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As mulheres refugiadas congolesas no Rio de Janeiro: construindo 
novas territorialidades 

GIULIANNA SILVA SERRICELLA1 
 
Resumo: Ao considerarmos o refúgio como um tema central no mundo contemporâneo, torna-se 
relevante trazê-lo para uma análise à luz da ciência geográfica. Assim, este trabalho tem como 
objetivo analisar o caso especifico das mulheres congolesas refugiadas no Rio de Janeiro, buscando 
entender como se dá sua integração local nesta cidade de destino e como ocorre o movimento de 
saída da República Democrática do Congo. Para isto, será necessário compreender como a África e 
a República Democrática do Congo se inserem no processo de globalização e como este interfere na 
saída de mulheres congolesas em busca de melhores condições de vida em outros países.  
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Abstract: Considering the refuge as a central theme in the contemporary world, it is relevant to bring 
it to an analysis in the light of geographical science. Therefore, this work has the objective to analyse 
the specific case of the refugee Congolese women in Rio de Janeiro, trying to understand how the 
local integration happens in this destination city and how occur the exit movement in the Democratic 
Republic of Congo. For this, it would be necessary to comprehend how Africa and the Democratic 
Republic of Congo take part in the globalization process and how this interferes at the exit of 
Congolese women in search of better living conditions in other countries.  
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1 – Introdução 

 A discussão acerca do refúgio torna-se cada vez mais complexa, visto que as 

migrações forçadas incluem não apenas os refugiados, mas também deslocados 

internos, apátridas, solicitantes de asilo e reassentados. Atualmente, o Brasil, 

enquanto ator em destaque na América Latina, tem se posicionado com certa 

notoriedade frente ao tema de refúgio, além de possuir uma jurisprudência tida como 

referência no sistema internacional. No entanto, tem-se que os fluxos de chegada de 

novos solicitantes se difere em cada metrópole brasileira e no presente trabalho, 

será adotado como objeto de pesquisa as mulheres congolesas refugiadas na 

metrópole do Rio de Janeiro. O contato com este grupo de mulheres congolesas 

refugiadas se concretiza no âmbito da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro2, 
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do Comitê Nacional para Refugiados, como representante da sociedade civil.  
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onde será possível também analisar como se dá a integração local deste grupo na 

metrópole do Rio de Janeiro.   

Quando se propõe a análise da mulher refugiada congolesa, devemos atentar 

para uma contextualização que vá além do cenário político e econômico da 

República Democrática do Congo (RD Congo), mas também observar desde o 

contexto internacional e a influência do processo de globalização na intensificação 

do fluxo de refugiados e imigrantes ao redor do mundo e na África chegando até o 

papel da mulher na sociedade congolesa e como esta passou a ser vista como uma 

arma de guerra durante os conflitos armados que permanecem ocorrendo no país 

durante mais de dois séculos. A RD Congo é o segundo maior país da África, possui 

um PIB em torno de 15,3 bilhões de dólares e o analfabetismo atinge cerca de 30% 

da população, contudo, o número que abrange as mulheres é ainda maior. O país 

ocupa a 186ª posição entre 187 países que tem o IDH medido pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

A guerra civil na RD Congo é retratada por um cenário hostil e impune. Os 

conflitos se concentram majoritariamente no leste do país, nas regiões de Norte Kivu 

e Kivu do Sul, entretanto isso não significa que o resto do país também não esteja 

sendo atingido. Segundo um refugiado congolês que está no Rio de Janeiro há sete 

anos, “a guerra na RD Congo é permanente e ininterrupta”. Assim, por mais que 

existam diversos relatórios internacionais e organizações não governamentais 

envolvidas em projetos e na denúncia desta guerra, como serão detalhados 

posteriormente ao longo do trabalho, a situação do país e de sua população se torna 

cada vez mais grave e conturbada.  

Com base em relatórios publicados pela Human Rights Watch, dentre outras 

organizações internacionais, é possível observar a gravidade dessa realidade para 

mulheres e jovens no país como um todo, se tornando uma questão de gênero. As 

consequências pessoais são tanto físicas quanto psicológicas e, mais do que isso, 

acabam tendo reflexo na forma como essa mulher passa a ser vista por sua família e 

sua tribo. Na maior parte das vezes, o objetivo dos rebeldes ao cometer esse tipo de 

violência não é querer essa mulher para si, mas sim, uma maneira de atingir sua 

família por meio desse ato. Estuprar ou violentar uma mulher significa envergonhar, 

humilhar e enfraquecer a comunidade da vítima, além de ter o intuito de transformar 
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essa mulher em um objeto, que passa a correr o risco de ser infectada por doenças 

sexualmente transmissíveis, como a AIDS e o mais frequente é que fiquem grávidas. 

A mulher é, então, usada como arma de guerra, tanto por soldados de forças 

armadas do governo quanto por soldados de milícias e grupos de rebeldes ilegais.3  

Para uma análise do refúgio e da mobilidade humana que se aproxime da 

geografia, levaremos em consideração o conceito de território, da forma como 

trabalhado por Rogério Haesbaert, fugindo da lógica de algo fixo e imutável, mas 

visto como multidimensional e multiescalar, nos remetendo também à existência de 

relações de poder presentes no espaço.  

Neste trabalho, ao pensarmos a mulher congolesa refugiada, é necessário 

recorrermos às territorialidades e aos movimentos de desterritorialização e 

reterritorialização existentes nesse processo. Assim, a mulher congolesa enquanto 

emigrante-imigrante deve ser vista como um sujeito político e ativo na construção de 

seu processo de des-re-territorialização, ambos integrados. Porém, no caso de 

refugiados, deve-se pensar em territorializações múltiplas, isto é,  

uma territorialidade em sentido estrito, construída por grupos que se 
territorializam na conexão flexível de territórios-rede multifuncionais, 
multigestionários e multi-identitários, como no caso de alguns grupos 
pertencentes a diásporas de migrantes (HAESBAERT, 2014, p. 73).  

Por fim, o conceito da imigração enquanto “fato social total” surge com a 

análise de Abdelmalek Sayad, a partir do indivíduo como imigrante e emigrante ao 

mesmo tempo, ou seja, a pessoa é emigrante se analisado em seu país de origem e 

imigrante no país receptor. Assim sendo, Sayad apresenta a ideia de que em dado 

momento se ultrapassa a condição que lhe é atribuída pela convenção e pelo 

estatuto e passa a se integrar na sociedade, ganha novos espaços, públicos e 

privados, como o espaço político. O imigrante só passa a existir para essa “nova” 

sociedade quando cruza as fronteiras e pisa em um novo território, virando o 

imigrante. Busca mostrar a dificuldade das pessoas enquanto imigrantes e os 

desafios que encontram para se inserir nos ambientes considerados comuns, como 

trabalho, escola, bairro, etc.  

A discussão trazida por Sayad sobre o sujeito tanto imigrante quanto 

emigrante faz parte da lógica migratória e neste momento auxiliará também na 
                                                 
3
 The War Within the War: Sexual violence against women and girls in eastern Congo. Human Rights 

Watch. 2002.  
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análise do processo de des-re-territorialização contemplado por Rogério Haesbaert. 

Sayad propõe a análise do i-e-migrante a partir de três pontos principais: a 

emigração como o início do processo que o leva a ser para sempre um emigrante 

em um lugar; em seguida, a visão deste como imigrante e os principais problemas 

sociais da imigração que se constituem em movimento; e, por fim, o momento em 

que o imigrante vai além da definição do estatuto questionando sua representação e 

seus conflitos diários em sua condição de imigrante e cidadão. Sayad trata a 

imigração como um “fato social completo”, ou seja, está além da observação apenas 

do deslocamento de um refugiado enquanto seu alcance físico, mas também atentar 

para todos os outros aspectos que envolvem esse movimento, como os sociais, 

políticos, econômicos e culturais (SAYAD, 1998, p. 13-15).  

Com isso, este trabalho tem como principal objetivo analisar como se dá o 

movimento de saída das mulheres congolesas de seu país de origem e o processo 

de chegada em busca de uma integração local no país de destino. 

2 – A África e a República Democrática do Congo no contexto da 

globalização 

A África, dividida em seis macrorregiões (África do Norte, África Ocidental, 

África Central, África Oriental, África Austral e África do Oceano Índico), é 

considerada o terceiro maior continente em extensão e, em 2013 já apresentava 

uma estimativa de 1,111 bilhões de habitantes. O continente africano, marcado 

fortemente pelo imperialismo, sofreu grandes transformações em decorrência do 

período entre a segunda guerra mundial e o fim da Guerra Fria, a assinatura da 

Carta das Nações Unidas, em 1942, durante a Conferência sobre Organização 

Internacional e o princípio da autodeterminação dos povos.  

 Atualmente, a África apresenta sua inserção na economia internacional por 

meio da exportação de recursos naturais, tornando as principais grandes potências 

dependentes de seus recursos para sustentar o crescimento econômico de suas 

economias. Todavia, ao mesmo tempo em que se deparou com a expansão da 

exportação de petróleo e a extração de recursos naturais como elementos que 

alavancaram o crescimento dos países africanos, os colocando de volta no cenário 

internacional (antes apenas havia o destaque da Nigéria exportando petróleo, hoje 
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se expandiu para o Sudão do Sul, RD Congo, Guiné Equatorial, Angola, Camarões, 

etc), por outro lado, observou-se também uma intensificação nas tensões sociais e 

na hierarquização do espaço. Isso se deu devido ao rápido crescimento de uma 

pequena parcela da população e de membros do governo que tinham participação 

na venda de commodities e dos recursos petrolíferos, enquanto a maior parte da 

população se via em meio à uma crise de instabilidade política e econômica, de 

precarização, desemprego, guerras civis e mortes em massa. Assim, observa-se o 

continente africano, se analisado a partir da lógica do território, como palco de 

permanentes disputas e relações de poder (material e simbólico) entre diferentes 

atores (que por sua vez, também possuem influência distinta numa escala global e 

regional).  

 A RD Congo, país foco neste trabalho, é considerada como o “coração” da 

África, dada a sua localização geográfica. O país se divide entre a capital Kinshasa, 

que é a mais populosa dentre as outras onze províncias que formam o país, sendo 

elas Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Orientale, Kasai Oriental, Kasai Ocidental, 

Katanga, Maniema, Norte Kivu e Kivu do Sul. É também um dos países mais 

multiétnicos da África, tendo reconhecidas mais de 250 etnias que se dividem em 

diversos grupos, apresentando também diversos dialetos.   

Os conflitos na RD Congo, como na África em geral, se devem a não 

coincidência das fronteiras políticas com as fronteiras étnicas, estes conflitos se 

configuraram tanto por suas tradições desde que era colônia belga, sempre marcada 

por conflitos internos que ocorrem não só dentro do território do país, como também 

devido às divergências nos países fronteiriços. No entanto, os problemas internos na 

RD Congo vão além de apenas conflitos políticos e étnicos, o caracterizando como 

um país que ao mesmo tempo em que sofre com um dos maiores índices de 

pobreza no mundo é, por outro lado, um dos que concentra maior parte dos recursos 

naturais da África.    

Há pouco mais de duas décadas o país apresenta um quadro de conflito 

permanente, relatado por diversas organizações internacionais, como o Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha, a Anistia Internacional e Médicos sem Fronteiras. 

De acordo com o relatório publicado em novembro de 2013, pelos serviços de 
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notícia da ONU, a RD Congo passa por uma “catástrofe humanitária”, calcula-se que 

existam, atualmente, 2,96 milhões de pessoas deslocadas internamente. Além disso, 

conforme relatório apresentado pela Organização Médicos sem Fronteiras em 2014, 

o país apresenta um sistema de saúde disfuncional, colocando sua população em 

um quadro de emergência humanitária permanente e em alerta constante em 

relação à surtos de doenças, como a malária.  

A independência da RD Congo se deu em meados de 1960, e desde então, o 

país foi marcado pela presença de governos ditatoriais que permaneceram no poder 

durante décadas. O primeiro governo foi sob o poder de Joseph-Desiré Mobutu, o 

qual permaneceu na presidência desde 1965 até 1997. O estopim para o início de 

intensos conflitos internos na RD Congo (Zaire na época) foi o genocídio de Ruanda, 

em 1994, que ocorreu entre os grupos étnicos hutu e tutsis e que se estendem até 

os dias de hoje. Muitos refugiados imigraram para o leste do país, para as regiões 

de Norte Kivu e Kivu do Sul, em busca de proteção, no entanto, as disputas tribais e 

étnicas ultrapassaram as fronteiras nacionais e se estenderam pela região, 

configurando um novo cenário para a RD Congo. A formação de milícias compostas 

por rebeldes de diferentes etnias é considerada comum no país e a subdivisão das 

mesmas também. 

O ambiente hostil, de conflitos políticos e étnicos permaneceu e se mostrava 

sem aparente resolução. Em 1997, emergiram novos grupos políticos contra o 

governo, um deles foi a Aliança das Forças Democráticas pela Libertação do Congo-

Zaire (AFDL), liderada por Laurent-Desiré Kabila, que tomou a capital e conseguiu o 

exílio do então presidente Mobutu. Kabila tomou o poder da presidência e 

permaneceu até 2001, quando foi assassinado e teve seu posto assumido por seu 

filho, Joseph Kabila. É importante ressaltar que desde 2003, Missões de Paz da 

ONU estão presentes em território congolês, e desde 2010, esta é conhecida como 

MONUSCO.  

Os atores envolvidos nesses conflitos vão além dos grupos rebeldes locais, 

mas abrangem também grupos de milícia de países fronteiriços à RD Congo, a 

presença de empresas transnacionais em território congolês, a extração de recursos 

naturais, a indústria bélica ilegal e o envolvimento do Estado em ataques à 

população civil, e em casos de corrupção e impunidade. Os ataques promovidos 
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pelos grupos rebeldes têm como principal objetivo quase sempre a conquista de 

novos territórios para seu fortalecimento e visando o enfraquecimento de outros 

grupos étnicos que se encontram em regiões próximas. Os ataques acontecem, 

pode-se dizer, de maneira frequente e as principais vítimas são civis, incluindo 

homens, mulheres e crianças. As mulheres e meninas são, neste momento, o 

principal foco a ser analisado. Estas se tornam armas de guerra, meio para se vingar 

e humilhar a tribo vizinha, isto é, uma forma de afirmar o patriarcalismo existente na 

sociedade congolesa.  

Outro ponto que diz respeito à grave e generalizada violação dos direitos 

humanos é que não havia impunidade para os casos de abusos sexuais, estupro ou 

mortes violentas a civis e, ao mesmo tempo, o exército nacional era formado por ex-

integrantes das milícias, que não levavam em consideração qualquer ética ou 

respeito ao indivíduo para alcançar seus fins.  

“De acordo com o ACNUR (Agência das Nações Unidas para Refugiados), 
a violência existente nas províncias localizadas no leste do país, apresentou 
um total de 400.000 remoções forçadas desde 2012, apresentando uma 
quantidade aproximada de 600.000 deslocados internos. E trazendo dados 
mais recentes, durante os últimos três meses, cerca de 71.000 pessoas 
foram removidas de suas casas” (Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados – UNHCR).  

 
Os conflitos entre grupos de milícia são, geralmente, marcados por diferentes 

etnias, porém não se deve levar em consideração apenas as questões culturais e 

políticas como causas dessas guerrilhas, lembrando que há interesses econômicos 

por trás da busca pela conquista de novos territórios estratégicos. Como se sabe o 

RD Congo representa uma das maiores fontes de recursos naturais e minerais no 

continente, estima-se que as operações ilegais e o contrabando desses recursos 

gerem em torno de 700 milhões e 1,3 bilhão de dólares anualmente.  

Assim, após uma análise da RD Congo tanto sob o âmbito de uma escala 

global quanto nacional, caminharemos no próximo subitem para uma explicitação de 

como a guerra afeta a população civil no país e mais especificamente a situação das 

mulheres congolesas.   

3 – As mulheres congolesas na República Democrática do Congo 

 Em 2013, a ONU estimou que ao menos 200 mil mulheres já houvessem sido 

vítimas de violência sexual desde 1998. Em uma pesquisa desenvolvida pela rede 
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sul-africana Sonke Gender Justice em parceria com a organização brasileira 

Promundo sobre as relações de gênero na RD Congo, as estatísticas apenas 

enfatizam ainda mais a situação atual do país. Dentre os 1.400 congoleses 

entrevistados, cerca de 60% afirmaram que as mulheres “merecem apanhar em 

algumas ocasiões”; 43% pensam que se a mulher não mostrar resistência física  

quando é forçada a fazer sexo, não é estupro; 28% acreditam que as mulheres, por 

vezes, desejam ser estupradas e 25% afirmaram que elas podem gostar do estupro. 

Apesar destas estatísticas representarem apenas números, são relevantes no 

sentido em que reafirmam a permanência de um cenário de crise endêmica em 

relação à violação dos direitos humanos no país. É notável que as causas sejam não 

apenas de cunho político (com a incidência de disputas entre grupos de diferentes 

milícias), mas também por questões sociais e culturais. A eminência do 

patriarcalismo ainda é forte na RD Congo e atinge a maior parte da sociedade. Em 

diversas histórias contadas por refugiadas congolesas na Caritas Arquidiocesana do 

Rio de Janeiro, todas citavam a cultura do país em inferiorizar a mulher em seu 

papel na sociedade e perante sua família.  

Assim, a violência sexual tornou-se um ato institucionalizado no país, como 

forma também de reforçar a crença do homem de que é “dono” da mulher (quando 

casado com ela) ou mesmo que qualquer mulher deva obedecer a suas vontades e 

que por ser homem tem privilégios em relação a elas.4 Estrategicamente usada 

como arma de guerra, a violência sexual também se tornou uma forma de humilhar e 

desmoralizar o inimigo, seja este parte de outro grupo de milícia ou de uma tribo 

vizinha, por conta de disputas de territórios ou brigas entre famílias. Assim, cometer 

atos de violência sexual contra mulheres de outras tribos, provoca o 

enfraquecimento do inimigo, logo, sua atuação diminui, bem como sua capacidade 

de reprodução dentro desta tribo, na lógica de enxergar a mulher como “objeto” para 

reprodução (Brown, 2012, p. 24-31).  

Em conversa com uma refugiada congolesa na Caritas, ela afirma que a mulher 

ao ser estuprada ou sofrer outro tipo de violação física, passa a ser “uma vergonha” 

para a família, “como se a mulher perdesse a moral”, assim, termina a vida 

                                                 
4
 Parte de relatos obtidos em conversas com refugiadas na Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. 
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humilhada e rejeitada por seus familiares. Não somente neste depoimento, como na 

maior parte deles, a mulher não é vista como vítima da violência, mas como culpada. 

Da mesma maneira como também citado em conversa com a coordenadora da 

Caritas do Rio de Janeiro, Aline Thuller, tratar deste assunto com solicitantes de 

refúgio torna-se ainda mais delicado, uma vez que, para muitas delas, isso não é um 

fato relevante a ser contado sobre sua estória e trajetória até o Brasil.  

Tendo como base essa afirmação anteriormente citada, pode-se pensar acerca 

da banalização da violência contra a mulher e da impunidade existente no país. O 

estupro como arma de guerra deve ser observado como uma estratégia dentro do 

jogo de controle de territórios e de disputas pelo poder em diferentes escalas. Tendo 

como ponto de partida a visão de Haesbaert acerca do território, enxergando-o não 

mais apenas como uma “questão de Estado”, mas também a reterritorialização como 

“uma estratégia politica de transformação social de grupos subalternos” (Haesbaert, 

2014, p. 90). 

O governo na RD Congo, enfraquecido pelas disputas internas entre grupos de 

milícia e rebeldes, encontra-se atualmente quase que incapaz de proteger seus 

cidadãos de possíveis ataques. A situação se torna ainda mais complicada visto que 

as Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC), que deveria ser 

responsável pela proteção da população, também está envolvida nos casos de 

assassinatos à civis, roubo de casas e atos de violências sexual, o que se torna 

paradoxal, pois a população passa a ser vítima não só da milícia, mas do próprio 

Estado (Lututala, 2010, p. 8-9). Depara-se com um momento em que a violência se 

torna legítima e o ilegal passa a ser legalizado (Haesbaert, 2014, p. 138-139). Esses 

fatos não são observados apenas com base em relatórios ou artigos acadêmicos, 

mas também a partir do relato dos refugiados que se encontram no Rio de Janeiro.  

Ao chegarem ao Brasil e solicitarem refúgio junto à Polícia Federal, é parte do 

procedimento que se preencha um formulário específico para a solicitação do pedido 

e uma das perguntas é referente ao motivo que o levou a sair do país de origem. É 

frequente se deparar com justificativas referentes à falta de proteção por parte do 

Estado a seus cidadãos e medo de repressão e violência estatal. Dessa forma, é 

como se o governo congolês deixasse de exercer sua função social, ainda em 

relação às mulheres, mesmo não havendo uma desigualdade perante a lei, já se 
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tornou institucionalizado sua inferioridade em relação aos homens, isto é, mesmo 

que a mulher seja vítima de algum tipo de violência física ou psicológica, dificilmente 

o Estado agirá a seu favor5.  

Em conversas com as assistentes sociais na Caritas é possível notar também 

um comportamento particular referente às mulheres congolesas quando chegam 

para pedir refúgio no Brasil. Durante o processo de solicitação são submetidas a 

uma entrevista com uma das assistentes sociais da instituição e, ao longo de muitos 

atendimentos, observou-se a forma como as congolesas lidavam com a questão do 

estupro ou da violência física. Assim sendo, constatou-se que a maior parte delas 

não contava sobre a violência sofrida por não saber que existia algo a ser feito em 

prol de sua “recuperação”, isto é, desde o acompanhamento médico para saber se 

sua saúde estava bem até o fato de a violência física, psicológica ou o abuso sexual 

ser considerado uma violação de direitos humanos e que tal episódio devesse ser 

explicitado e relatado durante seu processo de refúgio em seu benefício. Estas são 

atitudes que reforçam o uso do estupro como arma de guerra e a banalização da 

violência contra a mulher na RD Congo. 

Diante deste quadro, a mulher congolesa se coloca face à possibilidade de 

emigrar e buscar sua sobrevivência em outro lugar. Ao optar pela emigração, a 

mulher está deixando para trás sua família, sua casa, seu país, seu trabalho, seus 

laços sociais e, quando se trata de uma refugiada, acrescenta-se o fato de não 

saber quando será e se será possível retornar à sua terra. O ato de emigrar, mover-

se, é permitido a todo e qualquer cidadão e a solicitação de refúgio, bem como o 

amplo aparato jurídico que lhe protege, também são parte de seus direitos. No 

entanto, o ato de emigrar, refugiar-se, vai além do plano jurídico e legal, e se 

estende a uma escala individual, do emigrante enquanto ser humano, com desejos, 

vontades, sentimentos e medos. Assim, recorreremos à Abdelmalek Sayad e sua 

discussão acerca da dupla constituição do indivíduo que migra, como sendo 

simultaneamente emigrante e imigrante. 

Dessa forma, ao emigrar, principalmente na condição de refugiada, a mulher 

congolesa ao chegar ao Brasil terá respaldo dos direitos políticos e sociais que lhe 

                                                 
5
 Essa situação foi relatada em diversos momentos durante as conversas na Caritas Arquidiocesana 

do Rio de Janeiro, entre diferentes refugiados congoleses. 
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são garantidos diante desta situação. No entanto, o aspecto simbólico e identitário 

no ato de emigrar é um dos principais componentes na reterritorialização do 

migrante/refugiado em sua cidade de destino. Assim,  

Na medida em que dura a imigração, porque não se emigra (ex. não 
se cortam os laços com seu universo social, econômico, cultural 
habitual) e não se imigra (ex. não se agrega, mesmo que marginal e 
muito superficialmente, a outro sistema social) impunemente (ex. sem 
consequências), produz-se entre os imigrantes, uma inevitável 
reconversão de suas atitudes em relação à si mesmos, em relação a 
seu país e em relação à sociedade na qual eles vivem cada vez por 
mais tempo e de forma contínua e, principalmente, frente às 
condições de trabalho que essa sociedade lhes impõe (Sayad, 1998, 
p.65). 

 

4 – Considerações Finais  

Os questionamentos em torno deste trabalho são parte inicial de uma 

pesquisa de mestrado, na qual buscamos analisar como se dá a integração local das 

mulheres congolesas refugiadas no Rio de Janeiro, a partir do movimento integrado 

de des-reterritorialização e da condição de imigrante e emigrante, trazida por Sayad. 

Esta análise se dará no âmbito da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, tendo 

em vista que esta é a organização não governamental base para a recepção e 

proteção dos refugiados que chegam no Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, é importante considerarmos uma análise a partir de uma 

escala global, para que se entenda as principais causas e motivações que levam à 

emigração destas mulheres. Como isso afetará nas decisões de cada uma, e de que 

maneira isto influenciará no processo de integração local deste grupo de mulheres 

congolesas refugiadas no Rio de Janeiro.  

 Por fim, o contato direto com elas na Caritas arquidiocesana do Rio de 

Janeiro será fundamental no intuito de uma maior compreensão de sua visão acerca 

deste cenário e sua condição como refugiada em outro país ao se deparar com 

novas culturas, novo idioma, formas de viver e obstáculos para reconstruir uma vida 

aqui.  
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