o resto eu
sinceramente não sei te dizer”. Já em entrevista com um(a) funcionário/a que exercia função de
coordenação, este/a afirmou que “via de regra as pessoas entram na fila sem nenhuma
discriminação, entretanto, se é uma situação de extrema vulnerabilidade pode se dar alguma
agilidade ao caso”. A/o mesma/o coordenador/a dizia que, comparando “um país que está em
guerra, onde você sabe que 90 ou 100% dos casos são admitidos como refúgio” e um outro país
em que “você sabe que 90% dos casos não se enquadram no refúgio, então prioriza-se esse caso
que você sabe que é um caso de refúgio”. Outro funcionário reconheceu que há “estratégias”
com nacionalidades como a síria, em que “são todos deferimentos, então, quanto antes a gente
conseguir entrevistar e passar o mais rápido possível, melhor”. O mesmo oficial descreveu uma
estratégia no sentido de levantar o “número de nacionalidades pendentes”, com o intuito de
“limpar logo isso daí”. Ou seja, com o objetivo de reduzir o número de distintas nacionalidades
dos solicitantes nos dados oficiais e “tirar da frente” casos em que se supõe que os solicitantes
não comparecerão às entrevistas.
Apontava-se também que o idioma falado pelos solicitantes e a possibilidade de
encontrar um intérprete era outro fator de influência na agilidade das entrevistas. Naquele
momento, havia dois oficiais que realizavam entrevistas em inglês e um que as fazia em
espanhol, mas nenhum que falasse árabe ou francês. Assim, a marcação das entrevistas
dependia de que o próprio solicitante levasse seu intérprete, ou, na impossibilidade, que algum
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voluntário do CONARE ou de organizações parceiras fizesse o trabalho de tradução. Como
apontado no início desta segunda parte da tese, quando apresentei a visita de Chara ao
CONARE, as entrevistas podiam até mesmo sofrer adiamentos indefinidamente caso não se
encontrasse tradutores.
A falta da posse de documentos da parte do solicitante era também um fator que
influenciava, dentre outros, que um caso fosse classificado como “complexo”, já que, presumiase, a entrevista seria mais demorada. Nesses casos, era necessário recorrer a questões
especificas para comprovar se um determinado solicitante era de fato de onde afirmava ser.
Novamente, pessoas provenientes da RDC entravam nessa categoria por algo que se
identificava como uma “fraude de nacionalidade”. Entendia-se que muitos angolanos buscavam
se passar por congoleses, apresentando documentos de identificação que os funcionários
consideravam de procedência duvidosa. Isso porque corria, através de rumores, a notícia de que
era mais provável que um congolês tivesse o seu processo julgado positivamente do que um
angolano. Assim, perguntas específicas sobre o lugar em que se afirmava viver: o nome de uma
rua, da escola onde se estudou, dentre outras, eram tidas como possíveis indicativos de que de
fato se era de onde afirmava ser, assim como a língua falada e o sotaque do solicitante. Os
funcionários apontavam, entretanto, que não necessariamente não saber o nome da rua onde se
cresceu poderia ser um fator comprobatório de que se estava faltando com a verdade, mas que
justamente por necessitar de mais atenção é que tais casos seriam mais “complexos” 65.
Alguns dos oficiais desconfiavam que a importância dos formulários preenchidos a
rodo na recepção era maior do que poderia parecer a princípio, e que o “setor de agendamentos”
em Brasília considerava a presença e assiduidade dos solicitantes no escritório quando os
selecionavam. Isso porque o não-comparecimento de solicitantes convocados, em especial
antes do CONARE começar a utilizar o WhatsApp para notificação, era muito grande. Não
tendo moradia fixa ou passando por vários abrigos ao longo dos meses e anos em que
aguardavam a resolução dos processos, muitos não recebiam o documento. Assim, notificar
aqueles que atualizaram seus endereços seria uma garantia maior de comparecimento e uma
maneira de organizar algo que parecia então um tanto fora de controle, considerando que havia
pessoas aguardando há mais de três anos pela realização de uma entrevista, outros que foram
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Detenho-me com mais profundidade nas questões de elegibilidade e reconhecimento na terceira parte da tese,
quando aponto a construção de “perfis mais fáceis” e “perfis mais difíceis”, relacionados à categorização de
“complexidades” nas entrevistas. Por ora, a minha intenção é descrever e analisar as resoluções administrativas,
seu tempo e seu lugar na consecução dos trabalhos cotidianos do CONARE.
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convocados, não compareceram e tiveram seus processos arquivados sem nem ao menos o
saber, e outros que já haviam desistido e se regularizado por outros meios ou até mesmo ido
embora do país. Reconhecia-se, assim, que havia uma demora e uma certa desorganização, mas
a justificativa para as morosidades recaía novamente nos solicitantes, já que estes não
atualizariam seus endereços ou recorreriam a outros meios de regularização sem avisar o
CONARE, o que atrasaria os processos de todos.
A agenda de entrevistas e de produção de pareceres flutuava também segundo o
plano de trabalho do/a coordenador(a) em atividade e o seu entendimento do que seria um
número adequado de entrevistas a se fazer ou de pareceres a se entregar semanalmente. Os
oficiais se preparavam previamente para cada uma das entrevistas, lendo os formulários de
solicitação preenchidos pelos solicitantes na PF e conferindo as informações prévias,
preparando as questões que seriam feitas com base nas informações disponíveis no processo de
cada um, apensadas ao SEI. Seguia-se uma agenda mensal pré-determinada pela coordenação,
de oito entrevistas semanais, quatro entrevistas diárias durante dois dias na semana. Entretanto,
segundo os oficiais, “nem sempre foi assim” e já houve períodos em que cada um deveria fazer
sete entrevistas por dia.
Uma informação importante é que, apenas durante o ano em que fui voluntária,
passaram pelo CONARE quatro coordenadores diferentes, cada um com novas ideias e visões
sobre produtividade, sobre o que deveria ou não ser considerado prioritário e sobre a melhor
maneira de conduzir os trabalhos com o objetivo de “diminuir o passivo”. Ritmos e urgências
eram estabelecidos, portanto, segundo aspectos um tanto discricionários. Sedimentavam-se
distintas visões sobre prioridades e sobre a própria função do trabalho do CONARE, as quais
almejavam, não obstante, a consecução de soluções alegadamente “eficientes”.
Seria errôneo afirmar, entretanto, que a figura da coordenação concentrava de
maneira unilateral essas resoluções, considerando que a característica “tripartite” da estrutura
do CONARE devia acomodar os interesses de distintos atores, os quais entendiam e
instrumentalizavam “prioridades” segundo visões muito distintas. Assim, outra previsão de
“prioridade total” eram os casos acompanhados mais de perto pela Polícia Federal, em
específico as medidas compulsórias. Alguns funcionários apontavam a extrema rapidez exigida
de seu trabalho em situações que envolviam pessoas que cumpriram pena no país e que, por
desejarem permanecer, solicitavam refúgio, considerando a restrição das possibilidades de
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regularização66. Um oficial foi, inclusive, recrutado para realizar entrevista dentro da prisão em
um caso que envolvia a previsão de extradição. Na ocasião, solicitou apoio do ACNUR na
preparação para a entrevista, considerando o ineditismo daquela situação, que o fez se sentir,
em suas palavras, um tanto “inseguro”. Cito este caso, relatado pelo funcionário em entrevista,
para ressaltar a percepção de extrema urgência que adquiriam as situações que envolviam
expulsão e extradição, quando a influência da PF na priorização de entrevistas, pareceres e
mesmo de inserção na pauta do colegiado era direta. Um funcionário descreveu essa como uma
situação de “pressão” para que os processos caminhassem na agilidade exigida pela PF e pelo
STF.
Às vezes já tem até a passagem comprada pra pessoa ir embora e aí a pessoa pede
refúgio e eles não podem expulsar. Aí tem que analisar o refúgio e eles ficam aí
acompanhando. Um caso mais específico, a extradição, é a Polícia Federal, o
departamento lá da Polícia Federal que cuida da extradição e o STF que acompanha.
Então é muito... É bastante pressão pra terminar logo, porque fica muita gente em
cima.
- Então são casos considerados como prioridade?
Total. Você fez esse mês, é provável que na próxima plenária já queiram avaliar.
Então tem que passar e aí a pressão é bastante forte [Oficial de Elegibilidade. Março
de 2018].

A temporalidade dos processos, portanto, era gerida por um conjunto de atores cujas
decisões não prescindiam de negociações. Nesse aspecto, os tempos eram manipulados segundo
interesses políticos e institucionais que não se restringiam à competência dos “técnicos”.
Em entrevista, o/a coordenador(a) em atividade naquele momento, confirmou que
optou por priorizar agendamentos a partir da “provocação” dos solicitantes, ou seja, de pessoas
que compareciam ao escritório e atualizavam seus contatos, sendo importante que estes dessem
“ferramentas” para que o CONARE pudesse “fazer o processo andar”. Isso porque chamar
pessoas que poderiam não comparecer no dia das entrevistas era, em sua visão, colocar para
funcionar a “máquina pública” de maneira “inefetiva” – o que indica a preocupação primordial
com o racionamento de recursos em um momento de crises. A/o mesma/o coordenador(a)
apontou que levava em consideração as demandas de funcionários de organizações como a
Caritas, considerando que essas pessoas estariam em contato mais direto com os solicitantes,
sabendo identificar uma situação “mais sensível”. De outro modo, o critério “cronológico” seria
utilizado nos casos de prioridades previstas em lei. Ainda assim, apontou, no trabalho com
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Para mais sobre o desejo de permanecer das pessoas que cumprem ou cumpriram pena no país, ou ainda, para
uma análise sobre a “transposição da prisão para migração” recomendo fortemente a tese de Natália Corazza
Padovani (2015).
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refugiados, uma “população vulnerável”, “tudo era prioridade”, sendo necessário identificar as
“prioridades mais prioritárias”, considerando a existência de um grande “passivo” ainda
aguardando por entrevistas. Havia ainda uma cobrança disciplinar, no sentido de que os
solicitantes fossem pacientes com a morosidade dos processos, mas que, ao mesmo tempo,
“provocassem” o CONARE, ou seja, que demonstrassem uma “agência”.
No ano passado a gente começou a marcar entrevistas que tinham uma taxa enorme
de não-comparecimento. E aí você está colocando a máquina pública pra funcionar de
forma inefetiva, né. (...) Então assim, por mais que o comum seria a gente respeitar a
ordem cronológica, dessa forma não funciona. Então foi tomada a decisão de... O que
faz a gente marcar a entrevista é a provocação da pessoa por meio da atualização
cadastral. (...) As pessoas também falam muito disso, de que “ah, fulano de tal
nacionalidade foi deferido antes”, mas ninguém observa a agência daquela pessoa, se
a pessoa faz três atualizações cadastrais num período de três meses a gente tá vendo,
a pessoa tá dando as ferramentas pra que a gente possa realmente colocar, fazer o
processo dela andar [Coordenador/a-Geral, março de 2018].

Os critérios que definiam o que era considerado ou não prioridade, portanto,
flutuavam segundo a visão da coordenação sobre o que seria “efetivo”, assim como da
“agência” dos solicitantes, mudando com certa frequência. Tais critérios, um tanto
discricionários, não estavam inteiramente claros aos solicitantes e nem mesmo aos funcionários
que, apartados do “setor de agendamentos”, faziam o seu trabalho de maneira segmentada. Se
a “agência” dos solicitantes era considerada por essa coordenação, poderia não o ser pela
próxima, restando algo de arbitrário e opaco no que se referia aos critérios.
Assim, ainda que fosse dito nos atendimentos que não era necessário comparecer
ao escritório e que a notificação chegaria aos endereços dos solicitantes, a sua “agência” poderia
ser levada em consideração no momento da seleção para entrevistas. Recupero aqui algumas
das reclamações dos próprios funcionários, que afirmavam que os atendimentos não seriam da
sua alçada e que esse trabalho, em especial quando aparecia muita gente, atrapalhava-os na
produção de entrevistas e pareceres. Aponto que essa “falta de tempo” era, até certo ponto, um
efeito dos próprios modos de gestão das esperas, considerando que, ao fim e ao cabo, era
necessário comparecer ao escritório para demonstrar uma “agência” e tirar qualquer espécie de
dúvida, já que telefone e e-mail, como mencionado, não eram formas de comunicação tidas
como efetivas ou confiáveis pelos solicitantes. Os quais tampouco poderiam simplesmente
aguardar o andamento dos processos em passividade. Assim, considerando as demoras nos
processos, que se arrastavam por anos, era necessário comparecer várias vezes e escutar
sistematicamente as mesmas justificativas até o momento em que finalmente fosse marcada a
entrevista.
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É notável, entretanto, que, não obstante a constatação de que o sistema de
agendamentos era, muitas vezes, pouco eficiente, não se considerasse uma mudança no sentido
de organizar e adicionar transparência aos critérios, estabelecendo prazos e marcando
entrevistas conforme uma agenda previamente estabelecida, no momento da própria solicitação
– uma demanda que escutei inúmeras vezes dos solicitantes, os quais afirmavam que, pior do
que esperar, era esperar sem previsão. Nesse aspecto, às ditas precariedades estruturais,
somavam-se ainda outras dificuldades, relacionadas aos próprios modos de administrar. Isso
porque a inexistência mesma de prazos e previsões para a marcação de entrevistas e decisão
dos casos gerava mais trabalho, sobrecarregando o atendimento e intensificando uma divisão
de tarefas ou “fragmentação” (LUGONES, 2009, p.13) que, segundo os oficiais, eram a
principal causa da lentidão na produção de pareceres e na feitura de entrevistas.
Mas era essa mesma fragmentação das atuações e a decorrente sobrecarga de
trabalho – definida nas estratégias de atuação por meio da falta de organização das agendas e
falta de clareza sobre os critérios de priorização – que levava à exigência de que se
comparecesse pessoalmente ao escritório e, não obstante, justificava as demoras. É nesse
sentido que distâncias e esperas, precariedades e fragmentações eram também aspectos de
gestão, permitindo que as entrevistas e pareceres fossem feitos em seu tempo, ou seja, no tempo
da administração e da improvisação.

4.5. Decisões
As particularidades dos processos faziam com que também a produção dos
pareceres de elegibilidade tivesse temporalidades muito distintas, relacionadas, como já
apontado, à “complexidade” dos casos. O parecer de elegibilidade consistia em um artefato
documental produzido pelos oficiais e apensado aos “autos” dos processos. Na decisão
individualizada dos casos, havia uma quantidade significativa de documentos a serem
considerados. Subia-se aos “autos”, ou seja, anexava-se ao SEI, toda espécie de documento
externo e interno ao CONARE, materializando um “histórico eletrônico” de cada solicitante –
procedimento que os funcionários aproximavam da figura de uma “árvore”, que ia sendo
alimentada enquanto durassem os processos. O parecer era um dos documentos mais
importantes, por ser aquele que circulava entre as instâncias, embasando decisões e resoluções.
A confecção do documento podia levar de algumas horas até dois dias ou mais, em
casos que exigiam uma pesquisa mais minuciosa. A sua temporalidade no fluxo das resoluções
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seguia a mesma lógica de urgência das entrevistas, considerando que um parecer, por exemplo,
de uma pessoa identificada “vulnerável” ou de um extraditando deveria “entrar” já na reunião
seguinte do Comitê. Nesse sentido, também na fase de consideração de um parecer ou de
qualquer demanda tida como prioritária, levava-se em conta a visão dos funcionários sobre o
que seria ou não uma condição de “vulnerabilidade”, além dos interesses dos atores envolvidos
nos trabalhos do CONARE: Ministérios, Polícia Federal, organizações da sociedade civil e, por
vezes, atores políticos ou outros representantes do judiciário. Disputas e “cobranças” sobre o
que se devia ou não “passar” a tempo da próxima reunião plenária eram centrais no ritmo das
resoluções. O que devia “passar”, entretanto, não constava em nenhuma normativa. No próprio
proceder também não havia padronização, já que os critérios de trabalho mudavam quando se
trocava a coordenação e ainda no decorrer do período de trabalho de um mesmo coordenador.
Também nessa etapa as medidas compulsórias, em específico as extradições, eram prioridade,
considerando o que o funcionário identificou mais acima como uma “cobrança” do judiciário.
O responsável pelo parecer individual era, com algumas poucas exceções, o mesmo
funcionário que conduziu a entrevista com o solicitante. A produção de um parecer tinha início
com o traçar de um “perfil” do solicitante a partir de respostas relativas à nacionalidade, etnia,
religião, idade, gênero, data de chegada ao país, trajeto percorrido, dentre outras questões. Em
seguida, preenchia-se a ementa com a “recomendação” do oficial, quando era feito um resumo
do caso, a partir das entrevistas gravadas e demais documentos. A esse resumo, seguia-se uma
avaliação com base no que era chamado de “pesquisa de país de origem”, ou, na linguagem das
agências internacionais, COI – Country of Origin Information. No parecer, constava, ademais,
a conclusão do funcionário sobre se o caso em questão se enquadrava ou não na legislação do
refúgio e, de maneira mais detalhada, sob que critérios de perseguição, dentre os constantes na
lei: raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política, ou dentro do que havia sido
estabelecido a priori como uma “grave e generalizada violação de direitos humanos”. Tal
conclusão era considerada, entretanto, não como uma “decisão”, mas antes como uma
“sugestão” ou “recomendação”, tendo em vista que o documento seguiria, ainda, após ser
apensado aos “autos” ou ao que se chamava de “bloco interno”, para o crivo da CoordenaçãoGeral. Esta, por sua vez, faria uma “triagem”, posteriormente encaminhando o parecer para o
chamado Grupo de Estudos Prévios (GEP)67. A “triagem” feita pela coordenação estava
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O GEP reunia-se, idealmente, todos os meses. Segundo os funcionários, em meados de 2018, cerca de 200 a
300 pareceres estavam sendo encaminhados ao Grupo mensalmente. Dele faziam parte os mesmos ministérios e
organismos que compunham o CONARE, não se tratando, entretanto, necessariamente, dos mesmos representantes
individuais. O GEP era visto pelos funcionários como uma instância mais “técnica” e menos política, que “prepara
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relacionada à sua capacidade de ler os pareceres, que eram muitos, e de “fazer andar os casos”
com que estivesse de acordo, já pacificados internamente. Só após passar pelo crivo do GEP é
que o processo seguiria para a plenária do CONARE – a instância tida como aquela que de fato
“decide casos” através do deferimento ou do indeferimento dos processos. As discussões e
ações do GEP sobre os processos eram consideradas também, pelos funcionários, como
“recomendações” para a plenária.
Em cada uma das etapas e até mesmo durante a plenária, um determinado processo
podia também ser encaminhado de volta aos oficiais, caso se entendesse que houve algum
equívoco ou questão pouco clara, seja na condução das entrevistas, seja na escrita do parecer
ou em algo que pudesse ser considerado como uma mudança na “situação objetiva” do país de
origem. Caso houvesse discordâncias, poderiam ser lançadas dúvidas quanto à “recomendação”
do oficial de elegibilidade, ocasião em que era possível voltar a entrevistas ou a formulários de
solicitação com o intuito de discutir sobre o caso ou para que o trabalho fosse refeito. Podia-se
considerar necessário refazer a entrevista, por exemplo, porque entendeu-se que ela não foi feita
em condições adequadas, porque o áudio estava ruim, porque um intérprete influiu de maneira
considerada inapropriada ou porque se entendeu que um determinado ponto não foi coberto
adequadamente pelas perguntas do oficial. Era assim que os “autos” – áudios de entrevista,
formulários, pareceres e documentos de identificação – estando disponíveis para os membros
do GEP e da plenária, podiam ser utilizados como “provas”, como indícios de procedimento ou
mesmo como elementos de fiscalização dos trabalhos dos oficiais.
Os casos considerados “complicados”, portanto, nessa fase de “decisão” dos
processos, eram aqueles que apresentavam uma maior probabilidade de que surgisse qualquer
espécie de discordância entre as instâncias envolvidas no trabalho. Era assim que os casos
podiam ser “retirados de pauta”, para que algo fosse refeito ou mesmo com o intuito de que
determinados processos permanecessem parados, aguardando a consideração de um ou outro
membro do colegiado. Podia-se manter um processo parado também enquanto se aguardava o
posicionamento do “governo brasileiro” relativo à situação de determinados “fluxos
os casos” para a plenária. A coordenação do CONARE produzia uma lista de casos, com duas semanas de
antecedência, e os participantes do GEP tinham a incumbência de verificar se havia algum óbice, podendo rever,
pedir para retirar de pauta ou pontuar certas questões. A ideia era que os casos já chegassem até a plenária com
um entendimento prévio. A existência do grupo não consta da lei 9474, mas foi instituída em resolução normativa,
a RN 18/2014. Larissa Leite (2014) aponta que o fato de que o GEP, assim como outros instrumentos criados ao
longo dos anos de funcionamento do CONARE, tenha sido uma instância incluída a partir de um “dispositivo
regulamentar” enfraqueceria o “devido processo legal” no que se refere aos procedimentos de elegibilidade.
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migratórios”, sobre os quais seria necessário “fechar um entendimento” ou “fechar questão” em
plenária, como já ocorreu com “fluxos” ou “perfis” provenientes da Síria e, mais recentemente,
Cuba e Venezuela.
Os funcionários do escritório do Cambuci assinalavam, para diferentes etapas dos
processos, distintas formas de não saber e de não decidir. Reiteravam suas funções e
competências nas práticas de conduzir entrevistas e produzir pareceres, deixando critérios e
resoluções à cargo de uma Coordenação-Geral e de um CONARE distintos das suas práticas
individuais. Assim, justificavam também a sua não participação nas plenárias e no GEP. Todos
apontavam que já participaram de uma ou outra reunião por videoconferência, mas que não se
tratava de uma prática corriqueira. Tendo os pareceres “subido aos autos” e tendo sido
alimentado o “sistema”, o ponto seguinte do trabalho passava a ser de competência exclusiva
de Brasília. Finda a etapa das “sugestões”, pouco se sabia sobre critérios, tempos, ou mesmo
sobre a exata natureza das instâncias “acima”.
Apontava-se tanto razões de produtividade como de divisão de funções para a
ausência dos funcionários nas plenárias e no GEP, considerando que os “oficiais” deviam se
preocupar com as entrevistas e pareceres sob sua responsabilidade, os quais se avolumavam
enquanto solicitantes aguardavam uma resposta. Apontava-se também a justificativa da
distância do centro em que eram tomadas as decisões. No que se refere a essas distâncias,
reiterava-se que sobre determinados procedimentos, datas e rituais pouco ou nada se sabia.
Segundo enfatizou uma funcionária, os oficiais de Brasília “participam das reuniões, eles
acompanham o julgamento dos processos”, enquanto os de São Paulo apenas “encaminham” os
processos. Apontava ainda que participar do GEP não seria produtivo aos oficiais porque “é o
tempo da gente fazer parecer, ao invés de ficar olhando uma coisa que você não vai participar”,
e que “pra mim ainda não é muito claro o que é o GEP ou a plenária”, considerando que
“ninguém nunca explicou pra mim e eu também nunca procurei saber”.
Essas falas remetem, mais uma vez, às discussões sobre a fragmentação das práticas
administrativas. Ángela Facundo (2014) e Lucas Freire (2019) dialogam com a noção de
“fragmentação das atuações” de Maria Gabriela Lugones (2009). Lugones aponta que o
trabalho das administradoras no cotidiano dos tribunais Prevencionais de Menores de Córdoba
passava por gerir situações dramáticas “tramitando fragmentações de ordens distintas” (2009,
p.139). Fragmentações que eram vistas pelas próprias funcionárias como obstáculos ao fazer de
suas funções e que Lugones propõe serem entendidas como “uma condição de possibilidade”
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dos seus “exercícios de poder”. Era a “fragmentação dos afazeres cotidianos” das funcionárias
que permitia com que lidassem com a “moralização exacerbada” de assuntos que envolviam as
infâncias no lugar de vitimização e de maus-tratos. Para além disso, a importância da
fragmentação das atuações tinha relação com a feitura de “ações pontuais e conjunturais a
respeito de cada processo” (p.142) que permitia uma certa padronização de situações muito
variadas.
Em diálogo com essa proposição, Lucas de Magalhães Freire opta por utilizar a
categoria de “segmentação”, como “uma espécie de divisão do trabalho” em que “cada
funcionário/setor realiza apenas uma parte do serviço” (FREIRE, 2019, p. 310), sendo possível
passar ao próximo passo somente quando findo o anterior. Freire descreve uma percepção sobre
os primeiros dias do seu trabalho de campo na Câmara de Resolução de Litígios de Saúde
(CRLS), quando vivenciava uma “sensação de incompletude” (p.310) por não ter conhecimento
sobre o desfecho dos casos que acompanhava. Foi quando, ao questionar as funcionárias de um
setor específico, percebeu que estas também não conheciam o desenlace das demandas e que
isso dizia algo sobre o aspecto “segmentado” das atuações dos diferentes setores que
compunham a Câmara, a partir de que era possível ter acesso apenas a determinadas
informações, e não a todos os pontos do trabalho. Freire identifica ainda uma “ausência de
diálogo” (p.312) entre os distintos setores, de modo que as segmentações serviam a um tipo de
proteção para as atendentes frente a escuta de histórias dramáticas.
Já no que se refere à utilização da noção de fragmento por Ángela Facundo (2014),
esta aponta para dois sentidos principais. Primeiro, no que se refere à produção dos sujeitos
refugiados, suas histórias e suas vidas em “fragmentos passíveis de serem encaixados nas
categorias administrativas” (p.197), mas também na construção dos processos de refúgio como
“um conjunto ordenado de etapas que levarão até um momento resolutivo” (p. 228).
Chamo a atenção, considerando o “etapismo” dos processos, descrito por Facundo,
para uma importante produtividade da fragmentação dos trabalhos do CONARE. Uma
fragmentação que se manifestava, primeiramente, nas distâncias físicas que separavam os
solicitantes e refugiados do 1º andar do escritório do Cambuci, onde se fazia parte do trabalho
administrativo e de elegibilidade, assim como os separava da instância que “realmente decide”,
ou seja, Brasília. Mas, em outro sentido correlato, a fragmentação a que me refiro está
relacionada à visão de que os processos conformam uma sequência ideal de etapas, cada qual a
ser realizada por uma instância e por um conjunto específico de funcionários, separados entre
si por distâncias que não são apenas físicas, mas também “laborais” e “informacionais”
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(FREIRE, 2019). Distâncias que limitam a atuação dos oficiais a momentos específicos do
trabalho, produzindo a noção de que em Brasília se acompanha e se decide, enquanto no
escritório do Cambuci apenas se encaminha.
Importante mencionar que os pareceres, assim como os demais documentos que
materializavam os processos de refúgio, não contavam com uma assinatura dos funcionários.
Em decorrência desse proceder, o parecer, segundo os oficiais, passa a não ser mais um
documento seu, tornando-se um documento “do CONARE”, sobre o qual responsabilizam-se
não apenas funcionários, mas também coordenadores e integrantes da plenária. Uma
responsabilização que se torna, por fim, um tanto difusa na figura do Comitê, diluindo-se entre
distintos atores, organizações e organismos, tanto “do Estado” como de “fora do Estado”.
Tanto é que os pareceres não são assinados pelos oficiais, a gente até brinca né, depois
que a gente finaliza o parecer, o parecer não é meu, ele não é de nenhum oficial, o
parecer é do CONARE, como órgão mesmo, pra dar essa característica de unidade.
Não sou eu, o [oficial], que estou julgando o caso X sozinho, com a especificidade
que ele tem. É passado por um colegiado e é corroborado pela coordenação, pra chegar
na decisão final [Oficial de Elegibilidade. Março de 2018].

A responsabilização sobre pareceres, práticas e decisões de todo tipo restava assim,
difusa. A figura do “oficial” se diluía, a partir da circulação dos pareceres, em uma
Coordenação-Geral. A coordenação, por sua vez, diluía-se, quando do rito decisório, em um
CONARE que, instância colegiada, repartia responsabilidades entre agentes que representavam
governo, sociedade civil e agências internacionais. Os refugiados e solicitantes referiam-se à
essa instância, àqueles que “decidem”, por vezes como “CONARE”, por vezes como “governo
brasileiro” ou apenas como “o Brasil”, quando diziam que “o Brasil não ajuda”, “o governo
brasileiro não me deu resposta” ou “os pedidos não andam no Brasil”. Assim é que, não obstante
o efeito de diluição de responsabilidades e responsabilizações decorrente dos procedimentos
administrativos, os seus resultados acenavam para uma “unidade”, materializada na “decisão
final” de um CONARE ou de um Brasil coeso em seus processos e critérios. Um efeito de
unidade ou efeito-Estado (MITCHELL, 2006), materializado no estampar da logomarca do
Comitê em papéis (des)ajeitados em cima do balcão. Nas referências a um CONARE que
decidia e a uma lei ou normativa a qual se devia respeitar, quando, ao entregar uma notificação
de indeferimento, dizia-se que o CONARE, infelizmente, decidiu dessa forma e restava apelar
para outra instância.
Não obstante, essa mesma unidade e coerência era simultaneamente desafiada
quando se admitia não saber sobre o processo ou sobre um ponto ou outro do trabalho. Era

213

desafiada também quando era dito que não seria possível contactar Brasília naquele momento
porque ninguém atendia ao telefone ou mesmo conferir o processo porque o “sistema” estava
fora do ar. A fragmentação, nesse aspecto, alude à noção de que cada instância se limitará a
responder por uma parte específica do trabalho, segundo atribuições também específicas. Mas
limitar-se a “fazer o parecer e já mandar”, como apontado por uma “oficial”, era também um
sinal de “eficiência”, já que havia tantos esperando e “não dá pra ficar demorando”. “Diminuir
o passivo”, assim, para os funcionários que encontravam os solicitantes cotidianamente,
respondendo a suas demandas e fazendo entrevistas, era também, nas palavras da mesma
funcionária, “decidir a vida da pessoa”, era buscar eficiência para que as respostas, fossem elas
positivas ou negativas, demorassem um pouco menos.
As respostas aos solicitantes nas distintas fases dos processos, nesse sentido, longe
de serem uma maneira de, deliberadamente, “enrolar” as pessoas, como escutei inúmeras vezes
durante o campo, refletiam essas distâncias. Fragmentações centrais para o fazer dos trabalhos,
as quais garantiam um efeito de proteção, como aponta Freire (2019), considerando que, ao fim
e ao cabo, quem respondia pela decisão não era o funcionário, mas o CONARE, Brasília, o
Colegiado ou o Brasil. As distâncias, assim, contribuíam para com um efeito de opacidade,
considerando que somente era possível responder pela parte do trabalho que cabia a cada um.
É importante mencionar que as opacidades e ilegibilidades não se apresentam como
uma maneira deliberada de mascaramento de uma verdade escondida, de um núcleo coeso das
práticas estatais, protegidas por alguma espécie de segredo. O que afirmo é que não há uma
coesão, um entendimento unívoco de práticas e noções dentro de um Estado sólido. Nesse
entendimento é preciso primeiramente considerar aquilo que distintas pesquisadoras vêm
afirmando já há muito sobre as práticas estatais: que não há um “ente” estatal coerente e
unívoco, e que tampouco o Estado é uma “coisa” objetiva a ser acessada, descoberta e
apreendida nas pesquisas. Mais importante ainda, como apontam Castilho, Souza Lima e
Teixeira (2014), é entender que:
(...) a produção da crença na unicidade, na coerência e na efetividade das práticas de
poder da administração pública é um trabalho cotidiano que se impõe com enorme
força sobre ações da administração pública e suas extensões, por si, em geral,
dissonantes, precárias e contraditórias, produzindo as condições de sua legitimidade
e potência, tecendo com os fios da malha administrativa o que é produto de âmbitos a
ela totalmente alheios. (CASTILHO; LIMA; TEIXEIRA, 2014, p. 13).

Assim é que negociamos e sedimentamos a crença nas fronteiras do Estado,
conferindo-lhe “a materialidade que as ideias podem ter” (CASTILHO; LIMA; TEIXEIRA,
2014, p. 14). Retomo aqui as reflexões de Veena Das e Deborah Poole (2004) quando apontam
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que, para estudar o Estado é necessário se deslocar dos lugares mais óbvios de exercício do seu
poder até as margens do cotidiano, em que suas práticas se tornam observáveis. O que Das
(2007) identifica como paradoxal, entretanto, é que o Estado se mantém e se (re)produz de
novas maneiras justo nos lócus das ilegibilidades, das desculpas e das arbitrariedades, o que
indica a vantagem de observar como a sua autoridade é incorporada em momentos de violência,
em que, aludindo às palavras da coordenação do CONARE, “tudo é prioridade”.
A gente trabalha com um público que é altamente vulnerável. Então o que eu falo
sempre, gente, tudo é prioridade. Então isso que é um pouco difícil às vezes as pessoas
perceberem, sim é óbvio que a gente tá trabalhando com refugiados, quer dizer, com
solicitantes de refúgio, então tudo é prioridade. Então, às vezes as pessoas trazem a
narrativa: “ah o fulano de tal tá esperando não sei quanto tempo... Ele tá esperando há
três anos e o país dele tá numa situação de grave e generalizada violação de direitos
humanos”. Sim, ele e mais cinco mil. Então é essa a dificuldade que a gente tem. Tudo
é prioridade. Então a gente estabeleceu essa metodologia pra priorizar os prioritários
[Coordenador(a)-Geral do CONARE. Março de 2018].

Nesse sentido, em um contexto de aprofundamento de crises intensificavam-se as
soluções de “priorizar os prioritários”, com base no que se achava ou no que se acreditava,
segundo critérios “técnicos” e “compassivos” ou “humanitários”. Uma administração que
operava a partir de artifícios normativos cambiantes e nunca verdadeiramente garantidos,
gerindo tempos e esperas no cotidiano do fazer administrativo.
Argumento que essa produção de arbitrariedades (GUPTA, 2012) pode ser tida
como um efeito que atravessa o que se entende/produz como cada um dos passos dos processos
administrativos que relato neste capítulo. Ao invés de uma aberração ou excepcionalidade,
entretanto, a arbitrariedade dos critérios é a norma nos trabalhos do CONARE, fazendo parte
do próprio “fazer do Estado” (LIMA, 2002) em suas dimensões cotidianas e definindo como
esse Estado se apresenta às pessoas.
Akhil Gupta (2012) aponta que, em nível local, o Estado é experimentado como
uma entidade fragmentária e de decisões não poucas vezes arbitrárias. Em Red Tape, Gupta
(2012) apresenta a descrição etnográfica das caóticas preparações para um grande evento estatal
de registro de beneficiários de um programa destinado a distribuir pensões entre idosos abaixo
da linha da pobreza. O antropólogo descreve os encontros entre os funcionários da burocracia
estatal e os possíveis beneficiários do programa como simultaneamente “trágicos” e “cômicos”
(p.8). Seu objetivo é mostrar a “pura contingência” (p.9) que marca as ações cotidianas de um
Estado burocrático que se supõe altamente racionalizado a partir dos encontros entre a
burocracia e os “pobres”.
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Gupta se detém na atuação do médico designado a descobrir e escrever a idade da
enorme quantidade de pessoas que compareceu ao evento de registro do programa,
considerando que muitas delas nem ao menos sabiam quantos anos tinham ou não dispunham
de qualquer documento para comprovar a idade que afirmavam ter. A idade era o primeiro
critério para a concessão do benefício, além da quantidade de terra possuída e o número de
filhos. O médico solicitou uma mesa próxima à janela que dava para a rua porque assim,
afirmou, poderia já estimar as idades dos beneficiários enquanto estes ainda esperavam na fila.
Ao seu lado, um funcionário do alto escalão da burocracia estatal fazia perguntas que
considerava relevantes para a elegibilidade dos pleiteantes. Gupta descreve a cena em que o
médico começava a estimar as idades dos presentes, fazendo notas em inglês na frente de cada
formulário de aplicação, para que as pessoas não entendessem ou confrontassem seu
“diagnóstico”. Com base nessa estimativa e nas perguntas feitas pelo funcionário, este decidia
instantaneamente se daria ou não a pensão. Os pleiteantes, entretanto, saiam do evento sem
qualquer resposta ou perspectiva de retorno sobre se seriam ou não elegíveis.
Com a cena, Gupta mostra a natureza indiscriminada de processos de seleção
alegadamente fundamentados em critérios objetivos. O processo dependia, basicamente, do
palpite do médico (cuja presença simbolizava uma seleção técnica e qualificada) e na habilidade
do funcionário em perceber se tal ou qual pessoa mentia através de três perguntas: Qual a sua
idade? Você tem filhos? Quanto de terra você tem? Pelas interações, era patente que nem os
possíveis beneficiários e nem mesmo os funcionários tinham clareza sobre os critérios de
seleção, os quais circulavam entre as pessoas na fila através de rumores e especulação.
Ademais, as diferenças entre os funcionários na interpretação das regras de elegibilidade, como
a necessidade de que o formulário de solicitação estivesse ou não completo para aceitar uma
candidatura, por exemplo, ou se devia obrigatoriamente contar com uma foto do aplicante,
conformavam critérios muito distintos. Gupta aponta que as decisões resultavam em
aleatoriedades na distribuição do benefício, assim como em uma “produção de arbitrariedades”
na aplicação dos programas sociais.
Aponto que, em um contexto de arbitrariedades, como o descrito por Gupta e o que
descrevi ao longo do capítulo, o sigilo, de que falei no início da discussão, torna-se um
importante instrumento de proteção da própria administração estatal (ABRAMS, 1988) e mais
um elemento das fragmentações a que me referi acima, atuando nos tempos e nos ritmos dos
processos e distanciando os solicitantes das instâncias de resolução e decisão. Interrompo, aqui,
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as falas dos funcionários para abrir espaço a um trecho de entrevista com uma então solicitante
de refúgio.
E aí essas pessoas, sabe, quando você pergunta, essas pessoas, cada uma delas tem
uma resposta. Eles falam: ah, não depende de nós, depende de Brasília. Já mandei
tudo pra Brasília, tem que esperar. A última vez, acho que foi de domingo passado né,
eu fui organizar o final da Copa do Refugiado. Eu fui lá e aí no final eu me aproximei
do representante do CONARE e eu perguntei e ele respondeu as mesmas coisas. Aí
eu perguntei pra ele: “Por que todo mundo do CONARE fala assim, que você não
sabe, que não depende de você, que depende de Brasília? E sabe, quando você insiste
eles dão pra gente um e-mail pra escrever, pra mandar e-mail pra gente em Brasília,
mas em Brasília a gente não conhece ninguém, não sabe como funciona, não sabe o
que é isso. Aí eu falei pra ele que não é normal, né. Porque lá no Brasília a gente não
conhece ninguém. A gente só conhece você, porque você que se aproxima de nós,
você que representa o CONARE, você precisa responder a todas as questões que
podemos perguntar, né. (...) Porque você aqui não sabe de nada, você sabe só
entrevistar a gente aí o encaminhamento não sabe. Mas sabe que em toda organização
tem reunião, tem supervisão, aí o que você fala nessa supervisão? Não é normal,
porque você faz parte do escritório do CONARE [Solicitante de refúgio. Julho de
2016].

As distâncias entre as instâncias, de que fala a solicitante, e as fragmentações dos
procedimentos, implicam, portanto, em que estes sejam feitos, em um certo sentido, a portas
fechadas, em todas as suas fases. No que se refere ao acesso a processos e procedimentos,
observo que o sigilo aparece como justificativa nas distintas narrativas sobre o “não saber”. É
assim que os procedimentos instituídos em uma “repartição pública”, aparecem, tanto para
aqueles que a buscam para informações e para instruir seus processos, como também, até um
certo ponto, para os que lá atuam profissionalmente, como administrações “não tão públicas”
(LUGONES, 2009) quando, por exemplo, limita-se o acesso dos próprios funcionários a partes
do “sistema”, às reuniões em que “de fato se decide” e a informações sobre os critérios a serem
aplicados em cada etapa dos processos.
A fragmentação é mais uma maneira de resolver e fazer andar a “máquina pública”
por detrás de pesadas portas de madeira, para além de escadas que rangem ou mesmo em
Brasília. É assim que o trabalho é feito a partir e através das opacidades, arbitrariedades e das
várias precariedades nas instalações físicas, das distâncias, da falta de pessoal, da alegada
incompreensão dos processos da parte dos solicitantes (quando, de fato, quem os dominava por
inteiro?) e, em última instancia, da própria defesa e propagação do sigilo. Mas o que torna
aceitável priorizar “os vulneráveis dentre os vulneráveis” é o compartilhamento da ideia de que
há um ideal de proteção Estatal e de que todos (os ditos “verdadeiros refugiados”) têm direito
a essa proteção, mas que, entretanto, tendo em vista as condições “não tão ideais”, alguns terão
de ser priorizados para que esta possa ser garantida “a quem realmente precisa”. Da mesma
forma, considerar que há aqueles que “realmente precisam” implica em que haja outros que não
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precisam tanto assim, sobre os quais recai não apenas toda a carga da responsabilidade pela
morosidade e pelo contínuo e exponencial “aumento do passivo”, como também o peso de uma
espera longa e sem previsão de término. Pessoas condenadas, assim, a viver através da incerteza
e da precarização da sua condição de permanência no país.
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CAPÍTULO 5
Mágica, Ilusão e (Des)crença: do andar arrastado das práticas de documentação
With good reason postmodernism has relentlessly instructed us that reality is artifice
yet, so it seems to me, not enough surprise has been expressed as to how we
nevertheless get on with living, pretending - thanks to the mimetic faculty - that we
live facts, not fictions. (TAUSSIG, 1993, p.15)

Figura 3: Protocolo de refúgio de solicitante guineense.
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Neste capítulo, analiso as vivências e agências das pessoas “administradas” sobre
os ritmos e temporalidades abordados anteriormente. Considero as interações entre refugiadas
e solicitantes de refúgio e os funcionários desses regimes para refletir sobre os processos de
produção do Estado e das suas fronteiras. Detenho-me aqui, em diálogo com o capítulo anterior,
na gestão fina e cotidiana dessas tramas institucionais (GREGORI, 2000). A análise percorre
os processos e os tempos administrativos sempre em justaposição aos regimes de mobilidade
(GLICK SCHILLER; SALAZAR, 2013) e seus efeitos. Falo de deslocamentos, mimeses e
desentendimentos, mais do que de uma coerência inscrita em papéis, práticas e normas, o que
ficará evidente na análise, em que abordo distintas interações e etapas dos processos de
reconhecimento da condição de refugiado. Processos atravessados por negociações,
ilegibilidades e arbitrariedades, em que fronteira, Estado e gênero atualizam-se nas práticas
administrativas, assim como nas imaginações e crenças que os sustentam e desafiam.
Neste capítulo, os ritmos e tempos de gestão esmiuçados no capítulo anterior
ganham corpo nas trajetórias e trajetos (TOGNI, 2014) de Fatima, Dolores, Emily e Jana. É
caminhando e comparecendo que cada uma delas passa a conhecer e a negociar os tempos de
espera frente às arbitrariedades das normas e decisões. Acompanhando-as até os guichês da
Polícia Federal no bairro da Lapa, ao sobrado do CONARE no Cambuci, entre goles de café
amargo e sorvetes muito doces, testemunhei essas interações e escutei as suas narrativas e
reflexões sobre as esperas, tempos e demoras. Sobre a vida em suspenso, sobre a sensação de
estar parada ou de se afundar na expectativa de retomar a vida.
No andar arrastado das práticas de documentação, todas aprenderam que era
necessário formular uma narrativa convincente, que tal ou qual documento era importante, que
deveriam preencher este ou aquele formulário e apresentá-lo para tal funcionário. Aprenderam
que deviam performar alguma coerência em meio à incoerência institucional das regras e às
arbitrariedades. Aprenderam, ainda, a esperar, negociando o quanto de espera era possível
aguentar, a calcular quanto tempo passou e o que significava perdê-lo. Aprenderam também a
crer e a desacreditar em cada um dos passos dos processos e procedimentos, assim como
significá-los frente à luta.

5.1. Núcleo de Registro de Estrangeiros

15 de fevereiro de 2016
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Encontrei a nigeriana Fatima às 8h15 da manhã em frente à Superintendência da
Polícia Federal, na região da Lapa. Ultrapassamos o detector de metais e, já na entrada do
prédio, precisamos pegar uma pequena fila destinada à identificação dos visitantes. Seguimos
juntas até o primeiro guichê, onde entreguei meu RG e expliquei a Fatima que era necessário
mostrar alguma identificação. Fatima entregou o passaporte e foi suficiente. A funcionária da
portaria perguntou, dirigindo-se a mim: “Vão pra onde?”. “Terceiro andar”. “Estrangeiros?”.
“Isso”. Quando falou em “estrangeiros” a funcionária se referia ao setor em que devíamos
buscar atendimento, conhecido como “Setor de Estrangeiros”. Preferimos subir as escadas do
que aguardar o elevador. Nesse dia, sem maiores contratempos, Fatima entregou a sua
documentação ao funcionário terceirizado após uma espera breve na fila do guichê. Entregou
também o formulário de solicitação de refúgio que já havia impresso e preenchido e, após uma
espera de pouco mais de uma hora, saiu do prédio satisfeita, portando seu protocolo.
17 de fevereiro de 2017
Avistei Fatima, que me aguardava em frente ao mesmo edifício para renovar o
protocolo vencido. Superintendência Regional da Polícia Federal, 3º andar, fila à esquerda da
entrada, guichê em que se lia “protocolo”. Fatima foi atendida, mais uma vez, não por um
policial ou por um funcionário dos quadros da administração estatal, mas por um jovem
funcionário de uma empresa de terceirização. Ela não disse nada e o funcionário tampouco. Ele
apenas estendeu a mão e Fatima entregou o seu protocolo através de uma pequena abertura no
vidro que fazia a separação entre atendentes e público. O funcionário, com ares de tédio, disse
que o documento estava vencido e Fatima assentiu com a cabeça, concordando. Ela, então,
passou prontamente os documentos necessários à renovação pela fenda do vidro. A abertura era
tão pequena que ela precisou dobrar e amassar os papéis, já surrados e rasgados. O funcionário
acenou negativamente com a cabeça. Disse palavras que Fatima não compreendeu. Ela pediu
que o rapaz repetisse, aproximando o ouvido da abertura no vidro. “A foto está escura!
Próximo!” Fatima não entendia qual era o problema com a foto 3x4. Protestou. O funcionário
disse, entediado: “Não dá para ver o seu rosto, seu rosto está muito escuro na foto. Próximo da
fila, por favor!”. Protestei, mas Fatima preferiu ir embora. Ela comentou comigo que
permanecia sem entender se o funcionário dizia que o seu rosto era muito escuro ou que o
retrato era escuro. De qualquer maneira, Fatima precisou tirar outra fotografia.

21 de março de 2017
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Superintendência Regional da Polícia Federal, 3º andar, fila à esquerda da entrada,
guichê em que se lia “protocolo”. Fatima novamente se ausentou do trabalho, o que, segundo
me informou posteriormente, quase lhe custou o emprego. Ela retornou com uma nova foto e
com os mesmos documentos. Outra funcionária terceirizada recebeu os papéis. O mesmo
protocolo amassado e surrado. Papéis devidamente dobrados e passados pela fenda do vidro.
Foto 3x4 nova, tirada perto da minha casa, no centro da cidade. Dessa vez, o rosto de Fatima
estava suficientemente claro para a funcionária, que recebeu a documentação. Na minha
opinião, assim como na opinião de Fatima, a foto em nada era diferente da anterior. Fatima foi
instruída a aguardar que chamassem sua senha no painel ao lado. Aguardamos de pé porque as
cadeiras estavam todas ocupadas. Mais de uma hora de espera e a senha de Fatima apareceu na
tela. Mesa 3. Outra funcionária com o uniforme da empresa de terceirização a atendeu, com o
novo protocolo já em mãos. Ela estava sentada atrás de uma mesa de escritório. Sentamo-nos à
sua frente. A funcionária segurava um papel limpo, branco e liso. A foto com o rosto
suficientemente claro de Fatima estava colada no canto esquerdo da folha. Ela assinou no local
designado e saiu com seu documento renovado.
**********
Os fragmentos acima remetem a distintos comparecimentos à Superintendência da
Polícia Federal. Destacados do meu caderno de campo, eles foram costurados quando
acompanhei Fatima em suas visitas anuais àquele edifício.
Desde a sua saída da Nigéria até a chamada “ativação” da solicitação de refúgio,
uma determinada materialidade de Estado apresentou-se a Fatima na figura de policiais
fardados que a interpelaram nos aeroportos, assim como de funcionários terceirizados, também
em uniformes, que a atenderam nos guichês do prédio da Lapa. Na PF, Fatima não pôde obter
qualquer informação sobre as etapas do seu processo, sobre a natureza deste, sobre seus ritos,
prazos ou sobre quem seria o responsável por decidir o destino da sua solicitação. Não foram
também apresentadas a ela quaisquer outras alternativas de permanência, esclarecimentos sobre
a legislação migratória ou sobre a legislação do refúgio 68. Fatima teve o auxílio de outro
solicitante com o preenchimento do formulário na Caritas, considerando que não falava
68

Já está amplamente documentado em distintos trabalhos sobre os processos de solicitação de refúgio
(FACUNDO, 2014; HAMID, 2012; WALDELY, 2016), que muitas pessoas se deparam com obstáculos no
momento da solicitação, alguns dos quais se apresentaram também a Fatima, como a não disponibilização de
informações e documentos traduzidos, além dos obstáculos impostos por exigências burocráticas arbitrárias.
Ademais, comparecer aos guichês da PF sem o formulário, ou, por outro lado, imprimi-lo em casa ou com o auxílio
das organizações, implicava em experiências bastante distintas de “ativação do processo”, assim como levar uma
acompanhante que pudesse traduzir o que estava sendo dito.
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português e não sabia que havia a possibilidade de imprimir uma versão em inglês do mesmo69.
Ela preencheu o formulário sem ler o que estava assinando e declarando como informações
verídicas e sem a oportunidade de conferi-lo. Sabia já, entretanto, não pelos funcionários
estatais ou terceirizados, mas pelas conversas com outros solicitantes, que era necessário
apresentar uma narrativa de refúgio convincente.
Preenchido e digitalizado, o formulário passou a compor o processo eletrônico de
Fatima até o término da solicitação. “Ativar o processo” era apresentado como uma etapa
meramente administrativa ou como um simples “encaminhamento” do pedido ao CONARE. O
fato é que essa consistia em uma importante fase de produção documental nos processos, em
que seria formulada uma narrativa a ser confrontada nos passos seguintes, em especial na
entrevista com o/a “oficial de elegibilidade”. O formulário era utilizado, portanto, tal qual
constava no próprio, como “evidência” para as decisões do CONARE. Assim, o papel dos
funcionários que entregavam e recolhiam documentos nos guichês da PF, tidos como meros
recebedores e encaminhadores de solicitações, era mais central para o andamento dos processos
do que então se admitia.
Enquanto a experiência de ativar a solicitação transcorreu sem maiores dificuldades
para Fatima, um ano depois, quando voltamos a visitar os mesmos guichês, ela não teve a
mesma sorte. Uma informação importante é que a foto apresentada por Fatima quando buscou
renovar o protocolo foi um retrato idêntico àquele entregue quando ela fez a solicitação.
Naquela ocasião, a foto não foi classificada como “muito escura”. A presença do mesmo retrato
no protocolo vencido e a nossa observação de que a foto tinha sido aceita anteriormente,
apresentada ao funcionário do guichê, não foi suficiente para coibir a arbitrariedade da decisão.
O veredito não estava aberto a questionamentos: a foto estava “muito escura” e, tendo em vista
a grande quantidade de pessoas aguardando atendimento, a fila precisava andar. Era assim que
o funcionário do guichê jogava com os tempos e os ritmos não apenas de atendimentos, mas
também dos processos, quando negava a Fatima a possibilidade de renovar o seu documento
com base na sua percepção discricionária sobre o que seria uma foto aceitável.
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Era praxe, como pude observar inúmeras vezes ao longo da pesquisa, que outros refugiados e solicitantes
auxiliassem os recém-chegados com o preenchimento dos papéis, segundo a sua própria percepção sobre os
procedimentos e sobre o que seria uma maneira adequada de responder às perguntas. Alguns solicitantes
respondiam também ao formulário com o auxílio dos funcionários da Caritas. Até o ano de 2014, era mais comum
que a Caritas produzisse “encaminhamentos”, intermediando a relação dos solicitantes com os outros aparelhos
responsáveis por essa gestão. Para mais detalhes sobre a atuação da Caritas, ver a dissertação de mestrado de
Aryadne Bittercourt Waldely (2016).
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O documento entregue e que não se entende, mas é necessário assinar, o formulário
que não responde a qualquer padronização no ritual do seu preenchimento, a necessidade de
produção documental de que não se sabe exatamente a finalidade, a discricionariedade das
ações dos funcionários responsáveis por protocolar e levar adiante os procedimentos de
documentação são todas interações que denunciam modos de gestão e práticas administrativas
perpassadas por ilegibilidades (CAPLAN, 2009; DAS, 2007), e pela produção de
arbitrariedades (GUPTA, 2012) no decorrer dos processos burocráticos.
Identificado por sua camisa azul marinho, o funcionário da empresa de terceirização
incorporava, atrás do guichê, um Estado de decisões inconsistentes. Estado apresentado, nas
inúmeras teorizações sobre as subjetividades que conformam a sua produção, como uma ideia
ou ilusão legitimada (ABRAMS, 1988), como um efeito de tecnologias de poder e de
governamentalidade (FOUCAULT, 2008), como práticas e técnicas que produzem o efeito de
uma estrutura coesa externa a elas mesmas (MITCHELL, 2006) ou ainda como um fetiche, uma
entidade abstrata que ganha vida (TAUSSIG, 1997). Grande parte dessa produção aponta que
o Estado, longe de ser uma estrutura pré-concebida, aparece enquanto um efeito de práticas
administrativas cotidianas, as quais ajudam a torná-lo real e palpável nas vidas das pessoas
(SHARMA; GUPTA, 2006). É assim que, para além das ilegibilidades inscritas nos
procedimentos e papéis, há algo mais que me interessa nesta análise, que tem relação com o
que a presença de funcionários terceirizados na ativação acarreta aos procedimentos e o que ela
diz sobre os processos de Estado. Isso porque a presença de palavras como “lei” nas interações
e papeis que circulam nessas instâncias diz menos sobre as normas em si ou sobre a sua
aplicação prática do que sobre a incorporação e materialização de um determinado “Estado”
pelos seus funcionários. O fato é que, assim como os voluntários do CONARE, os terceirizados
não pertenciam aos quadros estatais, respondendo, entretanto, perante solicitantes e refugiados,
como a voz do Estado e incorporando a sua autoridade quando repetiam que “a foto está muito
escura”.
Retomo a reflexão apresentada por Veena Das em Life and Words (DAS, 2007) no
que se refere à produção de ilegibilidades através da escrita de documentos e normas, assim
como da sua reprodução e mimese pelos funcionários. Nos contextos de sua pesquisa com
pessoas que tiveram o seu cotidiano marcado por eventos de violência extrema, Das (2007)
aponta que é possível observar que o Estado se apresenta não apenas como uma entidade
racional ou mesmo como um fetiche, mas como uma forma de regulação que oscila entre modos
racionais e modos mágicos de existência (p.162). Em sua análise, o Estado aparece como
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racional às pessoas nas normas e regulações incorporadas pela lei e pelas instituições
responsáveis por sua implementação. Já no contexto do dia a dia das comunidades
acompanhadas por Das, a lei aparecia relacionada a um poder ao mesmo tempo distante e
esmagador trazido ao cotidiano através da performance das suas normas em modos miméticos
de representação, rumores, fofocas e tentativas de incorporação de seu poder, como quando um
policial incorpora e recorre à “lei” para justificar atos patentemente ilegais: “if anyone dared to
come out and interfere with the law (…) he would be shot dead”70 (DAS, 2007, p. 168).
A literatura antropológica há muito explora o conceito de mimese, tanto enquanto
ferramenta teórica como também enquanto prática histórica, especialmente no que se refere às
relações coloniais e às ansiedades disparadas pelas práticas miméticas das instituições dos
colonizadores pelas populações colonizadas em distintos contextos. Michael Taussig (1997,
1993) descreve as “faculdades miméticas” como a capacidade de explorar diferenças e
transformar-se no Outro. Para Taussig, as práticas miméticas supõem ainda faculdades mágicas
de reprodução de um modelo. Práticas que assumem a incorporação do poder e da substância
desse original. A mimese não seria, entretanto, uma prática apenas dos povos colonizados,
sendo também a maneira pela qual os colonizadores impuseram terror e violência nesses
encontros. De outra maneira, os indígenas invocariam essas práticas em seus processos de cura
xamânica.
Não pretendo, neste momento, adensar essa discussão, apenas observar de que
maneira autoras como Veena Das (2007), Navaro-Yashin (2007) e Begoña Aretxaga (2005)
aplicam o conceito ao contexto das relações entre sujeitos de Estado e suas estruturas e
imaginações. Veena Das (2007) olha em específico para as maneiras como os funcionários
estatais e outros sujeitos de Estado incorporam seu poder de maneira mimética, a partir da
iteração das suas normas e mesmo da sua incorporação contextual quando afirmam, por
exemplo, “eu sou a lei”, ou “eu sou o Estado”. Já Begoña Aretxaga (2005) dialoga diretamente
com Taussig (1993) em sua reflexão sobre a incorporação do terror às práticas estatais, no
contexto das lutas pela independência do País Basco nas décadas de 1980 e 1990. Aretxaga
aponta que o Estado se produzia enquanto tal em relação mimética com a figura do “terrorista”.
Da mesma forma, também os jovens ativistas da pesquisa da antropóloga, mimetizavam em
suas práticas a mágica de um Estado de horror e violência. Já nas reflexões de Navaro-Yashin
(2007), a mimese tem relação com a produção documental das estruturas estatais. A antropóloga
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“Se qualquer um ousasse sair e interferir com a lei (...) seria morto a tiros” (DAS, 2007, p. 168).
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chama atenção para os processos de cópia que evidenciam, entretanto, as ficções que produzem
a ideia de um original, de um Estado coeso e coerente.
No que se refere a essas manifestações mágicas, Fatima foi apresentada a elas nos
guichês, quando a autoridade do Estado foi invocada/incorporada pelo funcionário, ainda que
não houvesse de fato qualquer norma que tratasse de como devia ser uma fotografia quando
apresentada para renovação do documento. Se a decisão do funcionário estava ou não sendo
sustentada por alguma norma, entretanto, nem Fatima nem eu podíamos então afirmar, ainda
que as “leis” fossem invocadas em distintos momentos em seu poder de gerir, barrar ou facilitar
movimentos ou mesmo de “deixar correr” os papéis (GUPTA, 2012). Ambas sabíamos,
entretanto, que as práticas dos funcionários se sustentavam em determinada função e autoridade
(NADAI, 2018), a partir da qual invocavam normas e procedimentos que, como viemos a
perceber algum tempo depois, não eram inteiramente conhecidos nem mesmo por aqueles que
os verbalizavam. Assim, apresentava-se a Fatima e a mim uma Polícia Federal de decisões
arbitrárias, confusas e incongruentes. Decisões que não necessitavam de maiores explicações
ou justificativas. Interações de resultados imprevisíveis em que o Estado era vivido e produzido
como uma entidade que não compreende e que não tem qualquer obrigação de se fazer entender.
A falta de transparência sobre os processos já nesse início da solicitação denunciava
as arbitrariedades e opacidades que seriam uma constante durante toda a sua vigência. É assim
que, como apontado no capítulo anterior, a ilegibilidade se apresentava como aquilo que
permitia que o Estado se manifestasse entre o legal e o ilegal, entre o direito e a violência (DAS,
2007). Não obstante, Fatima emaranhou-se em suas teias de circulação documental quando
assinou um documento que não tinha nem ao menos lido. Era por seu envolvimento nessas teias
que Fatima comparecia uma vez e muitas outras vezes, carregando e apresentando documentos,
atualizando outra versão de um mesmo papel, periodicamente, ao longo de um processo que
durou mais de quatro anos.
Aponto, entretanto, que essa ilegibilidade aparecia não como um monopólio das
práticas de Estado nas margens, em que subentendia-se que Fatima não possuía as ferramentas
para compreender tal ou qual documento apresentado a ela, mas enquanto uma produção ativa
de arbitrariedades (GUPTA, 2012) nos interstícios das práticas administrativas cotidianas, as
quais não prescindiam, entretanto, de negociações e disputas. A mágica, nesse sentido, era
apenas um tipo específico de poder (CAPLAN, 2009), e a mágica do Estado descendia ao
cotidiano para ser mimetizada e transformada tanto pelos agentes de Estado como pelos sujeitos
das suas políticas.
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Argumentei, no capítulo anterior, que as arbitrariedades e opacidades eram aspectos
fundamentais da gestão burocrática do refúgio, quando cada uma das etapas dos processos se
completaria a partir e através da manipulação dos tempos e da espera. O que sigo perguntando
nesse capítulo tem relação justamente com esses jogos temporais: quais os efeitos dessa
manipulação nas vidas das pessoas administradas? Em que medida as arbitrariedades são
negociadas e como as pessoas jogam com essas temporalidades? Pergunto também sobre os
efeitos dessas negociações e interações no que se refere à sua visão de Estado, às suas crenças
nas resoluções e nas possibilidades de retomar a vida. Como é possível, considerando-se esses
jogos de espera, desde as breves até aquelas que correm através dos anos, continuar
comparecendo, demandando e lutando? Entendo as interações nos guichês, filas e salas de
espera como momentos de negociação, em que as arbitrariedades que perpassam o cotidiano da
burocracia são expostas e (re)significadas.
Abordo, fundamentalmente, os sentimentos de indefinição e de (des)crença
ocasionados pela espera, e mais ainda, por ter de esperar em condições de indeterminação e de
discricionaridades vistas e conhecidas no caminhar entre os prédios estatais. Nesse sentido, ao
longo do capítulo, sigo as pistas de Vianna e Lowenkron (2018a) que, em diálogo com Foucault,
falam da importância de ir além da perseguição às “formas repressivas de regulação” —ou seja,
das práticas de vigilância de um Estado que nos cerca e ronda de maneira incessante — e da
necessidade de buscar “as incitações e excitações que fazem do Estado não um estranho a
nossos desejos, mas parte integrante deles” (VIANNA; LOWENKRON, 2018a, p. 52).

5.2. Vila das Belezas
O carro da pamonha anunciava: “Olha a pamonha quentinha, saborosa”. A cubana
Dolores interrompeu nossa conversa, rindo, um tanto constrangida: “Essa é a coisa de morar na
periferia, né”. O barulho continuou por alguns minutos na laje da pensão em que ela morava há
alguns meses, na Vila das Belezas, bairro muitas vezes identificado pela sua proximidade com
os vizinhos mais conhecidos: Santo Amaro e Campo Limpo. Uma moça loira e alta, com a pele
vermelha e excessivamente queimada de sol, passou por nós e cumprimentou Dolores
cordialmente, em inglês. A dona da pensão morava no andar de baixo. No andar de cima ela
alugava pequenos quartos para estudantes estrangeiros, em sua maioria. Dolores dormia em um
quarto muito pequeno, sem janelas, que comportava apenas uma cama de solteiro e um pequeno
armário com prateleiras em que ela guardava suas roupas, livros e outros objetos pessoais. O
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banheiro e a cozinha eram coletivos. Ela se dedicava a fazer um café para nós duas, quando
notou que o gás acabou. Reclamou do desleixo da senhoria e se prontificou a aquecer a água
para o café no micro-ondas.
Liguei o gravador para começarmos nossa conversa e o barulho do carro de som
aumentou. “Alô dona de casa. É o puro sabor do milho”. Dolores se enfureceu. Fazia uma
bonita tarde de domingo e ela tinha planejado aproveitar o final de semana para terminar de
escrever o livro em que vinha trabalhando há tempos. Confessou que não tinha ainda avançado
no trabalho por conta do barulho dos bares da esquina. A música que saía alta da casa da vizinha
da frente também não ajudava. O carro da pamonha acelerava forte para vencer a subida
íngreme em frente ao sobrado. Dolores preocupava-se também com o áudio da nossa entrevista,
afinal, era historiadora e antropóloga, o que fazia com que compreendesse a importância de um
áudio limpo para as transcrições que fazem parte do nosso ofício.
Desde que chegou ao Brasil, em 2013, Dolores já havia escrito dois livros.
Aproveitou o tempo livre, que teve que “tirar forçosamente” por ter ficado desempregada por
vários meses, para terminar os dois projetos. O primeiro deles tinha como temática “o mundo
afro-religioso cubano”, já o segundo, denunciava um fato histórico acontecido em 1912, uma
“chacina de negros, um ato de barbárie sobre o qual nunca se fala”. Dolores me contava que
não podia fazer essa denúncia vivendo em Cuba. Seus escritos alertavam para o “projeto
nacionalista branco e racista” implementado no país após a guerra de independência. Processo
que, em sua visão, “infelizmente não fundou a nação cubana que tínhamos que ter sido”.
Dolores não tinha a intenção de morar no exterior porque sabia que sair de Cuba
significaria não ter a possibilidade de voltar. Nunca pensou nisso, até o momento em que teve
inviabilizadas suas possibilidades profissionais. Ela formou-se em História para pesquisar sobre
o “mundo afro”, algo que seria “absolutamente desestimulado” na Universidade de Havana
naquele momento. Começou a trabalhar antes mesmo de se formar, como jornalista, com seu
então namorado e futuro marido Carlo, também historiador e professor universitário. Fazendo
História, Dolores percebeu que, “na prática, o que estava fazendo mesmo era Antropologia”,
uma área que tinha status de "ciência burguesa" em Cuba. O marido dizia que ela devia estudar
no exterior, considerando que várias pessoas naquele momento estavam na mesma situação,
tentando fazer Antropologia “desde outras áreas das humanidades”. Dolores considerava os
seus interesses muito distintos daqueles dos seus colegas. Em uma universidade cuja área de
humanidades era majoritariamente branca, falar sobre racismo não era bem aceito. Dolores
passou a manifestar seu descontentamento publicamente. Ao formar-se, ela teve a sua primeira
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grande frustração, por não conseguir trabalho. A sua pesquisa não teve também nenhuma
aceitação na pós-graduação. Ainda assim, acreditava que Cuba era o seu lugar.
Foi relacionando-se com pesquisadores “gringos” que visitavam o país em meados
dos anos 90 e a buscavam para entrevistas sobre a temática das relações raciais que Dolores
passou a receber convites para seminários no estrangeiro. A primeira viagem de Dolores ao
Brasil aconteceu no ano de 2003, quando conseguiu uma bolsa para estudar em Salvador por
alguns meses. Quando voltou para Cuba “as coisas começaram a ficar difíceis” e muitas portas
se fecharam. Também Carlo, que viajou aos Estados Unidos, começou a sofrer retaliações.
Dolores passou a recusar os convites para congressos fora do país porque não recebia
autorização para ausentar-se. Buscou também doutorados no exterior, mas não conseguiu sair.
Dolores e Carlo passaram a ter certeza de que estavam sendo observados e perseguidos pela
polícia. Um carro misterioso na porta de casa, documentos desaparecidos, a casa revirada e o
computador que sumiu de repente, dentro do avião – desgastes na sua relação com Carlo que,
em sua visão, foram os responsáveis por fragilizar o seu emocional e acabar com o seu
casamento. Dolores e Carlo se separaram e ela voltou a viver com a mãe em seu pequeno
apartamento.
Dolores tinha cada vez menos oportunidades de trabalhar, já que, em sua percepção,
os colegas passaram a ter medo de chamá-la para qualquer projeto ou evento, não querendo
“comprometer-se”. Ela se movimentou para sair do país novamente e mobilizou contatos que
podiam dar o aval e produzir cartas de recomendação, necessárias para que se ausentasse.
Passou 4 meses nos Estados Unidos, mas insistiu em voltar e “tudo ficou pior”. O que a
motivava a sempre retornar era pensar que “ainda podia fazer coisas dentro de Cuba”, já que
muitas pessoas, “que são as forças vivas de uma nação” tinham ido embora e alguém da sua
geração tinha que ficar para “ser uma ponte” para os mais jovens, que “cada vez menos se
interessam pela política”. Com a certeza de que estava sendo perseguida e temendo ver a sua
família ameaçada, Dolores viu o convite que recebeu de uma ONG de direitos humanos para
um seminário em São Paulo como uma oportunidade de não mais voltar, aceitando o conselho
de sua família.
Aos 54 anos, Dolores me contava, da laje da pensão que ela buscava transformar
em lar, enquanto os carros e motos cantavam pneus para vencer a ladeira lançando um forte
cheiro de pneu queimado no ar, que saiu de Cuba “já amadurecida, não apenas a nível
cronológico, mas também intelectual e profissional”. Quando solicitou o refúgio, em 2013, todo
o procedimento era ainda mais complexo. Primeiro, era necessário fazer uma entrevista com a
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Caritas, que, posteriormente, encaminhava o solicitante para uma oitiva na Polícia Federal,
quando se fazia outra entrevista. Nesse meio tempo, ainda sem o protocolo, não era possível
tirar carteira de trabalho ou CPF. Após passada a entrevista na PF, voltando à Caritas, é que
finalmente se recebia o protocolo de refúgio. Apenas nesse ponto do processo se aguardava pela
entrevista com o CONARE, feita por uma funcionária de Brasília que saía em “missões” com
o intuito de entrevistar solicitantes em outras cidades. Na percepção de Dolores, a entrevista
com a representante do CONARE foi muito rápida e “extremamente decepcionante”. Foram 20
minutos de conversa e Dolores sentia que a funcionária não se interessava muito no que ela
tinha para contar. Frustrada com a demora de cada passo e mais ainda com a entrevista um tanto
rasa e desinteressada, Dolores passou a acreditar muito pouco na possibilidade de conseguir o
refúgio.
Enquanto esperava, Dolores dava aulas de espanhol em uma ONG, o que não rendia
nem um salário mínimo mensal, e morava de favor na casa de algumas de suas alunas. Ela viveu
também em alguns abrigos e irritou-se com o tratamento recebido na maior parte deles, por sua
percepção de que “era tratada como uma imigrante”. Indignava-se também com as regras e
horários de entrada e saída e com os horários das refeições. Estava à procura de um segundo
emprego, já que, enquanto aguardava a decisão, que nunca chegava, ela “tinha que se virar”.
Após algum tempo vivendo em São Paulo, Dolores foi convidada para palestrar nos Estados
Unidos. Informando-se com a Caritas, ela soube que, se saísse, não era possível ter certeza de
que conseguiria entrar no país novamente para prosseguir com o processo. Posteriormente,
recebeu uma proposta de trabalho da universidade americana, quando teria que permanecer por
lá por alguns meses. A universidade dispôs-se a aguardar que Dolores tramitasse e negociasse
sua saída temporária do país.
No momento em que solicitou refúgio, Dolores nada sabia sobre os procedimentos
e sobre os passos do processo. Ela tampouco sabia então que a sua solicitação poderia estar em
risco se decidisse viajar ou no que acarretava ser uma solicitante de refúgio ou uma refugiada
em território brasileiro em termos de mobilidade. Saber que não seria possível viajar e retornar
quando bem entendesse foi uma grande decepção. Tal fato definitivamente atrapalharia seus
planos de exercer suas atividades profissionais. A partir do final de 2016, quando passou a valer
a Resolução Normativa nº 23 do CONARE (BRASIL, 2016), todos os solicitantes que
desejassem sair do Brasil precisariam providenciar novamente o visto se quisessem retornar e
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prosseguir com seus processos71. Anteriormente, era possível voltar portando apenas o
protocolo de refúgio. A normativa significou, para aqueles que aguardavam resposta sobre seus
pedidos, a impossibilidade de visitar suas famílias e amigos, trazer seus filhos ao país, resolver
suas burocracias, cuidar de seus doentes e enterrar seus mortos.
Para além da impossibilidade de retornar ao país apenas com o protocolo, também
corria, através de rumores, a informação de que as viagens seriam um elemento negativo a ser
considerado nas entrevistas e na resolução dos processos no CONARE. Ao buscar informações
sobre os procedimentos de viagem para solicitantes, Dolores recebeu o conselho, da parte de
uma funcionária da Caritas, de que não se ausentasse do país ou, caso “realmente precisasse”,
que a viagem fosse informada ao comitê através de formulário eletrônico. Aquela informação
seria apensada ao seu processo e serviria como mais um elemento a ser considerado na narrativa
sobre os trajetos que percorreu. Um dado a ser justificado e explicado em entrevista e a cada
vez que precisasse ou desejasse se ausentar do país.
Afirmo que essas informações corriam como rumores porque não havia, dentre as
normativas do CONARE, um detalhamento do entendimento do Comitê sobre qualquer critério
a partir do qual uma viagem pudesse ser considerada como nociva para os processos. Constava
apenas que não informar sobre os trânsitos, no caso dos solicitantes, era um ato que poderia
acarretar no arquivamento da solicitação de refúgio, e que: “[a]s informações sobre entradas e
saídas de solicitante de refúgio do território nacional integrarão a documentação constante da
instrução do procedimento de determinação da condição de refugiado” (BRASIL, 2016). Intuíase, portanto, que tal informação era relevante para os processos. Não estava especificado,
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A Resolução Normativa nº 23 do CONARE estabelecia procedimentos de solicitação de passaporte e viagem ao
exterior para refugiados e solicitantes de refúgio. A norma apresentava uma série de exigências que dificultavam
que refugiados e solicitantes se ausentassem do território nacional. No caso dos primeiros, a resolução exigia a
solicitação de autorização do CONARE, o que podia demorar muitos meses para acontecer, enquanto os
solicitantes precisavam informar sobre a viagem. Nesse caso, não era necessário esperar por algum retorno do
Comitê. Para os solicitantes de refúgio, o texto da RN 23 estabelecia que:
Art. 5º: O solicitante de refúgio que necessite sair do território nacional durante o trâmite do procedimento da
condição de refugiado, deverá realizar comunicação de viagem através do formulário constante no Anexo II.
Parágrafo Único. Após a comunicação de viagem, o solicitante somente poderá deixar o País e a este regressar
através dos controles migratórios brasileiros.
Art. 6º: Será arquivado, sem análise do mérito, o procedimento de determinação da condição de refugiado do
solicitante que:
I - sair do território nacional sem previamente comunicar ao CONARE; e
II - ainda que realize comunicação de viagem, permaneça fora do território nacional por mais de noventa dias pelo
período de um ano;
Art. 7º: Ao solicitante de refúgio que viajar ao exterior será aplicado o regime de vistos em vigor.
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entretanto, em que medida, ou se a informação poderia, porventura, influir negativamente na
decisão.
Outra informação que corria através de rumores, ou seja, por meio das conversas
entre solicitantes ou desses com agentes do refúgio, tinha relação com o motivo daquela
vigilância. Entendia-se que, se alguém buscou o país para proteção, ausentar-se sem avisar, ou
pior, retornar por algum período para o país de origem, podia ser considerado como um indício
de que aquela proteção não era de fato necessária, ou ainda de que o risco que se corria havia
cessado ou nunca havia existido. Colocava-se em questão, portanto, a própria idoneidade do
solicitante, levantando-se suspeita de fraude.
Dolores atentou para o absurdo daquela situação quando escutou dos colegas
estadunidenses que “nós achamos que você agora estava em um mundo livre”. Não parecia
fazer sentido passar por uma situação similar àquela que viveu em Cuba. Se ela havia lutado
todos esses anos pela liberdade de exercer sua profissão e sua militância como bem entendesse,
por que permanecer em São Paulo, impossibilitada, novamente, de viajar? A sensação de que a
sua solicitação estava sendo preterida enquanto nacionais de outros países conseguiam o refúgio
mais rapidamente, também causava indignação e sofrimento. Dolores contava sobre um colega
historiador, um sírio que chegou na mesma época que ela a São Paulo. Ressentia-se porque, em
menos de um ano, o sírio estava na USP fazendo o doutorado, coisa que Dolores ainda não
havia tido, após tantos anos, a oportunidade de fazer. O seu desejo, entretanto, era ficar no
Brasil. Dizia que não gostava dos Estados Unidos e nem tinha interesse em viver lá, mas com
a precariedade da sua situação econômica (Dolores permanecia entre casas de conhecidos e
pensões como aquela em que a entrevistei tempos depois) e da crescente perda de esperança, o
que agravava também sua já fragilizada saúde física e emocional, passou a considerar partir em
definitivo.
Foi quando perdeu o seu passaporte e, ao buscar a PF com o intuito de conseguir
um documento de viagem emergencial, escutou dos funcionários dos guichês que “não temos
nada com isso”. Buscando informações em uma ONG indicada a ela por outros refugiados,
Dolores recebeu a indicação de que buscasse o consulado de Cuba. Ela se indignou com o
conselho de procurar a representação diplomática do mesmo país de que havia saído por
perseguição, permanecendo, então, indocumentada.
Já em meados de 2016, e sem qualquer informação sobre o andamento do seu
processo, Dolores recebeu de uma funcionária da Caritas a notícia de que o CONARE a estava
chamando para que refizesse sua entrevista de elegibilidade. Ela não havia recebido qualquer
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notificação do Comitê e a entrevista seria já no dia seguinte. O sentimento era ambíguo.
Novamente, teria de passar pela etapa da entrevista, o que denotava um certo descaso. Ao
mesmo tempo, renovava a esperança de que o seu processo finalmente pudesse caminhar.
Dolores dizia que essa segunda experiência de entrevista, no Cambuci, foi muito
distinta da primeira, na DPU. A conversa durou seis horas e ela sentiu que a funcionária estava
interessada e tocada com sua narrativa. Mostrou-se sensível e ofereceu até mesmo que parassem
a entrevista para tomar um ar nos momentos em que Dolores se emocionava. A funcionária
pontuou que buscaria as publicações de Dolores online para que servissem como prova em seu
processo, assim seria possível corroborar que ela era “um caso típico de uma intelectual
perseguida por seu governo”. Refeita a entrevista, Dolores aguardou ainda mais dois anos para
ter a sua solicitação apreciada.
Era 2018 quando conversávamos na laje da pensão na Vila das Belezas, tomando
nosso café esquentado no micro-ondas. Fazia apenas uma semana desde que Dolores tinha
recebido a notícia do deferimento. Ela estava certa de que o contexto político tinha influenciado
no ritmo do seu processo e me dizia que, passados cinco anos da solicitação, já estava cansada72.
Ainda não tinha ido solicitar o RNE, mas acreditava que ter documentos poderia mudar muita
coisa. Esperava poder validar seus diplomas, viajar, ajudar a mãe em Cuba e ter “novamente
um projeto de vida”. Dolores contava, entre um gole e outro de café já frio, que a sua vida “se
paralisou por todo esse tempo”. Dizia que refugiado, no Brasil, “não tem vida” e que não é
possível a ninguém, “a nível emocional, estar nessa condição eternamente”, algo que, em sua
visão, não é compreendido nem mesmo “pelas pessoas que estão envolvidas nesse processo”.
Não obter o reconhecimento era a impossibilidade de reestruturar a vida, inclusive para ter “essa
postura que faz parte do imaginário dessa sociedade que é: se vira”.
O adiamento da decisão, com a necessidade de passar novamente por etapas do
processo tidas como já superadas, as várias respostas que nada informavam sobre se a espera
estaria próxima do fim, a impossibilidade de mover-se e buscar outras alternativas frente ao
risco de prejudicar o processo ou de perdê-lo a qualquer momento, tudo isso, para Dolores, era
ter a vida “paralisada”, era a impossibilidade de ter novamente “um projeto de vida”. O
impossível, “a nível emocional”, era não apenas esperar, mas um contexto de espera atravessado
pela incerteza dos prazos e dos resultados, assim como das arbitrariedades cotidianas: Dolores
72

Observo que, naquele momento, as solicitações de cubanos cresciam exponencialmente, com o fim do programa
Mais Médicos (ver capítulo 3) e com a indicação governamental de que a situação em Cuba, assim como na
Venezuela, consistia em uma violação dos direitos de seus cidadãos.
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nunca soube o motivo pelo qual deveria fazer novamente a entrevista, nunca soube por que o
colega sírio, após menos de um ano, já tinha documentos e fazia um doutorado, assim como
nunca soube o motivo da demora ou da aparente repentina decisão, após tantos anos sem
qualquer informação. Eram a incerteza e a arbitrariedade das interações e decisões, reforçadas
por quem manipulava os ritmos de cada etapa do processo, que reforçavam a sensação de “estar
nessa condição eternamente”.
Em contextos de espera junto a familiares de movimentos que buscam visibilizar
os assassinatos de jovens nas favelas cariocas pelas forças policiais, Adriana Vianna (2015) fala
das formas assumidas pela espera a partir do adiamento de um julgamento. Esperar, então, era
se colocar em uma posição de máxima indefinição, sendo importante inserir essa espera “em
uma ordem significativamente ativa de tempo”, ou seja, localizá-la como parte da luta. Vianna
chama a atenção, entretanto, para algo que não cabe nessa ordenação, de que é impossível falar
nos termos da luta por estar no lugar do “rotineiro”. Esse algo é aquilo o que não pode ser
transformado em “agência ativa”, como se não dependesse da própria mobilização, mas de algo
maior, de uma outra instância, para resolver-se. O que não cabe é tudo o que não acha espaço
nas narrativas de luta, de indignação, de reação. É assim que, para Dolores, ter novamente um
projeto, ou retomar a vida é algo que se insere nesse cotidiano, nesse ordinário, mas que se
mostra distante ou impossível por conta de algo que está além do que se pode fazer para que os
processos caminhem. Mas o ritmo arrastado dos processos, para Dolores, ia além de um mero
esperar por documentos ou por uma decisão administrativa. Ele se referia a tudo o que acontece
ou o que deixa de acontecer na história ou nas etapas da vida. Aos 54 anos, Dolores já havia
feito muito, sentia-se “amadurecida”. Não obstante, vivia entre casas de alunos e aluguéis
intermitentes. Entre trabalhos que pagavam muito menos do que o mínimo necessário para que
pudesse ter, novamente, “um projeto de vida”.
Quando se referia aos motivos pelos quais não desejava sair de Cuba, Dolores trazia
distintos elementos que remetiam à luta. Ao papel que tomava para si e para os colegas como
a geração que de fato ainda se importava com a política e que deveria passar esse projeto
adiante. A sensação, quando nota que não poderá ainda seguir em frente com suas atividades
profissionais e políticas, é de estar, de novo, com a vida paralisada. O tempo que passa, trazendo
um amadurecimento, a nível “cronológico”, “intelectual” e “profissional”, não traz junto a
possibilidade de fazer projetos, de realizar o que era esperado desde a juventude. É assim que
o tempo da política e o tempo da vida são um mesmo tempo. Impossível separá-los. São o tempo
das relações rompidas porque os colegas passam a sentir medo de se associar profissional e
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afetivamente, são o tempo do casamento que acaba quando a casa é invadida e quando some o
computador, misteriosamente, são o tempo do afeto e do medo que levam a mãe a rogar que a
filha vá embora e não mais retorne.
Ter a vida paralisada ou não ter vida é um processo que se materializa em cada
visita à Caritas, ao escritório do CONARE e à PF, quando escuta-se uma e outra vez novamente
que os funcionários “não podem fazer nada”, que não compreendem que “não é possível estar
nessa condição de espera eternamente”. São esses funcionários que incorporam, atrás dos
guichês, mesas de escritório e gravadores digitais, o imaginário de uma sociedade que espera
que todos “se virem”, ou seja, que tomem por si mesmos, individualmente, a responsabilidade
por retomar a vida frente a um Estado que “não tem nada com isso”.
Ángela Facundo (2014, p. 273) aponta a relevância de distintas “dimensões
temporais” e “ritmos” tanto no que se entende como sendo uma “história verdadeira de refúgio”
como também dos tempos de espera pela conclusão dos processos, dos prazos dados aos
solicitantes e reassentados para o recebimento de benefícios financeiros, justapondo o tempo
que se empreende na reconstrução de si ou o “trabalho do e sobre o tempo”, em diálogo com
Das (1999), e os tempos da gestão, o tempo da precariedade e da falta. Da dilatação dos trâmites
cotidianos que fazem desse tempo “um tempo em que nada passa ou passa o inapropriado”.
Facundo (2014) aponta que a espera “se faz insuportável” “quando se manifesta em forma de
ausência” (p.278): do não saber sobre o processo ou sobre o ritmo das etapas de solicitação.
Em outra reflexão, Vianna e Facundo (2015) enfatizam a relação entre o que é
percebido como um tempo lento e a escassez dos recursos. A percepção de que o tempo por
vezes se arrasta e por vezes corre muito rápido, sem que nada aconteça, está relacionada,
primeiro, ao notar-se em uma “posição de inferioridade em termos das decisões a serem
tomadas ou dos recursos a serem acessados”. Mas refere-se também à percepção de que não é
possível interferir nesses ritmos, sujeitando-se a “mudanças repentinas das regras do jogo”
(VIANNA; FACUNDO, 2015, p. 49).
Como apontado no capítulo anterior, parte substantiva das reflexões e análises
etnográficas que privilegia a espera como categoria de atenção, debruça-se sobre as esperas em
saúde. No volume organizado por Pecheny e Palumbo (2017), diversos artigos abordam a
importância de consideração das esperas como relações de poder em que “fazer esperar” pode
operar no sentido de “colocar o outro em seu devido lugar”. Enfatizam ainda que não
necessariamente busca-se um efeito particular na gestão das esperas, mas que, entretanto, as
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dinâmicas e as práticas dos sujeitos que atuam no sentido de resolvê-las ou perpetuá-las, podem
ser tidas como parte das estruturas de dominação reproduzidas no cotidiano das práticas de
Estado.
Também Javier Auyero (2012) direciona sua atenção, em contextos etnográficos
distintos, para a operacionalização das esperas enquanto processos temporais através dos quais
a dominação política é reproduzida. Auyero aponta que a espera, longe de ser uma prática
meramente negativa, que diz aos pobres que ainda não chegou a sua vez, tem também efeitos
“positivos”, no sentido foucaultiano, considerando a sua capacidade de produzir sujeitos que,
ao lidar com as burocracias estatais, aprendem que devem cumprir pacientemente com
requisitos arbitrários, ambíguos e altamente mutáveis. É assim que a normalização e a
banalização das esperas aparecem como um trabalho ativo das administrações, dando forma
concreta à abstração do Estado (GUPTA, 2012).
O que Dolores fala sobre as esperas, sobre a vida que permanece em suspenso, sobre
a vida “parada” e sobre a impossibilidade emocional de permanecer esperando indefinidamente,
tem relação com os sentidos da espera em um contexto de incertezas e arbitrariedades
(AUYERO, 2012). É impossível saber o que esperar considerando as mudanças constantes nos
procedimentos, nas normas e na maneira de aplicá-las. Enfatizo, entretanto, que o
desconhecimento das normas e regras se estende à administração, aos terceirizados que as
incorporam em seus uniformes azuis, aos voluntários e funcionários que pouco compreendem
ou podem explicar o que acontece para além das suas atribuições. É assim que, parafraseando
Auyero (2012, p. 82) , aponto que as incertezas subjetivas têm raízes nas imprevisibilidades
objetivas. É nos procedimentos cotidianos do CONARE, da PF e das demais instâncias
envolvidas nos processos, que cai por terra a ideia de procedimentos tão excessivamente
burocráticos que fica difícil acessá-los ou entendê-los. Aqui, refiro-me à noção da burocracia
ideal weberiana – estável, racional e altamente eficiente. A precisão é algo difícil de encontrar
nas instancias por que Dolores teve de passar para garantir seus documentos.
Na próxima sessão, aprofundo essas reflexões apresentando Emily, uma refugiada
proveniente da Guiana que corre atrás de documentos para garantir a sua sobrevivência e a de
seus filhos. Começo a sessão seguinte perguntando sobre os significados e efeitos da invocação
da lei em contextos de arbitrariedades como os que venho descrevendo até então.
5.3. “Agora a norma é outra”
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Maio de 2018. No escritório da Caritas, Emily fazia o checklist dos documentos
necessários ao requerimento do seu RNM. A solicitação de refúgio dela e dos seus dois filhos
finalmente fora aceita. Emily tinha saído da Guiana há mais de cinco anos e sentia que já havia
aguardado tempo demais. Documentos devidamente providenciados e checados, uma vez e
outras muitas vezes, era hora de comparecer à PF na Lapa. O agendamento, Emily havia
providenciado há mais de quatro meses. A demora nos impressionou muito. Até então, não era
usual que se esperasse tanto. Dizia-se, nos órgãos estatais e nas organizações, que a demora
tinha relação com a então recente mudança na Lei de Migrações. A regulamentação e adequação
às normas parecia ter deixado os processos ainda mais lentos e atrapalhados. Estava-se, um ano
após a aprovação da lei e após meses da publicação da sua regulamentação, ainda se adaptando,
mudando o sistema, correndo atrás das normativas, modernizando e informatizando,
entendendo e explicando. Emily indignou-se com a demora, mas aguardou pacientemente
porque não havia outra alternativa. Ela dizia que “o pior já passou”. A resposta positiva à sua
solicitação de refúgio a tranquilizou muito e ela parecia outra pessoa. Sorria mais e sentia menos
dores de cabeça.
No dia e horário marcados, encontramo-nos na porta de entrada do prédio da PF na
Lapa, Emily, seus dois filhos e eu. Todos estávamos muito animados. Emily sentia que “agora
as coisas vão mudar”. Até Nathan, o filho mais velho, normalmente um tanto melancólico e
mal humorado, comemorava e fazia piada. Aguardamos tranquilas na extensa fila em frente ao
guichê, aliviadas com o desfecho positivo do processo e conversando sobre os planos futuros
de todos tão logo recebessem o documento. Emily abriria seu negócio e voltaria a vender
vestidos de festa, talvez doces e bolos também. Nathan poderia voltar a trabalhar nos cassinos,
viajando. Fabrício, o filho mais novo, matricular-se-ia na universidade.
Notamos que o tempo de espera era relativamente curto, apesar da quantidade
grande de pessoas organizadas na fila em caracol, que ia e voltava fazendo várias curvas
confusas, e de que era difícil saber onde começava ou terminava. Os atendimentos pareciam
bastante rápidos e o caracol andava sem parar, como um organismo vivo. Calculamos que
rapidamente seria a nossa vez. Após quase 10 minutos na fila fomos interceptadas por uma
funcionária, que perguntou qual era a nossa demanda. Emily respondeu que tinha ido solicitar
o seu RNE. A funcionária apontou para um estreito balcão lateral, atrás do qual outra
funcionária atendia pessoas em uma fila curta. Saímos da fila do guichê e seguimos para o
balcão. Após narrarmos novamente a demanda à funcionária do balcão, fomos encaminhadas
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de volta para a fila dos guichês. Meia hora foi perdida em toda aquela operação de mudança de
filas, mas Emily seguia contente.
Voltamos ao rabo do caracol, que andava com rapidez. Logo mais descobriríamos
o motivo. Vencida a fila, Emily posicionou-se em frente ao vidro do guichê. Do outro lado,
sentado em uma cadeira giratória, um rapaz bastante jovem e magro exibia uma camisa azul
petróleo com o logo da firma de terceirização de serviços estampado no peito. Emily abriu um
largo sorriso, deu um “boa tarde” efusivo e, quase colando a boca no vidro, como que para
garantir que sua voz fosse ouvida, disse, orgulhosa, que estava ali para “buscar o meu
documento”. O funcionário permaneceu imóvel, fitando seu rosto. Pegou, então, um papel com
uma lista de documentos, entregando-o a Emily. Ela esclareceu que já estava com todos os
documentos separados. Sacou um bolo de papéis da pasta verde que levava nos braços. Sua
documentação e dos filhos. O rapaz não conferiu os papeis, perguntando prontamente onde
estava o comprovante de pagamento da taxa de emissão do RNM. Emily contestou que esse
comprovante não era necessário, afinal, ela, enquanto refugiada e desempregada, estaria isenta
do pagamento. Emily repetia o que aprendeu com o advogado da Caritas. A norma dizia que a
gratuidade era seu direito. O rapaz magro restringiu-se a dizer que “tem que pagar, como todo
mundo que está na fila”. Protestamos. O funcionário, já sem paciência, apontou que, no dia
anterior, “as regras mudaram”. Era essa a instrução recebida. Insistimos citando a letra da
norma, conferida no celular e declamada pela fenda do vidro: “São gratuitos o Registro
Nacional de Estrangeiro e a emissão das vias da cédula de identidade do estrangeiro, quando
requeridos por refugiados e asilados reconhecidos”73. O funcionário arrematou dizendo que
“agora a norma é outra”. Ao conferir a lista de documentos entregue a nós, constatamos que era
de fato diferente daquela que Emily havia recebido na Caritas. Ela protestou, afirmando que
tinha tido acesso a outra lista, distinta daquela.
Vencido pelo cansaço, o funcionário chamou o delegado, a pedido de Emily.
Escutando, em silêncio, tudo o que ela tinha para dizer, o delegado, com calma, esperou que
terminasse e perguntou: “Vocês leram a lista?”. Respondemos que sim, havíamos lido. “Vou
insistir, vocês leram a lista?”. Nathan exaltou-se, explicando que sim, a lista foi lida, mas que a
informação de ontem era diferente. “Vou perguntar novamente, vocês leram a lista?”. Emily
respondeu em um tom baixo e educado que não tinha dinheiro para pagar pelos documentos.
73

Portaria do Ministério da Justiça nº 1.956, de 1º de dezembro de 2015 (BRASIL, 2015), assinada pelo então
ministro José Eduardo Cardozo.
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Mudando de estratégia, o delegado posicionou a ponta dos dedos no ombro de Emily, em um
gesto consolador. Falou muito devagar, pronunciando todas as sílabas de todas as palavras com
a entonação de quem tinha algo a ensinar. Apontou que, com a nova lei de migrações, não havia
mais gratuidade para os refugiados. Antes que pudéssemos retrucar, entretanto, deu-nos uma
nova informação: qualquer pessoa que não pudesse pagar pelos documentos deveria prová-lo,
produzindo uma declaração. Emily disse que não havia sido informada sobre nenhuma
declaração pelo advogado da Caritas, onde compareceu “ontem mesmo”. Se tivesse que
produzir um outro documento para depois agendar uma nova data de entrega, todo o
procedimento demoraria, no mínimo, mais três meses. Isso apenas para que chegasse àquele
mesmo ponto, de entrega dos papéis, depois do qual seriam, pelo menos, mais seis meses para
que o documento ficasse pronto. Era o que diziam outras pessoas que passavam pelo processo
de requerimento do RNM naquele momento. A justificativa da PF para tamanha demora eram,
de novo, os ajustes necessários para que se adaptassem às novas regras da legislação, as quais
exigiam que muito fosse modificado nos procedimentos. O delegado dizia que entendia a
situação, mas que, “infelizmente, as regras mudaram” e todos teriam que se adaptar. Emily se
calou e o delegado se despediu, dizendo que estaria “à disposição”. Emily sorriu, desculpou-se
e agradeceu.
Antes de irmos embora, ligamos para o advogado da Caritas, que havia instruído
Emily sobre a documentação. O que mais a enfurecia não era nem o fato de ter que produzir
um outro documento, mas que “ontem mesmo” compareceu ao escritório e não lhe informaram
sobre essa nova regra. O advogado logo nos explicou que, no dia anterior, havia saído uma
normativa que modificava os procedimentos de emissão dos documentos, no contexto da
implementação da lei de migrações. Com a regulamentação, a isenção de pagamento de taxa
estava agora condicionada, de fato, como alertou o delegado, à produção de um outro
documento, uma “declaração de hipossuficiência econômica”. O advogado, então, acalmou os
ânimos de Emily, esclarecendo que o documento poderia ser redigido de próprio punho,
bastando que ela atestasse que não tinha condições financeiras para pagar e assinasse a
declaração.
Corremos até uma banca de jornais já muito familiar aos que encaram a burocracia
da PF, em frente ao prédio da Superintendência. Lá, compramos três folhas de papel ofício
superfaturadas e escrevemos três declarações idênticas e bastante simples, a partir de um
modelo encaminhado pelo advogado ao meu WhatsApp, que diziam que Emily, Nathan e
Fabricio eram “hipossuficientes no sentido da lei”, visto que não tinham “recursos financeiros
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para arcar com as taxas de documentação”. Todos assinaram ao final de cada uma das folhas.
Retornamos à fila em formato de caracol que levava aos guichês. O mesmo funcionário de
uniforme azul nos fitou sem interesse. Emily passou as três declarações pela abertura do vidro.
Passando os olhos pelos papéis, o funcionário pediu o comprovante de pagamento da taxa,
aparentando ignorar as declarações que havíamos acabado de produzir. Após escutar nosso
protesto e com as declarações em mãos, o funcionário franziu o cenho em uma expressão
confusa e levou consigo as três folhas de papel ofício rascunhadas em letra cursiva. Não parecia
crer na efetividade daqueles papeis e foi conferir. Na sua volta, após poucos instantes, apontou
para a pasta verde de Emily, pedindo os outros documentos. Emily recebeu de volta um recibo
e a informação de que poderia telefonar ou comparecer dali a seis meses para conferir se seu
documento estava pronto.
Na longa caminhada até o metrô, Emily, cansada, interpretava o que havia acabado
de acontecer. Dizia que “no Brasil, fica quase tudo parado” porque “as pessoas ficam sem saber
o que está acontecendo”, o que as impede de “apresentarem uma atitude profissional”. Dizia
que, aos funcionários, era difícil “tomar decisões sem governo” e que a cada passo do processo
sentia “como se tivesse caindo num buraco, em que quanto mais me mexo, mais afundo”.
Saímos do prédio com uma sensação de derrota, ainda que tivéssemos conseguido protocolar
os papeis e solicitar os documentos. Nada naquela manhã parecia uma vitória, mas naquele
ponto do processo não havia volta, mesmo afundando, era preciso se mexer.
**********
Emily saiu da Guiana em 2012, acompanhada de Fabrício, seu filho mais novo,
então com 10 anos de idade. Foi de ônibus até Boa Vista e depois seguiu para Manaus, onde
permaneceu por três meses, mas não gostou da cidade porque fazia muito calor. Emily detestava
o calor porque ficava com dor de cabeça e também porque não podia se vestir bem e usar seus
casacos bonitos e “londrinos”, como ela gostava de dizer. Pegou, então, um avião até São Paulo.
Em nossos encontros, Emily me contava que, quando vivia na Guiana, tinha uma
curiosidade grande por tudo o que era do Brasil. Ela começou a aprender português com uma
prima que morou em São Paulo porque “nasceu com um buraco no coração” e precisou fazer
uma cirurgia na cidade. A “cicatriz grandona”, que ficava bem onde antes tinha um “buraco no
coração” da prima, impressionou-a muito. A cicatriz deixou também em Emily uma marca e
um tempo depois ela fez um curso de português na embaixada do Brasil, ainda que não tivesse,
até então, planos de sair do país.
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Desde criança, além da curiosidade sobre o Brasil, Emily tinha também fascinação
por tudo o que era coreano e foi por isso que, chegando a São Paulo, escolheu morar no bairro
do Bom Retiro74. No Bom Retiro, ela gostava principalmente das sorveterias e dos cafés, onde
nunca pedia café porque não gostava de nada que era amargo, sempre tomando sorvetes muito
doces. Encontrávamo-nos nos cafés ou na praça em frente ao metrô Tiradentes, ainda que sua
casa ficasse bem ao lado da estação. Já há algum tempo, Emily morava com os dois filhos em
um pequeno quarto com banheiro coletivo e os rapazes dormiam em colchões no chão. O
namorado, que ela conheceu na igreja evangélica, tinha acabado de chegar da Coreia do Sul e
não falava uma palavra de português. Com ele, Emily aprendia a falar coreano e a cozinhar
vários pratos que antes ela só tinha comido nos restaurantes. Em 2018, quando a conheci, ela
tinha 47 anos e o namorado tinha 36. A diferença de idade a deixava insegura sobre o futuro da
relação.
Nos conhecemos quando a solicitação de refúgio de Emily já se aproximava do
terceiro aniversário. Seu palpite era que a demora na resolução estava relacionada com a
“complexidade” do seu “caso”75. A complexidade envolvia um assassinato possivelmente
cometido pelo pai dela nos anos de 1980. O pai era um sargento do exército acusado de ser o
responsável pela morte de um político, intelectual e ativista negro muito querido na Guiana. O
atentado aconteceu quando Emily ainda era uma criança. O ativista morreu dentro do carro,
após ter recebido em mãos um rádio que na verdade era uma bomba. O pai de Emily esteve
foragido durante toda a sua infância e parte da juventude. Depois de muitos anos e do pai já
morto, a reabertura do caso, em uma comissão de inquérito muito comentada, e o lançamento
de um livro sobre o pai, fizeram da vida de Emily “um verdadeiro inferno”. Para fugir do
estigma e dos repórteres, que estampavam seu nome e rosto, e os dos irmãos, nos jornais, Emily
trocou até de nome. Não acreditava na inocência do pai e se sentia abandonada pelo homem
que, após fugir, formou outra família na Guiana Francesa. Após livrar-se do nome do pai, Emily
dizia que se sentiu “bem mais leve”. Retomando a análise de Mariza Peirano (2006), no que se
refere à contiguidade entre documento e pessoa, Emily, ao mudar de nome, ao retirar do nome
impresso nos documentos aquilo o que a identificava como filha do seu pai, também performava
74

O bairro localizado na região central da cidade, conta com a presença de migrantes de várias localidades, em
especial coreanos e bolivianos. Na vizinhança do metrô Tiradentes, onde vivia Emily, o comércio era amplamente
dominado por cafés, restaurantes e lojas administradas por pessoas de origem coreana.
75
Não posso deixar de observar que Emily se referia ao seu “caso” como “complexo” – o mesmo termo utilizado
pelos funcionários do CONARE para adjetivar os processos que eram tidos como mais complicados e que
demandariam entrevistas mais longas e um tempo mais estendido de deliberação. Discorri um pouco sobre essa
questão no capítulo 4. Já na terceira parte da tese detenho-me nos processos de elegibilidade, quando detalho mais
sobre essas complexidades e sobre a noção de perfis “fáceis” e “difíceis”.
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um ritual que aludia a uma certa mágica dos documentos de identificação. Na percepção de
Emily, constantemente identificada e reconhecida pelo nome do pai, ter essa ligação removida
dos documentos tirou de suas costas um enorme peso.
Durante os três primeiros anos em que viveu em São Paulo, Emily não foi atrás de
documentos porque não sabia como consegui-los e também não se preocupou muito com isso.
Só começou a se preocupar em 2015. Isso porque, para que Fabrício pudesse se matricular na
escola particular, “uma das melhores da cidade e caríssima”, onde conseguiu uma bolsa de
estudos integral para cursar o ensino médio, ele precisava da regularização. Nessa época,
Nathan, o filho mais velho, então com 24 anos, também tinha chegado à cidade para viver com
a mãe. Emily dizia que o que motivou a sua solicitação de refúgio não foi nem mesmo
propriamente o complexo caso do atentado político, mas, principalmente, a busca pelo bem
estar dos filhos.
Quando saiu da Guiana, Emily esperava poder ampliar seu negócio em um mercado
mais amplo. Estilista e costureira de sucesso, ela não contava, entretanto, com o fato de que a
maior parte das pessoas “no Brasil” alugasse vestidos de casamento, ao invés de comprá-los.
Além disso, ela não tinha máquina, materiais ou um lugar adequado para trabalhar. Como uma
maneira de vencer as dificuldades, Emily contava com o talento que via em Fabrício e Nathan.
Falava com orgulho da inteligência e das conquistas do seu caçula. Contava que o filho
aprendeu a ler aos três anos de idade e conseguiu, com poucos anos em São Paulo, uma bolsa
de estudos integral em “uma das melhores escolas particulares da cidade”.
Já Nathan, o filho mais velho, estava trabalhando em uma churrascaria no Bom
Retiro. Ele guardava uma raiva imensa porque não conseguiu terminar seu curso de arquitetura
antes de se mudar para o Brasil e era garçom, o que nunca imaginou fazer antes. Sentia raiva
também porque fazia muito calor no restaurante, que ficava cheio de fumaça, e sua pressão caía.
Além disso, Nathan tinha a impressão de que todos na churrascaria estavam sempre tirando
sarro dele, mas não sabia muito bem se estavam mesmo porque não entendia o que diziam. Ao
contrário de Emily e de Fabricio, que já sabiam o português, Nathan não conseguia aprender
porque não tinha tempo de estudar. Ele entrava no restaurante às 14 horas e ficava lá até a meia
noite. Pegava no sono só de manhã e dormia até o meio dia. Nathan sentia raiva também porque
não conseguia arrumar uma namorada no Brasil. Achava as moças com quem tinha saído até
então muito desinteressantes, além do que, segundo ele, ninguém falava inglês direito e não se
entendiam. Na visão da mãe, Nathan sentia tanta raiva assim porque teve uma infância mais
confortável, com muitas viagens, e não conseguia se acostumar a ficar parado e ao tamanho do
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pequeno quarto que dividia com a mãe e com o irmão mais novo. Já Fabrício, não sentia tanto,
porque chegou ao país com dez anos de idade e já estava “acostumado a passar perrengue”.
Antes de seguir para São Paulo, Nathan vinha trabalhando já há anos como croupier em
cassinos, e tirava um bom dinheiro com isso. Não conseguia mais, entretanto, aceitar qualquer
convite para trabalhar nos cruzeiros marítimos, isso porque não tinha documentos de viagem
válidos. Seu passaporte venceu e ele precisava da regularização, assim como Fabricio precisava
de papéis para matricular-se na “escola dos ricos”.
Emily não sabia como solicitar o refúgio, então buscou advogados e “outras
pessoas” que queriam cobrar até 20 mil reais para “ir atrás de documentos”. Uma vizinha sua,
estudante de direito, levou-a até a Defensoria Pública, de onde Emily saiu com uma cartilha
que ensinava como fazer a solicitação. Fabricio, que já dominava muito bem o português, leu
toda a cartilha, explicando os pormenores do processo para a mãe, e foi assim que ela descobriu
que não era necessário pagar para ativar o processo. Foi até a Polícia Federal, já um tanto
informada sobre todo o proceder porque, apesar de não ter conseguido muitas informações na
defensoria ou em qualquer outra organização, tanto ela como seu filho leram “a cartilha toda
mil vezes”.
Informada pela cartilha, mas também pelo caminhar entre um e outro prédio estatal,
entre uma e outra organização, quando conversava com outros solicitantes e com alguns
funcionários, Emily compreendeu que nem tudo a ser aprendido na conquista dos documentos
cabia nos papéis produzidos e circulados pela burocracia. Ela optou por escrever no formulário
de solicitação todo o caso complexo do assassinato possivelmente cometido pelo pai, com
informações detalhadas, anexando provas como recortes de jornal e documentos que provavam
a notoriedade do caso e a sua filiação e estigma: era a filha do assassino. Tudo o que Emily
apontava como a sua “motivação” em nossas conversas, toda a complexidade que transbordava
quando ela falava sobre seus objetivos e desejos – o bem estar dos filhos, a vontade de vender
seus vestidos de festa em um mercado bem maior do que aquele da Guiana –, tudo isso foi
deixado de fora do formulário. Emily e os filhos sabiam o que de fato importava e o que era um
“caso complexo”, porém passível de refúgio, assim como sabiam que determinadas
complexidades não cabiam nos formulários.
*********
O deferimento da solicitação de refúgio de Emily e dos filhos aconteceu em 2018,
quase seis anos após sua chegada ao país. A notificação de aceite saiu poucas semanas após a
notícia da morte de Richard, seu ex-namorado e pai do filho caçula. O deferimento trouxe um
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certo alívio após o sofrimento da perda do pai do rapaz, que morreu em Barbados, de modo
muito repentino. Desde sua chegada ao Brasil, Emily havia conseguido se manter em São Paulo
com a pensão depositada por Richard. Com o fim do relacionamento, o pai pagava 300 dólares
mensais para o menino. Ele depositava o dinheiro a contragosto, ainda que fosse “extremamente
rico” e tivesse “muitos terrenos e prédios”, segundo ela. A mãe de Emily sacava a pensão, que
era paga na Guiana, e mandava essa quantia para a filha no Brasil através da Western Union.
Até antes de Nathan começar a trabalhar na churrascaria, esse era o único dinheiro com que
Emily contava para se manter e também aos filhos.
Foi quando soube do falecimento de Richard, no começo de 2018, que Emily, que
nunca se preocupou tanto assim antes, começou a ficar muito ansiosa pela resolução do seu
processo de refúgio. Ela não via Richard já há quase dez anos e tampouco Fabrício conseguia
visitar o pai, que vivia em Barbados. Sem o reconhecimento do refúgio, era impossível ao filho
sair do Brasil. Emily temia que, caso viajasse, o rapaz não conseguisse mais retornar, o que se
tornou de fato um risco desde que se estabeleceu, em 2016, que o protocolo não era um
documento suficiente para entrar no país. Além disso, o passaporte de Fabrício estava vencido
e não tinha sido possível renová-lo e nem mesmo conseguir um passaporte brasileiro. Com a
demora e as restrições de viagem, a ausência do pai, ausente desde há muito, tornou-se
definitiva.
Fabrício não teve nem mesmo notícias do falecimento de Richard até depois de três
meses do ocorrido. Não foi ao velório. Emily soube da notícia através da página do Facebook
da irmã de Richard. Na visão de Emily, a mãe de Richard escondeu deliberadamente o
falecimento por temer que ela quisesse pleitear o dinheiro do filho. Já há algum tempo,
entretanto, desde antes mesmo do acontecido, Emily não vinha mais recebendo a pensão com
tanta frequência. Era comum que o pai do menino deixasse de depositar o dinheiro por longos
períodos, porque não se convencia dos argumentos de Emily, que tentava explicar que o filho
não o podia visitar por receio de não mais poder retornar ao Brasil e perder seu processo. De
qualquer maneira, a morte de Richard mudava tudo e Emily previa que teriam de entrar na
justiça pelo direito à herança do filho. Fabrício era o único filho do falecido, “de família
riquíssima”. Seria necessário arrumar um advogado, assim como fazer viagens até a Guiana e
até Barbados, mas nada disso poderia ser feito sem o deferimento da solicitação de refúgio.
Com a demora na resolução do processo, Emily sentia-se “parada” porque não
podia ir atrás de estratégias de sustento para si e para os filhos. Além disso, por estar já então
se aproximando dos 50 anos, ter filhos para conseguir papéis não era uma possibilidade para
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ela. Ela contava, entre uma colherada e outra de um sorvete doce demais que: “Quase três anos,
e nada aconteceu. E a gente fica parada, eu não posso sair. Se eu sair agora e ele quase
terminando, eu vou perder todo o processo. Mas se meu processo não terminar daqui a mais
seis anos, o que eu vou fazer?”. Emily dizia também que a sua situação era pior do que a de
outras solicitantes mais jovens, “por causa da idade, eu acho que é mais horrível”.
As estratégias de vivência de Emily e de seus filhos foram bastante afetadas pelas
mudanças no caráter do protocolo, a partir da expedição da Resolução 23 do CONARE
(BRASIL, 2016), a qual, se não determinava, em letra, que os solicitantes de refúgio estavam
proibidos de sair do território brasileiro, o fazia na prática, quando os impedia de retornar ao
país sem um visto de ingresso. Enquanto, até um determinado momento, era possível entrar nos
aeroportos brasileiros com o protocolo e sem um visto de viagem, na outra semana, sem
qualquer aviso prévio aos solicitantes, isso passa a não ser mais possível. Tais regras, tão
importantes considerando que delas dependia o encontro entre pai e filho, assim como a
possibilidade de empregar-se e garantir a sobrevivência da família, não estavam postas quando
da solicitação de refúgio de Emily. Para Emily, Nathan e Fabricio, o protocolo que,
acreditavam, poderia fornecer maiores possibilidades e direitos no país, apresentava-se, na
prática, como um documento que os fixava ao território brasileiro. Era assim que Emily se via
“parada” e “sem poder se mexer”.
É nesse sentido que as instrumentalizações cotidianas dos papéis emitidos pelo
Estado fazem ver o caráter fragmentário das atuações burocráticas. As mudanças no
entendimento das funções, do que permite ou não fazer o porte de um protocolo, cercam certos
atos administrativos de uma aura de pura arbitrariedade. É por isso que, na visão de Nathan, o
protocolo “não vale nada”, sendo fonte de frustração e raiva para ele e sua mãe o fato de ter que
permanecer parado, esperando por uma resolução sem prazo e que nunca chega. O cálculo das
oportunidades perdidas, que são tanto afetivas quanto econômicas, passa a ser medido com a
régua do passado, do tempo que já passou e que, caso saiam do país, será, aí sim, um tempo que
se jogou fora. O protocolo, contextualmente, opera como um documento de fixação, mas que é
difícil abandonar considerando a chegada sempre eminente de uma decisão que se teme perder.
A metáfora usada por Emily, que dizia afundar quanto mais se mexia, falava
justamente sobre esse medo de colocar tudo a perder. Mexer-se é fazer andar os papéis – o que
Emily vinha fazendo desde que solicitou o refúgio. Ela compareceu, indignou-se várias vezes
com a demora do CONARE, com o funcionário da PF e com o delegado. Não obstante, havia
algo que não “corria” apesar dos seus esforços, como se estivesse fora do seu alcance e da sua
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agência. Aquilo o que a fazia afundar tinha relação com tudo o que era arbitrário, com o que
não estava escrito e que não era possível declamar através da fenda no vidro. Com o que ela
identificava como uma “falta de governo”, falta de normas, de diretrizes a que se apegar para
reclamar e cobrar. “Afundar-se quanto mais me mexo” remete a todo o tempo de espera até
então, ao medo de que seus esforços fossem anulados. Emily falava de algo que se queria
resolver com urgência, mas cujos ritmos eram manipulados em outro nível. Tentar influir nesses
tempos poderia significar afundar-se mais ainda, considerando o risco de botar tudo a perder
frente às arbitrariedades.
Era por já conhecer a arbitrariedade das práticas, que impedia as pessoas de
“apresentarem uma atitude profissional”, assim como a morosidade de cada uma das etapas do
processo, considerando que “no Brasil, fica quase tudo parado”, além da incoerência e
ilegibilidade das ações cotidianas das burocracias, motivo pelo qual “as pessoas ficam sem
saber o que está acontecendo”, que Emily dava o seu veredito: ficava difícil “tomar decisões
sem governo”. Mas o que significava, naquele contexto de visita à PF, quando fomos
interpeladas por práticas discricionárias da parte de funcionários que atuavam em nome de um
Estado e de uma polícia, dizer que não havia governo?
Para tatear uma resposta, detenho-me brevemente no processo de transição do
Estatuto do Estrangeiro (BRASIL, 1980) para a Lei 13.445, a Lei de Migração (BRASIL,
2017a), invocada por funcionários de distintos postos de controle e organizações da “sociedade
civil” como a responsável pelas morosidades dos procedimentos naquele momento. Detenhome na análise da implementação da lei porque as mudanças estabelecidas pelo texto e suas
regulamentações – mudanças muito aguardadas porque vinham no bojo de um processo de
superação do antigo Estatuto do Estrangeiro – levaram a uma estendida “transição” que afetou
profundamente o cotidiano de Emily. Todo o processo, desde o agendamento de horários no
site, até os prazos para que os documentos ficassem prontos, foram bastante estendidos. A
análise do contexto de implementação da legislação permite que identifiquemos a justaposição
entre as práticas administrativas em toda a sua arbitrariedade cotidiana e as táticas de governo
que operam justamente nesses interstícios.
Igor Renó Machado (2020) chama a atenção para as disputas políticas que
caracterizaram o momento de aprovação da lei, vigente a partir de maio de 2017. O antropólogo
aponta que, se a legislação anterior, arquitetada em meio à ditadura militar, tinha como
preocupação central a “segurança nacional”, em detrimento dos direitos das pessoas migrantes,
a nova legislação, não obstante seu texto progressista, sofreu um processo de esvaziamento
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quando da sua aprovação (com vetos importantes) e da sua regulamentação (que apresentava
inúmeros dispositivos securitários, chegando a colidir com artigos da própria lei). Uma disputa
que levou, segundo a visão de Machado, à instrumentalização da norma por forças políticas
anti-imigração, em especial das forças policiais.
Também Bela Feldman-Bianco (2018) aponta que se, em última instância, a lei foi
uma conquista dos movimentos sociais de migrantes, “em um aparente paradoxo”, no momento
da sua aprovação, a emergência de uma polarização entre as forças políticas que defendiam e
outras que rejeitavam o texto, culminaram em uma “justaposição da defesa da antiga concepção
de segurança nacional” e o temor às ditas “novas ameaças” representadas pela “equação entre
migração indocumentada, tráfico e terrorismo” (FELDMAN-BIANCO, 2018, p. 19).
Um ponto específico de “retrocesso” para o qual tanto Machado quanto FeldmanBianco chamam atenção e que me interessa particularmente nesta reflexão diz respeito ao
esvaziamento do CNIg como instância de discussão, de participação social e de normatização.
O Conselho, instituído pela legislação anterior, funcionava como uma instância centralizada
responsável pela promoção e definição de políticas em “casos omissos”, ou seja, em questões
perante as quais a legislação do Estatuto do Estrangeiro aparecia como datada ou inadequada.
Na prática, na perspectiva de Machado, a estrutura fornecia maior “flexibilidade” na gestão das
migrações, permitindo alguma modernização administrativa frente a uma legislação
ultrapassada. O CNIg não foi citado no texto da nova lei76, o que, segundo Machado,
apresentava relação direta com as disputas políticas em que as “forças securitárias”,
representadas pela Polícia Federal, tomavam para si o poder de gestão e interpretação. Assim,
a lei tornou-se inflexível, sendo a Polícia Federal a única instituição capaz de interpretá-la no
cotidiano administrativo, por ser a principal responsável pelos processos de gestão das entradas
e saídas, assim como pelos processos de documentação de migrantes. As normas possibilitaram,
portanto, que a PF, responsável pelo controle de fronteiras, ganhasse ainda mais poder
discricionário no cotidiano das atuações, além de aumentar seu peso relativo nas instâncias
decisórias das políticas.
Ademais, o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017 (BRASIL, 2017b), que
garante a regulamentação da legislação, é repleto de artigos e interpretações dúbias, que
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A atuação do CNIg passa a ser normatizada por decreto apenas em junho de 2019 (BRASIL, 2019d), perdendo
a segurança que provinha da sua previsão na lei. Com o decreto, os casos omissos, no que diz respeito às políticas
migratórias, voltam ao CNIg, que então passa a atuar na alçada do Ministério da Justiça, e não mais do Trabalho,
como ocorria anteriormente.

247

distintos comentaristas apontam como contrárias ao texto da própria lei. Tendo em vista essa
insegurança jurídica e administrativa, é possível refletir sobre o que Emily dizia quando falava
em atuações em que “falta governo”, frente as quais era difícil aos funcionários trabalharem e
mesmo “entenderem” o que se passava. Emily tocava em um ponto crucial: a ilegibilidade que
atravessava as práticas estatais de modo algum estava restrita àquelas pessoas consideradas às
margens dos seus processos de escrita, estendendo-se aos funcionários contratados pela PF, de
grande rotatividade e insegurança empregatícia.
Dizer que não se sabe o que se passa porque falta governo é confrontar o discurso
do delegado, que não escuta e pergunta repetidas vezes se havíamos lido a lista de documentos.
É desafiar a narrativa que coloca em uma pretensa ignorância de populações supostamente à
margem

da

compreensão

dos

processos

de

Estado

a

responsabilidade

pelos

“desentendimentos”, pelas esperas, pelas morosidades. É assim que a falta de governo, antes de
falar sobre a ausência de um Estado, fala sobre a presença cada vez maior desse Estado na figura
de uma polícia e de seus funcionários terceirizados. Uma polícia que tem o poder de interpretar
a lei, que a materializa na iterabilidade e repetição das normas (DAS, 2007), invocando um
Estado que deve ser acessado através de papéis artesanais, rabiscados na banca de jornal. De
um funcionário que ora diz que é necessário estar na fila do guichê, ora na fila do balcão. De
uma polícia que estabelece que “todo mundo tem que pagar”, por vezes omitindo e por vezes
realmente não sabendo. É nessa medida que a norma pode ser vivenciada no cotidiano dos
encontros com a burocracia como sendo uma “falta de governo”. Uma “falta de governo” que
é, em última instância, um modo de governar. Uma administração que atua através da produção
de arbitrariedades materializadas em cartas de próprio punho.
Cair em um buraco em que quanto mais se mexe mais se afunda é a metáfora
escolhida por Emily para falar de um processo sobre o qual se busca ter algum controle. Mexerse para fazê-lo andar era necessário e irremediavelmente perigoso. Sempre que acreditava que
a longa espera estava terminando, havia mais um obstáculo, e Emily se via mais fundo, mais
longe da superfície. Não obstante todas essas dificuldades, ainda assim Emily precisava seguir
e crer nos processos. Precisava acreditar que, finda a espera, teria finalmente documentos
capazes de garantir alguma segurança, de possibilitar que ela fosse atrás do seu sustento e da
pensão do seu filho. Era preciso fazer andar o processo, era preciso se mexer pelos filhos.
No próximo tópico, discuto como é possível agir a partir ou apesar de um contexto
em que “não há governo”. Aponto estratégias de comparecimento burocrático em que as
solicitantes e refugiadas que acompanhei opõem um Estado arbitrário, “sem governo”, a um
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sujeito materno das políticas que luta pelos filhos, que se mexe mesmo temendo afundar com
o objetivo de trazê-los para perto de si e para garantir possibilidades de reconhecimento e
regeneração das vidas.
5.4. “É só assim que as coisas andam”

O relógio na parede mostrava que haviam passado cinco minutos desde que a
congolesa Jana e eu chegamos ao escritório do CONARE, mas parecia até mais tempo, porque
o tempo naqueles dias parecia passar devagar. Era o que Jana sempre me dizia. Dizia também
que o tempo, de tão devagar, às vezes parecia em suspenso, como se estivesse só esperando seu
reencontro com os filhos e com a luta, de que ela sentia muita falta. A luta era a política e agora
a luta eram também os filhos, que ficaram em Kinshasa. Tinham-se fundido, filhos e política,
nas narrativas de Jana, em uma coisa só, que estava distante e de que ela lutava diariamente
para se reaproximar. Dos filhos e da política que ela sempre dizia que amava demais e que não
podia ficar longe.
Era uma tarde quente de janeiro de 2017 e Jana me pediu que a acompanhasse até
o CONARE. Ambas suávamos com o calor, sentadas na recepção, em cadeiras um tanto
desconfortáveis. Ela estava grávida de seis meses, mas a barriga era tão grande que parecia até
mais. O peso do corpo, que fazia doer a coluna e também os pés inchados, impediam Jana de
ficar de pé por muito tempo. Ela tentava controlar a pressão, que tinha ficado alta na última
consulta médica. Pegamos uma carona da Casa do Migrante até o escritório do CONARE no
Cambuci, um caminho que teríamos feito facilmente a pé, caso não fosse tão difícil caminhar e
caso o calor não fosse forte demais para suportar o sol.
Era a minha primeira vez ali, mas Jana já havia visitado aquele escritório mais vezes
do que ela gostaria. Para obter o reconhecimento da sua condição de refugiada, ela teve de
passar pelos mesmos procedimentos burocráticos pelos quais passaram Fatima, Emily e quase
todos os solicitantes de refúgio que chegavam ao país naquele momento77. Primeiro, Jana
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Refiro-me a procedimentos burocráticos pelos quais passavam quase todos os solicitantes porque existiam outras
entradas burocráticas para o reconhecimento de estatuto de refugiado no país, as quais não exigiam a entrevista de
elegibilidade, como a reunificação familiar, por exemplo, que resultava na extensão da condição de refugiado.
Esse processo dependia tão somente da comprovação de vínculo familiar e econômico com um refugiado já
reconhecido. Ademais, como apontei no capítulo anterior, houve outros momentos em que foram dispensados da
realização da entrevista pessoas de territórios em que se reconheceu a chamada “grave e generalizada violação de
direitos humanos”, como foi o caso em um breve período para os sírios. Além dessas, havia ainda a previsão de
refugiados reassentados, já reconhecidos por outros países e realocados segundo critérios do Estado receptor e do
ACNUR, que passam por entrevistas de teor distinto. Sobre os processos de reassentamento, ver as teses de Àngela
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manifestou o desejo de solicitar o refúgio na Superintendência da Polícia Federal. Lá, recebeu
o extenso formulário de solicitação. O formulário estava em português e Jana, até então, só
falava o francês e o Lingala, a língua bantu em que ela se comunicava com sua família e amigos
congoleses. Não havia tradutores e, assim como ocorreu com Fatima, ninguém avisou que ela
poderia ter impresso uma versão em outra língua daquele mesmo documento no site do
Ministério da Justiça. Jana levou os papéis até a casa de uma conhecida, também congolesa,
que a estava abrigando em São Paulo, e pediu ajuda para preenchê-los, em português. Confiou
que tudo o que foi dito à moça foi escrito no documento da maneira como desejava. Não tinha
como ter certeza, entretanto. Jana então voltou à Polícia Federal com o formulário preenchido
e portando todos os documentos necessários para abertura do processo. Saiu do prédio da PF
com seu protocolo de refúgio.
De posse do documento, que regularizava temporariamente a sua situação
migratória, Jana enviou e-mails e visitou o CONARE inúmeras vezes perguntando sobre os
próximos passos do processo. Após algumas visitas ao escritório ela compreendeu que não
adiantava perguntar. Ela teria de aguardar a notificação, a mensagem que seria encaminhada
por telegrama e também por e-mail, em que constaria a data da entrevista obrigatória com o
representante do Comitê. A princípio, Jana acompanhava seu processo com ansiedade, ligava
toda semana e mandava mensagens, comparecia ao escritório exigindo esclarecimentos. Depois
de um tempo ela parou, quando entendeu que não tinha como saber se a entrevista ia demorar
um mês, um ano ou cinco anos para acontecer. Passado mais de um ano da solicitação, período
em que Jana precisou inclusive renovar o seu protocolo de refúgio na PF, ela finalmente foi
chamada para fazer sua entrevista com um funcionário do CONARE. Respondeu a todas as
perguntas que lhe foram feitas sobre sua vida, sua família, atividades profissionais e políticas.
Narrou com detalhes exatamente o mesmo que havia narrado anteriormente para a conhecida
que a ajudou a preencher os papéis e o que, acreditava, fora escrito no formulário de solicitação.
Irritou-se por ter de repetir tudo aquilo. Era doloroso lembrar. E além do mais, já não estava
tudo explicado nos papéis?
Após a fase da entrevista, Jana acreditava que logo teria uma resposta definitiva,
mas teve de esperar mais um ano inteiro para que sua solicitação fosse avaliada pelo Comitê.
Mais um período que se arrastou lentamente, mas em que ao menos pôde contar com a presença
do marido, Alain, que conseguiu sair de Kinshasa e juntou-se a ela e a Makori, o filho mais

Facundo (2014) e Sonia Hamid (2012). Também o trabalho de Larissa Leite (2014) resgata alguns momentos em
que as entrevistas foram dispensadas para o reconhecimento do refúgio.
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novo do casal. Makori desembarcou em Guarulhos com a mãe quando não tinha nem um ano
de idade. Os dois outros filhos de Jana, entretanto, permaneciam na RDC.
Jana me dizia que o pior não era esperar, nem mesmo o prospecto de uma resposta
negativa, mas esperar sem saber quando a espera teria fim. Era assim que o tempo parecia em
suspenso, tão devagar que quase parava. O que Jana me dizia sobre o tempo e sua suspensão
remete, mais uma vez, à análise de Facundo e Vianna (2015) que, em diálogo com Veena Das,
falam sobre uma “perda do cotidiano” decorrente de memórias que atravessam o presente
impedindo que o tempo atual seja reconhecido em sua plenitude78. Jana falava de um tempo que
passava como se a vida não fosse vivida de verdade, porque tudo o que mais importava estava
longe: a luta e os filhos.
Alguns dias antes da visita em que comparecemos juntas ao escritório, Jana havia
recebido uma notificação, por e-mail, que informava que seu processo tinha sido apreciado e
que a resposta era positiva. A notificação dizia que: “As seguintes solicitações de refúgio foram
deferidas”. Na linha de baixo constava o nome completo de Jana e o número do seu protocolo
de refúgio. Na outra linha estava impresso o nome de seu filho Makori, cujo número de
protocolo era idêntico ao dela. O nome da criança estava escrito errado. O sobrenome vinha
antes do primeiro nome no documento. Makori herdara o nome do avô, um ex-general do
exército congolês, pai de seu pai. O Makori-avô foi assassinado. Jana achava que ele tinha sido
envenenado. O que Jana sempre me dizia sobre as pessoas que morriam era que elas tinham
sido envenenadas, mas que, de qualquer forma, não tinha como saber ao certo se era veneno a
causa de tantas mortes.
Já de posse da notificação, o passo seguinte seria levá-la até a Polícia Federal e,
portando toda a documentação necessária, fazer a solicitação do RNE79. O erro na grafia do
nome de Makori, notado por Jana assim que recebeu o documento, foi uma grande decepção.
A notificação, redigida e assinada digitalmente por um servidor público de identidade
desconhecida a Jana, lotado na sede do CONARE em Brasília, deveria ser corrigida antes que
ela pudesse levá-la à PF.
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Justapondo os processos espaciais/territoriais e temporais determinantes no enquadramento de “refugiados” e
“moradores de favelas”, Facundo e Vianna (2015) refletem, no artigo em questão, sobre os processos que os fixam
a determinados espaços geográficos, administrativos e morais.
79
A solicitação de Jana foi feita antes que o Registro Nacional do Estrangeiro fosse substituído pelo Registro
Nacional Migratório, com a promulgação da lei de migração em 2017.
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Assim que notou o erro no nome do filho, um equívoco administrativo recorrente
nas notificações oficiais do CONARE e da Polícia Federal, Jana já sabia o que fazer porque já
o tinha feito várias vezes antes. Sabia que não adiantaria encaminhar mensagens para quaisquer
dos endereços impressos nos informativos espalhados pelo balcão do escritório, de que ela já
guardava várias cópias na gaveta do seu armário da sala. Ela precisaria pedir o dinheiro da
passagem para o marido, porque estava desempregada. Teria, então, que pegar um ônibus até a
estação Artur Alvim do metrô e percorrer a linha vermelha até a estação Pedro II. A caminhada
da estação de metrô até a Missão Paz, onde combinamos de nos encontrar, seria de mais 15
minutos. Naquele dia, quando chegou à Missão, Jana já não se sentia bem para continuar a
caminhada, por isso pegamos uma carona com o motorista da van.
Entreguei a notificação de aceite, que imprimi em uma papelaria próxima à minha
casa e subimos três pequenos lances de escada na porta frontal, que se mostraram um desafio à
sua condição gestante. Um segurança uniformizado nos fitou de trás do balcão, perguntando,
em tom tranquilo e amigável: “CONARE?” Após nossa resposta afirmativa, ele se apressou em
pegar o telefone: “Boa tarde. Atendimento!”. E desligou rapidamente, voltando-se para mim:
“Aguarde só um pouquinho”. Olhei por cima do ombro e não vi Jana ao meu lado. Ela nem
tinha aguardado a resposta do segurança e já estava sentada em uma das pequenas cadeiras
dispostas em fileira simples, abanando-se com um papel qualquer. Jana já conhecia o roteiro.
Sabia que teríamos de aguardar alguns minutos pelo atendimento. Já tinha aberto o zíper da
bolsa de couro marrom e sacado seu protocolo de refúgio, surrado, sujo, dobrado em quatro e
levemente rasgado bem em cima das dobras.
Documento tão importante quanto desprezado e duvidado em várias instâncias
burocráticas, o protocolo de Jana parecia uma cópia de algo oficial. De fato, parecia tão pouco
oficial que quase não era crível, sendo necessário reclamar e convencer os próprios funcionários
dos bancos, dos postos de saúde, das escolas e do Poupatempo sobre a sua realidade e validade.
Assim como as solicitantes deviam ser cotidianamente ensinadas sobre a importância daquele
documento, também era necessário educar a cada dia os funcionários do Estado e dos serviços
privados sobre o seu caráter oficial. Foi ao protocolo que Jana se agarrou durante os três anos
anteriores, aguardando a resposta de sua solicitação de refúgio. Era aquele papel, que levava
impressos os 17 números do seu processo, a garantia de que ela estava provisoriamente regular
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e Jana o carregava para que pudesse dispor de outros documentos mais acreditados, como a
carteira de trabalho e o CPF80.
Navaro-Yashin (2007) explora o que significa, no plano afetivo, lidar com papéis
não-reconhecidos oficialmente, os quais desafiam as fronteiras entre o autêntico e o forjado, o
legal e o ilegal. Seguindo os turco-cipriotas nas distintas estruturas administrativas, a
antropóloga se deparou com efeitos de ansiedade, de medo e, por vezes, até de zombaria,
transmitidos pelos papéis. Ela descreve os procedimentos de viagem no aeroporto da República
Turca do Chipre do Norte à sua colega, a antropóloga basca Begoña Aretxaga, quando esta foi
visitar o país. Considerando que não se tratava de um Estado internacionalmente reconhecido,
muitas pessoas não desejavam ter um carimbo de viagem daquela localidade em seus
passaportes, porque havia a possibilidade de que, com o carimbo, os viajantes fossem barrados
na Grécia ou no Chipre do Sul. Os oficiais então “cooperavam” com os passageiros
apresentando a opção de que tivessem carimbado, ao invés do passaporte, um pedaço de papel
anexado a ele. Assim, os oficiais negavam a existência desse Estado, ironizando suas práticas
no ato mesmo de reconhecê-lo através de seus uniformes e procedimentos administrativos.
Navaro-Yashin (2007), afirma que as práticas e os papéis dos demais Estados, no
entanto, não são mais reais do que os daquele, apontando que as mimeses dos procedimentos
de viagem no aeroporto turco-cipriota (que agia como se fosse um Estado oficial), apenas
evidenciavam o caráter de faz-de-conta que perpassava o fazer do Estado e os papéis por ele
produzidos. Os documentos emitidos transmitiam insegurança e insinceridade àqueles que os
portavam. Sentimentos que atravessavam também o protocolo de refúgio que Jana carregava
em sua bolsa quando visitamos o CONARE, assim como no momento em que buscava realizar
atividades corriqueiras, como abrir uma conta em banco, por exemplo. Essa possibilidade, não
poucas vezes, era negada pelos funcionários das agências, que afirmavam nunca terem visto
um documento daquele antes, sendo impossível aceitá-lo como um documento de identificação
nacional. Se não era “falso” ou “ilegal”, o protocolo nem sempre passava no teste da realidade
dos documentos emitidos pelo Estado. Seu tamanho, que exigia que as solicitantes o dobrassem
em quatro para que coubesse na bolsa e impedia a sua plastificação, assim como o material
frágil e os frequentes amassados e rasgos nas dobras, colocavam em xeque a ilusão, gerando
80

Com a promulgação do Decreto 9.277/18 (BRASIL, 2018c), ficou instituída a emissão do Documento
Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM). O documento, a ser entregue aos solicitantes juntamente
com o protocolo, veio atender justamente às reclamações sobre a pouca praticidade e oficialidade do protocolo. A
sua emissão, entretanto, vinha sendo implementada gradualmente e os solicitantes saíam do prédio da PF, após a
solicitação, ainda sem o documento, portando somente o protocolo. Durante o trabalho de campo desta pesquisa o
DPRNM ainda não havia sido implementado e nenhuma das minhas interlocutoras dispunha do documento.
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impotência e raiva nos vários momentos em que Jana devia apresentá-lo. Alguns solicitantes
recorriam a um artifício curioso imprimindo uma versão menor, uma espécie de miniatura do
protocolo, a qual plastificavam e carregavam consigo nas carteiras e nos bolsos. Quase não era
possível ler as pequenas letras e números daquele mini protocolo, mas, na prática, ele não era
menos legível do que a sua versão em tamanho “regular”. Uma ironia, uma paródia das práticas
de documentação, produzida a partir do próprio papel que sustentava a legitimidade das
instituições que o emitiam.
Voltando à reflexão de Mariza Peirano (2006) sobre os documentos de
identificação, o vínculo entre o papel e o sujeito que o porta não é apenas de representação, mas
de contiguidade ou extensão. Peirano chama a atenção para a polissemia inscrita nas distintas
formas de “perder a identidade”, em que se revela, em certa medida, um caráter “mágico” dos
documentos de identificação81. Partindo desse caráter de contiguidade dos documentos, se os
papéis dos solicitantes transmitiam certa insegurança por seu caráter um tanto artesanal,
também estes, por extensão, viam-se envoltos em afetos de insegurança e precariedade. Por
vezes, Jana afirmava ter a impressão de que os funcionários a tratavam como se ela estivesse
buscando acessar serviços aos quais não teria direito. Sentia-se como um sujeito não autorizado
a ter esses direitos garantidos ou que devia se esforçar muito mais para garanti-los. Atividades
cotidianas como abrir conta em banco, solicitar o reconhecimento de um diploma, comparecer
a uma consulta médica, matricular o filho na creche ou na escola. Em qualquer interação, era
sempre necessário a quem atendia pedir “só um minutinho” para conferir e atestar a validade
do documento. Nos encontros com a burocracia, mediados por papéis tão visivelmente
miméticos, que careciam de credibilidade e coerência, nem sempre a ilusão do Estado
apresentava os efeitos esperados/desejados por aquelas que os portavam e necessitavam atestar
a sua realidade.
Essas ficções documentais eram produzidas e (i)legitimadas não apenas pelos
funcionários estatais, mas também por quem desejava ou necessitava obtê-las, retificá-las,
rubricá-las. A expressão “papéis de faz-de-conta”, make believe papers, é utilizada por NavaroYashin (2007) para se referir às qualidades performativas e “fantasmáticas” dos documentos.
A categoria analítica do faz-de-conta não se opõe, entretanto, a uma noção de realidade,
referindo-se à centralidade dos documentos na produção de subjetividades políticas que
81

Como exemplo desse aspecto mágico, Peirano (2006, p.32) cita o caso da esposa de um policial que, buscando
vingar-se do marido, pega seus documentos sem que ele o saiba e enterra-os no quintal, posteriormente
desenterrando-os e cortando cada um dos papéis “como se estivesse cortando o marido” e, após o ritual, sente-se
“vingada e aliviada”.
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creditam e garantem a realidade do Estado (ARETXAGA, 2005) através da produção e da troca
desses mesmos documentos82.
Assim, é no cotidiano dos encontros entre sujeitos, papéis, afetos e desejos que o
Estado aparece menos como uma entidade discreta ou como um todo coerente e mais em sua
função de Estado-ideia, na expressão de Abrams (1988). Abrams aponta que, a um Estadosistema, um conjunto de relações palpáveis observável nas práticas institucionais, superpõe-se
um Estado-ideia, projetado, acreditado e afiançado em distintas realidades políticas. Na crença
sustentada pelos sujeitos de que suas práticas políticas e demandas estão sendo direcionadas a
um “Estado” é que Abrams identifica que um “mundo de ilusão” prevalece nas relações entre
sujeitos e instituições, assim como a produção de um Estado separado da sociedade, identificada
então como “sociedade-civil”. Abrams classifica como ingênuas as experiências de pesquisa
que buscam encontrar a “existência escondida” do Estado, ou seja, uma essência “real”
existente sob aquelas práticas que se fazem ver na superfície.
Recorrendo novamente à perspectiva de Navaro-Yashin (2007), é nesses encontros
que as práticas estatais aparecem menos enquanto uma racionalidade burocrática per se e mais
como práticas de sujeitos levados tanto pelo afeto, desejo e mimese (do que se acredita que o
Estado é, assim como do que ele faz) quanto por uma “razão de Estado”. É importante enfatizar
que a noção de ficção ou de faz-de-conta não se refere à ideia de que há uma realidade escondida
da política nas práticas de Estado, a qual deve ser desenterrada e trazida à superfície, nem
mesmo de que o poder resiste à descoberta e materializa-se em uma entidade autônoma, o
Estado, que se propõe a esconder e a prevenir o estudo adequado de si mesma. Além da ficção,
Abrams (1988) usa também a ideia de “mito” para se referir às noções que fazem a concretude
do Estado e, em algum sentido, o fazem existir. O que o autor propõe, portanto, é que as ideias
sobre o Estado, as ficções e fantasmas que o perfazem sejam levados a sério nas pesquisas.
Recorro a essas imagens e aos afetos envoltos nos documentos com o intuito de, a
partir de sua circulação, dizer algo sobre o governo e administração cotidiana das vidas. Sobre
a produção burocrática de respostas insuficientes e decepcionantes, arbitrariedades e demoras.
De justificativas já há muito conhecidas por Jana, que, por sua vez, também manipula e produz
respostas, comparece e insiste.

A noção do faz-de-conta é utilizada por Navaro-Yashin (2007) não apenas para se referir a regimes “ilegais”,
mas com o objetivo de lançar luz ao “aspecto fantasmático da política” que inclui também os regimes considerados
“legais”. O contraste analítico entre regimes “legais” e outros não reconhecidos, serve justamente para enfatizar
que as “ficções” têm efeitos materiais assim como efeitos afetivos nas subjetividades.
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Jana tinha pressa. Durante os mais de dois anos em que aguardou ela esperava não
apenas um papel, um documento que atestasse sua residência no país, nem mesmo somente o
reconhecimento e a validação do Estado brasileiro de que os sofrimentos impostos a ela pelo
governo congolês haviam sido cruéis e injustos, mas também a possibilidade de trazer seus
outros dois filhos que tinham ficado em Kinshasa, sob os cuidados da avó materna e de um
irmão. Desde que chegou a São Paulo, em 2015, Jana desejava conseguir o status de refugiada
e solicitar a extensão dessa condição para viver no Brasil com seus filhos enquanto durasse o
regime político vigente na RDC83. Se da política Jana não podia participar de perto tão cedo, já
que o governo em seu país ainda era o mesmo que a prendeu e torturou anos antes, ela imaginava
que ao menos dos filhos ela poderia estar junto logo mais. A luta era a política e a luta eram os
filhos.
Comerford (1999) explora os sentidos da luta no cotidiano de trabalhadores rurais
do oeste baiano. A linguagem da luta, o dizer que se está lutando ainda que a vitória seja
improvável, o “lutar até morrer”, são como afirmações do próprio valor, da dignidade pessoal,
além de um testemunho do sofrimento que se vive. Além disso, na atuação política, a luta é a
mobilização de que não se abre mão e que fornece sentido à vida e às relações. Há também um
sentido moral na luta e esta não se encerra no conflito, de que emergem representações sobre
quem luta junto e a quem a luta se opõe. Na afirmação de Jana, ambos os sentidos, do cotidiano
e da mobilização, emergem quando ela fala da política e dos filhos. Quando aponto que, nas
narrativas de Jana, política e filhos se fundem, afirmo que ambos estão justapostos em sua
trajetória e ambos fazem parte da luta, que não ficou pra trás, mas que se reconfigurou quando
ela saiu da RDC. Foi a luta também o motivo de seu deslocamento, e é nela que Jana deve
insistir em seu desejo de estar perto dos filhos. É assim que os processos burocráticos se tornam
parte inerente da luta, sendo necessário conseguir papéis para trazer os filhos para perto de si e
para receber o reconhecimento político do valor do sofrimento. A luta é tudo o que não é fácil
superar, que envolve dor. Na metáfora da luta também se enreda a noção de que há uma
violência burocrática e estrutural. Não há, portanto, uma política fora desse cotidiano, assim
como não há cotidiano fora da luta.
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A norma vigente, a Resolução Normativa nº 27 do CONARE (BRASIL, 2018d), estabelece que, para aqueles
que têm o refúgio reconhecido, é garantido o direito de solicitar um visto para que seus familiares venham ao
Brasil. Chegando em território nacional, é possível requisitar a extensão da condição de refugiados a esses
familiares. A resolução entende por familiar: “cônjuge ou companheiro(a), ascendentes e descendentes e demais
integrantes do núcleo familiar até o quarto grau, com a condição de que dependam economicamente do refugiado”.
Esta última condição, de reconhecimento de dependência econômica, além de outras mudanças que trouxe a
resolução, vinha dificultando a vinda dos familiares de refugiados reconhecidos.
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Há ainda conexões pujantes entre a espera e a luta. Valeria Procupez (2015)
identifica algo como uma “política da espera”, encenada não apenas pelos que fazem esperar
como também pelos que são colocados e colocam-se nessa posição. No contexto da sua
pesquisa com pessoas inscritas em programas de moradia e assistência social em Buenos Aires,
a autora identifica a “paciência” como um trabalho necessário para que se ultrapasse o
sentimento de urgência ligado à condição de “necessidade”. Aponta, ainda, que a “paciência”,
na visão das pessoas assistidas, aparecia mais como mais uma categoria de luta do que uma
mera passividade ou conformismo.
Enredada tanto na espera como na luta, Jana comparecia novamente ao CONARE.
O equívoco na notificação de deferimento era o motivo da nossa visita ao escritório naquela
tarde quente de janeiro. O erro devia ser corrigido para que Jana e Makori pudessem pleitear o
seu documento. Jana fez questão de comparecer ao escritório e me dizia que precisava se fazer
presente, em corpo, sem a mediação de telefones ou computadores, para exigir a correção do
nome de seu filho. Gesto necessário, em sua visão, para que fosse feita alguma justiça para si,
para Makori e também para o avô, que carregava em seu nome e em sua história tantas mortes
por veneno. Naquela tarde quente, Jana visitava o CONARE portando um documento que, ao
invés da alegria e do alívio de um tão desejado e esperado deferimento, carregava o peso da
raiva e do cansaço de um processo que já se arrastava por mais de dois anos e que, quando se
acreditava que teria fim, sempre acabava se arrastando mais um pouco.
Notei que éramos as únicas esperando atendimento no hall. As outras cadeiras
estavam vazias. Passados menos de 10 minutos de espera, uma moça jovem e pequena na
estatura desceu as escadas de madeira ao fundo e parou diante de nós. Sorriu timidamente. Foi
aí que entendi que seríamos atendidas ali mesmo. Eu não sabia, mas Jana já estava cansada de
saber. Ela acumulava a expertise de anos performando aquele mesmo ritual. Rapidamente, Jana
mudou de expressão, franziu as sobrancelhas e elevou seu tom de voz habitual. Manifestava
indignação por ter de retornar àquele escritório em função de “um erro tão primário”. Mostrou
a notificação. A moça, que não se apresentou, mas que depois eu soube, exercia a função de
“oficial de elegibilidade” do CONARE, solicitou os protocolos de refúgio de Jana e Makori.
Jana entregou os documentos e fomos, novamente, solicitadas a aguardar. A funcionária subiu
as escadas com pressa e os degraus de madeira rangeram alto. No silêncio do hall, escutamos
seus passos cada vez mais distantes e um forte ofegar na sua respiração.
Após um tempo curto de espera escutamos novamente o ranger das escadas de
madeira, cada vez mais altos. A funcionária retornava com os documentos de Jana dizendo que
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estava sozinha no escritório naquele momento e que não havia ninguém por lá que pudesse
retificar e assinar a notificação. Essa assinatura digital deveria ser solicitada “em Brasília”. A
funcionária pegou uma prancheta e um formulário que descansava no balcão, em que se lia:
“Formulário de atualização cadastral”. Mais um papel de que Jana já se sentia íntima por tê-lo
preenchido outras tantas vezes. De novo ela teria que fornecer seu nome, número de protocolo,
país de origem, e-mail, endereço e telefone de contato. “Assim, podemos solicitar em Brasília
e entrar em contato”, disse a funcionária. “Mas quanto tempo?”, perguntou Jana. “Não sei, mais
alguns dias. Você vai receber a notificação em seu e-mail. Se não receber em uma semana, é só
voltar aqui”.
“É só voltar aqui”. O tom de Jana se tornou ainda mais duro. Disse que veio de
longe e que esperava sair do escritório com o documento. Que tinha deixado um filho para a
vizinha cuidar, que estava grávida, desempregada e não tinha dinheiro e nem tempo para visitar
o escritório “toda semana”. Com uma expressão que era um misto de pena, de vergonha e de
impotência, a funcionária repetiu que “não posso fazer nada, só em Brasília mesmo”. Sobre a
demanda da reunificação familiar, que Jana pleiteava para seus dois outros filhos, só o que a
moça “podia fazer” era instruir Jana a solicitar a abertura desse processo online para que
pudesse mandar todos os documentos por e-mail, caso desejasse, com a ajuda da Caritas. Jana
comentou alto, com ironia, que se soubesse teria ido direto a Brasília. Depois que a funcionária
subiu e as escadas rangeram novamente, Jana dobrou os papéis gastos e os devolveu à bolsa de
couro porque sabia que teria de levá-los de novo na próxima semana. Enquanto andávamos em
direção à porta de saída, o segurança, mais um funcionário terceirizado, tentava nos consolar
dizendo que “é assim mesmo, toda vez é isso”.
“Toda vez é isso”. Sharma e Gupta (2006) alertam que a arena primária em que as
pessoas aprendem algo sobre o Estado é na esfera das práticas cotidianas. Se protocolo e
notificação serviam à construção de um imaginário sobre a solidez e coesão do Estado, era nos
encontros cotidianos de Jana com os funcionários do CONARE que tanto a coerência dos papéis
como a coerência das próprias práticas do Estado estavam, contraditoriamente, sendo tanto
sedimentadas como desafiadas. O segurança era testemunha, dia sim, dia não, daquela mesma
cena e alertava que “é assim mesmo” que o trabalho cotidiano do CONARE é feito, que “é
assim mesmo” que as arbitrariedades são produzidas (GUPTA, 2012) e que estas, longe de
serem empecilhos para a gestão, conduzem e possibilitam-na. Procedimentos que permitem que
o trabalho seja feito no ritmo próprio da falta, no ritmo das crises e das precariedades. No ritmo
arrastado da falta de pessoal, da inadequação das instalações, da distância de quem
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alegadamente toma as decisões, da demanda sempre crescente e para qual nunca se está
preparado, da mudança constante e nunca acabada das normas e dos procedimentos, da falta de
alguém que possa assinar ou se responsabilizar.
Certa vez, Jana me disse que desconfiava que seu processo “só foi pra frente”
porque ela encontrou um representante do ACNUR em um dos muitos eventos de que
participava a convite da agência, a quem pediu ajuda publicamente passando seu nome e
número de protocolo. O funcionário teria dito que veria o que poderia fazer. Ela não sabia
precisar se o rapaz se mostrou prestativo para se livrar do embaraço ou se realmente estava
disposto a interceder por ela. Coincidência ou não, no mês seguinte, Jana recebeu a notificação
de aceite. Jana me disse naquela ocasião que, “É só assim que as coisas andam no Brasil, viu?
Jully, você precisa saber, viu, que é só assim que as coisas andam aqui. Anote no seu caderno,
viu?”.
Mas, se Jana já sabia que “é só assim que as coisas andam”, o que a levava a sair
da sua casa no extremo leste da cidade, grávida, com dores na coluna, tendo de pegar ônibus,
metrô e depois uma carona, para então arrastar seus pés inchados até o escritório do CONARE?
Os comentários, tanto de Jana quanto do segurança, denotavam certa descrença nos processos
e procedimentos já vistos e vividos tantas vezes antes. As palavras do segurança denunciavam
as morosidades e (in)efetividades cotidianas das práticas estatais, por ele testemunhadas em seu
trabalho atrás do balcão. Mas o segurança, que denuncia e testemunha, é também funcionário e
solicita “atendimento” ao telefone, repassa formulários e, por vezes, facilita a comunicação com
os demandantes. E o que dizer de Jana, que prossegue visitando aquele escritório, preenchendo
os formulários com os mesmos dados uma vez e outra vez novamente, mesmo sabendo que
“toda vez é isso”?
Nas ficções do Estado, a ilusão que sustenta a crença em sua materialidade não se
furta de apresentar contradições. Maria Gabriela Lugones (2014) se refere a essas contradições
quando fala das (in)credulidades compartidas, a que me referi no capítulo anterior.
(In)credulidades que remetem tanto às (des)confianças frente aos procedimentos tramitados a
partir dos documentos escritos e das práticas oficializadas e atestadas nesses papéis, como às
(des)confianças depositadas nas gestões orais e naquelas que decorrem das pessoalidades. No
exercício de pensar tanto os procedimentos que, na posição de pesquisadoras, usamos na
aproximação com as burocracias, quanto aqueles “expedientes” utilizados pelos demais sujeitos
de Estado, Lugones aponta que essas (in)credulidades aparecem como contraditórias ou
mutuamente excludentes, em especial quando não levamos em conta os aprendizados que

259

adquirimos em “carne própria”, no cotidiano dos encontros com as administrações. É a essas
(in)credulidades que Jana se refere quando me diz que é só assim que as coisas andam. Também
o funcionário da segurança está falando de um conhecimento adquirido na carne, de algo que
testemunha e participa em seu ofício e que o fez aprender.
Mas, partindo da premissa de que é justamente no caminhar entre as distintas
instituições e nas interações com seus funcionários que as pessoas aprendem algo sobre o
Estado e sobre os seus processos, também as pessoas que têm suas vidas reguladas por esses
papéis não são passivas perante as práticas de documentação estatais, negociando a sua feitura.
Analisando as táticas de produção documental de sua interlocutora Leila, Sonia Hamid (2012)
nos fala justamente sobre esse aprendizado. Hamid percorreu as tentativas de Leila no sentido
de alargar as possibilidades de trânsito e a busca por direitos em território nacional para si e
para sua família. Leila buscava transformar o visto de refugiada em um visto permanente.
Considerando a intrincada teia que envolvia a exclusão institucional dos palestinos (Leila tinha
nacionalidade iraquiana enquanto seu marido e toda a família dele eram palestinos), a
pesquisadora a acompanhava enquanto Leila empreendia inúmeras táticas para conseguir
passaportes que fornecessem mobilidade e segurança à família. Para tanto, Leila acionava
diferentes normativas estatais e vias institucionais. Mas o que ressalto da análise de Hamid é
como ela demonstra etnograficamente que os cálculos feitos por Leila com relação às vantagens
ou não de se buscar tal ou qual saída de regularização não estavam sendo embasados na análise
e no estudo das leis e nem mesmo na busca por informações qualificadas com os agentes da
Polícia Federal, Caritas ou CONARE – considerando que os funcionários mesmos não pareciam
ter clareza quanto às regras aplicadas em cada caso. Leila aprendia sobre os procedimentos mais
adequados à sua situação justamente percorrendo distintos caminhos diariamente. Era também
assim que Jana aprendia sobre o funcionamento e as práticas de Estado, arrastando seus pés
cansados, no ato de, similar ao que fazem as antropólogas, “seguir os papéis” (LOWENKRON;
FERREIRA, 2014; PADOVANI, 2015).
Lugones (2014, p. 74), dialogando com Max Weber, fala também sobre a
importância do hábito e dos cálculos afetivos que fazem com que respeitemos a “autoridade
burocrática” e que amparam as crenças em sua legitimidade, quer seja esta crença “fingida ou
fruto da necessidade”. O andar cansado que levava Jana até o Cambuci, que sustentava a
legitimidade das práticas e decisões estatais, mostrava-se, em vários momentos, como
justamente uma crença fingida, tão arrastada quanto o seu caminhar. Jana acreditava
desacreditando. Sensação que se aprofundava a cada visita ao CONARE. O faz-de-conta do
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Estado, assim, pressupunha também a sua vontade e desejo de sustentar essa crença,
considerando que não lhe restava, a princípio, outra alternativa. No mais, Jana acreditava na
necessidade daquele processo como uma maneira de continuar lutando, como uma forma de
manter viva a luta política que era também a luta pelos filhos.
Quando me falava que “é só assim que as coisas andam”, Jana estava dizendo que
não bastava confiar no que estava posto nos panfletos tortos em cima do balcão, os quais
ensinavam a quem recorrer — e por quais canais — a quem direcionar dúvidas e documentos,
quais informações eram ou não relevantes para o andar dos processos, quem era responsável
pelas demandas. O que Jana me ensinava era que não apenas os panfletos tinham limites
imprecisos, como também as próprias práticas do CONARE. Era preciso fazer andar os
“expedientes” (LUGONES, 2014) por outros meios: comparecer, falar em público sobre os
erros, demoras e vacilos. Era necessário aumentar o tom de voz e fazer mostrar a indignação, a
raiva, o cansaço, as penúrias econômicas e emocionais. Era preciso recorrer a conexões pessoais
e a alguém que se considerava importante para que essa pessoa, com sorte, intercedesse naquele
tempo que passava devagar e que quase parava, quando se sentia que nada acontecia e que a
luta não levava a nenhum lugar. Era preciso recorrer à presença de um corpo cansado,
indignado, revoltado. À presença de uma mãe que carrega um filho na barriga, que briga para
trazer outros dois para perto de si e que se revolta por ter que “largar” o filho pequeno com a
vizinha.
A luta de Jana remete à batalha das mães acompanhada por Vianna e Farias (2011).
A “guerra das mães” fala da sua luta por justiça a partir das mortes dos filhos, assassinados pela
polícia militar do Rio de Janeiro. Seguindo as mães em cenas públicas, as autoras refletem sobre
as suas performances, operadas a partir de “gramáticas e linguagens corporais dos afetos”, em
que distintas emoções são “dramatizadas”. Um aspecto que está no centro dessas dramatizações
é a sua inserção em “dinâmicas de gênero que modelam os corpos, as cartografias poéticas e
pragmáticas presentes nas cenas coletivas e públicas” (VIANNA; FARIAS, 2011, p. 85).
Vianna e Lowenkron (2018a), em publicação nos Cadernos Pagu, referem-se à
coprodução, ou “duplo fazer” entre gênero e Estado. Em diálogo com uma extensa bibliografia,
as autoras enfatizam a importância da consideração das dimensões de gênero do próprio Estado,
entendido “tanto como construto ideológico-representacional quanto como um complexo de
instituições, agentes, práticas e tecnologias de governo” (VIANNA; LOWENKRON, 2018b).
Enfatizam ainda a importância das análises que desestabilizam ambas as categorias, apontando
que elas “se fazem em ato” (VIANNA; LOWENKRON, 2018b, p. 19), tanto nas disputas sobre
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quem deve ter direito a proteção, quem merece ter o reconhecimento e ratificação das dores e
prazeres, além do que pode ser considerado como um comportamento adequado da parte dos
“especialistas administrativos” que produzem e materializam essas distinções. As autoras
apontam que não é possível pensar nas relações, imaginações e práticas de Estado sem
considerar o seu atravessamento pelas dinâmicas de gênero, assim como é impossível pensar as
relações de gênero “fora do Estado”.
Se, por um lado, Emily e Dolores denunciam demoras, esperas e arbitrariedades
referindo-se à impossibilidade de se documentar a partir da maternidade, por outro lado, tanto
Jana como Emily recorrem aos filhos e à sua posição materna como justificativa para os
trânsitos, como motivo da busca por papéis e como o que fornece sentido à própria luta. Ambas
fazem frente às arbitrariedades enquanto mães que lutam por direitos e por reconhecimento
frente a uma administração que joga com tempos e ritmos inadvertidamente. Uma gestão,
seguindo os rastros das reflexões de Vianna e Lowenkron (2018b), em diálogo com Wendy
Brown (2006), performativamente masculina. É invocando os filhos que Jana produz uma
“figura feminina” que faz frente às práticas de um Estado arbitrário e encontra seu lugar
opositor “na relacionalidade profunda da maternidade” (VIANNA; LOWENKRON, 2018b, p.
27).
Assim é que as denúncias relativas a um Estado que faz tudo ficar parado, em que
“não é possível assumir uma atitude profissional”, que não entende que não se pode “ficar nessa
espera eternamente” ou voltar “toda semana” são produzidas em conexão com uma determinada
linguagem de gênero, que localiza “mulheres refugiadas” e “mães” como sujeitos de Estado.
Sujeitos que se posicionam frente a um “Brasil” e a uma polícia que “não entendem” e que
delongam a espera, fazendo parar a vida.
Essas dinâmicas atravessavam os investimentos de Jana em suas peregrinações. Era
na presença, no corpo e na voz, nos recursos afetivos, que os filhos, a causa da luta, faziam-se
presentes, o que dificilmente seria possível transmitir aos funcionários através de mensagens
eletrônicas ou telefonemas. Era na presença que Jana manifestava suas emoções, sua raiva, sua
dor e cansaço, sua indignação perante a demora e o descaso inscrito no erro do documento, no
engano do nome do filho e do avô. As linguagens de gênero, inundadas pelos afetos que
atravessavam sua performance, eram essenciais na sua visão do que de fato fazia andar os
processos, do que fazia a materialidade dos documentos. Era necessário fazer-se mãe em
presença, na luta, que era política, burocrática, afetiva e materna. Era assim que Jana arrastava
seus pés inchados e cansados. Cansados porque sustentavam uma ainda não nascida filha,
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porque carregavam também a indignação pelo equívoco no nome de Makori e pela novamente
amplificada demora nos procedimentos em que ela depositava suas esperanças de trazer as
outras duas crianças que estavam longe.
Jana se revoltava, mas retornaria na semana seguinte, ainda que desacreditasse mais
a cada dia. No que se refere a essa descrença, retomo Abrams (1988). Se este afirma que o
Estado representa um “triunfo da dissimulação” (ABRAMS, 1988, p.77) em sua ilusão de
legitimidade – ilusão que sustentaria a negação da existência de conexões e conflitos que,
desmascarados, seriam incompatíveis com sua suposta autonomia e integração 84 – ele afirma
também que nesse Estado não há segredos. Era assim que o CONARE se mostrava e se
apresentava a mim e a Jana em suas incontáveis visitas, como uma série de ações desordenadas
e mal acabadas, de fronteiras tão tortas quanto os papéis que descansavam em cima do balcão,
atrás do qual um funcionário terceirizado nos ensinava que é assim mesmo. Que, de fato, não
havia ninguém para assinar o documento, que a funcionária nada podia fazer e que a realidade
é que não se sabia quando seria possível obter uma assinatura.

Das (2007) aponta que prefere falar em “mágica” do que em “ilusão” para se referir às práticas estatais, porque
a primeira palavra conserva melhor a ideia de que há consequências materiais atreladas a essas crenças. Além
disso, segundo Das, o termo “ilusão” poderia denotar algo como “enganação”, como algo que se faz com a intenção
de ludibriar, o que não se aplicaria aos contextos estudados pela autora. Da minha parte, utilizo ambos
alternadamente nesta análise, fazendo menção às ressalvas de Das.
84
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PARTE III
CARTOGRAFIAS DA VIOLÊNCIA

Frontiers make wildness, entangling visions and vines and violence; their wildness is
both material and imaginative. This wildness reaches backward as well as forward in
time, bringing old forms of savagery to life in the contemporary landscape. Frontiers
energize old fantasies, even as they embody their impossibilities. (TSING, 2005)
O relatório menciona a prevalência, como resultado do conflito na parte leste do
Estado parte, de estupros em grande escala, massacres, o uso de estupro, mutilação
genital, escravidão sexual e gravidez forçada como armas de guerra e HIV/AIDS
generalizado, deslocamentos em grande escala, errantes, separações familiares e
marginalização, trauma e exacerbação da pobreza entre as mulheres (páginas 22 e 23).
O relatório do Relator Especial sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou
arbitrárias, de 14 de junho de 2010 (A/HRC/14/24/Add.3), denuncia a prevalência e a
natureza terrível das atrocidades de violência sexual e a chocante falta de
responsabilização no sistema jurídico interno do país, tanto militar como civil
(CEDAW, 2012, p. 1).

O trecho reproduzido logo acima foi retirado de um informe produzido pelo Comitê
CEDAW e disponibilizado na Refworld (UNHCR, 2021), uma importante plataforma
documental das Nações Unidas, muito utilizada na busca por fontes para o embasamento dos
pareceres de elegibilidade produzidos pelos funcionários do CONARE. O informe denuncia “a
natureza terrível das atrocidades” cometidas e “prevalentes” na República Democrática do
Congo, tecendo um diagnóstico já há muito difundido sobre a região leste do país: um cenário
de horrores, massacres e estupros generalizados.
Nesta terceira parte da tese, reflito sobre a coprodução entre gênero, Estado,
território e violência (VIANNA; LOWENKRON, 2018a) no âmbito das políticas e intervenções
voltadas a pessoas refugiadas. Partindo de relatos sobre a existência de lugares de paz e lugares
de guerra, lugares de trevas e lugares de luz, analiso a instrumentalização dessas imagens na
regulação das mobilidades pelas administrações estatais (Capítulo 6), assim como pelas
agências internacionais em seus projetos de “empoderamento” (Capítulo 7). Detenho-me nos
efeitos desses relatos nas vidas de algumas das solicitantes de refúgio que conheci durante a
pesquisa.
Considerando as práticas de atores internacionais e locais, chamo a atenção para as
tessituras desses modos de governo por meio da apresentação de distintas narrativas que operam
à maneira de “relatos míticos”. No que se refere à noção de “mito”, recorro à análise de
Thaddeus Blanchette e Ana Paula da Silva (2011), que analisam uma determinada “formação
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discursiva” produzida por atores relacionados aos movimentos de combate ao tráfico de
pessoas. Um discurso que cria, no imaginário público, a imagem de uma experiência “típica”
da mulher brasileira traficada para o exterior. Os autores apontam que a chamada “mitologia
do tráfico” é produzida segundo agendas políticas específicas. Blanchette e Silva (2011)
referenciam dois sentidos quando falam em “mito”. O primeiro se refere a “uma concepção
popular sobre um dado fenômeno”, a qual “exagera, idealiza ou distorce a realidade”, enquanto
o segundo caracteriza os mitos como “histórias simbólicas que revelam as preocupações de uma
determinada cultura” (BLANCHETTE; SILVA, 2011, p.81). O mito é também “simplista”, ou
seja, não reconhece controvérsias ou nuances, servindo de base para a promoção de
intervenções e políticas que prescindem de um conhecimento embasado em dados concretos.
Se, nesta reflexão, não me refiro exatamente aos mitos formulados pelos atores das
estruturas de combate ao tráfico de pessoas, entendo que a conceitualização do mito por
Blanchette e Silva fornece elementos importantes para uma análise dos relatos míticos que
operam no campo do refúgio. Refiro-me, em especial, às narrativas literárias, jornalísticas e
documentais-burocráticas que produzem imaginações particulares sobre territórios e sujeitos
deslocados no tempo e no espaço. Aponto que, nessa produção, as linguagens que versam sobre
a violência que perpassa as realidades dos sujeitos são também atravessadas por noções de
gênero e instrumentalizadas na justificação de intervenções sobre territórios e populações.
Centro-me assim, no capítulo 6, em relatos polifônicos sobre a existência de
territórios e sujeitos anacrônicos (MCCLINTOCK, 2010b). Anne McClintock (2010b, p. 28)
aponta que, para o discurso colonial, “o movimento no espaço é análogo ao movimento no
tempo”. Nessa construção, a história se formaria em duas direções opostas: de um lado, o
progresso, que vai da privação à "razão iluminada", do outro, o seu reverso: o retrocesso a algo
que a autora chama de “espaço anacrônico”. McClintock aponta uma contradição nos relatos
sobre a “jornada colonial”, considerando que esta é narrada como “avançando no espaço
geográfico, mas regredindo no tempo histórico” até uma “zona pré-histórica de diferença racial
e de gênero”. O sujeito que habita essa zona, habita, assim, um tempo “permanentemente
anterior” (MCCLINTOCK, 2010b, p. 58).
Argumento que relatos similares são articulados pelos regimes humanitários e pelas
administrações estatais como elementos centrais das práticas de reconhecimento e elegibilidade
que venho discutindo nesta tese. Analiso como, ao naturalizar e reificar uma violência
constitutiva de determinados territórios, tais relatos ocultam outras violências, em especial a
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violência desse mesmo projeto "civilizador" fundamental, justificando intervenções militarhumanitárias em lugares de trevas. No capítulo 6, apresento a produção de “perfis de
elegibilidade” pelos funcionários desses regimes como um modo de produção de diferenças em
que, para serem documentadas, as solicitantes de refúgio devem (re)produzir narrativas sobre
um espaço de terror e sobre si mesmas e seus conacionais como sujeitos que se localizam nesse
tempo “permanentemente anterior” e fora de uma posição de autonomia e liberdade.
Reflito ainda sobre a instrumentalização dessas narrativas em projetos cujo público
alvo são as “mulheres refugiadas” residentes na cidade de São Paulo. Considerando que os
processos de Estado são também processos de subjetivação (LIMA, 2012), no capítulo 7,
apresento projetos voltados para “integração” e “empregabilidade” de refugiadas reconhecidas
pelo Estado brasileiro, em que categorias como empoderamento e autonomia são
operacionalizadas de maneira a localizar sujeitos mais ou menos “livres” segundo concepções
determinadas sobre a “violência de gênero”. Argumento que esses projetos, além de reforçarem
determinados modelos de gênero e família, buscam localizar o Brasil geopoliticamente como
um lugar de segurança e de relações “mais livres” e igualitárias.
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CAPÍTULO 6
Um Brasileiro no Coração das Trevas: relatos, imaginários e produção de subjetividades

As primeiras horas da manhã da quinta-feira 17 de abril estavam especialmente
quentes na densa floresta que serve de fronteira natural entre a República Democrática
do Congo e Uganda. Antes de se embrenhar pela vereda de terra entre as árvores, o
general Carlos Alberto dos Santos Cruz retirou o colete à prova de balas e o capacete.
“Se algo acontecer, é preciso ser ágil”, explicou. “O caminho é perigoso, as
emboscadas são comuns.” (...) Santos Cruz vestia a farda camuflada das Forças
Armadas brasileiras. No ombro esquerdo, a bandeira do Brasil. No direito, a palavra
“comandos”, que em todo o mundo militar carrega o mesmo significado: ali está um
soldado das tropas de elite, um cara durão, preparado para sobreviver na adversidade.
Três pequenas estrelas costuradas nas pontas do colarinho o distinguem como um
general de divisão (BOECHAT, 2014, n.p.).
Perto da casa, encontrei um branco, em trajes de uma elegância tão inesperada que no
primeiro instante o tomei por uma espécie de visão. Vi um colarinho alto engomado,
punhos brancos, um leve paletó de alpaca, calças de um branco imaculado, gravata
limpa e botas envernizadas. Não usava chapéu. Cabelo repartido, escovado, oleado,
debaixo de um guarda-sol verde, seguro por uma grande mão branca. Era espantoso,
e tinha uma caneta atrás da orelha. Apertei a mão daquele milagre e soube que era o
contador-chefe da Companhia, que fazia toda a contabilidade naquele posto
(CONRAD, 2017, p.34).

O primeiro trecho, destacado de matéria jornalística publicada pela revista IstoÉ em
maio de 2014, narra as aventuras desbravadoras do general Carlos Alberto dos Santos Cruz na
República Democrática do Congo. Na fotografia que abre a reportagem, o militar exibe uma
expressão destemida e furiosa, o maxilar travado. Ele veste a farda das Forças Armadas e porta
um fuzil no ombro direito. Santos Cruz traz na cabeça, entretanto, não o capacete esverdeado,
mas a boina azul que identifica os agentes das denominadas forças de paz da ONU. O brasileiro
atuou como comandante-geral da MONUSCO, a Missão das Nações Unidas para a
Estabilização da República Democrática do Congo, de junho de 2013 até dezembro de 201585.
O título da matéria, Um brasileiro no coração das trevas, foi inspirado no famoso
best seller de Joseph Conrad, O Coração das Trevas, de 1902, a que corresponde o fragmento
que sucede o trecho da reportagem. Na obra, o álter ego narrador de Conrad, o capitão Marlow,
vai resgatar o capitão Kurtz a bordo de um vapor fluvial, a pedido de uma companhia comercial
85

A MONUSCO, ativa no Congo desde o ano de 2010, contava com um contingente de mais de 23 mil militares
de diferentes países e com um orçamento bilionário no momento em que o general assumiu o posto. O militar foi
indicado pelo então secretário-geral das Nações Unidas e respondia diretamente a ele e ao Conselho de Segurança
no que seria, segundo a reportagem da revista, a “mais importante operação da ONU no mundo”. Outro fato que
transformou a missão em algo grandioso, para além do tamanho do contingente e do montante de investimentos,
foi o ineditismo do uso da expressão “imposição da paz”, que substituiu a “manutenção da paz” em seus objetivos,
o que fez dos soldados da ONU uma força militar ofensiva.
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belga. O personagem do capitão Kurtz é uma figura lendária por seu sucesso na empreitada de
saque das riquezas da região do rio do Congo, assim como pelos procedimentos misteriosos e
místicos que adota em sua relação com os “nativos”, pelos quais o capitão é visto como uma
espécie de semideus. A encenação contemporânea do Coração das Trevas na revista IstoÉ
produz a atualização desse cenário de horrores, transportado para as relações de conflito no
leste da RDC. O general Santos Cruz, como um Kurtz brasileiro, desbrava um território de
barbárie a ser “civilizado” e “pacificado”.
Neste capítulo, analiso a produção de um contexto: a atualização contemporânea da
República Democrática do Congo, onde viviam várias das minhas interlocutoras antes de
chegarem ao Brasil, como um território de trevas, e dos sujeitos provenientes dessa “origem”
como, de um lado, alteridades vulneráveis e, de outro, como vetores da violência. Marilyn
Strathern (2014) se refere ao contexto como o marco em que as ideias “tomam forma” ou em
que fazem sentido. Analisando a história da antropologia social britânica, Strathern chama a
atenção para a criação de contextos no florescimento e na aceitação de “novas ideias” e à
importância que passa a se dar, em especial a partir de Malinowski, a “colocar as coisas em seu
contexto social”. Strathern identifica na comparação antropológica entre distintos contextos
“um dispositivo literário persuasivo no arranjo dos textos a partir dos quais as culturas e as
sociedades deviam ser descritas” (STRATHERN, 2014, p. 181), apontando que é justamente
no contraste entre diferentes ideias postas em um contexto que se torna possível construir “o
Outro”.
Nesse sentido, é no “encontro colonial” que é produzida “a distinção entre o eu e o
outro” (STRATHERN, 2014, p. 181). É também, em certa medida, de um encontro colonial,
que falo neste capítulo. Se não propriamente do encontro entre antropóloga e “nativa”, de um
outro encontro, que se dá a partir da mediação institucional de leis, normativas, textos
jornalísticos e pareceres de elegibilidade. Falo aqui, entretanto, de realidades que estão sendo
produzidas não apenas a partir das narrativas de funcionários estatais, de agências
internacionais e de textos jornalísticos, mas também das próprias refugiadas, de quem é exigida
a produção constante de relatos sobre a sua fuga e sobre uma “origem” violenta. Relatos que
legitimam, em última instância, o reforço a fronteiras territoriais, sociais e morais (LEITE,
2012).

6.1. Encenações coloniais

268

Subir aquele rio era viajar de volta aos mais primordiais princípios do mundo, quando
a vegetação invadia a terra e as grandes árvores reinavam. Um rio vazio, um grande
silêncio, uma floresta impenetrável. O ar era quente, denso, pesado, parado. Não havia
alegria na luminosidade do sol (CONRAD, 2017, p. 58).
À medida que avançava, o acesso no terreno úmido da floresta tropical a poucos
quilômetros ao sul da linha do Equador ia se estreitando. O sol logo desapareceu sob
a copa das árvores. Santos Cruz teve a sensação de que estava na Amazônia. “É igual
ao Brasil, não muda nada”, disse. (...) Um pouco mais adiante, covas rasas ao lado da
trilha ainda exalavam o cheiro forte dos corpos recém-enterrados pelos vencedores.
‘Muitos foram queimados, outros enterramos aqui mesmo, é menos trabalho’,
explicou um soldado congolês ao lado do amontoado de terra fofa onde as moscas
tentavam encontrar caminho para chegar aos restos putrefatos dos inimigos
(BOECHAT, 2014, n.p.).

Na imagem que abre a matéria da revista IstoÉ, vemos dezenas de soldados que
caminham atrás do general brasileiro em uma mata fechada. Destaca-se na foto o contraste não
apenas da boina azul na cabeça do militar, mas também de sua pele, mais clara do que a daqueles
que o seguem, em seus uniformes camuflados. “Sujos e cansados” são os adjetivos que
descrevem os soldados, que, nas palavras do jornalista, nunca viram “um militar tão graduado
da ONU” naquele lugar. A interação do general com os soldados se encerra com um aperto de
mão e com a distribuição de “cigarros congoleses baratos”, em uma encenação vividamente
colonial.
Na foto seguinte, o general segue em seus passos duros. Os soldados continuam seu
caminho atrás do brasileiro, enquanto no primeiro plano da imagem um menino passa correndo.
Vemos também, no segundo plano, crianças cujas roupas encardidas se confundem com as
cores da terra batida. Elas observam e correm atrás dos militares, em frente a casas do que
parece ser um vilarejo. Chama a atenção o contraste entre as botas, capacetes e o colete à prova
de balas dos soldados, sua extrema proteção, e os pés descalços do menino pequeno que corre
à frente. A vulnerabilidade do menino é gritante no Coração das Trevas. A matéria nos mostra,
na sequência, que aqueles são “os civis”, “as maiores vítimas” do conflito.
O personagem do general é descrito como “um cara durão”. Naquele momento, o
grupo armado M23 atuava na cidade de Goma, no leste do país. A reportagem afirma que o
militar tinha a heroica missão de “retomar a cidade e reconquistar a confiança da população e
da comunidade internacional na ONU”, dando fim ao “maior conflito armado desde a Segunda
Guerra Mundial, com quase seis milhões de mortos”. Fato curioso é que um não-identificado
“experiente analista de inteligência” da ONU afirmou ao jornalista que a indicação de Santos
Cruz para o cargo não teve relação com a influência política do Brasil perante o Conselho de
Segurança. O convite teria sido feito por conta da atuação do general como chefe militar da
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organização na MINUSTAH, a Missão da ONU no Haiti, que ele assumiu no ano de 2006. O
brasileiro chamou a atenção dos altos funcionários da organização pela sua “atitude agressiva”
e pela “determinação em agir e correr riscos”. O ponto alto da atuação de Santos Cruz no Haiti
foi a sua participação na “tomada” da comunidade de Cité Soleil, identificada pela reportagem
como uma “favela” e “um enclave de criminosos em Porto Príncipe”. As tropas da MINUSTAH
teriam “pacificado” o território de Cité Soleil após quase 40 dias de guerra e muitas “baixas
civis”, no jargão militar.
A tarefa de Santos Cruz, em seu mandato pela ONU, era trazer luz ao Coração das
Trevas e paz à Cidade do Sol com a companhia de seu fuzil. Iluminar territórios tidos como
sombrios, perigosos e habitados por subjetividades violentas. Lugares em que a “imposição da
paz” seria necessária para uma gestão racional não apenas das imensas riquezas naturais, como
também da sua vulnerável população. Mas, afinal, o que possibilita a atualização
contemporânea dessas narrativas coloniais e quais são os efeitos das metáforas que versam
sobre a existência e persistência de um território de trevas?
**********
Em meio às aventuras de Santos Cruz, a reportagem traz um quadro que condensa
mais de um século de conflitos em poucas palavras. Dessa vez, o veredito é de que se trata de
“um país marcado pela brutalidade”. Uma linha do tempo apresenta datas históricas tidas como
centrais na produção do Congo como nação e que teriam levado a tamanha violência: o início
da exploração do território com as pilhagens do rei belga Leopoldo II; a independência do país,
em 1960, seguida do assassinato de seu primeiro presidente, Patrice Lumumba, por forças
belgas e pela CIA; o golpe de Estado de Mobutu Sese Seko, em 1965; o genocídio dos tutsi em
Ruanda e a fuga em massa dos hutu para o Congo, em 1994; a tomada de Kinshasa pelos tutsi
e chegada ao poder de Laurent Kabila; o início da “Grande Guerra da África”, em 1998 e,
finalmente, a nomeação de Santos Cruz pela ONU para acabar com o M23 e com a barbaridade
intrínseca ao Coração das Trevas.
Após a linha do tempo colonial, o próximo quadro explicativo da “brutalidade”
congolesa tem como título “O estupro como arma de guerra”, e nos ensina que “o Congo é
conhecido mundialmente como a capital mundial da violência sexual”. A matéria nos conta
também que, todos os anos, “milhares de mulheres, homens e crianças são alvo de estupros
coletivos” da parte de soldados do exército congolês e dos vários grupos armados que atuam
no país. Ainda no quadro da barbárie, somos apresentados a Bibiche, uma moça jovem que
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aparece sentada amamentando seu bebê. A legenda alerta que se trata de uma das 50 mil pessoas
que vivem no campo de refugiados de Bulengo, na periferia de Goma. Entendemos que Bibiche
foi abordada enquanto aguardava atendimento para o filho no hospital do campo, administrado
por uma ONG. “Casos de assassinatos em massa, torturas bárbaras ou crimes sexuais coletivos”
fariam parte do cotidiano da região.
Temos, então, informações suficientes sobre a “brutalidade”. Uma linha do tempo
marcada por guerras violentas e uma atualidade de torturas e estupros em decorrência de que
os “civis” buscariam por sobrevivência e proteção dentro dos campos de refugiados
administrados pelas organizações humanitárias. O quadro apresenta, assim, em seu diagnóstico
da “barbárie”, três elementos principais: os intermináveis conflitos, os milhares de estupros e,
por fim, as refugiadas da guerra. Um diagnóstico que põe em relevo uma violência constitutiva
das relações históricas congolesas, assim como imagens e metáforas da ordem da natureza,
como destacado na reportagem em suas descrições de uma paisagem exuberante e sombria, dos
seus cheiros putrefatos e ameaçadores.
Esses cenários de horror são analisados por Margarita Serje (2011) em livro
intitulado El Revés de la Nación. No trabalho, com o qual dialogo ao longo desta reflexão, Serje
analisa um conjunto de relatos sobre a suposta “fragmentação” de determinados territórios
colombianos e a sua produção como “confins” de grande potencial natural e econômico. A
autora chama a atenção para as imagens coloniais com base nas quais essas “terras de ninguém”
são produzidas como lugares de selvageria e barbárie. Territórios tidos como incapazes de
governarem a si mesmos e supostamente distantes da atuação do Estado. A autora reflete sobre
a produção dessas “terras de ninguém” a partir de relatos que orbitam em torno de duas imagens
principais: exuberância e riqueza naturais, por um lado e, por outro, uma violência brutal e
constitutiva, pois presente na história da produção da Colômbia enquanto nação. Como aponta
Serje, “uma larga história de crimes, que remetem a outros crimes anteriores e esses a outros
ainda anteriores” (SERJE, 2011, p. 18). Imagens que constituem “o eixo de sua produção como
realidades marcadas pela alteridade” (ibid., p.19).
Sigo analisando a produção dessas realidades de terror e das suas alteridades,
atentando aos enquadramentos (BUTLER, 2010) que as materializam como um contexto.
Refiro-me ao contexto não apenas a partir da definição de Strathern (2014), apresentada
anteriormente, como também inspirada na definição de Serje (2011), que permite a leitura das
atuações de agentes institucionais em sua produção do “outro”. Nesse aspecto, Serje define o
contexto menos como um “plano de fundo” ou uma realidade objetiva e naturalizada frente a
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qual se desenrolam as ações e os projetos estatais, e mais como o eixo central que delimita as
formas como funcionários estatais e agentes transnacionais produzem diferenças. Isso implica
em que o mesmo conjunto de imagens que constrói esses espaços como fonte de riqueza
também os produz como cenários de guerra e de operações militares que alimentam os
deslocamentos, refúgios e mortes.
Também Arjun Appadurai (2004) discute a produção dessas imagens ou “paisagens
imaginárias”, produzidas em escala transnacional. Appadurai reflete sobre o papel dessas
imaginações na vida social, recuperando as ideias de imagem e de imaginário como termos que
orientam os processos culturais globais. A imaginação como prática social, portanto, na análise
de Appadurai, aparece como uma forma de negociação entre modos de ação e campos de
possibilidade, articulando-se, ainda, em cenários e paisagens determinados, ao “terror” e à
“coerção dos Estados”. Paisagens que são o material do que Appadurai chama, inspirado por
Benedict Anderson, de “mundos imaginados”, ou seja, “múltiplos universos que são
constituídos por imaginações historicamente situadas de pessoas e grupos espalhados pelo
globo” (APPADURAI, 2004, p. 51). Dentre essas paisagens, destaco neste diálogo as
mediapaisagens (imagens do mundo criadas pelos meios de comunicação) e as ideopaisagens
(conjuntos de imagens carregadas de política e de conflito). Appadurai aponta que as linhas que
dividem essas paisagens, sejam elas realistas ou ficcionais, apresentam-se borradas,
aumentando a probabilidade de que “os públicos” construam “mundos imaginados que serão
objetos quiméricos, estéticos, até fantásticos, particularmente se avaliados pelos critérios de
outra perspectiva, de outro mundo imaginado” (APPADURAI, 2004, p. 54). As
mediapaisagens, enquanto informações centradas na imagem, com “base narrativa”, de
“pedaços da realidade”, forneceriam elementos (personagens, enredos) segundo os quais seria
possível formar vidas imaginárias, não apenas de pessoas que habitam localidades outras,
distantes, como também de si mesmos. “Enredos” produzidos a partir de “complexos conjuntos
de metáforas em que as pessoas vivem” e que constituem “narrativas do Outro”, assim como
narrativas de “vidas possíveis”.
Referindo-se aos imaginários sobre territórios produzidos por relatos míticos de
exuberância e monstruosidade, de riqueza e de barbárie, Margarita Serje (2011) chama a
atenção para a participação dessas narrativas em um cenário global que produz geografias
políticas como “espaços de projeção” (p.155). Isso significa que essas geografias não são
idênticas às “regiões naturais” ou “geografias físicas”, sendo parte de um “processo de
mistificação” (ibid., p.300). Lugares imaginados e conceitualizados a partir de uma série de
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relatos, imagens e categorias metafóricas que produzem lugares de fronteiras, de margens e de
periferia. Metáforas que descrevem sujeitos e territórios não apenas na Colômbia, como
também na RDC e na Cité Soleil haitiana, nas regiões fronteiriças amazônicas, nas favelas
brasileiras e mesmo na região do Glicério, afinal, como alerta Santos Cruz, a partir de sua
experiência militar em vários desses territórios e refletindo sobre a sua exuberância natural e
precariedade social: “é igual”, “não muda nada”.
Aproximadas dos relatos sobre os “confins” colombianos, as narrativas sobre o
Coração das Trevas falam sobre uma produção de conhecimento que constrói e perpetua
imagens de terror e vulnerabilidade. Bibiche, a mãe refugiada que busca salvar o filho, é
retratada como elemento tão naturalizado e exótico quanto a paisagem sombria e exuberante.
Nesses relatos, pés descalços, peles negras e corpos violados são os protagonistas das narrativas
sobre a violência que os constitui e os faz trevas, compondo uma série de imaginários
neocoloniais.
Da mesma forma, é a produção dessas fronteiras como desordem, violência ou
“falta de Estado” o que legitima inúmeras intervenções em escala local e transnacional. Em sua
origem mítica, esses lugares aparecem como reinos anteriores à lei, de onde se origina sua
violência constitutiva. Imaginações que vão orientar planos de intervenção distintos,
respondendo aos impulsos de domá-los, de controlá-los, de trazer ordem para territórios de
desordem. Na elaboração dos “diagnósticos” que embasarão essas intervenções, é a construção
de um contexto, a partir de análises “técnicas”, normativas e acadêmicas, que vai permitir a
formulação de políticas, programas e argumentos jurídicos (SERJE, 2011, p. 39). Assim, as
mesmas narrativas que justificam missões de “imposição da paz”, pedindo o “fortalecimento
do Estado” nesses territórios, justificam também, a partir do enquadramento de suas populações
como “refugiadas”, o seu confinamento em campos e critérios de seleção exclusivos para a sua
mobilidade através das fronteiras. Discuto, mais à frente, sobre a produção “técnica” dessas
alteridades pelos funcionários estatais através de um elemento procedimental central da
produção dos pareceres de elegibilidade: a construção de perfis.

6.2. Perfis, enquadramento e reconhecimento
Na saga do Coração das Trevas, o representante da ONU e das forças armadas
brasileiras apresentava a sua análise do complexo cenário, afirmando que não era apenas a força
das armas que poderia trazer a “solução para o problema” da RDC, e que a saída passava “pelo
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fortalecimento do Estado”. O general abraçava a ideia de que a sua missão era “proteger os
civis” de “grupos rebeldes”, os quais, em seu entendimento, não passariam de “criminosos que
se aproveitam da ausência do Estado”. Santos Cruz concluía a sua análise sobre a complexidade
dos conflitos da RDC apontando que “o problema não é étnico ou ideológico”, como um dia já
pode ter sido, mas “econômico”, considerando que a RDC seria “um dos países mais ricos do
mundo”.
O general reiterava, assim, as imagens de riqueza e abundância natural analisadas
por Serje (2011) para o contexto colombiano. Ao mesmo tempo, arrematava: aqueles que um
dia defenderam suas posições “ideológicas” ou lutaram em razão de divisões étnicas mais
profundas, agora não passariam de “criminosos” atuando em um território de ausências. A
intervenção militar-humanitária justificava-se, portanto, a partir de um diagnóstico que
produzia o Leste do Congo como um dentre outros “confins”, exuberantes e abandonados pelo
poder estatal. Restava ao general a missão de restituir uma suposta ordem, auxiliando na tomada
de territórios do leste em nome de um “Estado” que, como alertaram minhas interlocutoras de
pesquisa, prendia e torturava opositores políticos, muitos dos quais passaram a ser
administrados e tutelados, tanto internamente como para além das fronteiras da RDC, pelos
regimes humanitários e suas administrações.
O mesmo “Estado” que, junto com Santos Cruz, desejava “pacificar” os confins do
leste, foi o responsável pela perseguição à advogada Jana, a qual já apresentei em distintos
momentos desta tese. Militante desde os tempos da universidade, Jana cursou direito em
Kinshasa. Lá, ela atuava em um partido de oposição ao governo do então presidente Joseph
Kabila, que se manteve no poder por quase duas décadas empregando táticas manifestamente
violentas de repressão à oposição. Jana se tornou advogada com a esperança de, em suas
palavras, “contribuir para a alternância de poder”. Recém-formada, ela foi para o leste atuar em
uma das atividades que mais infla de recursos a máquina humanitária montada nas províncias
daquela região: as organizações voltadas ao auxílio e ao atendimento de “mulheres vítimas de
violência sexual em contextos de guerra” (BAAZ; STERN, 2013)86. Alguns anos depois, Jana
trabalhava para abrir a sua própria organização, junto ao seu marido, Alain, com quem se casou
quando ainda cursava a universidade.
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Distintos trabalhos refletem criticamente sobre essa categorização, apontando, em especial, os efeitos
imprevistos da sua operacionalização tática em contextos de guerra e de ajuda humanitária. Ver: (AUTESSERRE,
2012; BAAZ; STERN, 2009, 2013; HEATON, 2014).

274

Jana já havia sido detida mais de uma vez pela polícia de Joseph Kabila, mas a
opressão aos protestos de rua se tornava mais violenta na medida em que a insatisfação popular
e a pressão pela realização de eleições livres atingiam níveis insustentáveis a suas pretensões
de poder. Daquela vez, Jana foi presa e torturada de maneira cruel. Ela tinha recém dado à luz
a Makori, o que fez de sua detenção especialmente insuportável. Em nossas conversas, Jana
não dava muitos detalhes dos momentos em que permaneceu na cela. Dizia que a história era
muito longa para contar. Não sabia precisar quantos dias ficou presa até ser libertada e nem o
motivo pelo qual a polícia resolveu liberá-la. Quando saiu da prisão, Jana soube que seu marido
não estava mais em casa.
O sogro de Jana foi líder de uma facção da Aliança das Forças Democráticas pela
Libertação Congolesa (AFDL) em meados dos anos de 1990. Lutou ao lado de Laurent Kabila
para destituir Mobutu Sese Seko do poder. O pai de Alain mantinha relações com alguns grupos
armados nacionalistas no Leste do país, os Mai-Mai87. Jana contava com empolgação sobre as
origens dos grupos nacionalistas e sobre como Che-Guevara se juntou às guerrilhas na década
de 196088. Ela me contava, rindo, sobre as práticas de proteção dos grupos armados: que eles
não podiam ser mortos por armas de fogo, que as balas se transformavam em água quando
tocavam seus corpos. Então, ficava corada e mudava de assunto dizendo que não adiantava falar
porque, dizia, “você não conseguiria entender esse tipo de coisa”.
O pai de Alain se tornou um importante aliado do exército de Laurent Kabila, que
conseguiu tomar o poder em 1997 com o auxílio de alguns dos grupos armados. O Kabila pai
ocupou a presidência do país até 2001, quando foi assassinado em circunstâncias ainda pouco
esclarecidas. A presidência então foi ocupada por seu filho, Joseph Kabila. Alguns anos depois,
o pai de Alain também foi morto. Jana desconfiava que o sogro havia sido envenenado, mas a
imprensa internacional classificava as circunstâncias da morte como “obscuras”. Ela contava
que, após a chegada ao poder do Kabila filho, os antigos aliados do Kabila pai, assim como
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Ainda que as origens dos grupos armados remontem à década de 1960, o nome Mai-Mai passa a ser mais
largamente utilizado na década de 1990 para designar grupos armados locais que buscavam defender seus
territórios e recursos de outros grupos armados, segundo interesses nacionalistas e econômicos muito próprios.
Esses grupos lutaram ao lado de Kabila pai na década de 1990, sendo muitos de seus combatentes incorporados
ao exército naquele momento, mas as alianças dos grupos desde então têm sido muito fluidas, sendo impossível
homogeneizar seus objetivos, ações e modos de luta. Suas ações são bastante controversas e os relatos de violência
extrema dominam as imaginações sobre esses grupos, indistintamente, assim como os relatos de criminalidade e
barbaridade de suas ações. Também são abundantes os relatos sobre o uso de rituais de proteção “mágicos” para
derrotar seus inimigos. Ver: (DUNN, 2003; VLASSENROOT; VAN ACKER, 2001; WILD, 1998).
88
Da viagem de Che-Guevara para lutar junto aos grupos armados no Congo resulta um dos diários de Che, de
1965, publicados no Brasil com o título Passagens da Guerra Revolucionaria: Congo (2000). A primeira frase da
obra dá uma boa mostra do tom que perpassa toda a escrita do diário: "Esta é a história de um fracasso".
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suas famílias, passaram a ser excluídos política e economicamente. Assim, Alain, que um dia
havia lutado na guerra e trabalhado no governo, não teve direito a herança ou a qualquer
benefício político. Não conseguia mais trabalho em Kinshasa e a vida da família, que era
bastante confortável até então, tornou-se muito difícil.
Alain fugiu de Kinshasa assim que Jana foi presa. Ele foi buscar um lugar seguro
no interior do país. De volta à casa após fugir da prisão e sem a presença do marido, Jana pegou
algumas poucas roupas e providenciou um visto para o Brasil, um destino que ela afirmava não
ter escolhido, sendo apenas o que conseguiu através de seus contatos políticos. Como já descrito
na segunda parte da tese, Jana então viajou sozinha com Makori, deixando seus outros dois
filhos com sua família, na esperança de revê-los novamente em um momento próximo. Era o
ano de 2015 e Jana esperava que a situação na RDC pudesse se acalmar com a convocação de
eleições presidenciais, as quais, hoje sabemos, só aconteceram em dezembro de 2018. Seu plano
era ficar algum tempo no Brasil, quando aproveitaria para cuidar de sua saúde, bastante
debilitada após as torturas que sofreu na prisão. Ouviu que, em São Paulo, poderia se tratar
gratuitamente, buscar um ginecologista e se medicar. Pelas sequelas das torturas sofridas no
puerpério, Jana ainda sangrava quando chegou à cidade com seu bebê e solicitou refúgio ao
governo brasileiro.
**********
Promover o “fortalecimento do Estado” no período do governo Joseph Kabila
significava promover a “pacificação” de territórios em nome de uma força política que torturava
opositores – algo dito não apenas por refugiados que tiveram de se ausentar do país, mas pelo
próprio ACNUR em distintos documentos como o transcrito no início deste capítulo.
Significava apoiar ações de repressão que expulsavam pessoas as quais, por sua vez,
solicitariam refúgio no exterior. Nacionais que, como Jana, contariam essas mesmas histórias
de perseguição, transformadas em dados ou, nos termos técnicos das administrações do refúgio:
“informação sobre país de origem” – relatos da “barbárie” congolesa, dos seus “estupros
coletivos”, dos “restos putrefatos” dos seus mortos de guerra. Relatos traduzidos de maneira a
ocultar a violência do seu projeto “pacificador”, enquanto produzem uma violência originária,
constitutiva do Coração das Trevas. Violência relatada, nos termos de Serje (2011, p.18), como
“crimes que remetem a outros crimes”, infiltrados na história política e nas sombras dos seus
territórios.
Alguns desses crimes e suas vítimas são exemplarmente narrados em uma
publicação lançada pelo Ministério da Justiça e pelo ACNUR, intitulada O reconhecimento dos
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refugiados pelo Brasil: Decisões comentadas do CONARE (LEÃO, 2007) . Na publicação, o
autor e ex-consultor do ACNUR, Renato Zerbini Leão, traz fragmentos de processos julgados
pelo comitê e tece comentários sobre a sua fundamentação. Apresento em seguida trechos de
duas solicitações descritas na publicação, as quais tiveram desfechos bastante distintos:
Caso 1: “A solicitante, que ingressou no Brasil pelo Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro, portando passaporte falso e em companhia de sua filha menor, relatou que
em uma noite de dezembro de 2005, após um tiroteio na rua, sua casa foi invadida
enquanto ela, seu esposo e filha dormiam. Ela e sua filha esconderam-se em baixo da
cama, enquanto seu marido foi ver o que ocorria. Em seguida, escutou alguém dizer a
seu marido que teriam de levá-lo. Ele perguntava aos invasores o porquê daquilo. A
solicitante permaneceu com sua filha escondida até as cinco da manhã e fugiu sem
olhar para trás. Refugiou-se em uma Igreja Batista. Desde então, não retornou à sua
casa e nem teve mais notícias do seu marido” (LEÃO, 2007, p. 35).
Caso 2: Com relação à mutilação genital feminina, o CONARE deparou-se com um
caso de solicitantes camaroneses. Neste caso, foi necessária a análise geográfica e
social para determinação da probabilidade de perseguição dos solicitantes. O relato
do caso indica que “o casal de camaroneses, de perfil urbano e nível universitário (são
graduados em ciências políticas e ciências da computação, respectivamente), solicitou
refúgio no Brasil porque, conforme tradições de Bali Nyonga, sua mulher deveria ser
circuncidada. Ademais, seu filho seria sacrificado para um oráculo” (LEÃO, 2007, p.
34).

A primeira solicitação, de “uma solicitante congolesa e filha menor”, foi deferida.
Nos comentários à decisão, Leão aponta que esta teve por base a “demonstração exaustiva do
seu fundado temor de perseguição, agravado pela razão de gênero” (LEÃO, 2007, p. 36). A
“razão de gênero” está em que se reconhece enquanto “grupo de risco”, ou seja, “passível de
sofrer violações naquele país” a categoria de “mulheres sós”.
Já o segundo caso, do “casal camaronês com nível universitário”, não foi entendido
como uma situação que justificasse a concessão do refúgio. De acordo com Leão (2007, p.35),
o indeferimento deveu-se à “falta de credibilidade do relato”. A análise da decisão aponta que
a “mutilação genital feminina” se trata de “uma prática tradicional na África”, feita “por
curandeiras tradicionais, sem condições adequadas de higiene”. Uma prática que “os Estados,
pela tradição popular”, são “incapazes” de erradicar, e que “no Ocidente, é considerada uma
violação de direitos humanos” (ibid., p.35). A solicitação foi indeferida após constatação de
que, no país de origem do casal, a mutilação genital atinge “apenas 5% das mulheres, sobretudo
aquelas das áreas rurais”. O CONARE considerou a inexistência de “fundado temor” tendo em
vista que “a perseguição alegada, ainda que possível, não era usual na região de proveniência
da solicitante, além de ser improvável em seu estrato social” (ibid., p.35).
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Como já enfatizado, o argumento normativo em torno do qual orbita o
reconhecimento da condição de refugiado é o “fundado temor de perseguição”, figura jurídica
constante da Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, assim como da lei
brasileira do refúgio. A observação e o julgamento quanto à satisfação dos critérios de
elegibilidade fundamentam-se em protocolos e práticas que são particulares a cada país, com
base em suas legislações específicas. No entanto, uma série de diretrizes, treinamentos e
instrumentos normativos produzidos pelas Nações Unidas estabelecem, internacionalmente, a
primazia de determinadas concepções sobre a adequação desses procedimentos.
A relação entre CONARE e ACNUR é descrita pelos funcionários do comitê como
“muito boa” e “muito próxima”. Uma proximidade que se reflete na busca incessante pela
observação aos procedimentos “técnicos” preconizados pela agência a partir da realização de
treinamentos com representantes da ONU ou com especialistas internacionais avalizados pelo
ACNUR. Ainda, como apontado nos capítulos anteriores, quando da abertura do escritório em
SP, os consultores do ACNUR atuaram como “oficiais de elegibilidade”, além de terem
preparado os funcionários estatais para o exercício de suas funções. A presença de consultores
da agência é também frequente no trabalho cotidiano do escritório, em especial no que se
interpreta como uma “ajuda” relativa à produção de conhecimento sobre países de origem e
seus contextos.
É assumido, em inúmeras publicações do ACNUR, e aqui destaco o Manual de
procedimentos e critérios para determinação da condição de refugiado (UNHCR, 2011), um
importante guia procedimental, que o “fundado temor de perseguição” pode ser dissecado em
duas partes, uma “objetiva” e uma “subjetiva”, ambas as quais deverão ser satisfeitas para que
seja possível reconhecer essa condição89. Considera-se que a análise “subjetiva” consiste na
averiguação da existência de um “temor de perseguição” da parte do solicitante. A procura por
esse temor é feita através da entrevista individual e do preenchimento do formulário de
solicitação. A solicitação deverá ser apreciada, entretanto, confrontando essa subjetividade à
“situação objetiva do país de origem” (LEÃO, 2007, p. 37), ou seja, àquilo o que, considera-se,
“fundamenta” esse temor. É a confrontação entre esses dois elementos aquilo o que é produzido
89

Sobre a noção de “reconhecimento”, o manual considera que, “a determinação da condição de refugiado não
tem como efeito atribuir-lhe a qualidade de refugiado”, mas “constatar essa qualidade” (UNHCR, 2011, p. 10). A
utilização do termo “reconhecimento”, portanto, vem avalizar o trabalho dos funcionários responsáveis por ele
como uma mera constatação de uma condição dada. A ideia é que é necessário escavar e trazer à tona, através de
procedimentos técnicos, uma “qualidade” que pertence já, desde antes, aos sujeitos por sua ligação a um território
de origem e a uma situação de violência observada em seus limites.
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nos “pareceres de elegibilidade” como a “credibilidade” do relato do solicitante. A
“credibilidade” tem relação, portanto, com a averiguação de veracidade das informações
prestadas, segundo critérios de verdade preconizados pelas agências da ONU.
Os funcionários do CONARE reproduziram nas entrevistas esse mesmo
entendimento, apontando a importância da consideração de fatores “objetivos” e “subjetivos”
nas entrevistas e na posterior produção de pareceres. O documento resultante das práticas
destinadas a analisar esse “elemento objetivo”, dado com base no que se produz enquanto
“realidade” ou como o que “de fato acontece”, recebe o nome de COI – Country of Origin
Information, ou Pesquisa de país de origem. A partir dessas pesquisas, constrói-se um
conhecimento “técnico” cumulativo sobre “países de origem”, compartilhado em âmbito
transnacional através de plataformas e fontes tidas como confiáveis.
A plataforma de verificação mais utilizada pelos funcionários do CONARE em suas
pesquisas é o Refword, citado no início do capítulo. Trata-se de uma coleção de documentos
produzidos pelas agências da ONU, por organizações internacionais como o Médicos sem
Fronteiras e a Anistia Internacional, e ainda pelos departamentos de defesa e pelos órgãos
governamentais de controle de migração de países como Estados Unidos, Reino Unido e
Canadá. Fontes jornalísticas também são utilizadas nessas pesquisas, com o intuito de
confrontar relatos de manifestações, ataques ou narrativas políticas. Entende-se que esses
documentos permitiriam o acesso a uma suposta realidade de que proviriam os sujeitos que
buscam o reconhecimento do refúgio.
Assim é que, nos pareceres de elegibilidade produzidos pelos funcionários,
confronta-se a palavra do solicitante de refúgio com uma determinada produção de saber que
se retroalimenta e que se legitima de maneira endógena. Pude identificar, ao longo do
acompanhamento dos trabalhos do CONARE, que o formato mesmo dos pareceres favorecia a
esse efeito de “objetividade”, considerando a presença de relatos em terceira pessoa, tópicos
breves e aspas sempre iniciadas por estruturas narrativas como “a solicitante afirmou que” –
uma estruturação que alcança o objetivo de esconder a subjetividade daquele que narra e cujo
efeito, no que se refere aos seus resultados finais, era uma redução e descontextualização das
narrativas com o objetivo de extrair perfis, dados e estatísticas.
Aponto que esse corpo de conhecimento, exibido como relatos “objetivos” ou
meras descrições sobre “o que de fato acontece” em localidades longínquas e acessíveis apenas
a partir da sua letra, tomam parte em processos de enquadramento de territórios e populações.
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A noção de enquadramento que utilizo é devedora das reflexões de Judith Butler (2010). Em
Frames of War (2010), Butler analisa os modos seletivos e diferenciais de enquadramento da
violência a partir dos quais as “vidas concretas” se qualificam como vidas ou são reconhecidas
como vidas dentro de certos marcos epistemológicos. Butler aponta que, para uma vida ser
reconhecida como perdida ela deve ser, primeiramente, apreendida como viva, o que tem
relação com o reconhecimento da sua precariedade. Mas, sem me aprofundar sobre o conceito
de precariedade, o que desejo ressaltar da contribuição de Butler é a sua reflexão sobre os
enquadramentos como “marcos politicamente saturados” (2010, p.14) mediante os quais é
possível apreender as vidas dos demais. Para além da possibilidade de apreender vidas, esses
marcos valoram também a possibilidade de que essas vidas sejam ou não passíveis de
“proteção”.
Inspirando-me na análise de Butler, aponto que a apreensão das vidas na metáfora
do Coração das Trevas e o cálculo que se faz sobre a necessidade de protegê-las estão sendo
direcionados pela produção de territórios de violência, em que gênero, raça e geografia política
são marcadores fundamentais. Argumento que os processos de reconhecimento se materializam
enquanto projetos de enquadramento da violência e de produção de diferenças, resultado da
apropriação e da imaginação sobre sujeitos e territórios anacrônicos (MCCLINTOCK, 2010b).
Os pareceres técnicos produzidos pelos funcionários estatais a partir do que se entende como a
“situação objetiva do país de origem” e como o “temor subjetivo” dos solicitantes de refúgio,
consistem, assim, em documentos técnico-míticos produtores de contextos, ou seja, de
“conexões” (STRATHERN, 2014) que justapõem tempos e espaços não necessariamente
lineares, direcionando o significado de um determinado evento (SERJE, 2011). Essa produção
de contextos, por sua vez, em um processo de retroalimentação, é utilizada como “informação
qualificada” pelas próprias agências internacionais e organizações, perpetuando essas imagens.
Metáforas que justificam intervenções militares, ações “humanitárias” e projetos de “integração
local” voltados aos seus refugiados.
Voltando ao caso do casal camaronês, são citadas na publicação do ACNUR
(LEÃO, 2007, p.34) várias “informações objetivas” sobre culturas e tradições, atribuídas à
“África”, sem qualquer especificação ou distinção. Já quando se trata da decisão pelo
indeferimento, são realçadas determinadas noções de gênero e de vulnerabilidade que fazem do
casal em questão “vítimas improváveis”. Nos comentários à decisão, vemos que o que define a
vítima da “mutilação genital” é a “tradição”, à qual o comentarista se refere quando fala em
“prática tradicional”, “curandeiras tradicionais” e “tradição popular”. O casal com nível
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universitário de perfil urbano, no entanto, foge da imagem do “tradicional”, quebrando as
expectativas de vítimas que necessitam de proteção, além de não residirem em um território em
que essas práticas “predominem”.
Já mãe e filha congolesas ou “mulheres congolesas sós” são “cidadãs
recomendáveis para a concessão do refúgio no Brasil”, o que se dá pela sua aproximação com
outra “tradição”: a “prática generalizada de violência sexual, utilizada como tática militar pelos
grupos armados” (LEÃO, 2007, p. 36). Importante observar que, no relato da solicitante, em
nenhum momento são citadas “violência sexual” ou “estupro”, mas que a caracterização dessas
modalidades de violência como “tradicionais” fagocita seus relatos e domina a análise “técnica”
sobre a violência que sofreram, justificando a sua inclusão em um “grupo de risco” e
direcionando o seu enquadramento enquanto vítimas. Nesse sentido, uma narrativa de
perseguição que corresponda a uma experiência predefinida em termos de gênero, raça, etnia,
escolarização ou “estrato social” pode ter um impacto significativo na aceitação da solicitação,
em conformidade a uma representação particular de vitimização ligada à “tradição” ou mesmo
de pertencimento a territórios de violência e trevas.
No CONARE, esses enquadramentos são viabilizados através da produção de
perfis. Segundo os funcionários, o perfil do solicitante é o primeiro elemento a ser construído
em um parecer de elegibilidade. É essa produção que determina que “mulheres congolesas sós”
e “mulheres congolesas vítimas de estupro” são perfis possivelmente mais críveis para a
concessão do refúgio do que “casal camaronês com nível universitário”. Podemos entender a
produção de perfis como enquadramentos que determinam a atribuição diferencial de
vulnerabilidades. Tratam-se, portanto, ainda refletindo com Butler, de normas que “assignam
reconhecimento de maneira diferencial” (BUTLER, 2010, p. 20), tornando mais difícil a
legitimação de outros relatos de violência. Nesse sentido, os relatos sobre “práticas tradicionais”
estão sendo utilizados para enquadrar territórios e sujeitos em um contexto de trevas, de
violência constitutiva e de tradição, sem necessariamente trazer benefícios a essas pessoas. Há
uma apreensão a partir de determinados marcos, mas que não se traduz diretamente em
reconhecimento. Inserir-se nesses marcos, segundo determinadas expectativas de tradição,
associa todo um conjunto de territórios e pessoas a mundos de violência e de barbárie, mas
também de vulnerabilidade.
A razão humanitária (FASSIN, 2012), em sua produção de saber técnicocompassivo, demanda que os próprios sujeitos tomem parte nessa produção de conhecimento
com seus relatos testemunhais. Um projeto que reitera o seu vínculo ao Coração das Trevas,
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sem necessariamente trazer ganhos subjetivos, em um enquadramento perverso. É assim que
os relatos que trago nesta análise falam sobre uma produção de conhecimento que constrói e
perpetua imagens de terror a serem reiteradas por seus próprios procedimentos.
6.3. “Pacificando” ou como produzir uma “nação de estupros”
Na introdução de sua obra Couro Imperial, Anne McClintock (2010b) nos
apresenta a um mapa desenhado em 1590 pelo mercador português José da Silvestre. O mapa
ilustra o livro As Minas do Rei Salomão e seria uma cópia de outro mapa, o qual levava três
portugueses a uma mina de diamantes em algum lugar não-identificado do sul da África. Na
figura, que McClintock observa ser “explicitamente sexual”, o território é representado por uma
forma feminina, em uma cartografia marcada por gênero que simboliza a conquista dos corpos
das mulheres colonizadas pelos europeus, em busca de riquezas escondidas. O corpo da mulher,
esticado, traz duas montanhas, os “Seios de Sheba”, assim como montes púbicos, chamados
“Três Bruxas”, que apontam para a entrada de uma passagem proibida, a “boca da caverna do
tesouro”, a entrada vaginal. Os homens são levados a essa entrada pela mãe negra, Gagool,
morta por eles ao final da saga. Os mercadores, então, ao vencer a resistência originária de
Gagool e penetrar a boca da caverna do tesouro vaginal, conquistam a mina, carregando
diamantes do tamanho de “ovos de pomba” e fundando a ordem reprodutiva masculina, a ordem
econômica branca do capital minerador e a ordem política do império (MCCLINTOCK, 2010b,
p. 18).
Em sua análise do mapa, McClintock (2010) lança luz à relação íntima entre poder
imperial e resistência, dinheiro e sexualidade, raça e gênero. O que a autora nos mostra é que
território e nação são fundados, desde sempre, nas e pelas relações de gênero. A descrição de
Anne McClintock nos fala também do processo ritualístico promovido pelos europeus brancos
em suas sagas rumo às “terras virgens” desconhecidas, produzidas como espaços a serem
desbravados e explorados. Nesse ritual, que torna femininas as fronteiras do império, a
produção dos territórios nacionais é, necessariamente, atravessada por gênero e raça.
A saga do general brasileiro e o mapa apresentado por Anne McClintock falam das
distintas formas através das quais gênero, raça, classe e sexualidade operam na produção de
fronteiras e territórios. Da mesma forma que a localidade indefinida representada no mapa de
Hoggard, também o Coração das Trevas é, simultaneamente, o lugar da disputa imperial na
produção de diferenças étnico-raciais, a fonte do tesouro, ou seja, da produção econômica e do
saque das riquezas naturais, e o lugar da sexualidade feminina, disputada e violada. A aventura
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do general e a saga dos mercadores portugueses se aproximam na medida em que nos
apresentam aos processos de conquista e gestão de territórios, a intervenções que vêm sendo
chamadas, contemporaneamente e, em especial, pelas forças militarizadas, de “pacificação”.
Uma gama muito extensa de trabalhos discute a categoria de pacificação em seu
desenvolvimento histórico e usos contemporâneos. João Pacheco de Oliveira (2014) analisa a
utilização da categoria nos projetos administrativos e militares postos em prática nas favelas
brasileiras, traçando paralelos com as pacificações coloniais dirigidas contra as aldeias
autóctones. O antropólogo aponta que o uso contemporâneo da categoria recupera a retórica da
missão civilizatória, em seus fins tutelares. Em discussão correlata, Marcia Pereira Leite (2012)
analisa os dispositivos (no sentido foucaultiano) a partir dos quais as favelas passam a ser tidas
como espaços de violência e de “alteridade radical” em relação à “sociedade” (p.376). Leite
aponta que esses dispositivos são reforçados contemporaneamente pelas atuações militarizadas
de pacificação (2012, p.382).
Já Maira Siman Gomes (2014), em sua tese, traz uma densa análise sobre a
pacificação como uma política de produção de fronteiras, refletindo sobre o protagonismo
brasileiro em intervenções humanitário-militares, em específico a atuação das tropas brasileiras
no Haiti. Gomes argumenta que as narrativas históricas de pacificação no Brasil buscam
reproduzir uma identidade “conciliadora” e “pacifista” (p.144), negociando e assimilando um
“outro”, uma diferença. Uma lógica apaziguadora, entretanto, que não está livre de violência,
atuando “como ideal regulatório, por meio do qual a contingência pode ser ‘domesticada’, tanto
no sentido de ser ‘trazida para dentro’ do estado, quanto controlada” (SIMAN GOMES, 2014,
p. 174).
Aponto que a narrativa sobre a conquista e derrota da mãe negra, assim como os
relatos sobre a conquista de um território de trevas, são histórias de pacificação, de produção
de corpos e subjetividades coloniais. O fio que liga ambas as narrativas de colonização é a
figura masculina do desbravador, adentrando o território selvagem e úmido da floresta tropical.
Essa aproximação não é apenas simbólica, entretanto, considerando que, nas fronteiras do
Coração das Trevas, essa figura materializa-se em generais, exércitos, funcionários estatais e
de organizações internacionais. A brutalidade dos “grupos armados” (BOECHAT, 2014),
sobreposta às imagens da abundância natural e à centralidade dos saques das riquezas minerais,
dos estupros e das violações em massa, são relatos que justificam distintas intervenções nesses
territórios.
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Entretanto, se a saga dos mercadores portugueses lança luz aos processos de
conquista e gestão de territorialidades e corpos, assim como a um desejo de violação
materializado na penetração violenta do corpo feminino, os relatos sobre o Coração das Trevas
nos apresentam um outro modo de pacificar, ancorado nos discursos salvacionistas dos direitos
humanos. Nessa narrativa, a violação dos corpos das mulheres em um território de brutalidade
é a justificativa da própria intervenção. É uma saga com algozes e vítimas, com salvadores e
resgatadas. A imagem do general adentrando o “terreno úmido da floresta tropical”
(BOECHAT, 2014) enquanto retira seu capacete e colete à prova de balas, remete à máxima de
Gayatri Spivak para as práticas salvacionistas ocidentais: “homens brancos, procurando salvar
mulheres de pele escura de homens de pele escura” (SPIVAK, 2010, p. 115). Nesse sentido, a
intervenção e pacificação dos territórios constitui uma das soluções encontradas para o
problema das guerras neocoloniais da parte dos regimes internacionais de direitos humanos,
tendo, com especial destaque, a violação de mulheres por seus próprios conacionais como a
violência fundamental e originária.
Na atualização da RDC como o Coração das Trevas, os relatos de Jana e de outras
muitas refugiadas serão apropriados pelo projeto militar-humanitário na produção mesma de
um território de violência. Imagens de terror que se utilizam de uma metáfora central: a
penetração dos corpos das mulheres congolesas por soldados e por grupos armados. É a partir
desses incontáveis relatos que se faz uma “nação de estupros”, quer esses estupros estejam ou
não inscritos nas narrativas particulares de Jana ou das várias “uma solicitante congolesa e filha
menor” (LEÃO, 2007) retratadas nas publicações da ONU90. Enquanto “civil” ou “vítima da
guerra”, o que é buscado e valorizado do relato de Jana é o seu depoimento testemunhal, quando
se busca saber sobre a sua experiência “subjetiva” de vitimização com o intuito de compará-la
aos relatos “objetivos” dos funcionários das agências e aos correspondentes perfis de
vulnerabilidade: “mulher congolesa só” e “mulher congolesa vítima de estupro”. O seu
depoimento jamais será considerado como um posicionamento “técnico” de uma ex-funcionária
daquela mesma malha humanitária, resultando em uma análise “objetiva” dos danos causados
às “vítimas de estupro como arma de guerra”.

Cabe enfatizar que a alcunha “nação de estupros” vem sendo reproduzida por veículos de imprensa e mesmo
por pesquisadores e representantes das Nações Unidas há mais de uma década. Mais notadamente, Margot
Wallström, que ocupava o cargo de representante especial da ONU sobre violência sexual em conflito afirmou,
em mais de uma ocasião, que a RDC era a “capital do estupro no mundo”. O artigo de Baaz e Stern (2013) apresenta
uma análise crítica à noção de estupro como arma de guerra tratando com mais profundidade das representações e
ações postas em prática na RDC.
90
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Nos relatos dos “civis” ou “vítimas” o central são as narrativas sobre as violências
inscritas na carne, ou seja, seu aspecto “subjetivo”, enquanto a interpretação desses fatos fica a
cargo de especialistas e funcionários como Santos Cruz. Mas, se o general afirma que a solução
para os conflitos somente poderia ser alcançada com a pacificação dos territórios e o
“fortalecimento do Estado”, supostamente ausente das regiões do leste, o que Jana me dizia em
nossas conversas é que não falta Estado e que o mesmo Estado desejado e clamado pelo projeto
humanitário de “imposição da paz” está presente naqueles territórios como mais um “violador”.
Em pesquisa desenvolvida em creches públicas da cidade do Rio de Janeiro, Camila
Fernandes (2020b) pontua os efeitos negativos dos discursos sobre a “falta”, em distintos níveis,
nas representações sobre os moradores de favelas. Fernandes analisa a articulação entre
presenças e ausências nas realidades das mulheres moradoras dessas localidades, tanto no que
se refere ao Estado quanto às práticas de paternidade. Presenças e ausências atribuídas às
favelas como “uma forma perene de controle” (p. 210) que fala sobre esses territórios referindose, por vezes, àquilo que falta, seja água, luz, saneamento ou mesmo Estado, e por vezes, àquilo
o que é excessivo, como a morte, a tortura e a espera. Fernandes enfatiza que “a ausência é um
modo de fazer política, atravessado tanto pelas relações de intimidade quanto pelas relações
com os aparatos de Estado” (FERNANDES, 2020b, p. 225). Narrativas que se referem também
às questões afetivas, quando “falta de amor” ou “falta de estrutura familiar” transformam-se em
elementos explicativos de uma violência que se supõe inerente a esses territórios.
O que Jana fazia em seus relatos sobre vida, morte, família e violência era subverter
essas narrativas. A história política da RDC era contada por ela em conexão íntima com sua
vida cotidiana, com seu casamento, com os momentos de intimidade de sua família. Jana
contava uma história de luta, construindo uma imagem de suas relações familiares conectada
ao nacionalismo, ao sonho da emergência de uma nação congolesa que remetia a um ancestral
“Reino do Congo”. A República Democrática do Congo contada por Jana em seus relatos era
notadamente marcada pela violência “dos imperialistas”, mas também pelo orgulho e pela luta.
Era assim que Jana deslocava as narrativas sobre o Coração das Trevas, relacionando a luta
política à vida afetivo-familiar.
Na encenação do Coração das Trevas, distintas linguagens de gênero são utilizadas
como justificativas para os processos de pacificação. Já nos relatos de Jana sobre a guerra, sobre
o “imperialismo” e sobre as questões da intimidade, o gênero é uma linguagem de oposição às
narrativas do Estado e do humanitarismo, com ênfase nas violências exercidas sobre sua
subjetividade materna e ativista, assim como na instabilidade inerente às narrativas sobre os
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grupos armados e os efeitos dos vários venenos (DAS, 2007) sobre o seu cotidiano familiar.
Relatos que deslocam os sentidos da violência postos pelos regimes humanitários sem, no
entanto, abrir mão do desejo por proteção e reconhecimento.
Em Bearing Witness, Fiona Ross (2003) analisa os distintos modos de narrar a
guerra e a violência, atravessados por gênero, no contexto da participação das mulheres na
Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul. A autora analisa também os contextos
de enunciação e os imbricamentos destas narrativas com o cotidiano e a intimidade. Ross aponta
que as mulheres ouvidas pela Comissão falavam sobre os danos sofridos por elas de maneiras,
muitas vezes, alusivas. Ao mesmo tempo, quando se referiam ao seu ativismo, apresentavam
depoimentos vivos e confrontacionais. Identifico também em Jana, e em suas maneiras de falar
sobre os danos do aprisionamento e da guerra, um desejo de narrar mais as violências sofridas
no tecido da Nação do que aquelas sofridas em sua carne e subjetividade. No que se refere à
sua detenção, Jana enfatizava os efeitos do confinamento em sua condição materna, na criança
que era trazida pela avó e que não pegava o peito e ao sangue do puerpério que manchava o
piso da cela, aludindo apenas muito tangencialmente às torturas físicas efetivamente infringidas
em seu corpo pela polícia. A detenção é contada por Jana como um espaço de “feia intimidade”,
na expressão de Ross (2003, p. 59). Trazendo política e intimidade familiar para o centro das
suas narrativas, Jana identificava o “Estado” ou o “governo” como a origem desses danos, tanto
aqueles impostos à sua família quanto à Nação congolesa imaginada, desejada e lutada por ela,
por seu marido e por seu sogro.
A prevalência dos perfis de “mulheres congolesas sós” e “mulheres congolesas
vítimas de violência sexual em contextos de guerra” aproxima-se ainda de algo analisado por
Fiona Ross (2003) como uma maneira de contar e recontar a violência em que uma pluralidade
de danos é lida como e resumida a uma história de violência sexual, sem considerar que recontar
esses danos não é algo simples, como o termo “reconhecimento” poderia nos levar a acreditar.
O que está em jogo, portanto, é a definição de determinados atos como violência ou, mais
especificamente, como uma violência passível de enquadramento como tal pelo regime
humanitário.
Adriana Vianna e Laura Lowenkron (2018a) chamam a atenção para a distribuição
desigual das estratégias narrativas em torno da violência e das suas vítimas, apontando que a
qualificação de um ato específico como violência é parte de “um trabalho cognitivo e político
de distinção entre atores, motivações, legitimidades e ilegitimidades” (VIANNA;
LOWENKRON, 2018a, p. 32). Em diálogo com Veena Das (2008), as autoras destacam a
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“instabilidade” inerente ao conceito de violência, alertando para a centralidade da significação
desses atos nos processos de coprodução entre gênero e Estado. Sobre esse aspecto afirmam
que, “os corpos violados das mulheres quando mencionados, contabilizados e de certa forma
fetichizados” falam sobre a “honra do Estado”, sobre o “pertencimento étnico-nacional” e ainda
sobre a reparação internacional dos ‘crimes de guerra’” (VIANNA; LOWENKRON, 2018a, p.
36).
Em diálogo com autoras como Wendy Brown (2006), Anne McClintock (2010b) e
Rita Laura Segato (2014), Ana Paula Luna Sales (2018) alude à produção de “políticas
masculinas de guerra” e à construção de territórios a serem conquistados e protegidos “sob o
signo da feminilidade”, em que as mulheres “são o local literal e metafórico da expansão” (p.
209). Pensando nessa produção, aponto que a hiper visibilidade da violência sexual,
considerando o contexto de guerra congolês, assim como a alcunha “nação de estupros”,
remetem às imagens nacionalistas dos corpos femininos possuídos pelos vetores masculinos da
nação (MCCLINTOCK, 2010b). Metáforas de um território de trevas dominado pela “mata
virgem”, misteriosa e inevitavelmente tomada por perigos, a qual deve ser domada, penetrada
e pacificada pelo vetor masculino que encena coragem e entrega ao tirar o capacete e o colete
à prova de balas, entrando na mata úmida “de peito aberto”.
Aponto que a encenação do Coração das Trevas fornece um sentido específico à
própria guerra, à atuação dos seus soldados e à violência como um dano não coletivo, mas
individual, a ser administrado como “perseguição” ou “violação de direitos humanos”. A noção
de violência sexual como arma de guerra ou em contexto de guerra, ainda que traga uma
inevitável articulação entre política e intimidade, quando tratada pelos regimes humanitários
apenas na chave da vitimização ou mesmo da “perseguição”, apresenta as suas vítimas como
“efeitos colaterais” dos conflitos, ou seja, como subjetividades sem agência, obscurecendo a
luta e os processos de regeneração das subjetividades. Assim, distintas formas de violência são
eclipsadas e os aspectos de instabilidade que perpassam a própria noção de violência, como
apontado por Vianna e Lowenkron (2018a), é substituído por um desejo de estabilidade, por
uma vontade de aparar as suas arestas em busca da coerência do estupro como a violência
originária da “barbárie”.
O que Jana está enfatizando em seus relatos quando fala do retorno a um “Reino do
Congo”, da perseguição aos ativistas políticos, da morte do sogro, da perda do cotidiano que
afetou seu núcleo familiar, da ausência dos filhos, das controvérsias nas ações dos grupos
armados e da criança que não pegava o peito durante o seu aprisionamento é que “a guerra é
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um sofrimento íntimo demais” (ALEKSIÉVITCH, 2016). Retomando o diálogo com Ross
(2003), aponto que os relatos sobre essa rotina que invariavelmente articula política e
intimidade recebe pouca atenção na configuração dos critérios de elegibilidade, considerando
que são eclipsados pelos recorrentemente citados perfis de “mulher congolesa só” e “mulher
congolesa vítima de violência sexual”.
Em última instância, os relatos de Jana e de outras muitas refugiadas estão sendo
utilizados em processos de enquadramento e criminalização cuja metáfora central é a violação
dos corpos das mulheres. Aqui retomo Butler (2010), quando a filósofa aponta um outro sentido
de “ser enquadrado”, que aparece quando a criação de um cenário de criminalização não
permite defesa. Enquadrar territórios como trevas ou nomeá-los “nação de estupros”
fundamenta projetos de criminalização também dos sujeitos que os habitam, estejam ou não
esses sujeitos dentro dos limites geográficos que definem suas fronteiras.
Cabe, por fim, perguntar que outras relações estão sendo ocultadas ou deslocadas
para dar lugar a essas imagens míticas de terror e barbárie. Analiso, em seguida, como esses
regimes objetivam apagar determinadas relações que destoam da narrativa do Coração das
Trevas, ocultando amores, desejos e agências.

6.4. Sobre os imaginários genealógicos e seus efeitos
Dominique conheceu Mariano em 2010. Ela tinha 19 anos e ele era dez anos mais
velho. Ambos viviam em Kinshasa. A amizade começou quando ela avistou a mãe do rapaz
passeando com os cachorros nos arredores da sua faculdade. Dominique seguiu a mulher por
três quarteirões, respondendo a uma atração que ela definia como “inexplicável”. A senhora era
branca como os cachorros, algo que Dominique apontava ser muito incomum por ali. Ela virouse impaciente, dizendo, em tom ríspido, que se a menina precisava de dinheiro era só pedir, não
precisava segui-la. Dominique respondeu no mesmo tom: “Não preciso do seu dinheiro, sou
engenheira”. Dominique cursava o segundo semestre na faculdade, mas a senhora não precisava
saber.
A mulher achou graça e começou a perguntar sobre sua vida. Dominique a
acompanhou até a porta de uma casa grande, “de gente rica”, e foi convidada a entrar para tomar
uma Coca-Cola e contar mais um pouco das suas histórias de menina. Muito falante e
extrovertida, Dominique gostava de fazer amizades, principalmente com pessoas que
considerava “muito diferentes”. Assim que entraram na casa ela avistou Mariano. Não
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conseguia parar de olhar porque “nunca tinha visto um olho tão azul”. A mulher já ficara
impaciente, cansada de suas histórias, mas Dominique não queria sair sem pegar ao menos um
número de telefone. Recebeu um convite para voltar na semana seguinte e passear com os
cachorros junto com ele. Contou para todas as amigas que tinha conhecido o homem mais lindo
do mundo.
Após o passeio com os cachorros, Dominique foi convidada a nadar na piscina. O
pai considerou pouco educado que ela nadasse desacompanhada, além do que ela poderia se
afogar, já que nunca tinha nadado na vida. Dominique continuou frequentando a casa e, apesar
das suas fortes investidas, Mariano dizia que só poderiam ser amigos, porque ela era muito
nova. Poucos meses depois, ele voltou para a Itália. Estava na RDC com a família apenas de
passagem, por causa do trabalho do pai. Os dois mantiveram pouco contato pela internet, que
foi se enfraquecendo com o tempo. Depois desse encontro, Dominique se viu obstinada a sair
do país. Queria ver o mundo que Mariano descrevia, com suas várias paisagens, climas e
pessoas. Quatro anos depois, ela faria a sua primeira viagem internacional.
Dominique chegou a São Paulo em 2014. Nascida no leste da RDC, ela viveu com
os pais e sete irmãos em Goma até os seis anos de idade. A família toda se mudou da região,
atingida por intensos conflitos durante a guerra que teve início em 1998. Foram morar na capital
Kinshasa, onde Dominique dizia que se via “como uma refugiada em meu próprio país”. Ela
estudou e formou-se em topografia. Desde a graduação já fazia estágios e trabalhava na área,
mas achava que seu trabalho não era valorizado porque “as leis do país não favoreciam o
crescimento dos jovens”. Queria se especializar em hidrologia e fazer a topografia dos oceanos,
mas não via possibilidades de crescimento na RDC. Após ter sofrido um sequestro e assalto na
porta da faculdade, Dominique ficou com muito medo de sair na rua e desenvolver suas
atividades diárias, desistindo da pós-graduação.
Mas, ainda que afirmasse que “cresceu com medo” na RDC, nem a guerra e nem a
violência urbana eram acionadas por Dominique como razões diretas da sua saída do país. Ela
falava da falta de oportunidades para os jovens em um país corrupto, assim como da vontade
de conhecer um outro lugar e “fazer coisas diferentes”. A intenção de Dominique quando
chegou a São Paulo era visitar e “ver se gostava”. Talvez continuar os estudos de pósgraduação. Mas, quando o tempo passou e nada disso se realizou, sentiu que não podia mais
voltar por “vergonha”. Dominique sentia “vergonha” principalmente do ex-namorado, que era
seu professor e supervisor de pesquisa. Ela não queria mais vê-lo porque tinham uma relação
que ela considerava sufocante. Dizia que ele não a “deixava respirar, tava sempre colado”. Ela
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providenciou o visto para o Brasil, juntou todas as suas economias, assim como uma ajuda que
sua mãe lhe deu. Não falou nada para o namorado, assim ele não teria nem a oportunidade de
fazê-la mudar de ideia. O Brasil foi escolhido porque a mãe de Dominique revelou que ela tinha
um “irmão” no país, que “estava indo bem” e falava continuamente das oportunidades que São
Paulo oferecia. Refiro-me a um “irmão”, entre aspas, porque Dominique nunca o havia
conhecido antes e nem soube qual era exatamente a relação entre os dois.
Chegando a São Paulo, Dominique desesperou-se por haver compreendido que
“quase ninguém no Brasil falava inglês”. Sua estadia na casa do rapaz não foi nem um pouco
fácil. Ela foi fisicamente abusada e extorquida de várias maneiras. Pensou em voltar, mas a
“vergonha” que sentia intensificou-se ainda mais. Seria difícil retornar e ter de explicar tudo
para o ex-namorado e para a mãe. Os abusos eram centrais na narrativa de isolamento descrita
por Dominique quando se referia ao primeiro mês que passou em São Paulo. O rapaz dizia que
a cidade era muito violenta e que era perigoso sair sozinha, motivo pelo qual Dominique ficava
em casa sem falar com ninguém. Tinha contato apenas com o “irmão” e com a namorada dele,
uma angolana que estava sempre por perto.
Na terceira semana, Dominique foi instruída a solicitar refúgio, porque “era assim
que todos os congoleses estavam fazendo”. O “irmão” pediu que Dominique lhe entregasse os
200 dólares que tinha trazido consigo para arranjar-lhe os papéis. Ela só foi saber que o
procedimento de solicitação de refúgio não acarretava em nenhum gasto muito tempo depois.
O rapaz e a namorada sentaram-se e começaram a preencher o formulário da Polícia Federal.
Ambos já haviam passado por aquele mesmo processo alguns anos antes. Consideravam, assim,
já ter alguma expertise. Eles perguntavam sobre a vida de Dominique, buscando narrar uma
história de refúgio. Sem falar nada de português, Dominique não teve qualquer acesso aos
papéis e não pôde formular sua própria narrativa. Não pôde também optar por outra alternativa
de regularização. Contou-me certa vez que, se tivesse, não recorreria ao refúgio, considerando
que “cresceu refugiada” em seu país, por conta da guerra civil e que não queria mais “viver
aquela vida de refugiada”. Quando falava em “vida de refugiada”, Dominique se referia a um
cotidiano e a uma subjetividade marcados pela guerra, pela violência e pela falta. Falava do
sentimento de deslocamento e não-pertencimento, da marca que a fazia uma vítima.
O “irmão”, que auxiliou Dominique no preenchimento do formulário, recomendou
que ela falasse com detalhes justamente da guerra que viveu quando criança, a qual ela queria
esquecer, da destruição da casa da família e do espalhamento dos parentes por várias cidades e
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países vizinhos. A vontade de conhecer “as maravilhas do mundo”, as mesmas vistas através
dos olhos azuis de Mariano, ficaram de fora do formulário, assim como o desejo de “fazer coisas
diferentes”, restando apenas o que ela desprezava e aquilo de que gostaria de se afastar.
Dominique não teve a possibilidade de escrever a sua própria história, atentando-se aos
conselhos do casal. Ela falou da guerra. Falou da bomba que estourou bem ao lado de sua casa
e fez os pais e irmãos correrem sem rumo pela rua. Da imagem, que não saía da sua cabeça, de
outra criança ensanguentada que vagava e chorava sozinha, procurando pelos pais. De como
era já “uma refugiada dentro do meu país”, ou, nos termos técnicos das agências internacionais,
uma “deslocada interna”.
Três anos depois da sua chegada a São Paulo, Dominique já tinha feito muito. Após
ter passado por alguns abrigos para migrantes na cidade, começou a trabalhar em uma lan house
e, depois, em uma empresa de telefonia. Já havia passado por alguns relacionamentos e
terminado o namoro com um rapaz nigeriano que amou muito, mas que teve de largar após
descobrir que o homem tinha uma esposa na Nigéria. Já vivia sozinha em um apartamento no
centro da cidade, conquistando sua almejada “independência”.
Dominique estava bem e feliz quando voltou a se corresponder com Mariano, seu
antigo amigo europeu, pelo Facebook. Na rede social, ela o tinha visto magro e muito abatido.
Acompanhou sua doença e a cirurgia na cabeça que lhe custou a visão de um de seus olhos
azuis. Os dois passaram a se falar todos os dias pelo WhatsApp. Dominique invocava essas
conversas e a sua vigilância com relação à saúde de Mariano como uma prova de amor em um
momento de provação, em que ele se encontrava doente e debilitado. Mariano dizia que tinha
visto uma luz divina durante sua cirurgia. Estava mudado. Falava “sobre misticismo, religião,
e coisas estranhas” de uma forma que nunca tinham conversado antes. Dominique era
evangélica e muito devota a cristo, mas as ligações de Mariano, com o tempo, se transformaram
em uma provação. Ele ligava para Dominique pedindo que ela orasse por ele. Falava “coisas
que não tinham nada a ver com amor”. Ligava tarde da noite para conversar “sobre Deus, Jesus
e Mohammed”, o que Dominique considerava “uma perda de tempo”. Um dia, de repente,
depois da já rotineira conversa sobre cristo, Mariano disse que queria passar o resto da vida
com ela.
Mariano convidou Dominique para conhecer a Itália. Queria engatar um
relacionamento. Pediu que ela providenciasse o visto e ofereceu-se para pagar sua passagem e
todos os gastos. Queria apresentá-la para sua família e amigos como sua noiva, assim como
mostrar as oportunidades de uma vida “na Europa”. A impressão de Dominique era que
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Mariano queria mostrar “a capacidade econômica do país”, já que falava muito das
oportunidades que ela poderia ter na Itália, mas Dominique dizia que queria mesmo era “saber
sobre amor”. Ela sabia também, entretanto, que seria impossível sair do país e retornar sem um
visto de viagem, considerando que era ainda naquele momento uma solicitante de refúgio, e
tampouco queria sair do Brasil “para sempre”. Ainda que fosse “louca por ele”, finalmente tinha
feito amigos, conseguiu um apartamento e um emprego fixo que pagava as contas. Não estava
disposta a viajar e perder a chance de retornar caso o relacionamento não desse certo. Sua
situação de solicitante de refúgio tampouco permitia que ela fosse visitar Mariano, verificar
como seria uma vida com ele na Itália e se realmente estaria disposta a se casar. Não o via há
muito e a única imagem que guardava dos seus olhos azuis era uma memória congelada de dez
anos antes, quando “ainda era uma menina”.
Para saber sobre amor, Dominique foi atrás de todas as possibilidades. Em sua
peregrinação, percorreu Caritas, Polícia Federal e CONARE semana após semana buscando
formas de sair do país. Ela planejava visitar a Itália o quanto antes porque Mariano já estava
ficando impaciente, mas viajar de repente era um risco muito grande para alguém que estava há
quase quatro anos no país esperando uma definição. Na interpretação de Dominique, Mariano,
de sua posição de “italiano rico”, não conseguia compreender por que seria impossível a ela
sair do país para vê-lo e passou a duvidar da veracidade do seu amor. Dominique chegou a tirar
um passaporte brasileiro que nunca usou, por medo.
Mariano viajou ao Brasil para visitar Dominique em dezembro de 2017. Ele ficou
somente três dias com ela em São Paulo e depois voltou para a Itália. A viagem serviu apenas
para que ele constatasse que Dominique não largaria a vida que construiu na cidade. Mariano
despediu-se dizendo que não gostava de São Paulo, que tudo havia sido um erro e que nunca
esteve apaixonado.
**********
Passados quatro anos da solicitação do refúgio, Dominique recebeu a notificação
do deferimento. A notícia foi um grande alívio, não apenas porque a partir de então teria
documentos, mas porque a espera sem previsão a deixava muito ansiosa. Dominique dizia que
já não dormia direito há muito, pensando na possibilidade de ter a solicitação rejeitada. Se isso
acontecesse, a sensação de ter perdido uma grande oportunidade de conseguir “uma vida
melhor” e um casamento “na Europa” seria insuportável. Ela sofreu com a rejeição de Mariano,
mas buscava o reconhecimento como uma maneira de validar a sua decisão. De que havia feito
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a escolha certa ao optar pelos documentos, de que permanecer em São Paulo era o correto a se
fazer. O sonho de prosseguir com os estudos poderia até mesmo entrar novamente em cena e
ela teria a chance de, talvez, fazer a topografia dos oceanos que tanto desejava quando teve a
pós-graduação interrompida.
Não obstante o reconhecimento da sua condição de refugiada, nos anos seguintes,
Dominique seguia sem conseguir estudar, pela impossibilidade de validar seus diplomas.
Alternava períodos de trabalho assalariado com desemprego e trabalho informal, quando vendia
produtos de beleza. Vez ou outra, dizia que não conseguiu fugir da “vida de refugiada”. Com
isso, Dominique se referia a uma “condição” que a seguiu através das fronteiras, enquadrandoa e englobando quase que completamente a sua subjetividade. A violência que a expulsou e à
sua família do leste era narrada e produzida como um contexto a cada passo do processo, como
um tipo de violência originária, como a violência do Coração das Trevas.
Dominique dizia que, enquanto fosse “apenas refugiada”, seria difícil ser estudante,
ser profissional, ser engenheira e mapear os oceanos. Em nossas longas conversas sobre a sua
saída de Kinshasa, ela me contava sobre seus desejos e amores. Desejos de crescimento
profissional, de casar-se e de ter uma família, de “ver o mundo” e “conhecer coisas novas”. Ao
preencher o formulário de refúgio e narrar toda uma história de guerra e terror, pela qual havia
passado muitos anos antes, Dominique enquadrou-se no perfil esperado. Era uma “mulher
congolesa só”. Era uma refugiada. Todos os desejos e amores que narrou em nossas conversas,
entretanto, foram ocultados, e as vozes que a eles se sobrepunham ofuscavam também as
relações que a faziam pessoa (STRATHERN, 2006), que faziam dela um sujeito capaz de
relacionar-se, de amar, de conhecer e de desejar o desejo de ser “livre”. Seus relatos de amor,
de desejo e de autonomia foram encobertos por narrativas genealógicas (POVINELLI, 2006)
que remetiam ao terror, barbárie e trevas, assim como à vulnerabilidade.
Em The Empire of Love, Elizabeth Povinelli (2006), analisa como os discursos
relativos à “liberdade individual” e ao “constrangimento social” – a que a autora se refere como,
respectivamente, imaginário autológico e imaginário genealógico, operam como estratégias de
poder que resultam na distribuição desigual de vida e de morte, de bens e de valores através dos
espaços sociais. No livro, Povinelli (2006) considera como, através de políticas de
“reconhecimento cultural” (p.22), os discursos sobre genealogia produziam as vozes e os
corpos dos seus amigos e família – indígenas de Belyuen, uma comunidade no Norte da
Austrália, com os quais a antropóloga conviveu por anos.
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Povinelli utiliza o termo “sujeito autológico” para falar das narrativas, práticas e
imaginações liberais sobre autorrealização, soberania e liberdade individual. Já a “sociedade
genealógica” se refere às narrativas, práticas e imaginações que falam sobre uma espécie de
constrangimento social que pesaria sobre os sujeitos por força da herança ou da “tradição”. O
argumento de Povinelli é que esses discursos e práticas articulam as relações de intimidade às
instituições de governo, à política e à economia, distribuindo vida e morte, globalmente, além
de produzirem atitudes de interesse e desinteresse, ansiedade e pavor, culpa e inocência sobre
certas vidas. Narrativas utilizadas para diferenciar pessoas, sociedades e “ordens
civilizacionais” (2006, p. 30).
Mais ainda, a produção desses binários pressupõe, segundo Povinelli, uma
afirmação humanista liberal de que o que nos faz humanos é a capacidade de basear nossas
relações íntimas, nosso governo e nossa economia no reconhecimento mútuo e livre do valor
de outra pessoa, contrariamente às relações baseadas em constrangimentos sociais ou em uma
espécie de determinação natural. Vem desse ponto outra noção central apresentada na análise
da autora, o “evento íntimo”, o qual corresponde à maneira como o evento do amor normativo
surge na interseção entre esses dois discursos. À soberania do sujeito liberal, relacionada a como
esse sujeito vive suas relações de intimidade e amor, opor-se-ia uma intimidade determinada
pela genealogia ou pela tradição, ou seja, uma intimidade marcada por relações menos livres.
A alocação do amor liberal dentre aqueles sujeitos e territórios tidos como autológicos serviria,
assim, à produção de hierarquias entre sujeitos e territórios.
Inspirada pela reflexão de Povinelli (2006), argumento que a ocultação ou
desvalorização das relações de intimidade, dos amores e dos desejos de Dominique e de outras
solicitantes

que

acompanhei

durante

a

pesquisa,

em

determinados

âmbitos

de

governamentalidade, têm o efeito de aproximá-las dos imaginários genealógicos, ou seja, das
narrativas que falam de sujeitos “menos livres”, a serem ajudados ou salvos. Da mesma
maneira, o ocultamento dessas relações posiciona o amor, a generosidade, a vontade e a razão
técnica dentre aqueles que ajudam, ou seja, os funcionários das organizações humanitárias e
agências internacionais, os voluntários, os doadores e mesmo os generais que se arriscam com
o objetivo de pacificar o Coração das Trevas e de salvar suas vítimas.
Fixar determinados territórios e populações em geografias de barbárie e terror
resulta, ainda, em algumas expectativas com relação a que tipo de violência poderia ser tida
como “normal”, ou seja, a que violências fariam parte, desde sempre, da história política desses
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lugares, da sua linha do tempo, de “uma larga história de crimes, que remetem a outros crimes
anteriores” (SERJE, 2011, p. 18). Imaginários que determinam, da mesma forma, que
intensidade de violência poderia ser tida como excessiva ou excepcional, demandando algum
tipo de intervenção ou reparação, além da distribuição da salvação. Uma rotinização de
expectativas mediada por dados de agências, ONGs, funcionários estatais e pesquisadores no
que se refere à persistência de determinadas estatísticas negativas. Expectativas sobre lugares
em que a violência se torna endêmica e nada se pode fazer além de aliviar o sofrimento das suas
vítimas e combater seus “inimigos internos”. São esses imaginários que localizam Dominique
e Jana em um território anacrônico no qual, para usar a metáfora e exemplo de Povinelli (2006,
p.8), determinadas feridas fazem parte e não há o que fazer. Lugares em que a violência seria
endêmica, considerando que a barbárie e o terror fariam parte de sua constituição histórica como
nação, restando “ajudar as vítimas”.
Ao mesmo tempo em que esse regime reconhece, em determinados casos, a
perseguição política sofrida pelas solicitantes, ele torna difícil que outras motivações sejam
politizadas. É assim que a “falta de oportunidades”, a pobreza e a violência urbana são
despolitizadas quando traduzidas como “perseguição”. Didier Fassin (2014, p. 14), em diálogo
com Georg Simmel (1998), explica esse movimento como a “substituição de uma ordem social
fundada na obrigação por uma fundada na solidariedade”, quando o reconhecimento torna-se
um ato de caridade, ao invés da responsabilidade sobre uma dívida política frente a outros
cidadãos. Fassin aponta ainda que esses processos redefinem “a economia moral de nosso
tempo” como uma articulação particular de “políticas de ordem” e “políticas de sofrimento”.
Prosseguindo o diálogo com Povinelli, aponto que os discursos sobre autologia e
genealogia são o eixo central de enquadramento nos processos de reconhecimento da condição
de refugiado e nos projetos humanitários postos em prática por agências e organizações
internacionais. Discursos que distribuem amor, solidariedade, bens e violência de maneira
desigual, sustentados por análises “técnicas” sobre os distintos confins. Essas narrativas, que
versam sobre os pares liberdade/autonomia e constrangimento/violência, criam mundos de
morte e mundos de vida (POVINELLI, 2006), sendo utilizadas para diferenciar ordens sociais
e civilizacionais. Discursos sobre genealogia e autologia pressupõem quem pode ser livre sem
dano (POVINELLI, 2006) e outros cujas subjetividades serão englobadas, desde um passado
imemorial, pela perseguição e violência.
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As administrações que venho descrevendo, com seus modos de governo e técnicas
de reconhecimento, trabalham com a noção de que existe uma liberdade individual que se opõe
a um constrangimento social, traduzido como “perseguição”. Identificar-se enquanto sujeito
autônomo ou autológico não é possível a quem quer se beneficiar da legislação do refúgio.
Dessa maneira, os relatos de Dominique, os quais versam sobre “melhorar de vida” ou
“conhecer coisas novas”, não cabem nos contextos idealizados por essas administrações, sendo
enquadrados em outras categorias “técnicas”, como migração econômica ou migração laboral.
Sobre esse ponto, é importante enfatizar que os sujeitos não são sempre e em qualquer situação
posicionados de um lado ou do outro lado do binário autologia/genealogia, transitando entre
distintos enquadramentos. Entretanto, independentemente do que for dito por Dominique ou
Jana nesse contexto normativo, a apreensão das suas palavras e das suas práticas dentro de uma
determinada matriz discursiva, seja ela autológica ou genealógica, já está posta, considerando
a imensa malha de conhecimento produzido e reproduzido na justificação técnica e compassiva
de determinados perfis como passíveis de proteção.
Povinelli (2006) chama a atenção também para algo que ela identifica como uma
“artimanha do reconhecimento”, um processo que oculta as reivindicações dos sujeitos. Um
regime de reconhecimento demanda um regime de determinação genealógica como condição
de “autenticidade”. Coloca-se, então, a necessidade de apresentação de um determinado
conhecimento e uma atitude específica perante uma situação com o intuito de ser classificado
como “sujeito tradicional” e, eu adicionaria, como um perfil: um “verdadeiro refugiado”. Nesse
sentido, para que os relatos das solicitantes sejam efetivos é necessário que acenem às narrativas
genealógicas que as localizam como o oposto da autonomia e da liberdade. Assim é que
Dominique, localizada por esses discursos em um Coração das Trevas, deve, com seus relatos,
autorizar e produzir essa localização, ocultando das suas motivações tudo aquilo o que a afasta
dessas narrativas. Ocultando também o desejo de “conhecer coisas novas”, de “ver o mundo” e
de crescer profissionalmente. Para obter o reconhecimento, Dominique deve camuflar tudo o
que poderia, porventura, aproximá-la do desejo, do querer, da autonomia e da liberdade. Deve
posicionar-se como aquela que não teve outra opção senão fugir e produzir uma “origem” como
genealogia, “tradição” ou herança. É posicionando Dominique nessas imaginações
genealógicas que determinados sujeitos se fazem autológicos, reservando para si as práticas de
amor, solidariedade, humanitarismo e racionalidade técnico-compassiva.
A caracterização da RDC como uma “nação de estupros” conforma o seu contexto,
a sua paisagem e os seus sujeitos vitimados/algozes. Um contexto selvagem marcado pela
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violência sexual, que indica também a importância do gênero como uma linguagem central nos
relatos sobre, de um lado, violência, atraso, tradição e, de outro, liberdade, vontade, desejo e
amor. Operação discursiva central na incorporação de sujeitos a uma nação que se enxerga e
busca se afirmar como o oposto dessas paisagens. Que busca incorporar diferencialmente os
sujeitos como suas alteridades racializadas, segundo projetos que reiteram e naturalizam o seu
pertencimento ao léxico da violência.
Enquanto a intenção deste capítulo foi mostrar como diferentes mundos, populações
e perfis são construídos, assim como as condições de circulação desses discursos e os seus
efeitos de estabilização, no próximo capítulo analiso de que maneira esses mesmos relatos estão
sendo apropriados não apenas por intervenções militar-humanitárias, mas também por projetos
de “integração” que orbitam em torno dos desejos liberais de levar autonomia, empoderamento
e amor a sujeitos que, presumivelmente, não disporiam dessas qualidades.
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CAPÍTULO 7

Empoderando refugiadas: a produção de subjetividades liberais entre a intimidade e o
governo

Fazia uma fria e cinzenta manhã de agosto e mais de cem pessoas se acomodavam,
agitadas, em uma das salas de cinema do Itaú Cultural, no centro de São Paulo. O objetivo era
acompanhar o encerramento da segunda edição de um projeto destinado ao empoderamento de
mulheres refugiadas. Cada um dos inscritos recebeu um crachá que levava impresso o seu nome
e o da organização ou empresa que representava. Os convidados eram funcionários de ONGs,
agências da ONU, empresas privadas e jornalistas. O sucesso do evento era evidente pelo
tamanho da fila de pessoas sem inscrição que, tremendo de frio, aguardavam do lado de fora
por uma chance de entrar.
Encabeçado pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU91, juntamente com o
ACNUR e com a ONU Mulheres, o projeto contava ainda com a parceria da Caritas
Arquidiocesana e do PARR – Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados92. Cinco
empresas privadas de grande porte também participaram das atividades. O objetivo institucional
era promover a empregabilidade de refugiadas por meio da “sensibilização” do setor privado,
além da promoção de atividades de formação profissional e de aconselhamento sobre direitos,
planejamento profissional e empreendedorismo. As solicitantes de refúgio ficaram de fora das
atividades, como era usual nos programas financiados pelo ACNUR, participando apenas
pessoas que tiveram o refúgio concedido pelo CONARE.
De pé, assisti ao início das falas institucionais: “O Pacto Global da ONU é a maior
iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo e tem a obrigação de influenciar as
empresas sobre a questão dos refugiados, no momento em que vivemos a maior crise
humanitária da história”, afirmou o Secretário Executivo do Pacto. A representante do ACNUR
completou: “Precisa olhar para estas mulheres não como vítimas, mas como pessoas que podem
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O Pacto Global da ONU, segundo informações da sua página institucional, envolve o setor empresarial em ações
de “cidadania” e “responsabilidade social”, buscando alinhar as práticas empresariais aos “valores fundamentais e
internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção”. Os projetos são efetivados através de parcerias entre as agências internacionais, ONGs, empresas e
sindicatos (UN, 2021).
92
O PARR tem o objetivo de promover a “inserção laboral” de refugiados, disponibilizando uma plataforma com
vagas de emprego especificamente para esse público (PARR, 2021).
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contribuir para o crescimento das empresas com seu talento, sonhos, tradições e riqueza
cultural”. Outra representante, dessa vez da ONU Mulheres, arrematou: “O empreendedorismo
é uma alternativa para as mulheres refugiadas e uma excelente oportunidade para as empresas
comprometidas com essa causa”.
Neste capítulo, analiso a produção de relatos sobre violência e liberdade em projetos
voltados à “integração” e à “empregabilidade” de mulheres refugiadas – categoria alvo de
inúmeras ações coordenadas por agências internacionais e organizações humanitárias na cidade
de São Paulo nos últimos anos. Intervenções implementadas a partir da localização de suas
beneficiárias dentre os sujeitos vitimados pela “violência de gênero”, pela “tradição” ou pela
“vulnerabilidade”. Aponto que esses projetos se voltam à produção de subjetividades liberais
como um horizonte normativo, atuando segundo concepções determinadas sobre a violência e
a opressão de gênero por meio da instrumentalização de categorias como empoderamento e
autonomia. Categorias alocadas, por sua vez, em sujeitos autológicos e livres (POVINELLI,
2006). Prossigo chamando a atenção, assim, para os relatos e imaginações que distribuem
determinadas populações e territórios entre “livres” e “tradicionais”, perguntando como gênero,
raça, classe, nacionalidade e “localização social” atravessam as narrativas sobre dor,
sofrimento, vitimização e violência, fundamentais na produção das fronteiras territoriais e
morais que regulam os trânsitos.
Argumento que, a despeito dos ganhos observados, em especial relacionados ao
alargamento das relações interpessoais e profissionais nas práticas de sociabilidade
proporcionadas pelas atividades desenvolvidas nos projetos, estes estão ancorados no
pressuposto de oferecer um horizonte de liberdade para pessoas refugiadas consideradas como
alteridades “tradicionais”, “sem poder” e vitimadas em suas liberdades políticas, nas relações
familiares e de intimidade. Concepções que desconsideram as experiências e habilidades
particulares adquiridas em suas práticas profissionais e ativistas, reservando às beneficiárias,
de um lado, postos de trabalho desvalorizados e descolados de suas realidades e histórias de
vida e, de outro, soluções de empoderamento e autonomia que não correspondem às suas
ambições e projetos.
A reflexão que proponho neste capítulo aponta para a importância da consideração
das imbricações entre intimidade e governo nas análises sobre mobilidades, assim como as
assimetrias que perpassam essas relações, como já feito por pesquisadoras como Adriana
Piscitelli (2008b, 2008d, 2011, 2013a), Natália Padovani (2015, 2016, 2018), Elizabeth
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Povinelli (2006), Elizabeth Bernstein (2010) e Ana Paula Luna Sales (2018). Destaco essas
imbricações, entretanto, no contexto do que é chamado, em distintas pesquisas e âmbitos de
governo, de “processos de integração” (SEYFERTH, 2000) de migrantes e refugiadas.
Descrevo, nas próximas páginas, algumas das técnicas de subjetivação e de
sensibilização no contato entre agentes de governo e as migrantes e refugiadas cujas vidas tais
agentes buscavam afetar. Entendo essas interações como relações de poder ancoradas em
tecnologias de gênero (LAURETIS, 1994) que servem a discursos de verdade sobre o feminino,
o masculino e a concepções “modernas” ou “tradicionais” sobre as relações familiares e
afetivas. Aponto que, nos dois projetos que apresento neste capítulo, as noções de
“vulnerabilidade” e de uma “falta de poder”, operam, por um lado, como um canal privilegiado
de acesso a bens e direitos e, por outro, como um dispositivo disciplinar e docilizador no
governo de populações e territórios (FOUCAULT, 1984). Analiso essas práticas em seus efeitos
de territorialização da violência, de atribuição cultural e de pedagogia afetiva, profundamente
implicados em projetos liberais contemporâneos que dialogam intimamente com noções caras
a alguns setores dos feminismos.
7.1. “Bancando” as diferenças
Voltando à cerimônia de encerramento do projeto que buscava empoderar
refugiadas, dados apresentados no evento indicavam que, na soma das duas edições realizadas
até então, participaram 80 mulheres, dentre as quais 21 haviam sido contratadas por diferentes
empresas e outras, em número não especificado, conseguiram dar início aos seus próprios
negócios93. Ao todo, 40 refugiadas receberam aconselhamento profissional individualizado por
meio de sessões de coaching oferecidas pelas empresas parceiras94. Dentre as participantes do
projeto, apenas dez compareceram ao evento naquela manhã. Vestidas com elegância, elas
estavam sentadas nas primeiras fileiras do cinema. Notei que eram as mesmas “vozes públicas”
(FRANÇA, 2017) apresentadas pelo ACNUR com frequência em distintos eventos e produções
audiovisuais, capazes de fornecer “timbre e carne” (FRANÇA, 2017) à categoria do refúgio.

93

O projeto concluiu recentemente a sua 5ª edição, de que participaram refugiadas e migrantes provenientes da
Venezuela vivendo em abrigos temporários na cidade de Boa Vista, em Roraima.
94
É importante colocar esses números em perspectiva já que, segundo dados do CONARE, havia,
aproximadamente, 8.400 refugiados reconhecidos no Brasil no ano de 2016. Desse total, 29,3%, ou seja, quase
2.500, eram mulheres.
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Algumas delas tiveram as suas histórias contadas nos 23 minutos do videodocumentário
produzido no âmbito do projeto e exibido naquele dia95.
Ao apagar das luzes, surgiu uma tela preta apresentando o projeto e seus objetivos.
Em seguida, cenas do cotidiano das participantes. Elas levantavam das suas camas, lavavam
seus rostos e tomavam café da manhã. Desciam lances de escada, saindo de suas casas. A
câmera percorria paredes descascadas, portões enferrujados e muros grafitados enquanto
acompanhávamos seus passos através de cenários urbanos. Às imagens do cotidiano de cada
uma, intercalavam-se as falas dos representantes das empresas sobre as vantagens da
contratação de refugiadas e os depoimentos das participantes, que expunham as dificuldades
enfrentadas desde que chegaram ao país, suas qualificações profissionais, ambições e, em
alguns casos, sua gratidão por terem sido agraciadas com uma vaga de emprego.
Uma moça com os cabelos presos em uma touca, vestindo luvas verdes e uniforme
azul apareceu limpando um espelho que refletia sua imagem. Ela parecia estar em um banheiro.
Quando a câmera se aproximou, vimos que seu uniforme trazia a logo de uma das empresas
parceiras do projeto. A moça dizia que tinha ensino superior em Secretariado Administrativo.
Na próxima cena, um close em seu rosto, quando apareceram seu nome e nacionalidade: Luna.
República Democrática do Congo. “Esse serviço não me incomoda porque gosto muito de
trabalhar”. Em seguida, imagens do ambiente da empresa sendo limpo por Luna acompanhavam
sua fala: “eu nunca trabalhei em uma empresa como essa, mas a [supervisora] me ensinou tudo”.
A narrativa do filme era direcionada não apenas ao público geral, mas aos
empresários, ao grupo de possíveis contratantes daquela mão de obra. Na cena seguinte, o
“Gerente de Diversidade” da empresa que contratou Luna dava o seu depoimento: “Quanto
mais diverso for um time, mais inovador ele pode ser, e a diversidade também esconde atrás
dela um retorno de investimento muito grande (...) Então isso não é só uma coisa bonitinha.
Acho que faz parte de um negócio também”. A fala do gerente buscava afastar a ideia de que
contratar refugiadas consistia em uma espécie de caridade, “uma coisa bonitinha”. Para as
empresas, as contratações eram “um negócio”, um investimento impulsionado por algo que os
depoimentos identificavam, por vezes, como “diversidade”, e por outras, como “diferença”. Por
95

Em conversa informal, uma das participantes contou-me que o convite para participar do projeto foi feito a ela
através da Caritas e do PARR. Não é raro que o recrutamento de refugiadas para os mais distintos eventos,
pesquisas ou reportagens seja intermediado pela Caritas, que seleciona pessoas as quais a própria organização
supõe serem mais abertas à conversa com pesquisadores e à aparição pública. Além disso, são fatores importantes
desses convites a percepção de que determinadas refugiadas falam melhor o português ou, como aponta Ángela
Facundo (2014), aquelas que são tidas como casos de integração exitosa.
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outro lado, na fala de Luna, transparecia, em certa medida, um sentimento de gratidão um tanto
ambíguo. Se, por um lado, ela se dizia feliz com a conquista do emprego, a escolha de suas
palavras: “esse serviço não me incomoda”, revelava uma ponta de decepção pela alocação em
um trabalho que não aproveitava sua formação prévia.
Na cena seguinte, a dona de um renomado restaurante, conhecida nacionalmente e
transformada em celebridade por sua participação em um reality show de culinária, apontava
as vantagens da contratação de refugiadas. Falava em uma “diversidade cultural” presente em
“cidades cosmopolitas” como Nova York e Paris e sobre os ganhos que o contato com “outras
culturas” traria para essas localidades. Segundo a empresária, a contratação de Odara, refugiada
que então exercia a função de garçonete em seu restaurante, decorria da sua qualificação e
preparo: “Eu não fiz ‘beneficência’. Eu contratei uma pessoa que tem talento para fazer um
trabalho e que, por acaso, é mulher, negra e refugiada”. Prosseguiu com elogios a Odara,
enfatizando as vantagens da valorização das “diferenças”: “A Odara fala perfeito o francês, ela
é linda, ela tem um olhar lindo. Ela é diferente e eu super banco as diferenças”.
Nas falas do gerente e da empresária, categorias como “investimento” e “negócios”
contrapunham-se a outras como “caridade” e “ajuda”. Quando afirmavam que não fizeram
“beneficência” ou que o ato de contratar refugiadas não era apenas “uma coisa bonitinha”,
ambos buscavam deslocar suas ações da filantropia, da caridade que, supunha-se, perpassava a
relação daquelas mulheres com as instituições e práticas do humanitarismo em distintos níveis.
A maior vantagem da contratação de refugiadas era a garantia da “diversidade” que
proporcionariam às empresas. Os contratantes faziam, assim, a defesa de um modelo de
negócios em que a refugiada era apresentada como uma “diferença” lucrativa.
Avtar Brah (2006), em sua análise sobre os limites e fronteiras da “diferença”,
aponta a importância de que consideremos, em nossas reflexões, quem está autorizado a definir
essa “diferença” e, ainda, como diferentes categorias de mulheres são representadas dentro
desses discursos. A autora faz a importante observação de que a diferença não é sempre um
marcador de opressão, sendo importante olhar para como os discursos sobre ela estão sendo
contestados, reproduzidos ou ressignificados. Brah chama a atenção também para a centralidade
da análise sobre a naturalização dessa diferença e sobre os “campos de significação” que estão
em jogo nesses processos. Nessa produção, é preciso olhar para a articulação entre regimes de
poder em que gênero, classe e raça são estruturalmente e cotidianamente relevantes. Um dos
modos de categorizar a diferença, enfatizado por Brah, trata-se de produzi-la “como relação
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social” (2006, p.362). Essa categorização se refere à forma como a diferença é constituída em
“relações sistemáticas através de discursos econômicos, culturais e políticos e práticas
institucionais” (idem., p. 362).
Brah chama de “etnicismo” a definição da experiência de grupos racializados em
termos “culturais”, apontando que esses discursos impõem noções de “necessidade cultural
comum” a grupos heterogêneos e que apresentam interesses diversos. Essas narrativas
desconsiderariam também a relação entre a “diferença” e as relações de poder. Pensando nessa
produção contingente de “diferenças” pelos discursos do empresariado e das agências
internacionais, observo que as falas dos empresários aproximavam-se da declaração da
representante do ACNUR ao início do evento, quando esta rogava que olhássemos “essas
mulheres”, não através das lentes da vitimização, mas considerando o seu talento, tradição e
cultura. Que as olhássemos segundo as suas capacidades e possíveis contribuições econômicas.
Mais que um processo de reconhecimento e valorização de “diferenças”, no entanto,
o projeto consistia em uma ferramenta de produção de subjetividades em que a refugiada
materializava uma alteridade racializada, empobrecida e atravessada por atributos relacionados
às imaginações sobre um “outro cultural”, exótico e tradicional, cuja valorização apenas era
possível a partir de seus atributos de “diferença” ou enquanto “diversidade”. Nesse sentido, era
através da produção de alteridades definidas pela “tradição cultural” que as narrativas
veiculadas no âmbito do projeto, em suas tecnologias de subjetivação, produziam as mulheres
refugiadas como sujeitos “tradicionais” a que seriam dedicadas pedagogias específicas.
As declarações dos representantes das agências internacionais e dos empresários
referiam-se a mais do que apenas noções sobre trabalho, diversidade, empreendedorismo e
responsabilidade social. Os “ganhos” do empresariado eram um passo em direção ao que de
fato se almejava para as mulheres refugiadas, à finalidade dessas ações: o seu empoderamento,
autonomia e liberdade. À sua libertação da força da “cultura” e da genealogia (POVINELLI,
2006), como definida no capítulo anterior, por meio da sua inserção no mercado de trabalho,
em ocupações de baixa remuneração e, tão importante quanto, da sua inserção em relações
afetivo-familiares mais “livres”.

7.2. Os sentidos do empoderamento
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A linguagem do empoderamento ganhou proeminência, em grande medida, nos
movimentos feministas. Trata-se, não obstante, de um conceito polissêmico, absorvido e
ressignificado em distintos projetos. Cecília Sardenberg (2008) alerta para uma certa
desconfiança com relação ao termo da parte de feministas latino-americanas, considerando a
sua apropriação pelos projetos de “desenvolvimento” encabeçados por agências e organizações
internacionais. Sardenberg identifica duas abordagens principais na conceitualização do
empoderamento. O primeiro, o denominado “empoderamento liberal”, aciona o conceito como
um instrumento do desenvolvimento em sentido amplo. Em consonância com ideais liberais,
esses projetos miram o crescimento pessoal e a ação racional dos atores com base em seus
interesses individuais. Se trata de uma compreensão que, segundo Sardenberg, despolitiza,
tirando o “poder” da equação (SARDENBERG, 2008, p. 19). O foco dessas ações recai nas
“técnicas” e nas práticas instrumentais que podem ser ensinadas no sentido de alcançar esse
empoderamento, a partir de cursos e treinamentos, por exemplo.
Já a segunda noção trabalhada por Sardenberg (2008) é a do “empoderamento
liberatório”, em que as relações de poder são o aspecto central, levando-se em consideração os
processos através dos quais é possível às mulheres obterem autonomia e autodeterminação.
Nessa perspectiva, o primordial seria a organização para a ação coletiva das mulheres, sem
desprezar, contudo, o empoderamento em nível pessoal. Um processo de mudança que não
começaria de maneira espontânea, devendo ser “induzido”. Sardenberg aponta também que a
categoria empoderamento passa a ser utilizada pelas feministas em meados da década de 1980,
com a noção de que esse empoderamento não poderia ser alcançado através de programas que
mirassem apenas as desigualdades de gênero, sendo importante incluir raça, classe e localização
social, além das inequidades entre “Norte” e “Sul Global”. Sardenberg assinala a “apropriação”
do termo pelos atores e instituições que miravam o “desenvolvimento”. Assim, transportada ao
marco liberal, a noção perde seu sentido transformativo, servindo mesmo, em determinados
contextos, como um instrumento de legitimação das práticas correntes das organizações. Nesse
sentido, Sardenberg salienta que, apesar de haver surgido no pensamento feminista como uma
crítica às noções liberais do poder, o conceito apropriado pelo discurso do desenvolvimento
passa a legitimar práticas que têm pouca relação com o conceito desenvolvido pelas feministas
“do Sul”.
É nesse sentido que, em sua roupagem liberal, o conceito foi tomando forma e
adquirindo sentidos contextuais em projetos voltados a sujeitos “vulneráveis”. Não obstante a
consideração dos modelos ideais a que se refere Sardenberg (2008), aponto que as práticas dos
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projetos que descrevo neste capítulo combinam distintas versões e visões sobre o
empoderamento das beneficiárias, ressignificando noções como autonomia e liberdade.
A existência de um projeto cujo principal objetivo é o empoderamento de mulheres
refugiadas evidencia a importância da construção dessa última categoria como um elemento
central nas atividades das agências internacionais, assim como indica a produção particular
dessas mulheres como sujeitos de direitos no marco do sistema ONU de proteção a refugiados.
É nessa direção que se consolida um conjunto de guias e diretrizes relativos a gênero no âmbito
do regime internacional do refúgio. Entre eles, destacam-se os Guidelines on the Protection of
Refugee Women (UNHCR, 1991), o Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on
Prevention and Response (UNHCR, 1995), o Position Paper on Gender-Related Persecution,
(UNHCR, 2000) , além das Diretrizes sobre proteção internacional n° 1 sobre “perseguição
baseada no gênero” (UNHCR, 2002a) e nº 2 relativa a “pertencimento a um grupo social
específico” (UNHCR, 2002b). Nessa trama documental, são sedimentadas determinadas noções
sobre gênero as quais, inseridas em disputas conceituais e políticas mais amplas, incidem nos
programas e nas políticas de refúgio no contexto brasileiro.
Destinada ao direcionamento das ações de funcionários e agentes que trabalham
com a temática do refúgio, a publicação UNHCR Handbook for the Protection of Women and
Girls (UNHCR, 2008), descreve o que considera serem os maiores desafios à proteção de
mulheres e meninas em situação de refúgio, assim como aponta caminhos para possíveis
soluções. O guia afirma que a proteção de mulheres e meninas é uma “prioridade
organizacional” para o ACNUR, e que para garanti-la é necessário entender os desafios
enfrentados por elas, relacionados a seu “gênero, papéis e posição na sociedade” (p.5). O texto
indica que as violações de direitos sofridas pelas mulheres decorrem das inequidades de gênero
entre homens e mulheres, comuns à “maioria das sociedades” (p.6), consistindo, por sua vez,
em violações de direitos humanos.
A mesma publicação coloca como alguns dos “desafios para a igualdade de gênero”
os “valores comunitários tradicionais” e o “relativismo cultural”. Aponta que determinados
“valores”, incluindo práticas e tradições religiosas, poderiam facilitar a ocorrência de
“desigualdades” e da “violência de gênero”. Esses “valores comunitários tradicionais”
poderiam levar ainda os membros da “comunidade” em questão a desafiar a “universalidade
dos direitos humanos, alegando que a cultura e a tradição locais devem ter precedência”. A
publicação afirma ainda que “o relativismo cultural é o maior desafio para garantir os direitos
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de mulheres e meninas e o maior obstáculo para eliminar práticas tradicionais nocivas”
(UNHCR, 2008, p. 29).
O direcionamento das políticas do sistema ONU, no que se refere aos “obstáculos”
citados, é de que todas as suas agências desenvolvam projetos e ações relativas a gênero. Essas
ações devem ter como objetivo o empoderamento das mulheres, tido como condição para a
igualdade de gênero. O guia de 2008 descreve o empoderamento como um processo de suporte
e de fornecimento de ferramentas para que mulheres e meninas possam:
Analisar sua situação por uma perspectiva de idade, gênero e diversidade, acessar
informações sobre seus direitos, definir suas próprias prioridades, agir como elas
considerem apropriado para enfrentar desigualdades e perceber suas capacidades e
habilidades completas, para que possam atingir um nível de controle sobre seu próprio
meio ambiente e meios de subsistência (UNHCR, 2008, p.13).

O empoderamento implica, portanto, no que se refere às orientações das agências
internacionais, no conhecimento e no acesso a informações sobre direitos, de maneira a
subsidiar uma análise da situação pessoal e uma capacidade de ação para o enfrentamento às
desigualdades. Trata-se de uma capacidade a ser aprendida e desenvolvida. Um processo a ser
ensinado segundo determinadas concepções do direito internacional e facilitado pela parceria
com agentes interessados, sejam eles organizações não-governamentais, Estados ou empresas.
Tem, portanto, e como venho argumentando, um caráter pedagógico.
A orientação trazida nos Guidelines on the Protection of Refugee Women (UNHCR,
1991), enfatiza ainda a importância de considerar as mulheres refugiadas como detentoras de
direitos ao invés de recipientes da ajuda humanitária. As diretrizes, emitidas com o intuito de
serem uma ferramenta para conscientizar os funcionários do ACNUR e parceiros sobre os
problemas particulares de proteção enfrentados pelas refugiadas, apresentam em seu texto a
concepção de que a “assistência” afeta a proteção a essas mulheres, enfatizando a necessidade
de que participem na tomada de decisões e nos processos de planejamento das ações.
Essas diretrizes indicam alguns dos sentidos do empoderamento trabalhados no
projeto. Suas ações se inserem nessa narrativa documental e conceitual considerando,
entretanto, as especificidades do país como receptor de pessoas em refúgio e o seu
posicionamento no cenário transnacional. Aqui se produzem e atualizam novos sentidos para o
empoderamento. São atualizadas também narrativas sobre “dependência econômica” e
“desigualdade de gênero”. O empoderamento das mulheres, no contexto do projeto, estaria
condicionado, primordialmente, à inserção no mercado de trabalho, tendo duas finalidades
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principais: autonomia frente ao chamado “assistencialismo” e independência no que se refere
às relações afetivo-familiares.
A primeira finalidade refere-se à libertação das relações de ajuda e da assistência
das organizações humanitárias, em específico as religiosas. Indica-se a importância de tirar as
ações da chave da caridade, enfatizando o retorno econômico da contratação de refugiadas e os
benefícios da presença da “diversidade” nas empresas, mas também que as refugiadas aprendam
determinados valores tidos como importantes para a inserção nesse mercado. O objetivo é que
essas mulheres possam adquirir autonomia, ou seja, governar-se por seus próprios meios e fugir
da “dependência” das ONGs, abrigos para migrantes e demais instituições humanitárias –
“dependência”

considerada

uma

das

principais

responsáveis

pela

situação

de

“institucionalização” dessas populações. Como já observado na primeira parte desta tese,
mesmo entre os funcionários das organizações religiosas e abrigos para migrantes, é comum a
noção de que é necessário, no trabalho cotidiano desses aparelhos, incorporar práticas que
impeçam que as pessoas “pulem de abrigo em abrigo”, como escutei mais de uma vez de
funcionários dessas estruturas, com o objetivo de ensinar as refugiadas a “se virar” e a “cortar”
algo que era visto como uma dependência das organizações. A inserção das refugiadas no
mercado de trabalho, portanto, em posições fora da sua formação e em que auferem rendimentos
muito baixos, responderia a uma urgência no sentido de não “acostumá-las” à assistência
institucional.
Voltando ao documentário apresentado no evento de encerramento do programa, as
falas de Laura, operadora de caixa em uma loja de departamento, contratada no âmbito das
ações do projeto, ilustram essa ideia de autonomia. Para além da independência financeira, o
seu depoimento indica alguns dos efeitos das práticas de empoderamento frente às organizações
de assistência voltadas ao auxílio a refugiados. Sobre esse ponto, Laura dizia que: “É pesado,
porque tenho que pagar a minha faculdade, a casa é alugada. Tem as contas, tem que comprar
e trazer a comida pra casa. [...] Porque antes de trabalhar eram as pessoas que davam dinheiro,
a igreja e tudo, mas agora que eu estou independente, eu que tenho que pegar esse peso, essa
cruz pra minha família. Mas acredito que vai dar certo porque esse é o começo de uma nova
vida”.
Quando fala em carregar um “peso” e uma “cruz” Laura se refere à
responsabilidade, então assumida quase que exclusivamente por ela, pelo sustento da sua
família, considerando que não podia mais contar com a ajuda das “pessoas que davam dinheiro”
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e com a “igreja”. Laura admite que “é pesado” assumir sozinha as consequências dessa
independência. A “cruz” de Laura e o gosto pelo trabalho de Luna são elementos tomados como
exemplos de sacrifícios que compensam, mas também como exemplos do ganho “social” e
“empresarial” da contratação de refugiadas. Não obstante, “é o começo de uma nova vida”, em
que Laura haverá de colher, no futuro, os resultados desse sacrifício, com esforço individual e
sem ajuda das “pessoas que davam dinheiro”.
Ao refletir sobre os sentidos do empoderamento em projetos voltados aos “pobres”
no contexto norte-americano, Barbara Cruikshank (1999) analisa as práticas de subjetivação
voltadas ao autogoverno como “tecnologias de cidadania” (p.67). A autora chama a atenção
para o objetivo desses projetos e sua intenção de suprir distintas “faltas” em seus beneficiários,
seja falta de poder, de autoestima ou de consciência política. Cruikshank (1999) observa que
essas tecnologias operam segundo uma racionalidade de governo que se aproxima até certo
ponto das ações filantrópicas, na medida em que buscam “ajudar as pessoas a se ajudarem”
(p.4). Isso permite pensar nas categorias “caridade” e “empoderamento” citadas pelos
entrevistados no documentário, não como opostos, mas como práticas contíguas. Se, em um
primeiro momento, admite-se que a ajuda de instituições religiosas, abrigos e organizações para
migrantes é necessária para que as refugiadas busquem se reerguer, essas práticas determinam
os limites dessa ajuda à situação de “institucionalização”, ou seja, à dependência contínua da
assistência.
O objetivo das ações de empoderamento é incidir sobre os interesses e desejos dos
sujeitos de maneira a conduzir suas ações para fins apropriados, não apenas regulando, mas
produzindo subjetividades políticas. Cruikshank (1999) reflete sobre a produção dessas
subjetividades cidadãs no contexto da guerra à pobreza nos Estados Unidos, analisando a
transformação do “pobre” em um grupo com problemas, interesses e necessidades
compartilhadas, a serem sanadas por meio de programas governamentais. A autora aponta que
esses programas produzem subjetividades com base em relatos sobre a sua sujeição. O que
Cruikshank está afirmando é que o sujeito “sem poder” não existe anteriormente à
implementação dessas tecnologias de cidadania. Ele é, portanto, o objeto e o efeito da vontade
de empoderar. Inspirada por essa discussão, aponto que a noção de que há uma mulher
refugiada à qual falta poder, autonomia ou liberdade, pronta a ser empoderada, está sendo
produzida pelas mesmas técnicas de subjetivação que buscam alcançar esse empoderamento.
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Cruikshank (1999) aponta, ainda, que esses projetos buscam distribuir “poder”, e
não necessariamente fazem parte dos seus objetivos distribuir dinheiro, bens ou empregos. A
presunção, portanto, é de que as dificuldades por que passam as pessoas, a pobreza, o
desemprego e a desvalorização de suas qualidades, têm como causa última a sua falta de
“poder”, e não as ações e omissões do poder público ou das agências e organizações
responsáveis pela administração cotidiana das suas vidas, nem mesmo o racismo, a xenofobia
ou outros processos de desigualdade.
No que se refere ao programa que venho descrevendo, aponto que suas ações
produzem as mulheres refugiadas como um grupo coeso, que compartilha interesses e
problemas. Suas práticas e ações orbitam em torno do refúgio, mais do que de outras categorias
ou identificações de classe, de raça ou sociais. Falar sobre as vidas das mulheres refugiadas,
assim, passa por constitui-las como um grupo a partir da definição das suas características e
desejos, ou, considerando as falas dos empresários e funcionários das agências, a partir de suas
“diferenças”. Produzir esse grupo passa por dizer o que falta a essas mulheres, além de como
conseguir o que desejam por si mesmas, sem a ajuda de igrejas, organizações ou mesmo do
Estado. O objetivo é que, em algum momento, a partir dessas pedagogias, o governo se
transforme em “autogoverno” (CRUIKSHANK, 1999, p.9).
Inspirada por essas reflexões, aponto que essa vontade de empoderar é uma
estratégia de busca por soluções para problemas políticos e sociais no (auto)governo da vida
cotidiana. O empoderamento preconizado nesses projetos relaciona a autonomia à capacidade
individual. A primazia da inserção no mercado de trabalho e no empreendedorismo é tida como
a solução para problemas não apenas financeiros, mas também de autoestima dessas mulheres,
aludindo ao que Foucault (2004) chamava “tecnologias de si”, em que, a partir de tecnologias
políticas no âmbito do indivíduo, passamos a nos reconhecer enquanto sociedade ou mesmo
como parte de um Estado ou nação. Tecnologias que prometem liberdade trazendo à
consciência os desafios à autonomia pessoal e submetendo-os à transformação racional. Assim,
alcançar a autonomia e a liberdade passa a ser parte não de uma mudança social mais ampla,
mas de um trabalho que diz respeito às realidades subjetivas de cada uma. Nesse sentido, os
projetos de empoderamento são mais do que ações pontuais voltadas para a empregabilidade
ou capacitação para o mercado de trabalho, mas modos de governo que atuam em distintos
níveis. Seja nas escolhas sobre onde viver, em que trabalhar, que língua falar, como se
relacionar afetivamente, como também sobre a maneira mais adequada de alcançar o que se
deseja.
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As mulheres refugiadas estão tendo suas subjetividades produzidas nesses projetos
como uma diferença que deve ser incorporada ou integrada à nação de maneiras muito
particulares, além de inseridas em uma localização de classe, raça e gênero que as aproxima de
territórios e populações a que serão destinadas distintas margens. A elas é também atribuída
uma cultura particular, caracterizada negativamente, por vezes pela falta e por vezes pelo
excesso (FERNANDES, 2020b). Assim, os sentidos do empoderamento nesses projetos passam
por ensinar o lugar de cada uma e o que é necessário ou suficiente para chegar a esse lugar. É
no governo, ou melhor dizendo, no autogoverno das relações cotidianas, que o empoderamento
poderá se tornar uma realidade, a partir de pedagogias que se voltam não apenas à inserção das
refugiadas no mercado de trabalho, mas também ao governo das suas relações de intimidade e
afeto, que abordo em seguida.
7.3. “Eu estou free”: relatos sobre intimidade e independência

Uma segunda finalidade das ações de empoderamento ambiciona independência
como uma condição de libertação no que se refere ao posicionamento dessas mulheres nas
famílias e nos seus relacionamentos afetivos, o que evidencia o objetivo de incidir nas relações
de gênero vigentes no âmbito familiar e na divisão do trabalho. Nesse sentido, o projeto objetiva
que as refugiadas saiam de situações de subordinação: empecilhos para a equidade de gênero
nas relações conjugais. As narrativas apontam para uma necessidade de mudança nos arranjos
familiares e afetivos, considerando a suposta prevalência de relações de gênero mais igualitárias
no Brasil, se comparado a seus países de origem.
Odara, contratada pelo restaurante da empresária/celebridade, via a independência
como a possibilidade de “mandar na própria vida”, apontando que “No Brasil é diferente. Aqui
a mulher trabalha e o homem trabalha. (...) Porque quando alguém se sente independente é
muito bom, consegue mandar na própria vida, do seu jeito”. Em outro momento do
documentário, uma congolesa também contratada enfatizava que “O trabalho significa muito
pra mulher. Tem que ser também independente do marido”. Outra participante, colombiana,
contava como seu marido “estava acostumado a ser chefe, era empresário” e como, após chegar
ao Brasil, desempregado, enquanto a esposa havia acabado de arrumar um emprego,
acostumou-se a “ajudar com as tarefas do lar, cuidar das filhas”. Os depoimentos versam sobre
a passagem de uma vida de amarras para uma vida de autonomia. O enredo retrata um caminho,
uma linha reta que entrelaça perseguição, proteção, acolhimento e, por fim, liberdade.
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Mas as noções de empoderamento e de independência nesses relatos estão
relacionadas também à nacionalidade e às concepções de gênero relativas às localizações
sociais e políticas ocupadas pelos países no cenário global. Nesse aspecto, elas têm relação não
apenas com a colocação profissional das mulheres nas sociedades de destino ou com o
fornecimento de ferramentas de libertação das relações de subordinação, mas também a uma
determinada visão dos organismos internacionais sobre as relações de gênero nos países tidos
como “emissores” de refugiados. Assim, “proteger” mulheres e meninas, no que se refere às
orientações as quais idealmente conduzirão o desenho dos projetos e as práticas das agências
internacionais, implica em resguardá-las de “valores comunitários”, de “práticas tradicionais
nocivas” e da “tradição local”, tidos como “os maiores desafios” para a garantia dos seus
direitos (UNHCR, 2008, p.28). Tradições, em alguns casos, materializadas em seus
companheiros, namorados e maridos enquanto representantes de um atraso cultural.
No depoimento de Samira, uma síria de 27 anos, casada e mãe de dois filhos, ela
desabafava sobre a exaustão que experimentava por conta do intenso trabalho que tinha
diariamente com o serviço doméstico e com os cuidados aos filhos. Samira foi agraciada com
a possibilidade de ter um acompanhamento do Facebook para impulsionar seu buffet de comida
árabe. Em seguida às imagens em que aparecia cozinhando e brincando com as crianças, ela era
mostrada na frente de um computador, no moderno escritório do Facebook em São Paulo,
acompanhada de uma funcionária da empresa. A funcionária, que ensinava Samira a
impulsionar seu negócio através da plataforma da rede social, enfatizava o seu envolvimento
pessoal com a “causa” e sua identificação com ela, enquanto mulher e mãe: “Quando eu soube
que o Facebook estaria trabalhando numa iniciativa de empoderar refugiadas e soube da história
da Samira eu me identifiquei com a história dela, porque eu também tive um momento na minha
vida com uma filha pequena, onde eu estava dependendo do meu negócio pra ter o meu
sucesso”. A funcionária se identificava com a história de Samira, posicionando a sua própria
experiência como exemplar: Samira ou qualquer outra daquelas mulheres teriam a possibilidade
de se tornarem aquela funcionária no futuro. De serem mães e, ao mesmo tempo,
empreendedoras bem-sucedidas.
Durante seis semanas, todas as terças-feiras, Samira comparecia ao escritório da
empresa para trabalhar em sua página e receber dicas de como fazer seu empreendimento
crescer. A estratégia de marketing deu certo e ela foi convidada até a comparecer a um programa
de televisão de alcance nacional para contar novamente sua história de superação e fazer
propaganda do negócio. Em distintos eventos e seminários sobre refúgio e migrações que
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aconteciam na cidade naquele momento, Samira passou a ser responsável pela comida e pelos
serviços de catering, sendo sempre mencionada como um caso exemplar. O seu depoimento
relativo ao cansaço das tarefas domésticas, entretanto, fazia entrever que, não obstante o sucesso
de seu buffet, Samira permaneceu sendo a principal responsável pelas atividades de cuidado em
sua casa.
Nádia, outra síria, também apareceu no documentário contando um pouco da sua
experiência após chegar a São Paulo. A narrativa de Nádia destoava sobremaneira daquela
apresentada por Samira. Ela cuidava de seu próprio negócio na área farmacêutica na Síria,
enquanto em São Paulo permanecia desempregada e ocasionalmente vendendo comida como
uma maneira de sobreviver. Nádia descrevia suas tarefas cotidianas com um cansaço que
transparecia em sua voz, enfatizando que sua rotina diária era “acordar, buscar criança, levar
criança, dar comida pra criança, limpar a casa”. Nádia dizia ainda que gostaria de ter outra vida
e que na Síria era “Muito bom. Eu tinha minha farmácia. Eu trabalhava até as 3 horas e voltava
pra casa. (...) Essa vida é organização. Eu quero aqui também a mesma coisa”.
O valor do trabalho passado pelo roteiro do documentário enfatizava que exercer
atividades fora da área de formação original dessas mulheres, assim como a ocupação de vagas
consideradas de menor valorização econômica e social, fazia parte de um processo de transição,
considerado normal para pessoas que fugiram de uma situação limite e estão “recomeçando” –
palavra presente no título do filme. Elas deviam ser pacientes, disciplinadas e, ao mesmo tempo,
empreendedoras proativas. Alguns dos depoimentos, entretanto, indicavam a exaustão
vivenciada por mulheres que tinham que se esforçar ainda mais para dar conta de suas
atividades cotidianas.
**********
Ao final da cerimônia de encerramento e da exibição do filme, após um longo ritual
de entrega de buquês de flores para as refugiadas e uma extensa sessão de fotos para os
jornalistas, aquelas que participaram das ações foram convidadas para uma última atividade de
interação com os parceiros empresariais. Um farto brunch também foi oferecido a elas. Cada
uma recebeu cartões de apresentação profissionais, em que constavam seu nome e contato.
Cartões que deviam ser entregues aos empresários presentes. Eles avaliariam a possibilidade de
chamar as refugiadas para entrevista ou processo seletivo, em uma espécie de simulacro do que
seriam as relações de contratação no mercado de trabalho. Aquelas que entregassem ao menos
três cartões receberiam um “brinde surpresa” ao final do evento.

312

Encontrei Jana sentada em um banco ao fundo enquanto as outras buscavam
conversar e interagir. Naquele momento ela também tinha limitações motoras decorrentes da
sua gestação. Não podia ficar muito tempo de pé, o que a atrapalhava naquela atividade.
Aproximei-me e perguntei se ela pretendia entregar os cartões. Ela me olhou nos olhos e
sorrindo, respondeu: “não, eu não quero fazer limpeza”.
Sentada na plateia durante a cerimônia de encerramento do projeto, Jana não pôde
ver seu rosto na tela. Convidada a ser voz pública em diversos encontros e projetos relativos ao
refúgio na cidade, seus relatos sobre a sua situação, entretanto, eram bem diferentes daqueles
apresentados por Samira. Ultrapassando as demandas por condições dignas de vida
apresentadas pela maior parte dessas “vozes públicas”, Jana sempre fazia discursos muito
críticos e fortes sobre a conturbada situação política de seu país. Críticas pesadas à ação do
regime transnacional do refúgio e das agências humanitárias eram uma constante em suas falas,
em que se colocava, além de refugiada, como ex-funcionária desse regime. Jana não conseguiu
trabalho através do projeto e não teve sua história contada em qualquer das suas mídias.
No limite dos significados do empoderamento, Jana não era um caso modelo, por
desafiar em vários níveis os sentidos do que significava ser uma mulher empoderada. A voz
pública de Jana eram seus relatos políticos, que não se encaixavam bem no modelo proposto
pelas agências transnacionais como o ACNUR, organização alegadamente “apolítica” e
“humanitária”, como explicitado no Estatuto da organização (UNHCR, 1950). Liisa Malkki
(1995) fala em uma despolitização da categoria do refúgio como um dos efeitos da
administração humanitária a partir da produção da vítima: um sujeito universal posicionado em
uma “ordem nacional das coisas”. Um processo que dificultaria a percepção das pessoas
inscritas na categoria como atores históricos, tirando delas a autoridade sobre a construção de
suas próprias narrativas.
Assim, os relatos de Jana não cabiam nos moldes das narrativas pessoais
apresentadas no vídeo, de um falar sobre si dos depoimentos, os quais apelavam para a emoção
e apostavam nos efeitos da exposição dos sofrimentos e das histórias de busca pela sua
superação. Já a história de Samira parecia se aproximar mais dos valores acionados no contexto
do projeto: “Antes eu não podia sair de casa, eu não podia ter amigos, ele mexia no meu celular,
eu não podia ficar com meu dinheiro. Agora tudo pode. Eu saio, eu tenho amigas, ele não mexe
no meu celular, eu tenho meu dinheiro, eu trabalho. Tudo agora pode. Eu estou free (livre)”.
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Lila Abu-Lughod (2012), em diálogo com a discussão sobre agência trazida por
Saba Mahmood (2006) no contexto das mulheres muçulmanas inseridas nos movimentos de
devoção no Egito, aponta que “o desejo pela liberdade e liberação é um desejo historicamente
situado” (ABU-LUGHOD, 2012, p.464), sendo necessário, portanto, considerá-lo frente a
outros desejos e expectativas também localizadas contextualmente. Mahmood destaca a
importância de que a liberdade não seja naturalizada, nas análises, como um ideal social
universal. Enfatiza ainda que, na teoria política liberal, a autonomia é um princípio procedural,
e não uma característica ontológica dos sujeitos, devendo ser conquistada.
Sobre a produção discursiva de sujeitos “livres”, Laura Lowenkron (2015b) aponta
que as noções da autonomia da vontade e da “liberdade individual” vêm orientando tanto “a
regulação jurídica da sexualidade no contexto político transnacional”, ancorado no paradigma
dos direitos humanos, como também “as sensibilidades sociais e políticas em relação à
violência” (LOWENKRON, 2015b, p. 226). A autora afirma que esse sujeito não nasce
autônomo, entretanto, sendo necessário torná-lo autônomo, ou seja, ensiná-lo a “exercer
livremente a sua vontade” (ibid., p.231). A sua construção implicaria também na “constituição
de um sujeito moral”, “autodisciplinado”, de maneira que as normas, ao invés de se opor às
suas vontades, as constituiriam. Em diálogo com Saba Mahmood (2006), Lowenkron (2015a,
p.231) prossegue sua reflexão afirmando que o “paradoxo da subjetivação” moderna consiste
na produção de um sujeito liberal que “se constitui a partir de um processo de sujeição às normas
(ou normalização) que o definem como indivíduo livre e autônomo”, instituindo uma espécie
de liberdade normativa. É nesse sentido que os projetos liberais que analiso neste capítulo
apresentam uma determinada ideia de autonomia e de emancipação, a qual pressupõe também
uma sujeição a normas consolidadas nos regimes transnacionais do refúgio. Regimes que
valorizam uma noção de disciplina, de “começar de baixo”, de aprendizado de funções
correlatas ao que é esperado de uma mulher refugiada: que esta seja “independente”, ou seja,
que não dependa da assistência ou da caridade e que valorize o trabalho como parte inegociável
de suas relações afetivo-familiares.
A adequação a uma exigência moral (LOWENKRON, 2015b), no sentido não
apenas de corresponder a uma imagem específica do refúgio (FACUNDO, 2014), mas também
de almejar a autonomia nos moldes desenhados pelos projetos, parece ser um indicativo dos
casos de sucesso. É desse ideal que Samira, até certo ponto, se aproxima. É desse mesmo ideal
que Jana se afasta. É também com base nesses valores que a subordinação e a assimetria nas
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relações de gênero devem ser combatidas: enquanto obstáculos à noção de realização pessoal
promovida, essencialmente, pela inserção no mercado de trabalho.
As concepções sobre as relações e os afetos apresentadas pelo documentário do
projeto permitem que voltemos à reflexão de Elizabeth Povinelli (2006), já referida no capítulo
anterior. Na análise, a autora fala sobre os conceitos liberais e binários da “liberdade individual”
e do “constrangimento social”, e sobre como estes contribuem para as formas como a
intimidade é apreendida em distintos contextos. Povinelli aponta que o “casal íntimo” é um
ponto de inflexão entre, de um lado, os imaginários liberais econômico-políticos e, do outro,
das formas liberais de poder no mundo contemporâneo, isso porque os discursos de “autologia”
e de “genealogia”, definidos no capítulo anterior, pressupõem distintas intimidades. Esses
modos de intimidade são apresentados nos depoimentos do documentário como uma escolha
entre liberdade e constrangimento, permitindo que visualizemos o que Povinelli chama de
“evento íntimo” como um acontecimento privilegiado de produção de desigualdades.
Povinelli (2006) analisa a aproximação entre formas de amar e de viver a intimidade
e os modos de governança liberal, apontando que os depoimentos sobre liberdade e opressão
dão força ao liberalismo como horizonte normativo. É nesse sentido que os depoimentos
apresentados pelo documentário permitem que reflitamos sobre quais formas de dependência
íntima contam como liberdade e escolha e quais contam como constrangimento social
(POVINELLI, 2006, p. 3). Esses imaginários, sobre os quais me detive no capítulo anterior em
que abordei o contexto da produção de perfis de elegibilidade, direcionam também as ações dos
projetos das agências internacionais em seus desejos de levar autonomia e liberdade às distintas
vidas. Assim, os discursos sobre as origens e as destinações territoriais e geográficas da
liberdade individual são um aspecto central da legitimação e do poder liberal, na medida em
que alocam diferencialmente a liberdade entre as populações e territórios.
Essa discussão remete também à reflexão feita por Éric Fassin (FASSIN, 2010,
2012) no que se refere às chamadas “democracias sexuais” e à sua relação com os processos
de racialização. Fassin aponta que, aos sujeitos em deslocamento, são atribuídas determinadas
categorizações que os localizam em posições específicas no espectro das “democracias sexuais”
ou “democracias de gênero”. Fassin analisa em especial o contexto francês e sua retórica de
contenção de mobilidades, enfatizando o apoio de parcelas dos movimentos feministas e
LGBTI a projetos de restrição de trânsitos de migrantes na Europa. O autor enfatiza, por um
lado, a atribuição positiva da defesa dos direitos relativos a gênero e sexualidade e, por outro,
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o uso instrumental dessa defesa em favor de projetos racistas e islamofóbicos, como o que
acontece, desde o começo da década de 2000, nos Estados Unidos, em sua proclamada “guerra
ao terror”. Guerra justificada, em partes, como uma libertação das mulheres afegãs – uma
discussão já trazida, como apontado anteriormente, por Lila Abu-Lughod (2012) e outras
autoras feministas em suas análises sobre os projetos salvacionistas “ocidentais” frente às
“mulheres muçulmanas”.
Também Isadora Lins França (2017), em diálogo com essa literatura, analisa as
distintas nuances assumidas pela articulação entre o reforço a nacionalismos e os processos de
racialização neles implicados. França aponta que esses nacionalismos têm sido analisados como
“efeitos indesejados do modo como gênero e sexualidade têm operado como linguagem em
disputas políticas internacionais” (FRANÇA, 2017, p. 3). Com isso, a autora se refere às leituras
que estabelecem fronteiras entre um “Ocidente” supostamente definido pelo respeito à
diversidade sexual e de gênero, igualitarismo e modernidade, contraposto a um “Oriente”
marcado pelo preconceito, atraso e obscurantismo. França aponta ainda que aquilo o que é tido
como “modernização” ou “liberdade sexual” toma parte também em “uma construção que
racializa negativamente o que excede as fronteiras nacionais dos países que se produzem como
modelos de democracias ocidentais” (FRANÇA, 2017, p. 4). A antropóloga chama a atenção,
entretanto, para as especificidades do contexto brasileiro, enfatizando que essas discussões não
podem ser transpostas à nossa realidade sem o devido cuidado. Ela mostra a existência de
narrativas na arena política nacional em que seria acionado o par “civilização” e “barbárie”,
buscando posicionar o Brasil entre as nações “civilizadas”. As questões de gênero e
sexualidade, no entanto, não ocupariam aqui o mesmo lugar que ocupam em países como
Estados Unidos ou França, ainda que prevaleça uma localização da sexualidade na linguagem
dos direitos e, ao mesmo tempo, em um campo de intensas disputas políticas.
Considerando as maneiras específicas com que essas categorizações de diferenças
são articuladas em nosso contexto, como propus também no capítulo anterior, destaco como os
relatos sobre a igualdade de gênero emergem no sentido de posicionar determinados territórios
e populações no tropo da genealogia e outros dentre as imaginações autológicas. Argumento
que as mulheres refugiadas, enquanto população de atenção e categoria alvo de políticas, estão
sendo (co)produzidas com base na circulação desses discursos em distintas esferas de
governamentalidade, discursos os quais afetam as suas possibilidades de trânsito social,
econômico e afetivo. Os projetos pessoais dessas mulheres estão sendo considerados em sua
aproximação ou distanciamento de um ideal. Imaginários que regulam inclusive a distribuição
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desigual de recursos e oportunidades, situando liberdade, autonomia e poder em determinados
sujeitos, ao mesmo tempo em que desconsideram desejos desviantes. A “diferença” que emerge
nesses discursos está sendo operacionalizada em intervenções e projetos que objetivam
governar e regular afetos, violência, reconhecimento e trânsitos sociais e geográficos. O caráter
pedagógico dessas práticas reside na valoração positiva de determinados modelos de família,
domesticidade e feminilidade. Nele, não apenas ideários de gênero específicos estão sendo
reforçados, como também um modelo de nação que constrói o Brasil como um lugar de
segurança, em que prevalecem relações de gênero igualitárias e igualdade de oportunidades.
Aponto que os projetos que apresento neste capítulo são representativos também do
modelo de políticas migratórias e de refúgio que se busca implementar contemporaneamente
no país, o qual valoriza uma pedagogia empreendedora como forma de fugir do temido
assistencialismo, de mãos dadas com a classe empresarial. Nesses modelos, menos
assistencialismo significa, de forma automática, mais empoderamento. Os relatos apresentados
no documentário vislumbram esse empoderamento e autonomia das mulheres como horizontes
normativos para a igualdade de gênero. Os efeitos disso, entretanto, parecem fugir aos objetivos
almejados, considerando que quem vai se beneficiar dos projetos são aquelas que correspondem
à visão das próprias agências sobre o que seria uma mulher empoderada ou mesmo
empoderável. Isso porque fazer limpeza ou vender comida, como pude constatar durante a
pesquisa, não são atividades desejadas ou adequadas para toda e qualquer pessoa encaixada na
identidade globalizante de mulher refugiada. Nos relatos dos empresários, parece haver uma
diferença que é valorizada e positivada, resultando em empregabilidade, enquanto outras
diferenças não o são. O acionamento das categorias de diferenciação separa a refugiada
empregável da refugiada não-empregável em uma produção de fronteiras que envolve ideários
de gênero e de um pertencimento nacional racializado.
As táticas de sensibilização das ações humanitárias e sua tradução em uma
gramática própria do mundo empresarial, de autonomia e empreendedorismo, mantém ainda
um resquício tutelar. Antônio Carlos de Souza Lima (2014, p. 12) aponta que a tutela, “enquanto
relação de dominação, implica uma ambiguidade que lhe é constitutiva”, indicando tanto a
consciência da “superioridade do tutor” como também uma “obrigação de proteger e educar”
aqueles sob tutela a nível de comportamento, até que estes se acomodem às normas sociais.
Aponto isso porque, nesses programas, ao mesmo tempo em que se reforça a necessidade de
construção de uma vida livre, mantém-se a necessidade de uma vítima ideal para sensibilização,
a qual deve ser educada até que se adapte a esse modelo de autonomia. Uma vítima a qual será
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alvo de ações pedagógicas e da produção da indispensabilidade dessas ações, cujo objetivo é
ensinar-lhe o que é liberdade e como consegui-la. A análise dessas práticas permite que vejamos
algo que corresponde a um modelo do que seriam as políticas mais adequadas para refugiados
no país, na visão das agências internacionais. Um modelo que endereça o “problema” para o
setor privado e para as próprias mulheres que, tendo sido dadas as supostas ferramentas para
sua autonomia, passam a ser responsabilizadas por seus fracassos e sucessos.
Prossigo o capítulo analisando mais uma iniciativa das agências internacionais no
sentido de empoderar as mulheres refugiadas, dessa vez libertando-as da “violência de gênero”.
7.4. “Vocês não estão sozinhas”: Dalva e a vítima da violência de gênero

Dalva pôs-se a caminhar com passos largos e decididos desde o fundo do auditório,
de onde até minutos antes assistia às falas das demais palestrantes com os braços cruzados sobre
o colo. Posicionou-se de frente para a plateia e agarrou o microfone, que segurou forte contra o
peito. Permaneceu de pé. Mais de 40 mulheres e crianças estavam sentadas diante dela. O
barulho das vozes que atravessavam outras vozes, dos gritos e dos choros e reclamações das
crianças dominava a sala, impedindo que a presença de Dalva fosse notada. Ela estava diante
de mulheres que haviam chegado a São Paulo vindas de distintos países. Naquele dia, no
entanto, elas saíram da Cidade Antônio Estevão de Carvalho, um bairro do distrito de Itaquera,
na zona leste da cidade, o qual se fez morada para inúmeras congolesas e angolanas que
solicitaram refúgio ao governo brasileiro na última década. Tentavam conter as crianças porque
era sábado e os filhos não tinham escola ou creche. Considerando a importância do evento, em
que todas aprenderiam sobre a Lei Maria da Penha, entraram em um ônibus no início da tarde,
que as levou até o edifício da Subprefeitura da Sé, na região central da cidade.
Após um suspiro profundo, Dalva projetou sua voz bem alto, quase aos gritos: “Boa
tarde, sou Dalva, Coordenadora de Políticas para as Mulheres”. Nenhuma reação. “O que tenho
para dizer a vocês aqui hoje é que vocês não estão sozinhas. Eu também já estive em uma
relação de violência”. Os gritos que preenchiam a sala transformaram-se em buchichos
curiosos. Dalva ganhou a atenção da plateia indócil. Falou da sua própria vida. Contou que
vinha de uma família de “imigrantes”, assim como aquelas que escutavam a sua história. Disse
que seu avô “veio da Itália descalço para o Brasil” e que ela mesma havia queimado a mão
naquela manhã fazendo pasta, sua comida favorita. Confidenciou que se casou muito jovem,
que seus filhos eram fruto desse casamento e que percebeu, após 15 anos de matrimônio, que
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vivia um relacionamento abusivo. Prosseguiu: “Quando tomei consciência da minha situação,
me separei”. Narrou em seguida como lutou para formar-se e para ter uma carreira de sucesso,
“apesar de todas as dificuldades”, conciliando estudos, trabalho e o cuidado com os filhos.
Tendo superado tantas adversidades, Dalva estava diante daquelas mulheres em posição de dar
um testemunho não apenas de sofrimento, mas de superação. Se ela podia relatar sua história,
se podia se apresentar como a detentora de um cargo público relevante e trabalhar pelas
mulheres foi porque não se calou, foi porque, sobrevivente de um relacionamento abusivo, foi
capaz de sair daquela situação. “Coitada”, Chara sussurrou, baixinho, próximo ao meu ouvido.
Sentada na cadeira à minha direita, a etíope tinha no colo a bebê de seis meses da sua vizinha
Jana. Chara apiedou-se de Dalva, sentiu pena dela.
O encontro em que Dalva tornou pública sua história de violência tinha o objetivo
de instruir “mulheres migrantes e refugiadas” sobre a Lei Maria da Penha, a legislação nacional
destinada à prevenção e à punição da “violência doméstica e familiar contra a mulher”. O evento
fazia parte do encerramento de um projeto que propunha abarcar a temática da “violência de
gênero” em duas frentes. Primeiramente, por meio da realização de oficinas destinadas a
profissionais da Rede de Atendimento à Mulher Imigrante em Situação de Violência e, em
segundo lugar, com a realização de rodas de conversa em que migrantes e refugiadas
compartilhariam as suas experiências.
Realizado na cidade de São Paulo nos anos de 2017 e de 2018, o projeto foi tocado
pela ONU Mulheres, pela OPAS e pelo ACNUR, em parceria com a Secretaria Municipal de
Direitos Humanos de São Paulo. O objetivo era trabalhar na prevenção e no combate a situações
de “violência de gênero” entre as beneficiárias, por meio da realização de seminários e rodas
de conversa que privilegiavam o formato dos depoimentos em que, supunha-se, as falas sobre
os danos poderiam emergir. Essas rodas de conversa foram coordenadas por oito migrantes e
refugiadas, denominadas “mediadoras culturais”, as quais receberam 600 reais mensais para
coordenarem as oficinas em cada um dos quatro “pontos focais” do projeto. Os encontros foram
realizados tanto no centro da cidade como também no que se entendia como “territórios” das
“mediadoras culturais”, ou seja, em bairros e localidades da “periferia” de São Paulo. A
presunção era, então, que a “mediação” de mulheres que tivessem uma suposta maior
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proximidade “cultural” com as migrantes e refugiadas, faria com que os depoimentos
emergissem com mais facilidade96.
O depoimento de Dalva tinha o objetivo de ensinar às beneficiárias sobre a Lei
Maria da Penha e de prover informações sobre a Rede de Assistência às mulheres vítimas de
violência. A Secretária conquistou as sensibilidades de uma plateia difícil apresentando-se
como algo mais do que apenas a representante de uma causa distante (BOLTANSKI, 2004), do
que uma porta-voz do sofrimento alheio. A prova do seu engajamento transparecia em sua
própria implicação e construção enquanto vítima. A fala da Secretária destinava-se a vítimas
potenciais, as quais, tendo sido dadas as ferramentas para o reconhecimento de possíveis danos,
teriam que vasculhar suas vidas e suas relações com o objetivo de identificarem situações de
abuso e reconhecerem-se a si próprias e às suas amigas e vizinhas como um tipo particular de
vítima, assim como para que identificassem determinados atos não apenas como conflito ou
violência, mas como crimes (DEBERT; GREGORI, 2008).
Dalva produzia a autenticidade do seu engajamento assumindo a posição de mais
uma vítima da “violência de gênero”. Uma vítima com rosto e voz, mas que não existia fora
das técnicas narrativas que estabeleciam equivalências e borravam as singularidades, servindo
à estratégia de tornar a causa coletiva: “vocês não estão sozinhas”. O acionamento da
legitimidade da “vítima da violência de gênero” direcionava as narrativas tanto para o
particular, quando dizia respeito ao formato dos depoimentos sobre a violência sofrida no corpo
e na subjetividade de quem falava, como era também um recurso de generalidade, considerando
que o que as conectava era a condição de mulher e de vítima, de fato ou potencial.
A Secretária procurava um efeito de identificação. Um antagonismo com relação a
“agressores” e aproximações em torno de categorias como “migrante”, “mulher” e “vítima”. As
técnicas de subjetivação, nesse sentido, obedeciam a pedagogias preventivas para que a vítima
difusa da violência de gênero, atravessada por categorias de vulnerabilidade, não se tornasse
uma vítima de carne e osso (LOWENKRON, 2015a) ou, caso viesse a se identificar ou se
descobrir como essa vítima, que performasse da maneira tida como correta: denunciando o
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Não por acaso, refiro-me a formuladoras e implementadoras no feminino. Uma demanda política de setores dos
movimentos feministas refere-se, justamente, à possibilidade de construção de “espaços seguros” em que as
experiências relativas à violência de gênero possam transmutar-se em fala, em depoimento ou desabafo. A
produção desses espaços seguros estaria condicionada, primordialmente, a serem estes exclusivos de mulheres.
Configura-se também, historicamente, a partir do depoimento, no âmbito da institucionalização dos feminismos e
do combate à violência contra as mulheres e, posteriormente, da violência de gênero, a figura da “queixa”, de que
fala Gregori (1992). Uma narrativa que produz a vítima discursivamente e um artefato central na construção de
um “caso”(CORRÊA, 1983).
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agressor. Mas, além de vítima, Dalva era também a vazão institucional desse sofrimento. Era
na Rede de Atendimento que aquela dor devia buscar acolhida. Assim, Dalva era um sujeito da
dor e do sofrimento individuais e, simultaneamente, uma representante dos esforços
institucionais de administração dessa dor. Nesse aspecto, a sua fala operava também uma certa
quebra de protocolo. Apresentar-se como vítima, falar sobre a vida íntima e os sofrimentos
particulares não é o comportamento esperado de uma representante estatal nos espaços
institucionais. “O Estado” se expunha na performance de Dalva como uma instituição
vulnerável e também passível de vitimização. Nesse sentido, a sua performance desafiava a
visão do Estado como uma entidade fundamentalmente “masculina”, discutida em distintos
trabalhos (BROWN, 2006; VIANNA; FARIAS, 2011; VIANNA; LOWENKRON, 2018a). O
Estado corporificado por Dalva era aquele com o qual as mulheres podiam contar não apenas
para solicitar proteção, mas também para confidenciar. Contudo, Dalva performava
determinadas características contemporaneamente atribuídas à vítima. Uma vítima que se
produzia em contraste com a passividade e que lutava para sair desta condição. Assim, ela
articulava a denúncia a uma capacidade de agência como característica da feminilidade.
A performance de Dalva ilustra o caráter relacional da manifestação da dor. Refirome à famosa formulação de Marcel Mauss (1979), que aponta o caráter performático desse
acionamento como um ato simbólico e moral o qual, “mais do que uma manifestação dos
próprios sentimentos, é um modo de manifestá-los aos outros, pois assim é preciso fazer”
(MAUSS, 1979, p. 153). Em diálogo com Mauss (1979), Cynthia Sarti (2011) aponta que essa
performance precisa fazer sentido para os demais, em formas instituídas de manifestação, para
que se torne socialmente inteligível. Analiso esse ato performático, entretanto, em seu aspecto
de pedagogia, na busca das agentes institucionais por ensinar não apenas o que é “gênero” ou
“violência de gênero”, mas os modos adequados da manifestação do sofrimento e do
engajamento por reparação. Essas pedagogias privilegiavam a vazão da dor em espaços
institucionais, estando centradas no formato dos depoimentos e da denúncia pública no campo
da justiça criminal, a qual, pude notar, nem sempre tinha uma aceitação tão ampla assim entre
as migrantes e refugiadas. Isso porque os sentidos do Estado como regulador de fronteiras,
relações e afetos são produzidos segundo tecnologias bastante complexas, o que transpareceu
no momento das manifestações da plateia, ao final da fala de Dalva.
Enquanto todas batiam palmas, a congolesa Judith ergueu o braço e acenou em
direção a Dalva de maneira impaciente: “A lei Maria da Penha coloca o marido na cadeia e
depois o que acontece? Eu estou desempregada, é meu marido que sustenta a casa”. Também a
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angolana Angelina se levantou, tomando coragem para fazer sua colocação: “Na nossa
comunidade é diferente. Se alguma mulher denunciar o marido vai ficar ‘mal falada’. Eu não
tenho família no Brasil, o que eu vou fazer?”.
Ambas as colocações, tanto de Judith quanto de Angelina, sugerem, em um
primeiro plano de análise, que situações de violência institucional, violações de direitos e a
impossibilidade de acesso ao mercado de trabalho eram obstáculos na realização das soluções
para a “violência de gênero” ensinadas pelas agentes institucionais. O desemprego e a falta de
perspectiva de sustento econômico desde a chegada ao país eram algumas das queixas mais
frequentes das refugiadas, tanto nos eventos públicos quanto nas conversas cotidianas. As
colocações de Judith e Angelina faziam menção também a distintas rupturas nas relações
afetivo-familiares. Não ter família no Brasil ou ter a casa sustentada exclusivamente pelo
marido são situações que revelam uma sensação de dano ou ruptura no que se refere às relações
de apoio emocional e material nas economias cotidianas (NAROTZKY; BESNIER, 2014),
ancoradas nas relações de ajuda e afeto (PISCITELLI, 2011, 2013a). Observo que não ter
família no Brasil, para as refugiadas, é uma situação frequentemente relacionada às
impossibilidades financeiras e de documentação, aos processos de regulação e fixação que se
manifestam nas assimetrias postas no cotidiano das administrações estatais, conforme mostrei
em capítulos anteriores, assim como também aos regimes de mobilidade global (GLICK
SCHILLER; SALAZAR, 2013). Assimetrias profundamente estruturadas nas tecnologias de
gênero que marcam os trânsitos, os postos de fronteira e as relações que se dão na vida cotidiana
a partir desses atravessamentos.
Também a intervenção de Angelina, quando afirmava que “na nossa comunidade”
as coisas eram diferentes, podia ter mais de uma interpretação. A primeira, constantemente
reforçada nos eventos públicos e projetos direcionados a refugiadas, sugeria que “comunidade”
indicava uma espécie de diferença “cultural” inscrita em territórios longínquos, onde
predominariam relações de gênero mais “opressivas” e “tradicionais”. Na presunção de que
aquelas mulheres vinham de lugares anacrônicos (MCCLINTOCK, 2010b) cujo cotidiano era
mais intensamente marcado não apenas pela violência contada na sua história política e nos
seus processos de formação nacional, como também nas relações de afeto e intimidade,
supostamente brutalizadas. Como venho apontando em distintos momentos da tese, com
alguma frequência, localizavam-se esses confins em “África” ou nas “africanas”, tidas como
sujeitos mais “tradicionais” e insuficientemente socializados nas formas “modernas” de se
relacionar. Assim como acontecia também com frequência quando a referência eram as
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mulheres árabes, em especial as muçulmanas, como evidenciado na análise sobre o projeto de
empoderamento.
Já o segundo efeito que aparece na referência de Angelina a uma “comunidade” de
que Dalva não faz parte, tem relação com a demarcação das fronteiras da alteridade em
territórios “periféricos”, habitados por populações associadas a abismos civilizacionais, uma
vez que moradoras das margens urbanas, ou seja, populações tidas como “insuficientemente
socializadas” nas leis e na ordem estatal (DAS; POOLE, 2004). Desenham-se, assim, os confins
(SERJE, 2011) internos à nação, em que supostamente o Estado não se faz presente: a Cidade
A. E. Carvalho, a zona leste, “pra lá de Itaquera”.
Essa visão reforçava, por sua vez, a justificativa para a existência de projetos
pedagógicos, com o intuito de superar situações de dano e refazer subjetividades que se
supunham ontologicamente marcadas pela brutalidade nas relações e pelo desconhecimento das
normas vigentes de um território que se quer “nacional”, posicionando um determinado “Brasil”
dentre as nações e imaginações autológicas. Um Brasil que é o centro de São Paulo, que é “o
Estado”, que é a Subprefeitura da Sé, que é a Secretária e sua herança europeia branca, a qual,
não obstante ser migrante “como vocês”, tomou consciência da opressão e separou-se.
A confiança que Dalva buscava alicerçar em sua fala esbarrava, portanto, nas
fronteiras da representação. Dalva, além de mulher e vítima da violência de gênero,
apresentava-se a partir da localização de funcionária, representante de um “Estado” que, na vida
cotidiana de migrantes e refugiadas, era produtor de violência institucional nos “territórios” em
que viviam essas mulheres – conforme Angelina alertava em sua intervenção, quando falava na
falta de emprego e de oportunidades como obstáculos para que as mulheres da sua
“comunidade” se separassem dos maridos. Violência direcionada a populações que, a despeito
de terem atravessado fronteiras, habitavam outros confins (SERJE, 2011): as margens das
“periferias” paulistanas.
7.5. “Existe apenas uma verdade universal”

Pouco antes da fala de Dalva na sede da subprefeitura da Sé, uma promotora de
justiça, jovem e de voz mansa, indagava à distraída plateia: “Alguém aqui sabe me dizer o que
é violência de gênero?”. Ninguém arriscou uma resposta. Ela continuou: “Existe o sexo
biológico, mas existem papéis de gênero. Comportamentos que se espera do homem e da
mulher”. Prosseguiu, então, falando sobre a Lei Maria da Penha e sobre temas como
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“feminicídio” e “cultura do estupro”. Explicou que a violência sexual pode também acontecer
dentro de casa: “Fazer sexo com o marido sem consentimento é estupro, é importante lembrar”.
Enquanto a promotora falava sobre “papéis de gênero” busquei os olhos de Chara. Sentada ao
meu lado, ela balançava o bebê de Jana nos braços e tinha o olhar vazio, fixo em algum ponto
da cadeira à sua frente. Certamente pensava em outra coisa. “Gênero é a construção social do
masculino e do feminino, quero que vocês fixem isso”, arrematou a promotora. O bebê dormiu
nos braços de Chara e ela voltou de suas divagações. Me fitou, esboçou um sorriso tímido e
falou baixinho: “dormiu, graças a deus”. Finda a fala da promotora, foi transmitido um vídeo
em que o então secretário da ONU, António Guterres, afirmava que “existe apenas uma verdade
universal, a de que a violência contra as mulheres é intolerável”.
Recordei-me, então, do dia em que conheci Chara, apenas algumas semanas antes,
quando ela me contou parte de sua trajetória de viagem e sobre como havia chegado a São
Paulo. A ocasião era também um encontro daquele mesmo projeto, em uma igreja evangélica
na Cidade A. E. Carvalho. Ali, Chara vivia com sua amiga Jahzara. No mesmo bairro viviam
Jana, seu marido e filhos. Naquele sábado, a nossa missão era levar até a igreja em que
aconteceria o encontro do projeto duas grandes bacias cheias de bolinhos de chuva, fritos pelo
marido de Jana, e alguns refrigerantes de laranja. A comida era comprada com o dinheiro que
Jana recebia do projeto para essa finalidade, em sua função de “mediadora cultural”.
Fui caminhando e conversando com Chara até a igreja, equilibrando os bolinhos de
chuva e refrigerantes nos braços enquanto ela me fornecia inúmeros detalhes da sua trajetória.
As minhas experiências em campo já haviam me ensinado a não entrar no assunto dos motivos
pelos quais as pessoas eram levadas a sair de seus países, ao menos não assim tão rápido. A
maior parte delas não gostava de responder a essa pergunta, repetida à exaustão no longo
processo de refúgio a que as solicitantes deviam se submeter para terem reconhecido o seu
estatuto de vítimas de perseguição. O tom de Chara enquanto me contava cada detalhe de sua
história, entretanto, era de excitação, creio que devido ao interesse que despertava em mim. Era
como se minha expressão de espanto a cada palavra, a cada grande abuso que me narrava, a
impulsionasse a contar mais e com mais detalhes sobre o que passou. Falava do seu sofrimento
como quem conta a trama de um livro de suspense ou de um filme de aventura.
Chara despediu-se da sua família na Etiópia e passou primeiro pelo Sudão, seguindo
depois para o Líbano onde, através do consulado do seu país e de uma empresa de recrutamento,
rapidamente conseguiu trabalho com uma família libanesa. Trabalhou como doméstica em
Beirute por pouco mais de um mês e então os empregadores a convidaram para passar férias no
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Brasil. O ano era 2015 e ela tinha 27 anos. Chara ficou apreensiva porque conhecia muitas
etíopes que trabalhavam no Líbano, mas no Brasil não conhecia ninguém. Quando os
empregadores alegaram que seriam apenas três meses de férias, ela cedeu. Partiu rumo a São
Paulo com um visto de turista. Chegando ao país, confiscaram seu passaporte e a mantiveram
isolada. Passados os três meses das supostas férias, Chara já estava farta e queria voltar para o
Líbano. Depois de um ano, a situação ainda era a mesma e os patrões finalmente admitiram que
não pretendiam mais voltar.
Chara trabalhava os sete dias da semana, sem folga, sem contato com ninguém no
país e sem falar o português. Nesse período, sua única interação acontecia na igreja que
frequentava semanalmente. Ela recebia 100 reais mensais e os empregadores diziam que os
outros 500 reais que completavam o salário estavam sendo enviados para a sua família na
Etiópia. O filho da sua patroa a empurrou quando ela se recusou a limpar a cozinha após uma
festa oferecida pelo rapaz em um domingo à noite. Após a agressão, Chara se trancou no quarto,
recusando-se a sair, e ligou para a sua conterrânea, Jahzara, que ela nunca havia visto
pessoalmente. Jahzara soube da existência de “outra etíope” na cidade através da filha do seu
empregador. A menina estudava na mesma escola frequentada por uma das crianças cuidadas
por Chara.
Jahzara, que também estava no encontro do projeto, havia passado por uma situação
muito semelhante alguns anos antes. Tendo partido da Etiópia, foi buscar trabalho no Líbano,
de onde foi levada após algumas semanas a São Paulo. O pretexto foi o mesmo: passariam
férias, após as quais retornariam ao Líbano. Quando teve o seu passaporte retido, Jahzara
entendeu que os empregadores não pretendiam voltar. Ela teve seus cabelos cortados enquanto
dormia, por ter-se negado a cobri-los com um lenço dentro de casa, alegando que não era
muçulmana e que nem mesmo tinha algo com o que cobrir os cabelos. Após um mês vivendo
em São Paulo, Jahzara precisou ir até a farmácia para comprar absorventes. Saiu andando sem
rumo e se perdeu. Sem saber como voltar, sentou-se na calçada e chorou, sendo socorrida por
uma senhora que vendia café na rua. Após passar por um abrigo para migrantes, Jahzara
conseguiu se empregar novamente e optou por permanecer no Brasil juntando algum dinheiro
para enviar à sua família.
Mais de um ano depois, Jahzara incentivava Chara a seguir seus passos e sair da
casa dos libaneses. Sob gritos de acusação e ameaças, Chara fugiu sem nada. Deixou para trás
seus documentos, suas roupas e o salário, que nunca chegou a receber. Alguns dias depois, as
duas voltaram à casa para buscar a mala e o passaporte de Chara. Conseguiram recuperá-los
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após Jahzara ameaçar levar o caso à polícia. Chara buscou, então, reconstruir sua vida em um
país totalmente desconhecido, de que nada sabia e nem ao menos gostava. As duas amigas
foram viver juntas na zona leste, onde alugaram uma pequena casa, a princípio com a renda de
Jahzara. No bairro, conheceram Jana e passaram a participar do projeto das agências da ONU.
Diziam que gostavam das atividades nos finais de semana, quando tinham a oportunidade de
sair um pouco de casa.
Ainda que tivesse me narrado sua história com entusiasmo na igreja apenas
momentos antes do encontro do projeto ter início, Chara nunca chegou a contar essa história
em qualquer das atividades do projeto. Na tarde em que acompanhávamos as falas das agentes
institucionais na Subprefeitura da Sé, Chara escutava e lamentava muito por Dalva. Sentia pena
da vítima da “violência de gênero” com a qual, entretanto, não se identificava. Chara até então
nunca havia se casado e nem mesmo tido um companheiro cujos atos ela tenha identificado
como agressões. Não aspirava ser uma grande liderança inspiradora ou multiplicadora de boas
práticas. Não desejava denunciar e nem mesmo via qualquer possibilidade de denúncia dos
abusos que sofreu e dos quais tinha consciência e nomeava como violência. Achava também
que seu sofrimento não cabia, não se encaixava nos propósitos do projeto Interagencial porque,
em sua visão, o que havia sofrido não era “violência de gênero”, considerando que a sua relação
com o agressor era trabalhista e não afetiva. Chara tampouco via qualquer vantagem em buscar
reparação judicial ou policial contra as pessoas que a mantiveram em cativeiro e confiscaram
seu passaporte, uma “família de comerciantes ricos”, em suas palavras, da qual ela não sabia
sequer o sobrenome.
A “verdade universal” da intolerância face à violência contra as mulheres, de que
falava o representante da ONU, não significou, na trajetória de Chara, qualquer acesso a
reconhecimento ou reparação. De toda maneira, Chara nunca reivindicou esse lugar ou desejou
ser reconhecida como essa vítima, uma posição de sujeito a qual ela não acreditava que poderia
lhe trazer qualquer vantagem prática. O reconhecimento público do sofrimento de Chara, assim
como qualquer reparação, passaria, necessariamente, no âmbito das pedagogias do projeto, por
uma queixa ou denúncia criminal que produzisse e sustentasse sua posição de vítima.
Posteriormente, quando perguntei a Chara se ela tinha o desejo de fazer uma denúncia que
poderia, em minha visão, iniciar um processo com base na legislação sobre tráfico de pessoas,
que inclui o deslocamento para ser submetida a “trabalho escravo”, Chara negou por não
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enxergar qualquer vantagem em tal denúncia97. Acreditava que, por meio daquela legislação,
dificilmente conseguiria documentos, o seu maior desejo naquele momento. Preferiu aguardar
a resolução do seu processo de refúgio, o que não aconteceu até o momento em que Chara e
Jahzara, novamente desempregadas e despejadas da pequena casa em que pagavam aluguel,
decidiram sair do país.
Adriana Piscitelli (2016) aponta que, ainda que embasadas em uma linguagem de
proteção aos direitos humanos, as legislações locais inspiradas pelo protocolo de Palermo, o
instrumento legal internacional que trata da temática do tráfico de pessoas, têm oferecido
escassa proteção às pessoas consideradas vítimas desse crime, com ações securitárias que
contribuem para reprimir a migração e a prostituição. Tampouco a legislação brasileira vem
sendo também utilizada para garantir direitos documentais às pessoas identificadas como
vítimas de tráfico de pessoas. No mesmo sentido, Piscitelli e Lowenkron (2015) observam que,
tanto no contexto brasileiro como no espanhol, pessoas consideradas como vítimas desse crime
acabam enfrentando processos de deportação em função do seu estatuto migratório. As autoras
mostram que a noção de vítima é acionada em um campo de disputas entre quem pode ou não
ser enquadrado na categoria: “tecnologias de si” (FOUCAULT, 2004) que buscam engendrar
processos de subjetivação com o objetivo de que as pessoas “tecnicamente definidas como
traficadas” desenvolvam uma espécie de consciência de sua condição de vítimas (PISCITELLI;
LOWENKRON, 2015, p. 36).
Para as participantes do projeto que pude acompanhar mais de perto, também o
engendramento da identidade da “vítima da violência de gênero” não obteve tanto sucesso, ao
menos não no formato de depoimentos e queixas. Na visão de Chara, como também de Judith
e Angelina, com base em suas interpelações, esse lugar de vítima tampouco era vantajoso,
justamente porque não viam nele qualquer garantia de direitos para além da punição criminal
aos homens de sua “comunidade”. Ao contrário, nos seus lugares de afeto e vivência, ser uma
“vítima da violência de gênero” as colocava em uma posição de inferioridade. Seriam “mal
faladas” além de correrem o risco de não encontrarem mais seu sustento econômico e afetivo,
ao menos não naquela mesma “comunidade”.
A fuga da casa dos patrões e a busca por novas possibilidades de documentação e
trabalho através da solicitação de refúgio representaram importantes passos na lenta
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reconstrução material e subjetiva de Chara. Assim como o foram também o encontro com
Jahzara e as redes de afeto que ela pôde acessar a partir da sua relação com Jana e das reuniões
do projeto. Uma reconstrução possível, como colocado por Das (1995), a partir de um trabalho
árduo e cotidiano no refazer das relações em sua dita “comunidade”. Uma “comunidade” que
materializa não um grupo cultural amorfo, mas um compartilhamento afetivo e de sustento
econômico e material. A ideia da denúncia como ruptura completa e abrupta de uma situação
de violência, nesse sentido, corresponde a um ideal que, nas vidas de Chara, Angelina e Judith,
não se concretizou. Violências que, ainda que não se materializem enquanto depoimento ou
queixa nos espaços tidos como apropriados para a vazão desse sofrimento, tampouco podiam
ser tidas como “indizíveis”, considerando o seu compartilhamento em outros espaços.
Mas as pedagogias destinadas às migrantes e refugiadas, em sua suposição de que
essas mulheres seriam um público especialmente vulnerável à violência, ou vítimas que
desconhecem os modos corretos de se relacionar afetivamente, participam também em
processos de produção de fronteiras. Gênero, nacionalidade e processos de racialização são
elementos centrais nesses processos, por serem estruturantes das relações de governo, assim
como são também noções produzidas a partir dessas regulações e fixações.
Sobre essa questão retomo aqui a análise de Anne McClintock (2010b), a qual
demonstra que a produção dos territórios nacionais passa pela invenção e produção de espaços
anacrônicos a serem penetrados, conquistados e explorados. Nessa construção, as fronteiras são
traçadas através de inúmeras tecnologias da violência. Da mesma maneira, Veena Das (1995)
aponta que a produção de fronteiras forjada no momento histórico da partição – o violento
processo de separação entre Índia e Paquistão – apenas foi possível porque se ancorou nos
sequestros e violações das mulheres, de ambos os lados do conflito. Os argumentos das autoras
indicam a centralidade do gênero na produção das fronteiras nacionais. O que gostaria de
enfatizar, entretanto, é que os processos de violência que produzem fronteiras, além de
delimitarem nações, delimitam também imaginações sobre seus territórios e populações,
amplamente atravessados por hierarquias e categorizações raciais. Territórios a que
corresponderiam também narrativas específicas sobre as relações de gênero em seus limites.
Relações consideradas, como venho argumentando ao longo deste capítulo, essencialmente
“tradicionais” e violentas.
Chandra Mohanty (1984) traz reflexões importantes sobre a produção simbólica e
material dos sujeitos que habitam esses territórios. Mohanty aponta que os feminismos
“brancos” e “ocidentais” têm participação fundamental nessa produção, através da articulação
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da categoria “mulheres do terceiro mundo”, ou de seu análogo “mulheres de cor”. Enquanto o
denominado “primeiro mundo” seria produzido como tal porque alegadamente participaria de
relações de gênero mais igualitárias, mais livres, as “mulheres do terceiro mundo”
representariam um grupo homogêneo. Mulheres cujos mundos seriam atravessados pela
pobreza, opressão e incivilidade. É a essas construções que me refiro quando falo em fronteiras
geográficas e civilizacionais – linhas que separam e organizam noções relativas à violência e à
opressão de populações em territórios anacrônicos.
Com essa reflexão em mente, retomo o relato de Chara, que não se identificou com
a fala de Dalva e com a posição de vítima performada por ela durante o evento. Ao contrário,
Chara sentia pena. A compaixão de Chara pode ser lida como uma espécie de recusa a se
identificar com a posição de vítima a ela destinada nesse contexto. Identificar-se com essa
condição significaria ocupar uma posição de vitimização distinta. Dalva era a vítima que se
refazia através da denúncia e do depoimento público. Chara não. Tampouco Judith e Angelina,
que afirmavam que na “nossa comunidade” as coisas eram diferentes e que haviam diferenças
atravessadas por hierarquias mais complexas.
7.6. O “outro” cultural
Jana, a congolesa cuja trajetória atravessa esta tese em distintos momentos, foi
convidada pelas funcionárias das agências e das organizações que implementaram o projeto,
para ser “mediadora cultural”. Partiu dela a sugestão de que algumas das rodas de conversa
sobre violência fossem realizadas na Cidade A. E. Carvalho. Jana alertou que a maior parte das
mulheres que lá viviam não poderia comparecer a reuniões no centro de São Paulo, tanto por
falta de recursos financeiros como porque as atividades diárias de cuidado que exerciam em
suas casas, com filhos e maridos, não permitiriam uma ausência prolongada nos finais de
semana. Jana tomou a iniciativa de entrar em contato com o pastor de uma igreja evangélica do
bairro e conseguiu autorização para realizar os encontros em sua sede aos sábados. Ela
acreditava que, se as reuniões fossem feitas na igreja, a adesão das mulheres do bairro seria
maior e acertou: os encontros ali tinham os maiores quóruns do projeto.
Conheci Jana quando ela vivia na Casa do Migrante – abrigo apresentado nos três
primeiros capítulos desta tese. Ela passou pouco tempo ali e algum tempo depois se mudou para
a zona leste. Ocupando os distritos de Artur Alvim e Itaquera, a Cidade A. E. Carvalho foi
planejada. O bairro foi criado a partir de um projeto imobiliário de iniciativa do Banco A. E.

329

Carvalho, que previa um loteamento voltado à população de baixa renda (AVERSAN, 2009).
Com o passar dos anos, a Cidade A. E. Carvalho abrigou inúmeros conjuntos habitacionais
populares os quais, posteriormente, com o abandono do investimento nos programas de
moradia, passaram a conviver com agrupamentos caracterizados como favelas. O lugar, há mais
de 15 anos, passou a abrigar inúmeras congolesas e angolanas, grande parte refugiadas ou
solicitantes de refúgio.
Jana vivia no segundo andar de um sobrado alugado, dividido entre várias famílias,
como aqueles um dia chamados de “cortiços”. A dona do sobrado era brasileira, assim como
os seus vizinhos. A rua, entretanto, abrigava várias famílias angolanas, congolesas e
senegalesas, as quais chegaram naquele lugar nas mesmas condições que a família de Jana.
Solicitantes de refúgio, sem conhecimento prévio do português e sem condições de pagar um
aluguel no centro, elas foram morar em abrigos para migrantes administrados pela igreja
católica ou por outras organizações religiosas conveniadas com a prefeitura. Sabendo da
existência de um bairro que abrigava muitos africanos, com aluguéis mais baixos e sem a
burocracia necessária para o fechamento de um contrato nas regiões centrais da cidade, foram
viver e dividir os espaços dos sobrados da Cidade A. E. Carvalho.
Jana saiu da RDC com seu bebê recém-nascido, como já dito anteriormente.
Trabalhou como advogada para inúmeras organizações internacionais. Foi, entretanto, a sua
posição tida como de liderança entre os “refugiados congoleses” na cidade, assim como seu
trabalho anterior como agente comunitário de saúde (o que a possibilitou conhecer muita gente
no bairro) que fez com que fosse convidada para ser “mediadora cultural” no projeto da ONU.
O nome dado às responsáveis pela organização das rodas de conversa nos “territórios” é
interessante porque, de um lado, pressupõe uma diferença “cultural” entre nacionais e migrantes
e refugiadas e, de outro, assume uma homogeneidade “cultural” em “territórios” outros. A
interposição dessas fronteiras “culturais” reforçava hierarquias e imaginações genealógicas
frente a uma diferença produzida nos próprios espaços de interação do projeto. Ainda que fosse
reconhecido, nas intervenções, que a “violência de gênero” é “uma verdade universal”, ou seja,
que essa violência, supostamente, aconteceria em todos os lugares, supunha-se que ela adquiria
contornos particulares em territórios anacrônicos, o que resultava em processos de
territorialização da violência.
Como apontado no capítulo anterior, esses territórios “outros”, sejam eles
denominados “Congo”, “África”, “Glicério” ou “Cidade A. E. Carvalho”, são lugares
imaginados e produzidos como confins, ou seja, lócus privilegiados da violência, em que tanto
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a violência da guerra quanto a “violência de gênero” estão sendo narradas a partir de inúmeros
relatos. Enquanto “mediadora cultural”, Jana estava sendo posicionada em uma fronteira de
contato entre distintos mundos (FELTRAN, 2008). Entretanto, ainda que fizesse uma espécie
de “ponte”, por sua posição de “liderança comunitária”, Jana ainda assim estava sendo
localizada pelo saber de profissionais, técnicas e consultoras, responsáveis por fazer uma
interpretação cultural dessas alteridades. Nesse sentido, a atuação das “mediadoras culturais”
nas pedagogias do projeto, não obstante indicarem o reconhecimento de certas habilidades
sociais e ativistas dessas mulheres, produziam o que Clifford denomina, para o contexto da
antropologia, como “a coerência de outros culturais e si-mesmos intérpretes” (CLIFFORD,
1988, p. 100). “Outros culturais” produzidos pelo discurso “técnico” e profissional das
funcionárias e consultoras das organizações.
Jana atrasou-se no dia em que cheguei acompanhada de Chara à igreja em que
aconteceria o encontro do projeto, quando levamos os bolinhos de chuva e refrigerantes
oferecidos por ela e seu marido Alain. Toda a comida foi providenciada com os 80 reais
fornecidos pelas implementadoras. O lanche era considerado um elemento importante para que
as vizinhas comparecessem com seus filhos, que precisavam comer. A boliviana Carol, outra
“mediadora cultural” que atuava juntamente com Jana no bairro, já estava por lá quando
chegamos, assim como outras 20 mulheres.
Era o último encontro do ano e Jana e Carol sugeriram uma atividade para “trabalhar
a autoestima”, em que todas teríamos que citar ao menos uma qualidade das demais. As
qualidades eram faladas alto por cada uma de nós e então eram escritas em papéis coloridos que
guardaríamos conosco como lembrança. Tivemos um encontro emotivo, em que
transpareceram afinidades, afetos e também as desavenças profundas que atravessavam as
relações. A temática da “violência de gênero”, mote do projeto, não foi trabalhada diretamente
e nem sequer citada. Nenhuma história de violência foi compartilhada naquele dia. Jana me
contou que assim era melhor, porque não era fácil criar um clima de cumplicidade naquele
ambiente, com “pessoas tão diferentes”, para falar sobre dores e sofrimentos considerados tão
íntimos. Além disso, segundo ela, muitas das mulheres que participavam dos encontros sequer
se conheciam anteriormente ao início das oficinas. Essas são importantes informações que
desafiam a noção de proximidade cultural e sua transcrição automática em afinidade e afeto.
Jana tampouco compartilhou em quaisquer dos encontros do grupo a situação de
violência que sofreu na prisão em Kinshasa. Em sua percepção, aquela situação não cabia no
espaço das rodas de conversa. Os motivos eram vários. Primeiro, Jana achava que se expor a
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colocaria em um posicionamento vulnerável perante aquelas mulheres. Ela havia lutado pelo
reconhecimento da posição de liderança que ocupava. Posicionar-se como vítima poderia
significar colocar também tudo isso a perder. Além disso, suas vizinhas e amigas não conheciam
os detalhes de sua prisão. Algumas ocupavam, inclusive, um espectro político distinto do seu,
não sendo necessariamente possível estabelecer uma cumplicidade relativa ao que sofreu
naqueles dias.
As torturas que sofreu na prisão e de que falava apenas tangencialmente também
não eram vistas por Jana como “violência de gênero”. Ela se recusava a colocá-las no mesmo
patamar das violências sofridas por Dalva e de outras histórias de mulheres que conhecia. A
vazão de seu sofrimento e as possibilidades de regeneração de sua subjetividade não passavam
pela queixa ou mesmo pela denúncia das violências que sofreu na cadeia, das quais não falava
abertamente. Jana era uma militante cuja luta não tinha ficado no passado, em um território e
em um tempo de violência que foi deixado para trás. A sua denúncia era do regime de terror
político que se perpetuava naquele mesmo instante em seu país. Era também uma denúncia em
nome de outras vítimas: das mulheres violentadas em contexto de guerra as quais ela atendia
no leste da RDC. Ainda que sua atividade profissional no leste do Congo não fosse
suficientemente valorizada em São Paulo (uma atividade, por sua vez, similar à das funcionárias
das organizações implementadoras do projeto), era esse lugar que Jana desejava para si. Desde
que chegou à cidade, entretanto, o único posicionamento que lhe havia sido possível ocupar era
o de vítima da violência da guerra, de refugiada. Ela era solicitada a falar como uma expert no
sofrimento, como um exemplo, portanto, mais do que como uma profissional, intelectual ou
militante.
A subjetividade atribuída a Jana era a subjetividade de uma vítima com expertise,
denominada “mediadora cultural”, a qual apresentava uma proximidade essencial das demais
mulheres do projeto, em especial das africanas. Não obstante as distintas nacionalidades,
experiências de racialização e bagagem política, educacional e de classe, era suposto que todas
provinham de territórios de violência e que deviam aprender a denúncia como modo de
regeneração. Era isso o que fazia da violência de gênero uma “verdade universal”: a pretensa
universalidade da vítima dessa violência. Essa vítima podia ser qualquer Dalva, Chara ou Jana.
Entretanto, um aspecto importante para o qual chamo a atenção é que a recusa desse
posicionamento de vítima podia significar, para Chara e para Jana, mas dificilmente para Dalva,
uma negação dessa universalidade. Uma negação lida como socialização insuficiente,
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desconhecimento jurídico-institucional ou mesmo ignorância com relação aos mecanismos
democráticos. Negação da liberdade, da modernidade e da autonomia.
É nesse sentido que argumento que a (im)possibilidade narrativa dos danos sofridos
por Chara e por Jana no léxico da “violência de gênero” opera na produção de fronteiras
civilizacionais em distintas escalas. Processos que aproximam Congo, Glicério e Cidade A. E.
Carvalho enquanto territórios de violência. Territórios supostamente marcados pela falta de
intervenção, de pedagogias da denúncia e de Estado. Aponto que essas fronteiras estão sendo
erigidas a partir de políticas e práticas de regulação das relações afetivas no cotidiano. Nesse
sentido, as pedagogias de que se ocupam os projetos de sensibilização para a violência de
gênero, assim como os que almejam o empoderamento dessas mulheres, tornam-se um
elemento na formação de subjetividades e de controle moral e social. Na produção de fronteiras
que demarcam populações e territórios, identificar-se com a vítima da violência de gênero,
indignar-se com essa violência e crer nas pedagogias e nas soluções judiciais e criminais, é
posicionar-se ao lado da modernidade, é posicionar-se como um sujeito autológico, livre e
autônomo.
Para Jana, o sofrimento, intimamente conectado à luta política, era o combustível
que a fazia seguir. O que não significava, entretanto, que ela se visse como uma mera vítima,
menos ainda como a “vítima da violência de gênero” performada por Dalva, aquela que tinha
as instituições ao seu lado e que se refazia a partir da denúncia. As instituições que protegiam
Dalva, ainda que alegadamente fossem as mesmas que deveriam proteger Jana, a produziam
como uma vítima completamente diferente. Como uma alteridade advinda de um lugar e tempo
outros, de uma violência “cultural” e “tradicional” que necessitava ser modernizada. Não se
identificar como essa vítima, entretanto, era necessário para a reconstrução cotidiana de Jana,
de seus vínculos afetivos e das economias que garantiam seus modos de vivência. Viver através
e apesar desse sofrimento, transposto em luta, preenchia seus dias de esperança: de um dia
poder voltar, de novamente poder lutar ao lado dos companheiros de partido, de rever seus
filhos que ficaram em Kinshasa, na casa dos avós. Nesse sentido, reconhecer-se como
refugiada, performar como uma vítima da violência política, para Jana, significava menos se
identificar com a vítima humanitária e mais reconhecer-se como um sujeito de luta. Era nesse
posicionamento que ela buscava reparação e reconstrução.
Retomando as intervenções no evento da Subprefeitura da Sé, ao dizer que em
“nossa comunidade” não é assim, Angelina delimitava um espaço em que os elementos de busca
por uma paz social através do depoimento e da denúncia, propostos nos espaços legitimados de
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vazão dos sofrimentos, nem sempre se encaixavam, seja por desemprego, pela necessidade de
reconstrução de laços afetivos e familiares, pelo “estrangeirismo” ou mesmo pela falta de
confiança ou crença nas soluções estatais98. A pergunta feita a Dalva: “O que fazer?”, tem o
efeito de reposicionar a funcionária em seu lugar de representante do Estado, de sujeito ao qual
se pode direcionar demandas por direitos e reparação.
Se Dalva buscava, com sua fala, apontar a importância da denúncia nos espaços
designados para tal, enfatizando também a agência das vítimas nessa situação – “me separei” –
, Angelina e Judith devolviam “ao Estado” a responsabilidade por soluções que pudessem ir
além da relação dual vítima/agressor. Demandavam direitos não em nome de uma “vítima”,
mas da “nossa comunidade”. Quando Angelina e Judith falavam sobre uma ordem doméstica
diretamente afetada pelas disposições do mercado de trabalho e pelas rupturas nos laços de
sustento e afeto, elas retiravam as soluções do âmbito das disposições em denunciar ou mesmo
do (des)conhecimento sobre leis e normas, as redirecionando para as demandas por justiça
social. A denúncia que se ensinava no projeto, assim, para pessoas que tinham suas
subjetividades coladas a territórios de violência e brutalidade, como apontado por Judith e
Angelina em suas falas, poderia significar não apenas denunciar um agressor, mas toda uma
“cultura”, toda uma “comunidade”.
Localizar-se a si mesma em uma “comunidade” que é “nossa” e, portanto, não sua,
que é distinta e particular, é também anular parcialmente os efeitos da busca por uma identidade
homogênea de “mulher vítima de violência” fora das relações de poder que marcam as vidas a
partir das margens como menos dignas de serem vividas (BUTLER, 2010). É reivindicar um
lugar para além do depoimento e da queixa, como também um espaço de luta por condições de
recuperação e reconstrução das possibilidades de vivência material e afetiva. Quando dizem
que na “nossa comunidade” não é assim, Judith e Angelina estão falando das condições de
desigualdade que atravessam não apenas corpos, mas também territórios. Estão dizendo que a
denúncia não terá os mesmos efeitos em todos os lugares e de qualquer posição de sujeito. Isso
não significa desconhecer a “violência de gênero” e seus mecanismos, mas duvidar da
aplicabilidade das mesmas soluções institucionais nos lugares governados a partir de práticas
de criminalização e de controles que promovem, no cotidiano dessas mulheres, uma intensa
ruptura afetivo-material.
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Para uma análise da construção histórica e normativa da figura do estrangeiro no país ver Seyferth (2008). Falo
em “estrangeirismo” como um processo de sujeição/subjetivação ancorado na produção de subjetividades advindas
de territórios e tempos “outros”, além de uma categoria de acusação em determinados contextos.
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Por fim, aponto que a análise dos dois projetos que apresentei neste capítulo permite
compreender as distintas vulnerabilidades atribuídas a migrantes e refugiadas não como algo
dado, mas como um efeito de políticas migratórias e sociais excludentes, que promovem o
enfraquecimento das redes de ajuda e afeto dessas mulheres. No mesmo sentido, compreender
como gênero, nacionalidade e processos de racialização podem tornar-se fatores de
vulnerabilidade passa por reconhecer os contextos racistas e de desigualdade de gênero em que
essas mulheres estão inseridas hoje, não apenas como algo inscrito em um território de violência
ou de “origem” que ficou no passado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – em carne aberta.

E descobriria que na guerra, além da morte, há uma infinidade de outras coisas, há
tudo aquilo que existe em nossa vida cotidiana. A guerra é vida também (...)
Pois eu vou dizer outra coisa… O mais terrível na guerra, para mim, era usar cueca.
Isso sim era um horror. (ALEKSIÉVITCH, 2016)

Figura 4: Cidade A.E. Carvalho vista da laje dos vizinhos de Jana. Autoria própria.

Alain desceu do ônibus no ponto e horário de costume. Em menos de cinco minutos
estaria em casa, a tempo de colocar as crianças para dormir. Naquela noite de fevereiro de 2020,
entretanto, foi abordado no caminho, quase na porta de casa, por um homem armado que levou
seu aparelho celular. Ainda muito nervoso, contou a Jana o que tinha acontecido. Os dois
ficaram bastante surpresos com a situação. Já moravam na Cidade A. E. Carvalho há cinco anos
e nunca haviam sido abordados ou furtados naquela região. Jana me contou em ligação, quando
narrou todo o acontecido, que até então se sentia segura no bairro. Ela tinha algum
conhecimento das regulações vigentes por ali. Dizia saber que roubar dentro do bairro, roubar
os próprios moradores, não era algo tolerado.
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Alain alertou os vizinhos sobre o roubo. Ele conhecia o rapaz que o assaltou, que
não fez questão nem de esconder o rosto. Dias depois, outro rapaz, de quem não sabiam o nome,
apesar de avistarem sempre pela rua, bateu à porta. Pediu que Alain o levasse até a casa do
assaltante. Alain obedeceu. Reconheceu o rapaz ali mesmo, no portão, e foi aconselhado a voltar
para casa. Depois desse dia, sempre que descia do ônibus, depois das 23 horas, Alain já não
conseguia mais se sentir seguro. Certa noite, notou que alguém o observava. Na outra noite,
tinha certeza de que estava sendo seguido. Ele, Jana e os três filhos mudaram-se do bairro no
dia seguinte, sem levar nem mesmo os móveis da casa. Seguiram para uma ocupação de
moradia.
Poucos meses depois, Jana recebeu a notícia de que João Manuel, um angolano
vizinho seu, do antigo bairro, havia sido esfaqueado no posto de gasolina. O motivo havia sido
uma discussão sobre a concessão do auxílio emergencial oferecido durante a pandemia. O
agressor dizia que não achava certo que migrantes recebessem o dinheiro, já que os brasileiros
também passavam por dificuldades. Logo no início da emergência sanitária, Alain teve o salário
cortado pela metade. Jana, já desempregada, conseguiu receber alguns meses de auxílio. Pouco
tempo depois, Alain também perdeu o emprego e Jana teve de começar a cozinhar para sustentar
a família, coisa que sempre dizia não querer fazer.
***
Envolvida pela escrita e já afastada do trabalho de campo, buscando colocar ordem
ao pensamento frente uma grande quantidade de dados e informações, fui surpreendida com a
eclosão da pandemia de COVID-19. Além da imposição de um severo isolamento e das
consequências econômicas, afetivas e (necro)políticas decorrentes da emergência sanitária,
justapunham-se relatos sobre a intensificação das já profundas crises que atravessavam as vidas
das pessoas que acompanhei. Muitas já tinham indo embora ao longo dos anos. Os E.U.A. eram
o destino favorito, isso quando não retornavam para os países de onde haviam partido. Outras
poucas permaneceram em São Paulo, equilibrando-se sempre por um fio, aguardando mais um
pouco até que o momento fosse considerado adequado para seguir em frente ou mesmo para
retornar “para casa”. Esse era o caso de Jana e Alain.
Ao longo de toda a tese, apresentei e voltei aos trajetos e trajetórias de Jana
inúmeras vezes, de forma que me parecia inescapável o retorno às histórias de suas andanças.
Se, por um lado, esse retorno se explica pela relação de proximidade que estabelecemos ao
longo dos anos, desde os primeiros meses de sua chegada até seis anos depois, por outro lado,
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ela é uma das poucas pessoas que acompanhei a qual ainda permanece na cidade no momento
em que escrevo esse desfecho.
Todo o conflito que atravessou a partida de Jana e Alain do bairro em que viveram
por tanto tempo – bairro que acolheu e expulsou muitos congoleses, angolanos e senegaleses
na última década – fornece elementos para pensar na maneira como Jana e seus vizinhos foram,
em certo sentido, “incorporados” à nação de maneiras específicas, desde suas marcas raciais,
de classe e de nacionalidade, ressignificadas no próprio atravessamento das diversas fronteiras
das quais falei neste trabalho. Possibilita também uma reflexão sobre os efeitos de crises que
apenas se intensificaram no decorrer dos anos.
Mostrei, ao longo da tese, que as soluções para essas crises consistiam em
intervenções em que o controle dos corpos e das subjetividades era também controle sobre os
territórios. Nesse processo de aprofundamento de crises, a cidade A.E. Carvalho, produzida tão
confim quanto os confins (SERJE, 2011) do leste do Congo, ainda que de maneiras particulares,
passa também a ser colonizada por relatos identificados com discursos políticos de “extremadireita” ou ditos, em determinadas análises, “conservadores”. Concomitante, outras tantas ações
coletivas, encabeçadas tanto pelas organizações que já atuavam com migrantes e refugiados, e
ainda outras ocupadas das distintas classes de populações “necessitadas”, passaram a fornecer
auxílio e alívio frente à fome e aos despejos.
Quanto a Jana, foram seus contatos políticos e ativistas que possibilitaram que ela
tivesse um teto após ter sido novamente expulsa da sua casa. De qualquer forma, até o momento
em que escrevo esse desfecho, não foi possível ainda trazer seus filhos que permaneceram na
RDC. Quando a violência da burocracia que arrastou seu processo por anos foi, por fim,
vencida, Jana viu-se em uma situação em que de nada adiantava, para esse problema em
específico, ter papéis, considerando que não havia dinheiro para pagar passagens aéreas e nem
mesmo para manter tantos filhos sob um mesmo teto, alimentá-los e vesti-los enquanto toda a
família prosseguia vivendo em uma ocupação coletiva em meio a uma pandemia.
Se a saída de Jana, Alain e seu filho Makori da RDC deveu-se a razões políticas,
afetivas, econômicas e outras tantas, o mesmo pode ser dito da impossibilidade de seguir
vivendo no bairro da zona leste paulistana, atravessado, como Jana me dizia ao telefone, tanto
pelos relatos “do Estado” como também por relatos e procederes “do crime” (FELTRAN, 2008)
– relatos de trevas que povoavam as páginas policiais dos jornais enquanto anunciavam a morte
de mais um angolano, morto a facadas porque discutia sobre o auxílio emergencial, diziam as
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manchetes. Assim, a Cidade A.E. Carvalho, a RDC, o Glicério e suas subjetividades
“estrangeiras”, “violentas”, “atrasadas”, seguiam sendo alvos cada vez mais estratégicos de
intervenções militarizadas.
Já no ano de 2019, no contexto de transição de governo, o mesmo general destemido
que retirou o seu colete a prova de balas para penetrar o Coração das Trevas alguns anos antes,
pendurou seus coturnos para caminhar nos gabinetes da Secretaria de Governo da Presidência
da República, tornando-se ministro de Estado. Nesse aspecto, as mesmas figuras que
promoveram o processo de “pacificação” de territórios como a RDC, Haiti e de distintas favelas
do Rio de Janeiro, com o intuito de levar luz aos seus “civis”, articulavam-se como os
protagonistas de um projeto de poder materializado em prática de Estado. Um projeto altamente
identificado com modos de terror e destruição em distintos confins. Lá ou aqui, como afirmava
o próprio Santos Cruz, “é tudo igual”. A gestão dessas “alteridades” – um projeto que une
figuras militares a funcionários de agências internacionais e determinadas organizações
religiosas, já vinha se intensificando desde o ano anterior, com a criação de uma enorme
estrutura nomeada “Operação Acolhida”, destinada a governar as mobilidades de pessoas
venezuelanas que transitavam nas fronteiras mais ao norte99. O projeto militar-humanitário
segue assim gerindo corpos e territórios, construindo redes de governo dos trânsitos em distintas
escalas.
Insisti, ao longo do texto, na utilização da categoria de “fronteira” para tratar de
escalas empíricas e analíticas muito distintas. Chamo atenção, ao termo desta análise, para a
manifestação contextual dessas fronteiras frente a corporalidades específicas. Taniele Rui
(2012), em diálogo com a literatura autobiográfica de Bill Clegg, um ex-usuário de drogas que
descreve suas experiências com o crack, chama atenção para o momento em que a
transformação corporal do usuário se evidencia: no momento em que “se tropeça em uma
‘fronteira qualquer’”, em que a corporalidade evidencia-se de tal maneira que é impossível não
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O plano operacional de assistência emergencial denominado Operação Acolhida, coordenado pelo exército
brasileiro, surgiu em 2018 com o objetivo de “ordenar” a fronteira com a Venezuela, em Roraima, e ampliar os
abrigos para migrantes. Se trata de uma ação interagências que envolve, além das forças armadas, vários órgãos
da esfera federal, estadual e municipal, agências internacionais e organizações não-governamentais. O modelo de
acolhimento e assistência operacionalizado pelo governo brasileiro funciona por meio da militarização das ações
no formato de operações humanitárias. A atuação do exército se pauta no tripé - ordenamento da fronteira,
abrigamento e interiorização de imigrantes. Um aspecto importante da logística são as parcerias e convênios com
agências internacionais e organizações da sociedade civil, em especial religiosas, as quais têm a incumbência de
gerir os abrigos e fornecer inúmeros serviços de assistência. O Ministério da Defesa é responsável pela oferta de
alimentação, infraestrutura dos abrigos, recolhimento de lixo, controle de entrada e saída, dentre outras ações de
manutenção.
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notá-la (RUI, 2012, p. 322). A antropóloga chama atenção para que atravessar essa “fronteira
qualquer” implica em uma limitação na capacidade de movimentar-se livremente, sem ser
interdito ou evitado. Se Taniele Rui trata de uma corporalidade transformada pelo uso do crack,
e da percepção desses corpos como abjetos, trato aqui de algo um tanto diferente: de
corporalidades evidenciadas por um “estrangeirismo”, mas também por processos de
racialização e por atributos ditos “culturais”, como mostrei na terceira parte desta tese. Não
obstante, aponto que se trata também, no contexto atual e como nos mostra o caso de João
Manuel100, de uma corporalidade “forte demais para não ser notada” (RUI, 2012, p. 322).
A Cidade A.E. Carvalho, antes um lugar em que era possível, para Jana e sua
família, caminhar, buscar as crianças na escola e descansar os pés, manifesta-se também como
uma “fronteira qualquer”, assim como um dia ocorreu em Kinshasa e também ocorre no
Glicério, em frente à Igreja Nossa Senhora da Paz. Essa fronteira se manifesta no momento em
que a corporalidade de Jana, Alain e João Manuel é tida, novamente, como ameaçadora e
quando a crise ultrapassa um ponto considerado aceitável também para os brasileiros. Quando
essa fronteira é erigida e reforçada, sendo reiterada inclusive institucionalmente, Jana e Alain
precisam partir mais uma vez. Com seu andar arrastado, vão buscar uma casa segura, em que
será necessário novamente reconstruir sua rotina.
Ainda que reconheça a importância de aprofundar a análise sobre esses processos,
aponto que busquei respeitar a temporalidade da pesquisa, evitando olhar para o texto à luz de
acontecimentos posteriores e sucumbir à tentação de analisa-los no calor do momento. Optei,
portanto, por não modificar aquilo o que já tinha sido escrito e analisado para acomodar o que
ocorreu posteriormente. Acredito que o trabalho contempla um momento de transição e que a
escolha de retratar esse momento a partir da análise das crises de distintas ordens foi acertada.
Sem me ater especificamente às restrições impostas pela pandemia e a seus efeitos mais diretos
nas vidas das pessoas, considero importante tocar em um último ponto que é analítico, mas que
também é político. O que pretendo com essas reflexões finais é olhar para as aberturas possíveis
e possibilitadas tanto a pesquisas por vir como também olhar para as aberturas produzidas por
Jana, quando é exigido que novamente ela busque outro refúgio.
Considero que analisar o período pandêmico ao longo das páginas desta tese seria
também adiantar-me a conclusões e processos ainda vividos e em ebulição. Não obstante,
Utilizo aqui o nome “de batismo” de João Manuel, tanto porque a história é pública, como também porque
considero ser esta uma maneira de inscrevê-lo em uma memória outra, que não as das matérias jornalísticas que o
descrevem apenas como “angolano” e “frentista”.
100

340

quanto mais tempo a escrita demandava, mais eu sentia um certo receio de que as discussões
trazidas ao longo dessas páginas se tornassem obsoletas, de que perdessem o sentido ou a
relevância. Minha preocupação encontrava lastro no que, analítica e empiricamente, remetia às
feridas que permeavam o cotidiano de todos e ainda mais intensamente o cotidiano de Jana e
Alain – à doença, à morte, à fome, à ascensão da extrema direita no país, mas, principalmente,
ao desmantelamento cotidiano e nada sutil da mesma estrutura que inspirou a crítica analítica
da pesquisa. Com a pandemia, os serviços de documentação da Polícia Federal foram
suspensos, assim como o protocolamento das solicitações de refúgio. O escritório do CONARE
fechou por tempo indeterminado. Estabeleceu-se ainda inúmeras restrições de entrada, sempre
seletivas, a determinadas nacionalidades, em específico à venezuelana, enquanto a outras as
fronteiras nunca foram fechadas.
Mas meu receio se devia principalmente ao surgimento de algumas preocupações,
desde antes da pandemia e em distintos espaços de compartilhamento das nossas pesquisas, de
que as posturas críticas às políticas do refúgio poderiam estar reforçando ou dando uma
justificativa para o desmantelamento de políticas já então escassas e “precárias”. Considerando
o recrudescimento de discursos públicos discriminatórios e de políticas abertamente
criminalizatórias, trata-se de uma preocupação relevante. Ao termo desta análise, entretanto,
me tranquilizo com minhas escolhas metodológicas e analíticas, considerando que, como espero
ter demonstrado, os modos de intervenção que desde antes atravessavam as vidas das minhas
interlocutoras, eram não apenas garantidores de direitos, mas produtores de violência
institucional, a despeito dos discursos públicos de abertura e acolhimento. Dessa forma, seria
no mínimo desonesto para com as pessoas que contribuíram com a pesquisa e frente a tudo o
que me foi compartilhado pelas interlocutoras ao longo dos anos, considerá-los de outro modo.
Considero importante mencionar também algo sobre as minhas escolhas textuais,
em específico no que se refere à justaposição entre os fragmentos das trajetórias dos sujeitos e
as cenas de interação institucional. Preocupou-me a incorporação dos relatos das refugiadas e
solicitantes no texto, considerando que nunca foi minha intenção assemelhá-los a “histórias de
vida” ou a uma espécie de apreensão total do seu ser ou das suas “experiências de refúgio”.
Ainda que, em alguns casos, eu tenha optado por justapor os relatos das pessoas às histórias
delas exigidas pelos regimes do refúgio, preocupei-me com não tratar como o centro das minhas
preocupações analíticas as “causas” ou os “motivos” dos seus trânsitos, por considerar, já de
antemão, que essa era uma preocupação da burocracia com que elas tratavam, a qual por sua
vez devia ser problematizada.
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Já ao longo da escrita foi se delineando esse modo narrativo, o qual sobrepunha
extratos que as pessoas consideraram importante dividir em nossas conversas, às histórias que
construí a partir do acompanhamento das suas andanças por distintos cenários administrativos.
Assim, esses relatos foram também produzidos a partir das cenas de interação. Considerei essa
uma contribuição importante do trabalho, no sentido de retirar das trajetórias dos sujeitos o peso
de algo que poderia ser interpretado como maneiras de driblar os processos ou ainda de
aproveitar-se de um estatuto a que não teriam direito. Percebi que não era necessário ou mesmo
honesto adequar os relatos de cada uma ao enquadramento delas exigido, considerando que ao
alinhar-me a essas exigências eu estaria apenas legitimando as premissas e práticas desse
regime. Considerei mais importante, e uma contribuição mais relevante, falar sobre aquilo o
que fazia as pessoas caminharem e prosseguirem tentando, esperando, demandando e
desejando, apesar de todos os obstáculos e as violências que me eram narradas, para o que foi
necessário prestar atenção aos lugares, imaginações, relatos, documentos e, principalmente, às
interações e às tramas institucionais. Busquei assim imprimir no texto o que importava às
pessoas, mesmo que isso implicasse que os trajetos e trajetórias de cada uma delas não fossem
equivalentes em termos de profundidade. Para algumas pessoas, não fazia sentido compartilhar
o que veio antes, o que aconteceu ou deixou de acontecer para que chegassem até o Brasil. Para
outras, era importante falar como uma maneira de buscar também algum reconhecimento de
seus esforços e reforçar seu merecimento ao refúgio.
***
Se fecho essa análise em um tom aparentemente pessimista diante do contexto das
crises acompanhadas, volto, por fim, ao trecho que abre estas considerações finais. Retomo a
guerra como realidade vivida, mas também como metáfora. Na guerra narrada pelas
interlocutoras de Svetlana Aleksiévitch (2016) – combatentes soviéticas na Segunda Guerra
Mundial, evidencia-se algo muito diferente da guerra narrada a partir dos relatos sobre o
Coração das Trevas. Na guerra contada pelas mulheres entrevistadas pela autora não há apenas
morte e terror, como também há vida. Há o relato de combatentes ainda muito jovens que faziam
“sainhas” de sacolas plásticas fornecidas no front, além da entrevistada que afirma que o maior
horror experimentado naqueles dias era ter de usar cuecas.
Seguir vivendo em meio à guerra é o que faz Jana, cada dia mais envolvida em suas
atividades políticas e nas economias da ocupação. Também Ayana, após atravessar o deserto,
segue vivendo como solicitante de refúgio em uma cidade norte-americana, trabalhando em
fábrica, juntando dinheiro e aguardando o momento de encontrar-se com seus irmãos. Da
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mesma forma, Dominique busca forças para seguir na esperança de que dê certo o seu próximo
negócio, de produção de bijuterias personalizadas, para que um dia possa juntar dinheiro
suficiente para ver o mundo. Se a guerra é também vida, Jana, Ayana e Dominique seguem
vivendo, mesmo sabendo que a guerra não ficou para trás, mas que as acompanha através das
fronteiras. Uma guerra que permanece sendo vivida em carne aberta, mas que ensina também
que há muito mais que morte, seja na potência da luta, na política, no trabalho duro ou na
esperança de rever filhos, irmãos, amigos e amores.
Por fim, aponto que os trechos que abrem essa conclusão remetem também à
questão de que é impossível acachapar tanta vida em depoimentos perfeitamente estruturados,
com o intuito de fazê-los caber em um enquadramento acomodado a um “fundado temor”.
Afinal, como explicar em termos processualmente adequados o horror de ser obrigada a usar
cuecas durante a guerra? Para além de impossível, no entanto, se trata de uma missão
desencadeadora de distintos sofrimentos e violências. Se “a guerra é vida também”, silenciar
todo o resto, “tudo aquilo que existe em nossa vida cotidiana”, é silenciar tudo o que importa,
tudo o que faz viver.
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