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Resumo 

O leste da República Democrática do Congo é uma região, extremamente, conflituosa, por 

esta razão, inúmeros habitantes são forçados a deixar suas casas, buscando refúgio, muitas 

vezes, em locais distantes como o Brasil. As mulheres, que têm chegado em maioria, são, 

frequentemente, acompanhadas apenas de seus filhos. Elas experimentam de forma distinta a 

guerra e o refúgio. 

Esta dissertação tem como objetivo compreender a experiência das congolesas durante o 

deslocamento (saída, trânsito, chegada e instalação). Assim, é analisado as identidades de 

gênero, vivências, escolhas e estratégias utilizadas por elas ao longo do percurso. Ainda, é 

verificado se as mulheres apresentaram agência, se empoderaram e se houve transformação 

social nesta comunidade. 

A metodologia adotada foi qualitativa, havendo sido realizada uma revisão bibliográfica e 

uma pesquisa de recolha de dados, por meio, da observação, da observação participante e de 

entrevistas com congolesas nos espaços da Cáritas RJ e da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro. 

As conclusões foram que todas as entrevistadas do leste da RDC apresentaram agência em 

algum momento de seus trajetos, a maioria revelou mudanças em suas identidades de gênero e 

algumas se empoderaram. Contudo, não foi verificado transformação social na comunidade 

congolesa no Rio de Janeiro. 

Palavras-chaves: Refugiados – Gênero – Agência – Empoderamento – Transformação Social 

– Congolesas no Rio de Janeiro 
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Abstract 

 The East of the Democratic Republic of Congo is an extremely conflictive region, for this 

reason, countless inhabitants are forced to leave their homes, often seeking refuge in distant 

places as Brazil. Women, who have arrived in the majority, are often accompanied only by 

their children. They experience war and displacement in different ways.  

This dissertation aims to understand Congolese’s experience during the displacement (exit, 

transit, arrival and installation). Thus, are analyzed the gender identities, stories related, 

choices and strategies used by them along the way. Also, it is verified if the women presented 

agency, if they were empowered and if there was social transformation in this community. 

The methodology adopted was qualitative, having been done a bibliographical review and a 

data collection research by observation, participant observation and interviews with 

Congolese at Cáritas RJ and at Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

The conclusions were that all interviewees from the eastern DRC presented agency at some 

moment in their path, most of them revealed changes in their gender identities and some of 

them became empowered. However, there was not verified social transformation in the 

Congolese community in Rio de Janeiro. 

Keywords: Refugees – Gender – Agency – Empowerment – Social Transformation – Femme 

Congolese in Rio de Janeiro 
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Introdução 

 O leste da República Democrática do Congo (RDC) é uma região, extremamente, 

conflituosa, onde há a presença de inúmeros grupos armados. Neste território, principalmente 

no Kivu do Norte, já havia tensões antes da chegada dos belgas. No entanto, somente, a partir 

do período colonial os conflitos passaram a ser em larga escala (Stearns, 2012). As questões 

que desencadearam as hostilidades desde da chegada dos europeus até os dias atuais são 

relacionadas ao território, ao poder e à economia, tendo como pano de fundo as etnias. 

Contudo, o acirramento dos conflitos, que resultou na primeira Guerra do Congo, aconteceu 

após chegada de grande número de refugiados em razão do genocídio de 1994 em Ruanda. 

Nesse período, Laurent Kabila com apoio do Estado ruandês liderou um grupo que tinha 

como objetivo derrubar o governo congolês e acabar com os campos de refugiados, onde 

havia muitos dos hutus que participaram do genocídio. Em 1998, eclodiu a segunda guerra do 

Congo que teve a participação de oito nações e seis grupos armados. O fim dessas tensões 

ocorreu com a assinatura de um acordo de paz em 2002 e com o estabelecimento no poder de 

Joseph Kabila, filho de Laurent Kabila (Stearns, 2012). Este último governante, ainda, se 

mantem no poder, porém novas idas as urnas são esperadas para este ano de 2017 (RFI, 

2017). Contudo, além das grandes tensões políticas na capital, o leste do país permanece, até 

hoje, em constante conflito, apesar das diversas iniciativas efetuadas a fim de acabar com os 

rebeldes na região. Em razão dessas hostilidades, existem mais de 486 mil refugiados da 

RDC, somente, em países vizinhos (UNHCR, 2017). No Brasil, no final de 2016, havia 1.157 

congoleses reconhecidos como refugiados e 2.548 pessoas desse país haviam solicitado 

refúgio (Ministério da Justiça, 2016; Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2017). 

 Nesse contexto de conflito na RDC, as mulheres são intensamente atingidas, sendo 

consideradas o elo mais vulnerável junto com as crianças (Pavlish, 2005). Elas são, 

frequentemente, estupradas por um individuo ou por um grupo com o uso, muitas vezes, de 

objetos (Mer & Flicourt, 2015). Muitas delas engravidam de seus violadores e, em 

consequência, são excluídas da sociedade (Fiske & Shackel, 2015). Além disso, em situações 

de abandono e de sobrevivência em campos de refugiados, normalmente, são elas que têm a 

responsabilidade de cuidar e prover subsistência aos seus filhos (Pavlish, 2005; Fiske & 

Shackel, 2015). 

 Considerando a relevância e atualidade desta temática exposta, o tema desta presente 

dissertação de mestrado em Estudos Africanos da Universidade de Lisboa será: as 
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experiências de deslocamento forçado de mulheres refugiadas do leste da República 

Democrática do Congo (RDC) desde da saída provocada pelo conflito armado até a chegada e 

instalação no Rio de Janeiro. Este tema se insere nas questões relacionadas ao refúgio e ao 

gênero nos Estudos Africanos. Ambas as questões são extremamente estudadas em África em 

função do grande deslocamento de pessoas no continente, principalmente, por razões de 

conflitos armados e devido às desigualdades existente entre os gêneros.  

 A relevância do tema pode ser, também, verificada ao observar que mulheres 

refugiadas, inclusive as congolesas, foram objeto de estudo de diversos autores. No entanto, 

variou entre eles os aspectos em que se concentraram, alguns focalizaram nas violências 

sofridas por esse grupo, como Freedman (2016), outros abordaram como as mulheres lidam 

com as dificuldades suscitadas em decorrência de suas condições de refugiadas, como Pavlish 

(2015). Além disso, os refugiados congoleses no Brasil, também, estiveram presentes em 

alguns trabalhos, como na tese de doutoramento de Tannuri (2010). Todavia, é muito pouco 

estudado as questões de identidade e empoderamento das congolesas nesse Estado, tampouco 

há algum trabalho sobre o percurso desse grupo de refugiadas para o Rio de Janeiro. No 

entanto, o grande número de mulheres da RDC presente nesta região e a existência de estudos 

relativos a essa grupo em outros países, mostram a pertinência da temática desta dissertação.  

 Contudo, a minha motivação para a escolha deste tema surgiu do contato com 

refugiados da RDC no Brasil e com as suas histórias, principalmente, das mulheres que em 

grande maioria haviam sofrido inúmeras violências, inclusive sexuais, e que apesar de terem 

vivido situações extremamente difíceis, haviam encontrado maneiras de se adaptar ao novo 

contexto. As leituras sobre a situação das mulheres na RDC e nos campos de refugiados 

reforçaram a minha motivação para estudar o tema. A pergunta de partida desta tese será: 

como as identidades locais de gênero e as situações adversas implicadas no percurso moldam 

as experiências das mulheres refugiadas do leste da RDC nas várias fases do deslocamento? O 

meu objetivo principal será descrever e analisar as experiências das mulheres refugiadas do 

leste da RDC durante o deslocamento (saída, trânsito, chegada e instalação).  

 Os objetivos secundários deste meu trabalho serão:  

Objetivo 1: Identificar, descrever e analisar as culturas locais de gênero, os papéis 

sociais de gênero, as experiências e os contextos vivenciados na região de origem 

dos refugiados, durante o percurso até o Rio de Janeiro (saída, trânsito e chegada) 

e na instalação neste Estado, além de analisar a relação de todos esses elementos 
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com as escolhas e estratégias realizadas.  

Objetivo 2: Identificar, descrever e analisar se as mulheres tiveram agência no 

contexto de deslocamento, se essa agência resultou em transformação social na 

identidade de gênero e se essa transformação na identidade de gênero ocasionou 

em empoderamento e a maneira que esses três fenômenos ocorreram.  

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. O primeiro discorre sobre a metodologia 

empregada neste trabalho, o segundo define sobre os principais conceitos utilizados e o 

terceiro dispõe à respeito do estado da arte. Já o quarto capítulo descreve e analisa a 

identidade da mulher congolesa, a cultura local de gênero e os papéis atribuídos à ela. 

Enquanto que o quinto aborda as experiências de deslocamento, incluindo saída, trânsito, 

chegada e instalação, das congolesas entrevistadas na pesquisa de campo. Ainda, este capítulo 

identifica e analisa as escolhas realizadas por elas e a presença de agência durante o percurso. 

O sexto capítulo, identifica e analisa as mudanças na identidade de gênero do grupo estudado, 

além de avaliar se houve empoderamento de alguma entrevistada e, ainda, se ocorreu 

transformação social na comunidade congolesa no Rio de Janeiro.  
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Capítulo 1- Metodologia 

1.1 – Metodologia utilizada 

 A metodologia utilizada para este trabalho apresentou como finalidade a descrição do 

fenômeno estudado em tempo transversal no campo. Primeiramente, foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre a temática de estudo. Em seguida, foi implementado o método de recolha 

de dados: história de vida, o qual utilizou as técnicas da observação, observação participante e 

entrevista semi-estruturada.  

 A pesquisa foi executada majoritariamente nos campos: organização não-

governamental Cáritas RJ e Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) entre os meses 

de setembro e dezembro de 2016. A condução da pesquisa em ambos os campos exigiu uma 

autorização prévia da Cáritas que me permitisse observar os refugiados e os solicitantes de 

refúgio no espaço de espera para o atendimento na instituição, nas aulas de português na 

UERJ e em eventos mensais na Cáritas voltados para mulheres. As entrevistas semi-

estruturadas foram, também, autorizadas e ocorreram por intermédio de uma funcionária 

congolesa, M., que selecionava as mulheres do leste da RDC que apresentavam o perfil da 

minha amostra e condições psicológicas para serem entrevistadas. Primeiramente, esta 

funcionária perguntava a possível participante, se esta estava disposta a participar da pesquisa, 

se a resposta fosse positiva M. me apresentava à congolesa a qual eu explicava sobre o meu 

estudo. Em seguida, lhe entrevistava em uma sala reservada na Cáritas ou no espaço de espera 

para o atendimento na instituição. A escolha era realizada, de acordo com o desejo da 

entrevistada e a disponibilidade de salas.  

 Antes de M. selecionar as participantes, eu lhe expliquei qual havia sido a amostra 

adotada, que foi a de julgamento de acordo com os seguintes critérios: serem mulheres 

congolesas e terem se deslocado a outras cidades ou atravessado a fronteira da RDC a pé ou 

por outro meio de transporte, exceto avião, até outro(s) país(es) antes de haverem chegado ao 

Brasil. A amostra pretendia englobar grupos de mulheres de acordo com as pessoas que as 

acompanharam, ou seja, mulheres que chegaram somente com os filhos, que chegaram com o 

marido, que chegaram com a família tanto as acompanhadas de membros só femininos como 

as acompanhadas de membros masculinos e as que chegaram completamente sozinhas. 

Durante a recolha de dados foi possível entrevistar congolesas de todos esses grupos.  
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 No entanto, a pesquisa não se limitou a esses campos e a essa amostra pré-

determinada. Uma entrevista foi realizada com uma jovem da capital da RDC, Kinshasa, que 

apesar de não fazer parte do grupo estudado do leste da RDC contribuiu muito para 

compreensão dos papéis de gênero deste país, pois, apesar da região de origem ser diversa, a 

cultura, inclusive a ligada ao gênero, é muito similar em todo o país, o que pode ser reforçado 

pela recorrente mobilidade dos nacionais entre as províncias. Identifiquei essa jovem como 

uma possível grande colaboradora, após ela e outras congolesas participarem de um 

documentário sobre mulheres refugiadas no Brasil, o qual eu acompanhei a realização. A 

participação em alguns eventos, a maioria organizado pela Cáritas, foram extremamente 

importantes para o enriquecimento da coleta de dados. O mais significativo foi o debate 

“Refugiadas pelo fim da violência contra a mulher”, o qual durante a discussão sobre 

violência contra mulher, diversas congolesas, que estavam assistindo, se manifestaram, 

contando suas histórias de vida. Outros eventos, os quais coletei dados, incluiu: uma 

premiação aos judocas congoleses que participaram da delegação de refugiados das 

Olímpiadas 2016, festa do dia das crianças, teatro do dia das crianças, “UERJ Acolhe: cantos 

do refúgio”, onde congolesas cantaram músicas em Lingala e contaram um pouco sobre a 

situação de conflito em seu país de origem, e a feira “Chega Junto”, na qual os refugiados 

vendiam comida e outros produtos, como, por exemplo, turbantes. Ainda, com objetivo de 

expandir a amostra em um ambiente distante da instituição Cáritas, fui a um salão de beleza 

de congoleses, no qual conduzi uma conversa informal com uma refugiada proveniente de 

Kinshasa.  

 No total, foram realizadas entrevistas formais com 11 congolesas sendo 10 do leste da 

RDC e uma de Kinshasa. Também, ocorreu uma conversa informal realizada com uma 

congolesa vinda de Kinshasa, assim totalizando uma amostra de 12 pessoas. Contudo, uma 

entrevista foi descartada por escassez de informação, logo, a amostra se reduziu a 11 

entrevistadas.   

1.2 - Limitações da pesquisa 

 Durante a pesquisa, foram identificadas algumas limitações. A primeira delas é 

referente à amostra. A maioria das entrevistadas eram mulheres que frequentavam o curso de 

português, pois essas estavam regulamente na Cáritas. Após as aulas, elas aguardavam cerca 

de duas horas o pagamento referente à ajuda oferecida ao transporte, neste momento, eu tinha 

a oportunidade de observá-las, eventualmente, conversar e entrevistá-las. Nos outros dias, 
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quando não havia aulas de português, era mais difícil conseguir realizar entrevistas, pois 

frequentemente, não havia pessoas do grupo pesquisado. Quando havia, raramente, 

disponibilizavam tempo para conversar e serem entrevistadas. Logo, a maioria das 

participantes apresentavam o perfil predominante das refugiadas e solicitantes de refúgio que 

frequentavam o curso de português. O horário em que ocorre o curso de português é difícil de 

ser frequentado por pessoas com emprego formal. Logo, a maioria que assiste às aulas são 

indivíduos sem trabalho e, muitas vezes, mulheres com crianças, pois essas apresentam maior 

dificuldade para encontrar emprego em razão de não ter um lugar, onde possam deixar os seus 

filhos. Assim, a minha amostra ficou mais restrita às mulheres desempregadas com crianças, 

apesar de incluir outros perfis.  

 Outra limitação é a questão da desconfiança. Grande parte das participantes se 

mostraram desconfiadas durante a entrevista e em outros momentos em que tentei manter 

contato com elas. Algumas me perguntavam se eu era advogada e outras me indagaram se eu 

era jornalista. Apesar de eu deixar claro que aquela entrevista não influenciava no processo de 

reconhecimento de refugiado, o fato das entrevistas ocorrerem no âmbito da Cáritas, gerava 

desconfiança. É possível que alguns dados tenham sido omitidos e haja informações 

incorretas nos depoimentos em decorrência do medo de que informações verdadeiras 

impedissem o reconhecimento de refugiado. Isso, provavelmente, pode ter ocorrido pelo 

medo que eu compartilhasse esses dados com a Cáritas ou, ainda, com autoridades do 

governo. É possível, também, que o trauma decorrente de diversas situações traumáticas as 

tenham deixado desconfiadas das demais pessoas, principalmente de nacionalidades diversa 

às suas, como era o meu caso.  

 A veracidade dos fatos narrados, também, constitui uma outra limitação. Além da 

questão da confiança, já tratada anteriormente, o trauma é outro relevante fator que resulta em 

narrativas não tão fiéis aos acontecimentos. Isso ocorre, em razão da violência traumática, à 

qual muitas entrevistadas enfrentaram durante o percurso do leste da RDC ao Rio de Janeiro,  

poder afetar a memória. Esta pesquisa, por ter como método de recolha de dados a história de 

vida, se baseia, principalmente, nos relatos das refugiadas, ou seja, em suas memórias, logo é 

fundamental que os fatos narrados apresentem a maior verossimilhança possível com os 

acontecimentos para que os resultados correspondam ao mais próximo da realidade. No 

entanto, é essencial considerar que:  

a memória não é apenas a reprodução do passado e muito menos do 

passado tal como aconteceu. A memória é o passado seletivamente 
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esquecido e integrado no presente e pelo presente através de uma 

recriação seletiva investida de significado (...) (Peralta & Ganito,p.185, 

2013). 

 Então, apesar da importância das narrativas apresentarem “o passado tal como 

aconteceu”, compreender as histórias das congolesas engloba entender os significados cultural 

e político contidos em seus relatos e o contexto social em que estavam inseridas durante a 

recordação. Além disso, a representação da violência compromete um estudo analítico, em 

razão, da dimensão corporal da memória e sua incomensurabilidade que impede que a 

tentativa de representar seja completa. Logo, além das interferências da reprodução da 

memória, pessoas que sofreram violência apresentam dificuldade de expressar o que viveram 

(Peralta & Ganito, 2013). Segundo a teoria do trauma, “nalguns casos, esses indivíduos 

simplesmente não se recordam dos acontecimentos. Noutros casos ainda, embora se recordem dos 

acontecimentos, evidenciam uma total incapacidade de com eles se relacionarem emocionalmente” 

(Peralta & Ganito, p.188, 2013). Algumas congolesas apresentaram dificuldade em narrar alguns 

eventos, principalmente, os relacionados à violência, sobre os quais costumavam falar muito 

brevemente. A maioria das entrevistadas contava muito resumidamente o percurso dentro da 

RDC e países vizinhos. Uma das razões para isso pode estar ligada ao trauma da violência. 

Ainda, as duas congolesas, que me permitiram conduzir mais de uma entrevista, apresentaram 

inúmeras contradições entre os seus relatos.  

 Ainda, em virtude do trauma da violência, muitas mulheres choravam ao narrar 

algumas situações de grande sofrimento, como o estupro e perda de algum familiar. 

Ademais, elas, muitas vezes, não conseguiam ou não queriam falar mais detalhadamente 

desses acontecimentos. Assim, determinados temas não puderam ser aprofundados. Outros 

assuntos que envolviam a vida pessoal com companheiros e ex-companheiros, também, 

eram, com frequência, brevemente respondidos e, dificilmente, eram fornecidos detalhes. 

Logo, conseguir informações precisas e profundas sobre temas envolvendo violência e a vida 

íntima com o cônjuge foi mais uma limitação desta pesquisa.  

 A dificuldade de conseguir realizar mais de uma entrevista com as mesmas congolesas 

se mostrou uma outra limitação, pois a maioria se esquivava de participar de uma segunda 

entrevista, alegando diversos motivos pelos quais não poderiam ser entrevistadas nos 

momentos em que eu lhes solicitava. Assim, muitas dúvidas a respeito das histórias de muitas 

participantes não puderam ser esclarecidas.   
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 O conhecimento sobre a vida das congolesas no Brasil, também, ficou limitado, pois o 

meu contato com elas se restringiu mais aos espaços da Cáritas e das aulas de português. 

Apesar de algumas tentativas de conhecer o lugar em que elas moravam, não foi possível ir 

em suas casas, tampouco em suas vizinhanças. Elas sempre me diziam que não estariam em 

casa por algum motivo e, assim, eu não poderia encontrá-las. 

 A língua foi um grande limitador da pesquisa, pois apesar de eu falar francês, não 

tenho qualquer conhecimento do idioma Lingala, através do qual a maioria dos habitantes da 

RDC se comunica. A conversa entre as congolesas no Brasil ocorrem nesse língua e impede 

que os demais compreendam o que elas falam. Logo, minha observação se baseava, muitas 

vezes, somente, nos gestos, comportamentos e em suas falas com outros refugiados não-

congoleses. No entanto, em raras ocasiões, era possível compreender algumas palavras, 

quando essas eram de origem francesa incorporadas ao Lingala.   

 Por fim, o tempo da pesquisa, também, foi um limitador para que eu conseguisse 

ampliar mais a minha amostra e coletasse mais dados sobre as participantes que já haviam 

sido entrevistadas. 
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Capítulo 2 – Estado da arte 

 Inúmeros autores estudaram a violência sexual praticada pelos soldados do governo e 

rebeldes contra a população na região dos grandes lagos. Dois deles foram Mer e Flicourt 

(2015) que analisaram um grupo de mulheres do Kivu do Sul vítimas de estupro. Neste artigo, 

eles apresentaram as razões, características e consequências desse fenômeno e, ainda, 

destacaram as questões culturais e financeiras que dificultaram a assistência adequada às 

pessoas atingidas. Os autores Trenholm et al. (2011) realizaram uma pesquisa sobre o mesmo 

tema na região do Kivu do Sul, porém os entrevistados foram líderes locais. Neste trabalho, o 

estupro foi caracterizado como uma arma de guerra e responsável não só pela destruição da 

vida das pessoas violentadas, mas, também, de toda a família. Trenholm  et al. chamaram 

atenção para o fato desse fenômeno ocorrer em razão da sociedade patriarcal presente no país.  

 Já, Fiske e Shackel (2014) analisaram como a interseção entre gênero, pobreza e 

violência construiu a vida de mulheres que viviam em sociedades em conflito e pós-conflito, 

sendo uma delas a RDC. Esses autores destacaram a posição da mulher, como sendo uma 

cidadã de segunda classe, e que a pobreza e a violência tornavam a sua situação de 

desigualdade de gênero, ainda maior. Eles mostraram como esses três elementos interagem, 

criando um ciclo de desvantagem e vulnerabilidade cada vez mais intenso. Também, 

realçaram que a presença da violência doméstica e civil no período de paz, estava relacionado 

com a mesma durante a guerra. 

  No entanto, Pavlish (2005) focou seu trabalho na agência das refugiadas congolesas 

em um campo de refugiados em Ruanda. Essa análise foi realizada por meio de relatos de 

habitantes previamente selecionadas, as quais apontaram as suas dificuldades e suas respostas 

diante dessas adversidades. Assim, foi examinado que as mulheres continuavam enfrentando 

problemas similares aos que possuíam em suas casas, ligados à construção de suas 

identidades. Discriminação, violência e falta de autonomia eram questões presentes nesses 

espaços tal como haviam sido em suas regiões de origem. No entanto, apesar dessa condição é 

possível perceber as estratégias que elas utilizavam a fim de “ganhar agência e demonstrar a 

capacidade para agir dentro dos seus sistemas sociais” (Pavlish, 2005, p.15-16).  

 Kesmaecker-Wissing e Pagot (2015) realizaram um estudo, também, com congolesas 

vítimas da migração forçada, porém essas eram deslocadas internas na província do Kivu do 

Norte e Kivu do Sul, onde viviam em casas de moradores locais. Nesta investigação, foi 

abordado a mudança dos papéis e das relações entre os membros das famílias após o 
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deslocamento. As autoras destacaram o fenômeno dos homens perderem o papel central de 

chefes de casa, enquanto as mulheres passaram a ser as únicas a prover o rendimento 

financeiro e gerenciá-lo. Ainda, realçaram que eram as congolesas as responsáveis pela coleta 

da ajuda humanitária e, em consequência, elas começaram a desfrutar de mais poder que seus 

maridos dentro do ambiente familiar. Assim, os homens se sentiam marginalizados e 

acreditavam terem “perdido o valor”. 

  Essed, Frerks e Schrijvers (2004), também, contribuíram para o debate sobre 

refugiados, ao estudarem a agência e transformação social referentes a esses indivíduos na 

introdução do livro “Refugees, Agency and Social Transformation”. Nos demais capítulos, 

foram apresentados diversos estudos de caso sobre grupos de mulheres que alcançaram o 

empoderamento em razão da própria agência e negando os antigos estereótipos (Essed, Frerks 

& Schrijvers, 2004). Ainda, é possível perceber, nesses trabalhos, os conceitos de agência e 

transformação social desenvolvidos na introdução, onde esses casos, também, foram citados.  

 Enquanto isso, Gerard (2014) se preocupou em estudar o trajeto percorrido por 

mulheres refugiadas somalis que chegavam a Malta. O objetivo do seu trabalho foi discutir os 

conflitos entre a responsabilidade do Estado em proteger os indivíduos e a securitização da 

imigração. (Tramountanis, 2015)  

 Ademais, alguns autores realizaram pesquisas sobre refugiados no Brasil, 

especificamente no Estado do Rio de Janeiro, incluindo os nacionais da RDC. O primeiro 

trabalho encontrado foi de Francalino e Petrus (2008) que  abordou a inserção sociocultural, 

dinâmicas de integração e ressignificação de identidades com angolanos e congoleses da RDC 

e da República do Congo no Estado do Rio de Janeiro por meio de um projeto cultural 

constituído com esses indivíduos. Já em 2010, Tannuri (2010) estudou a integração dos 

refugiados congoleses no Rio de Janeiro, focando nas políticas públicas para esse grupo, 

assim como, nas redes sociais criadas por eles. Nesta tese, foram abordadas algumas questões 

referentes às mulheres. Segundo a autora, as mães tinham o papel de cuidar dos filhos e da 

boa alimentação da família. Ainda, de acordo com Tannuri, os padrões culturais da 

comunidade não permitiam às congolesas trabalharem fora de casa, somente era aceite o 

desenvolvimento de uma prática profissional para as jovens solteiras e para aquelas que 

haviam ido sozinhas com os seus filhos para o Brasil. No entanto, Tannuri (2010) realçou que 

encontrou exceções entre as mulheres com alto nível escolar que já haviam trabalhado na 

RDC. 
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 Enquanto isso, Gallo (2010) realizou uma etnografia, também, com refugiados 

congoleses, porém limitou-se ao grupo presente na igreja da Boa Mensagem na cidade de São 

Paulo. O seu objetivo, neste artigo, foi compreender o significado desta instituição para os 

nacionais da RDC.  

 Todavia, Moulin (2013) analisou a proteção humanitária oferecida aos refugiados no 

Rio de Janeiro. A autora destacou a integração deste grupo no Estado e as dificuldades que 

eles enfrentavam diante do idioma, burocracia, ausência de recursos financeiros e emprego, 

além da xenofobia. Ainda, Moulin (2013) relatou sobre os papéis desempenhados pelas 

diversas instituições neste tema, incluindo as governamentais e não-governamentais. Contudo, 

no mesmo Estado, Vieira (2015) analisou o acolhimento dos refugiados congoleses e políticas 

públicas, onde considerava haver uma “incompletude política, jurídica e social” (Vieira, 2015, 

p.16)  depois de terem sido reconhecidos como refugiados. Esta autora estudou a relação do 

pedido de refúgio com perda de direitos humanos, sendo, neste caso, o direito ao trabalho, 

pois considerou que as “questões de ordem política, jurídica e social” (Vieira, 2015, p.16) 

impediam o exercício desse direito. 

 Ademais, Silva (2015) estudou as políticas públicas para refugiados no Rio de Janeiro 

envolvendo o poder público, “governo municipal, sociedade civil e os próprios refugiados e 

solicitantes de refúgio” (Silva, 2015, p. 3958). Entretanto, Waldely (2016) avaliou o aparato 

jurídico e político do instituto do refúgio no Brasil, focando, também, no Estado do Rio de 

Janeiro.  

 Contudo, Serricella (2016.2), assim como Vieira (2015) e Tannuri (2010), pesquisou 

os refugiados congoleses no Rio de Janeiro, porém seu objetivo foi analisar, por meio do 

processo de reterritorialização deste grupo neste Estado, as interações entre a globalização e 

refúgio. A autora destacou que esse processo pode ocorrer através de estratégias escolhidas 

pelos próprios congoleses, como as redes sociais locais, já mencionadas por Tannuri, porém 

enfatizou a importância das mesmas desde da partida do país de origem. Serricella (2016.1) 

em outro trabalho, analisou a diversidade cultural congolesa por meio dos conceitos de 

identidade e cultura. A autora examinou a construção de novas identidades culturais dentro do 

contexto de refúgio desse grupo no Estado do Rio de Janeiro. Ao fim desse ensaio, a autora 

sugeriu que o país de acolhimento pode ser para as mulheres congolesas “uma nova 

possibilidade para que elas se integrem na sociedade e conquiste seu lugar de ação, como 
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sujeito politico” (Serricella, 2016.1, p.61), em razão de haver em menor intensidade violência 

contra a mulher.  

 Todavia, Chalcraft, Segarra e Hikiji (2017) inovaram ao relatarem a experiência de 

dois artistas congoleses em São Paulo, que criticaram a situação do seu país de origem, a 

política, o consumo, a condição de refugiado e outros temas por meio de apresentações. 

 Conforme foi exposto, existem trabalhos sobre a violência sexual praticada contra as 

mulheres no leste da RDC, estudos à respeito de refugiadas e descolocadas internas 

congolesas, artigos sobre agência, empoderamento e transformação social de grupos de 

refugiadas e deslocadas internas. Além disso, há estudos em relação a refugiados, incluindo os 

congoleses, no Brasil e, ainda, alguns encontram-se focados, especificamente, no Estado do 

Rio de Janeiro. No entanto, não existe nenhum trabalho como esta presente dissertação que 

estude, especificamente, os conceitos de agência, empoderamento e transformação social 

entre as mulheres da RDC. Assim, este trabalho irá identificar descrever e analisar a presença 

dos conceitos anteriormente citados entre as congolesas do leste da RDC, durante as suas 

experiências nos quatro estágios do deslocamento (saída, trânsito, chegada e instalação), 

como Gerard (2014) que estudou estas etapas do percurso das somalis em direção a Malta.  
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Capítulo 3- Conceitos 

 Esta dissertação sobre as refugiadas congolesas no deslocamento forçado ao Rio de 

Janeiro está situada dentro dos estudos de refugiados e dos estudos de gênero. A teoria 

utilizada será a de gênero que aborda a interseccionalidade. Este último conceito é definido 

como “formas particulares de opressões intersectadas”1 (Collins, 2002, p.18), e, ainda de forma 

mais abrangente, “a interação de categorias construídas socialmente e culturalmente, como raça, 

classe e gênero, na formação e institucionalização da opressão e da desigualdade”2 (Deramo, 2009, 

p.3). Essa é a teoria de gênero que melhor se adequa ao meu trabalho em virtude de interligar 

duas identidades socialmente construídas que ao se encontrarem aumentam as fragilidades 

desses indivíduos. No caso desta dissertação, são a identidade de gênero e a identidade de 

refugiada.  

 Os conceitos centrais na elaboração deste trabalho serão: refugiado, gênero, agência, 

transformação social e empoderamento. 

 A dimensão política do conceito de refugiado é destacado por Alexander Betts e Gil 

Loescher: 

Os movimentos de refugiados são também uma parte inerente da política 

internacional. A "figura do refugiado" é parte integrante do sistema 

internacional, simbolizando a falência da relação estado-cidadão-território 

assumida pelo sistema estatal para garantir perfeitamente a ordem e a 

justiça internacionais. As causas, as consequências e as respostas aos 

refugiados são intimamente interligadas com a política mundial. As causas 

dos movimentos de refugiados são sustentadas por conflitos, terrorismo e 

transnacionalismo3 (Betts & Loescher, 2011, p.1). 

Betts, em outro artigo, resume as aplicações legais do conceito de refugiado: 

No contexto europeu, as principais razões para a necessidade de uma 

proteção de substituição foram baseadas na perseguição individualizada. Na 

África e na América Latina, isso foi complementado pelo reconhecimento 
que a violência generalizada e a desordem pública também podem exigir 

uma proteção substituta.4 (Betts, 2010, p.361) 

 A autora Emma Haddad, em seu conceito de refugiado, aborda, além das dimensões 

política e legal, a dimensão de identidade: “a definição reconhece o código (internacional e legal), 
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2 Tradução da autora 

3 Tradução da autora 
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a categoria (doméstica e administrativa) e a identidade (individual e subjetiva), um dos pontos que 

interligam essa relação”5 (Haddad, 2008, p.42). Ainda, Haddad realça o elemento de migração 

forçada, o qual é fundamental neste conceito. “Um “refugiado” é um indivíduo, o qual foi forçado, 

em grau significativo, a sair indefinidamente da sua comunidade política doméstica.”6 (Haddad, 2008, 

p.42)  

 A autora Nevzat Sogut destaca as dimensões do poder e do privilégio inerente ao 

gênero do refugiado:  

Gênero em questões de refugiados é tudo sobre diferença, a diferença nas 
experiências de refugiados homens e mulheres. (...) há diferenças 

consideráveis em como homens e mulheres vivenciam a vida de refugiado, 

eles condicionam a forma em que vivem no deslocamento ao reflexo dos 

amplos padrões e processos da  ainda extensa organização patriarcal da vida, 

oferece mais sorte aos refugiados homens do que às mulheres refugiadas. 

Estas sortes representam não apenas os privilégios relativos dos refugiados 

homens em relação às mulheres refugiadas, mas, também, e mais 

urgentemente, a recuperação ou restabelecimento das hierarquias a priori de 

gênero que, em primeiro lugar, possibilitam, informam e sustentam 

experiências de gênero do refugiado (Sougouk, 1999, p.248-249).  

 A autora Michele James-Deramo, também, utiliza a interseccionalidade entre os 

conceitos de gênero e refugiado realçando as dimensões de opressão e violência:  

Mulheres e meninas que são refugiados enfrentam problemas únicos 

relacionados ao seu sexo biológico e gênero. Violação por militares, guardas 

de fronteira ou outras pessoas deslocadas, casamentos forçados, exploração 

sexual em troca de assistência, politicamente - violência sexual motivada e 

tráfico sexual são endêmicos durante períodos de agitação civil e violência 

política. A violência sexual durante crises políticas é particularmente brutal e 

destina-se a causar mutilação permanente ou morte. A violência doméstica, 

também, aumenta durante o acampamento conforme os papéis de gênero 

entre homens e mulheres mudam e reagem a crises e ao empobrecimento. As 

mulheres, as quais eram parte de uma minoria perseguida no seu país de 

origem, encontram a sua opressão sendo agravada nos campos, onde 
provavelmente coexistem grupos rivais que, também, fugiram da violência7 

(Deramo, 2009, p.p.1-2). 

   O conceito de gênero desvinculado do conceito de refugiado pode ser definido 

enfatizando como as identidades de gênero são socialmente construídas e destacando a 

dimensão do poder. Cynthia Enloe é uma autora que na sua obra, Bananas Beaches and 

Bases, destaca tais dimensões: 
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Convencionalmente, tanto a masculinidade como a feminilidade foram 

tratadas como "naturais", não criadas. Hoje, no entanto, há evidência 

crescente que eles são pacotes de expectativas que foram criados através de 

decisões específicas por pessoas específicas. Nós, também, estamos 

começando a compreender que os conceitos tradicionais de masculinidade e 

feminilidade têm sido, surpreendentemente, difíceis de perpetuar: exigiu o 

exercício diário do poder - poder doméstico, poder nacional e (...), poder 

internacional8 (Enloe, 1989, p.1). 

  A autora  Naila Kabber  destaca a dimensão do poder ao definir o conceito de 

agência: 

 (…) agência –  A capacidade de definir seus objetivos e agir sobre eles. A 

Agência é mais do que uma ação observável; também, engloba o 
significado, a motivação e o objetivo que os indivíduos trazem para sua 

atividade, seu senso de agência ou "o poder interno". (...) A Agência tem 

significados tanto positivos como negativos em relação ao poder. No 

sentido positivo do "poder para", refere-se à capacidade das pessoas de 

definir suas próprias escolhas de vida e de buscar seus próprios objetivos, 

mesmo diante da oposição de outros9 (Kabber, p.438, 1999). 

 No entanto, há, também, a dimensão sociológica, a qual é intrinsecamente ligada à 

cultura, no conceito de agência do autor Norman Long:   

(...) a noção de agência atribui ao ator individual a capacidade para processar 

a experiência social e de planejar  maneiras de lidar com a vida, mesmo sob 

as formas mais extremas de coerção. Dentro dos limites de informação, de 

incerteza e de outras restrições (por exemplo, físicas, normativas ou político-

econômicas) que existem, os atores sociais possuem "conhecimento" e 

"capacidade". (...) a construção social de atores toca crucialmente sobre a 

questão da agência. Embora possamos pensar que sabemos perfeitamente 

bem o que entendemos por "conhecimento" e "capacidade" - os dois 

principais elementos de agência identificados por Giddens - esses conceitos 

devem ser traduzidos culturalmente se quiserem ser plenamente 

significativos. (...) uma teoria da agência baseada na capacidade dos atores 

de processar suas experiências e as de outros e agir sobre elas. A agência 

implica tanto uma certa capacidade de conhecimento, por meio da qual as 
experiências e os desejos são reflexivamente interpretados e internalizados 

(conscientemente ou de outra forma), e a capacidade de comandar 

habilidades relevantes, acesso a recursos materiais e não materiais e se 

engajar em práticas organizacionais específicas10 (Long, 2001, p.p.16, 18 e 

49). 

 Os autores Philomena Essed, Georg Frerks and Joke Schrijvers conceituam 

transformação social justamente no contexto de refúgio, tema que será central no meu 

trabalho: 
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(...) a transformação social em nosso volume tem quatro dimensões 

concretas.  Em primeiro lugar, de acordo com nossa ênfase na agência social, 

ela se refere às mudanças fundamentais na vida dos próprios refugiados, que 

são parte integrante de seu deslocamento. Fuga implica em mudanças nos 

meios de subsistência, percepções e identidades, 'projetos de vida' e futuros, 

em suma, todos os aspectos da existência dos refugiados. Em segundo lugar, 

o conceito refere-se às consequências e desafios para as pessoas nas 

comunidades e agências que estão recebendo e lidando com refugiados. As 

transformações que ocorrem nas sociedades de destino não são apenas um 

efeito do impacto do número de pessoas que buscam refúgio, mas, também, 

das capacidades e recursos específicos que os refugiados agregam às suas 

sociedades de acolhimento. Em terceiro lugar, as transformações são 

mostradas para ter lugar nas percepções e identidades, com consequências de 

longo alcance. Conforme, indicado acima, a história do deslocamento pode 

impactar em dimensões essenciais da identidade, por exemplo, a forma como 

as pessoas percebem as noções relacionadas ao gênero e as imagens delas 

mesmas e de outras pessoas. Em quarto lugar, as transformações ocorrem 

após o retorno da paz - não importa quão instável essa situação possa ser. 

Não há como voltar ao status quo ex ante, às "certas certezas" do passado11 

(Essed, Frerks & Schrijvers, 2004, p. 5). 

O conceito de empoderamento é definido, também, pela autora Nailla Kabber: 

Nossa noção de empoderamento é sobre mudança, refere-se à expansão na 

capacidade das pessoas de fazerem escolhas estratégicas de vida num 

contexto em que essa capacidade lhes foi anteriormente negada12 (Kabber, 

p.437, 1999). 
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Capítulo 4 – A mulher na República Democrática do Congo 

 A RDC é um país, onde existe grande diferença entre os papéis exercidos pelos 

homens e pelas mulheres tanto na esfera pública como na privada. Os homens desfrutam de 

uma posição considerada “superior” em que eles detêm o poder de decisão dentro do 

ambiente familiar e ocupam os mais altos cargos no governo e em empresas, inclusive a 

política não é considerada um espaço para a atuação das mulheres. A discriminação de gênero 

deixa as mulheres em situação de extrema vulnerabilidade desde o nascimento em que a 

chegada dos meninos são mais celebradas pelos pais, passando pela infância, quando têm 

menos oportunidade de estudo, até à adolescência e à vida adulta em que são os principais 

alvos de estupro. 

4.1- Identidade da mulher congolesa 

 Muitos autores ao estudarem a identidade das mulheres ocidentais abordaram a dicotomia 

entre o público e o privado, onde o primeiro cabia aos homens e o segundo às mulheres. 

Entende-se como privado, as questões domésticas, isto é, tudo que engloba a casa, enquanto, 

público se refere às questões fora da casa, ou seja, o que é externo ao âmbito privado. Público 

concerne, por exemplo, à participação política e a trabalhar fora da esfera doméstica. No 

entanto, a maioria das mulheres na RDC exerce atividade remunerada, ainda que algumas 

sejam impedidas pelos maridos, sendo essas, majoritariamente, pertencentes a famílias 

abastadas. Em minha pesquisa com 11 congolesas, somente duas se restringiam às tarefas do 

lar, sendo que uma era estudante e a outra apresentava boa condição financeira no país. 

Porém, todas as outras desempenhavam alguma profissão (Anexo 2). Todavia, as demais 

funções exercidas no espaço público são, normalmente, destinadas, aos homens. 

  Fiske e Shackel ao estudarem os grandes lagos afirmaram: 

Além disso, a construção social das mulheres como cidadãs de segunda classe ou 

como “naturalmente” pertencentes à esfera privada (com participação no mundo 

público mediado por parentes masculinos) conduz para que tenham menos acesso 

à economia, à política e a outros recursos materiais, resultando em serem mulheres 

mais propensas a viver na pobreza (...)13 (Fiske & Shackel, 2015, p.111). 

 Neste trecho, as autoras, além de fazerem referência ao aspecto público/privado, 

realçaram a construção da identidade da mulher como cidadã de segunda classe, ou seja, ela 

não pode usufruir dos mesmos direitos que o homem. No caso da RDC, até 15 de julho de 
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2016, o antigo Código da Família garantia mais direitos aos homens, assim como, lhes 

conferia poder sobre suas mulheres. Um exemplo  é o artigo 448 do antigo código, o qual  

exigia às esposas uma autorização de seus respectivos maridos para a realização de todos os 

atos jurídicos, os quais elas precisassem executar pessoalmente. Em alguns casos, o artigo 449 

permitia uma autorização do tribunal de caráter temporário para que a mulher pudesse realizar 

atos jurídicos. Enquanto que o artigo 450 reforçava que a esposa só poderia processar em 

matéria civil em posse de uma autorização do marido que, também, detinha o poder de a 

revogar em qualquer momento, porém havia a possibilidade do tribunal conceder uma 

autorização (Lei nº87-010, 1987).   

 No entanto, o novo Código da Família estabelecido em julho de 2016 diminuiu a 

dependência da mulher ao marido. Nessa nova lei, não há necessidade que a esposa porte uma 

autorização de seu marido para desempenhar atos jurídicos. Contudo, ambos os cônjuges 

precisam alegar que estão de acordo (Lei nº16/008, 2016). Considerando a cultura presente no 

país, em que o homem tem o domínio sobre a mulher e o fato desta lei ser extremamente 

recente, o poder de decisão sobre esses temas jurídicos acaba por ser na realidade do homem, 

apesar da lei dizer que é necessário o comum acordo. Ainda que o artigo 449 garanta a 

resolução do conflito por um Tribunal de Paz, é improvável que uma congolesa o utilize em 

razão desta cultura que centraliza a autoridade no homem (Lei nº16/008, 2016). Além disso, é 

importante destacar que a pesquisa foi realizada entre setembro e dezembro de 2016 e as 

entrevistadas em sua maioria estavam no Brasil há pelo menos um ano, logo as aplicações do 

novo Código da Família não teve qualquer interferência em suas vidas na RDC. 

4.2 –  O poder do homem 

 O homem é o chefe da casa na RDC e a ele é designado o poder de decisão sobre todos os 

assuntos da família. M. relata: “Na sua casa, você é casada, você tem seus direitos, mas lá é o 

homem que toma as decisões”. (Anexo 2, p.145) Em outro momento, ela diz: “É o esposo que tem a 

última palavra, ele pode fazer o que ele quiser, mas a esposa não.” (Anexo 2, p.120) Ainda afirma: 

“Homem é a força da família”. (Anexo 2, p.123) Durante as entrevistas realizadas com M., ela 

ressalta essa centralidade do homem e a submissão da mulher às suas ordens.  

 A expressão “o homem é o chefe da casa” não estava somente na cultura congolesa, ela, 

também, se encontrava até julho de 2016 no antigo Código da Família no artigo 444. 
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Artigo 444:  

O marido é o chefe da casa. Ele deve proteção a sua esposa; a esposa deve 

obediência a seu marido14 (Lei nº87-010, 1987). 

 O artigo 444, não só colocava o marido no centro da família, mas também lhe dava o 

papel de protetor da mesma, enquanto a esposa ficava em uma posição inferior, sendo 

considerada frágil por necessitar de proteção e, ainda, devia obediência ao seu cônjuge. Ainda, 

no artigo 445, o marido tinha o dever de prover tudo o que fosse referente à questão material e 

direção moral, assim reforçando sua centralidade na família (Lei nº87-010, 1987). 

 No entanto, o novo Código da Família manteve a posição do homem como o chefe da 

casa, porém estabeleceu que a proteção deve ser mútua e que ambos devem guiar as questões 

financeiras e morais (Lei nº16/008, 2016). Apesar dos pequenos avanços nesses artigos, o 

homem permaneceu no centro da família e culturalmente se aplica o que era estabelecido na 

lei anterior, até mesmo, porque grande parte dos congoleses não possui conhecimento sobre o 

conteúdo do Código da Família.  

4.3 – Divisão de tarefas 

 A divisão de tarefas na RDC se estabelece com todas as atividades referentes ao lar, 

incluindo cuidar dos filhos, cozinhar, manter a casa limpa, buscar água, cuidar das plantações, 

responsabilidade da mulher, enquanto ao homem cabe o trabalho fora do ambiente doméstico. 

Todavia, conforme já exposto, a maioria das mulheres além de exercerem todas essas 

atividades trabalham fora de suas casas, apenas algumas se restringem as tarefas do lar, 

normalmente, imposta pelo marido que possui boas condições financeiras. 

 Uma das principais reclamações das mulheres é justamente o excesso de atividades que 

elas executam, enquanto os homens não exercem nenhuma tarefa doméstica (Anexo 2).  

 M. associa a questão da dependência das mulheres aos homens com o fato delas serem 

obrigadas a exercer todas as atividades do lar, ainda que trabalhem fora de casa. Ela, ainda, 

afirma que isso é uma obrigação em que a esposa não tem escolha, pois a decisão é do 

marido. M. diz que a maioria das mulheres não exercem atividade remunerada fora de casa e 

que esse fenômeno mudou recentemente em decorrência da crise do país que provocou perda 

de empregos a diversos homens. Uma refugiada, B., vinda de Kinshasa, também diz que a 
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maioria das mulheres só executa tarefas domésticas, concordando com alguns autores que 

pesquisaram a região. Contudo, essas afirmações não correspondem à amostra em que eu 

pesquisei, onde de 11 congolesas, apenas 2 não trabalhavam.  

Entre as 6 entrevistadas que comentaram sobre este tema, todas afirmaram que elas eram 

as responsáveis por todas as atividades domésticas, enquanto o marido não tinha qualquer 

participação. K. disse que suas duas filhas colaboravam em algumas tarefas, como lavar louça 

e cozinhar. Já C. afirmou que sua prima de 12 anos e uma menina da sua igreja a ajudava a 

cuidar das crianças e a executar as atividades domésticas. Ainda, C. e M. contam que as 

pessoas que têm dinheiro na RDC têm babá e empregada doméstica. Nesses casos, observa-se 

que quem continua a realizar as atividades do lar é uma mulher, sendo ela filha, alguma 

parente que esteja sob tutela dessa família ou funcionária remunerada (Anexo2).  

4.4 – Trabalhos distintos para homens e mulheres 

 Os trabalhos destinados aos homens e mulheres fora da esfera doméstica são, também, 

frequentemente, distintos. A presença feminina na política é muito pequena, há somente 7 

mulheres entre os 108 senadores, 43 de 500 deputados e de 26 províncias só existe uma 

governadora (Mbumb, 2017). 

 B. conta que algumas profissões são improváveis de serem exercidas por mulheres, além 

dessas relacionadas a política. Ela diz, por exemplo, que motorista, cinegrafista e frentista são, 

normalmente, realizadas por homens e quando uma mulher decide exercer, esta encontra 

muitas dificuldades. B. chama atenção para o fato da justificativa das mulheres não 

trabalharem em certas profissões ser o risco de serem violadas que é muito alto na RDC, o 

qual é um dos países com maiores índices de estupro no mundo. Ela, ainda, associa a violação 

feminina com a construção de uma identidade de gênero em que a mulher é considerada um 

ser frágil. B., também, enfatiza que profissões que exigem técnica, que para ela é algo ligado a 

inteligência, se destina apenas ao sexo masculino (Anexo 2). 

4.5 – Vestimenta feminina  

 A vestimenta feminina é restrita, também, na RDC, nem todo tipo de roupa é aceite pela 

sociedade que as mulheres usem, como por exemplo, regatas e saías acima do joelho. B. 

comenta que a forma que as brasileiras se vestem como, por exemplo, roupas curtas, 

decotadas e até mesmo uma camisa regata seria um problema na RDC. Ela conta sobre as 

razões para esse fenômeno: “Os homens vão sentir desejo, você não pode se vestir assim, você pode 
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ser violentada, você sofrerá preconceito (...) Você não pode se vestir dessa maneira, (...)” (Anexo 2, 

p.191). Assim, a mulher é privada da escolha de suas vestimentas e, ainda, caso ousem em 

utilizar algo fora do padrão e sofram estupro, são culpadas pelo acontecimento, pois foram 

elas quem despertaram o desejo do homem. 

4.6 – Estupro 

O estupro é extremamente recorrente na RDC, principalmente no leste, sendo praticado, 

regularmente, por grupos armados. No entanto, não é só no âmbito do conflito que existe esta 

prática, ela, também, ocorre por civis e, muitas vezes, são realizados pelos próprios maridos 

das vítimas (Anexo 2; Anexo 3; Turner, 2013; Baaz & Stern, 2013). As dimensões do estupro 

na RDC, considerada a capital do estupro, são inúmeras. Uma delas, segundo os relatos de B., 

é a liberdade da mulher que é limitada, não só em relação a escolha de suas roupas e 

profissões, mas ao próprio direito de circular. Todas essas restrições que o sexo feminino 

sofre, ocorre não só pela imposição da sociedade, mas, muitas vezes, pelo medo da violência 

sexual (Anexo 2).   

O autor Thomas Turner destaca que apesar da violência sexual ser, normalmente, 

associada aos grupos armados no leste da RDC e ser considerada uma “arma de guerra”, a 

província do Equador no noroeste da RDC, onde não há conflitos, apresentava em 2007 

números de estupros próximos aos das zonas de guerra no leste do país. De acordo com este 

autor, ainda que a violação seja praticada nos conflitos como arma de guerra, existe um apoio 

cultural a esta atividade. “Estes são a cultura do estupro, a cultura da violência e a cultura da 

impunidade”15 (Turner, 2013, p.131). 

 Segundo Turner, a cultura do estupro se estabelece na medida em que violações que 

apresentam como motivação o gênero são consideradas normais e naturais e ainda “modelos de 

masculinidade, feminicidade e sexualidade sustentam e racionalizam homens contra mulheres” 16 

(Turner, 2013, p.131). Enquanto a cultura da impunidade ocorre pela crença de que eles não 

sofrerão qualquer punição pelos seus atos, pois apesar de haver tribunais responsáveis para 

julgar casos tanto civis como militares, a corrupção dentro deles é muito alta (Turner, 2013). 

C. morava na província de Bandudu próximo a Kinshasa quando aos seus 15 anos de 

idade sofreu um estupro por um comandante. Depois da violência sexual, ele lhe disse que a 
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mataria se ela contasse para alguém sobre o que havia ocorrido. Ele, também, costumava a 

seguir mesmo depois de casada. C. conta que contraiu o vírus HIV e só descobriu depois que 

já vivia com o seu marido. Ela, também, relata que contou para ele sobre a violação antes do 

matrimônio, e que, mesmo assim, ele quis se casar com ela, o que é raro na RDC com vítimas 

do estupro. C. alegou, ainda, que nunca mais teve medo de ser violada, inclusive quando 

trabalhava como ambulante, pois se ocorresse o agressor contrairia a doença que ela tem. 

C. em duas entrevistas diferentes demonstrou sentir culpa em relação ao marido por ter 

contraído o vírus HIV no estupro. Ela acredita que em razão dela ter AIDS e o marido não, ela 

devia fazer tudo para ele, inclusive por pensar, provavelmente, que seria difícil encontrar 

outro cônjuge que a aceitasse. Apesar de se sentir sobrecarregada, C. acreditava que tinha 

culpa por todas as tarefas que ela tinha que desempenhar sozinha, inclusive parecia se sentir 

responsável por ter o vírus (Anexo 2).  

M. alegou que as vítimas de violência sexual sofrem descriminação e por isso têm medo 

de contar sobre o abuso que passaram. Eu questionei se mesmo as mulheres sendo vítimas, 

elas eram consideradas culpadas. M., então, me disse: “Você é vítima, mas como você passou, 

você sabe que você é vitima, mas as pessoas, algumas pessoas sabem disso. Mesmo todo mundo 

sabendo que você é vitima, as pessoas ficam falando mal, algumas vão te xingar”. (Anexo 2, p.137) 

Quando perguntei se elas não contavam sobre o estupro por terem medo de serem criticadas, 

ela me confirmou que essa era uma das razões. Porém, completou dizendo que um outro 

motivo era o sentimento de vergonha. 

Muitas mulheres ao serem violadas engravidam de seus agressores. M. alegou que quando 

isso ocorre “as famílias se destroem, ficam destruídas. A maioria dos homens não aceita”. (Anexo 2, 

p.135) M., ainda, contou, que além das mulheres serem rejeitadas pelos maridos e, algumas 

vezes, por familiares, frequentemente, os filhos do casal são, também, expulsos de casa pelo 

pai.  

Contudo, o estupro, também, é praticado pelos maridos contra as suas esposas. M. disse 

que, na RDC, as congolesas são obrigadas a fazer sexo com o seu cônjuge mesmo que não 

queiram, fato que se configura em violência sexual.  

Acontece que esse estupro não está acontecendo só nas partes onde tem guerra, 

quer dizer que não só aqueles lugares, onde tem os rebeldes que têm problema. 
Acontece mesmo nas casas das pessoas. Aqui, por exemplo, para fazer sexo com 

o seu marido, você tem que querer, quando você não quiser, ele não tem direito 

de obrigar, mas lá não é assim. Você tem que obedecer, quando ele quer você vai 
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fazer mesmo, mesmo que você esteja cansada, esteja doente, não tenha força, 

você tem que fazer, você, também, tem que fazer comida para ele, você tem que 

lavar louça, você tem que fazer tudo, não só a violência sexual,(...) (Anexo 3, 

p.215) 

Na passagem acima, M. colocou a obrigação do sexo ao lado das obrigações domésticas. 

Assim, ela enfatizou que o sexo, é considerado mais uma das obrigações da mulher no 

casamento, assim como, as tarefas do lar. Ainda, destacou que esses deveres permanecem, 

independentemente, do estado físico e da saúde da congolesa. 

I. relatou a história de sua mãe que sofreu violência doméstica aliada ao estupro pelo 

marido, pai de I.. 

Tudo o que ele queria é a minha mãe que tinha que obedecer e até a chegar ao 

ponto que quando ele fazia a relação, se a minha mãe negava, batia, eu me 

lembro que era até no banheiro. Batia a cabeça da minha mãe dentro do banheiro, 

até a minha mãe se aleijou aqui e eu ficava a chorar, “mas é o que?”. A mãe 

disse: “você é uma mulher, tenho que te contar isso, que um dia você vai se 

casar, tem que saber qual é o homem que você vai se meter com ele porque o teu 

pai, as coisas que ele me faz, se eu negar ficar com ele na cama, fazer tudo que 

ele quer, quando ele quer ficar comigo, se eu negar. Esse é o assunto que você vê 

a gente todo dia brigando, fazendo essas confusões (...).(Anexo 3, p.223)  

Os relatos das diferentes congolesas mostram que o abuso sexual praticado pelos maridos 

é um fenômeno frequente na RDC e, ainda, é possível perceber que, usualmente, está 

associado à violência doméstica, a qual, também, é, extremamente, presente nessa sociedade. 

4.7 – Ritos do casamento 

M. explicou as tradições do casamento na RDC, que, segundo ela, consiste em três fases. 

A primeira corresponde ao ritual em que a família da noiva faz exigências ao noivo para que 

seja permitido o casamento, isso inclui o dote e presentes aos familiares. A segunda fase 

consiste no casamento oficial na prefeitura, e a terceira é a cerimonia religiosa na igreja. 

Segundo M., se o noivo não possuir condições de pagar o dote, o casamento não pode ser 

formalizado e, em poucos casos, o casal vai, simplesmente, morar junto sem qualquer 

oficialização (Anexo 2).   

4.8 – Poligamia 

 Casamentos poligâmicos ocorrem em algumas famílias na RDC, independentemente da 

religião, ainda que seja permitido pelo Código da Família atual e, também, era pelo antigo, 
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apenas matrimônios monogâmicos, e, ainda, há pena de prisão e multa para casos de 

adultério. (Lei nº16/008, 2016) 

 A poligamia entre os mulçumanos é regida de acordo com algumas regras estabelecidas 

pelo Alcorão. No entanto, entre os demais, não existe normas  similares (Anexo 2). M. contou 

que seu avô materno teve 10 esposas, enquanto C. disse que o seu avô paterno foi casado com 

17 mulheres e teve 118 filhos (Anexo 3). 

 A primeira esposa não possuí qualquer interferência na decisão do marido de adquirir 

mais um matrimônio. Quando pergunto sobre este tema à M., ela me disse: “Você não tem 

palavra, é homem que escolhe. Quando ele escolhe, você não pode, não sabe de nada, alguns falam, 

você tem que obedecer.” (Anexo 2, p.124)  

 J. era a primeira esposa e não gostava do fato do seu marido ter uma segunda mulher. Ela 

alegou, assim como M., que sua vontade não poderia ser levada em consideração na contração 

de um segundo casamento pelo seu marido. 

Lá no Congo, nosso casamento, o marido tem que dar dinheiro para a família, 

tem que dar dinheiro a seu pai. Deu dinheiro, deu tudo, deu tudo dele a meu pai. 

Agora, se ele quer arranjar outra mulher, pode. Você, primeira mulher, não pode 

falar nada. (Anexo 2, p.173) 

 J. relacionou o dote à ausência de escolha da mulher, assim, ela parece considerar que o 

fato do marido ter o dado tudo que lhe foi solicitado fez com que ela não pudesse intervir 

nem, ao menos, emitir opinião sobre as escolhas dele, inclusive a de se casar novamente.  

 A religião de J. e do seu cônjuge é Católica e, apesar dessa religião só permitir 

matrimônios monogâmicos, isso não teve qualquer interferência na decisão do seu marido em 

contrair um segundo casamento. Quando a questionei sobre a permissão da Igreja, ela me 

disse: “A igreja não vai falar nada, a Igreja vai fazer o que? Nada.” (Anexo 2, p.174)  

 Apesar da poligamia ser proibida por lei e exista penalidades de reclusão e multa para o 

adultério (Lei nº16/008, 2016), a sua presença significativa mostra que não existe  represálias 

a essa prática quando são realizadas por homens. Logo, eles podem usufruir de mais de um 

casamento, enquanto as mulheres têm que se manter fiéis a um único marido. Essa 

caraterística cultural mostra, novamente, a centralidade do homem e o sistema patriarcal nesta 

sociedade. 
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4.9 – Casamento Infantil 

 O  novo código da família da RDC, introduzido em 2016, permite o casamente a partir 

dos 18 anos tanto aos homens quanto às mulheres, enquanto no antigo código, as meninas a 

partir dos 15 anos já podiam contrair matrimônio (Lei nº16/008, 2016). No entanto, segundo a 

UNICEF, entre 2008 e 2014, 10% das crianças na RDC até aos 15 anos haviam se casado e 

37% até 18 anos (UNICEF, 2016). Mesmo que nesse período, o casamento de meninas fosse 

permitido a partir dos 15 anos, 10% das crianças com idade inferior, já haviam contraído 

matrimônio. Esse é um costume condenado por diversas instituições dentro e fora do país, 

porém, ainda ocorre com frequência. 

 M. relatou sobre um caso de casamento infantil que presenciou:  

Eu já vi a situação de uma menina de 13 anos que casou com um homem, (...) 

Quando o marido saí e vai trabalhar, a menina fica na casa, outras crianças estão 

brincando, ela deixa a casa dela, vai brincar, também, e quando o marido chega, 

ela está tão cansada, ela não consegue fazer nada e o marido diz: “você está 

fazendo o que?”. Ela fala: “eu estou brincando”, porque ela é criança, mas ela 

tem que ficar. Hoje em dia, ela já tem filhos, eu sei porque naquele momento, 

quando eu estava com eles, eles já tinham um neném, uma menina com um 

neném. Uma criança com criança. Então, isso acontece muito, é triste, mas é 

assim mesmo. (Anexo 3, p.216) 

 M. disse, ainda, que o marido da menina de 13 anos tinha mais de 30 anos. Ela, também, 

falou que nessas situações é o pai que escolhe com quem a filha irá se casar e tudo é acertado 

entre as famílias. Esse caso, segundo M., não é isolado, ela contou que tem muitas crianças 

do sexo feminino em casamentos infantis (Anexo 2).  

4.10 – Divórcio 

 Apenas uma entrevistada, M., alegou ser divorciada. Mesmo assim, ela, na primeira 

entrevista me disse ser casada e, ainda, afirmou que seu o marido era muito bom. Somente 

soube que não era verdade o que ela havia me dito em um evento sobre violência contra a 

mulher, no qual ela contou que era divorciada e que seu ex-marido não a tratava bem e, 

inclusive, a roubava. Em uma entrevista posterior, eu a perguntei sobre o tema e ela não 

queria me contar sobre essa história, porém me disse, brevemente, sem muitos detalhes o que 

ocorreu. A atitude de M., talvez, represente o medo de sofrer preconceito por ser separada, 

porém isso não ficou claro na pesquisa. Em outro momento, quando perguntei a M. se é 

difícil uma mulher divorciada se casar novamente, ela me disse que não, que dependia das 
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pessoas, assim, sendo uma questão mais subjetiva. Ela, também, contou que em caso de novo 

matrimônio o dote, também, é exigido (Anexo 2). 

4.11 – Preferência a filhos meninos 

 Os pais preferem ter filhos meninos do que meninas na RDC, a razão para isso é o 

machismo presente nesta sociedade em que o homem é visto como superior à mulher. 

Quando indaguei a M. sobre o motivo da preferência por bebês do sexo masculino, ela me 

disse: “homem é homem” (Anexo 2, p.122). Insisti na pergunta e M. me respondeu como se 

fosse óbvio: “homem é a força da família” (Anexo 2, p.122) e complementou: “ele leva a 

identidade” (Anexo 2, p.122).  

 C., também, me respondeu sobre a importância de filhos meninos: “lá na África, se você só 

tem menina a casa não tem segurança, a família”. (Anexo 2, p.88) Quando lhe indaguei o motivo 

da insegurança, ela me disse: “eles falam que o homem é o chefe da família. Lá na África, quando a 

casa não tem homem é difícil”. (Anexo 2, p.88) 

 Os pais, também, dão preferência para os estudos dos meninos, principalmente, quando a 

família tem escassos recursos financeiros.  Segundo dados da UNICEF, em todos os níveis da 

educação, exceto na pré-escola, a presença de meninas é sempre menor que a de meninos. 

Ainda, conforme aumenta o grau de escolaridade, nota-se que a presença de meninas é bem 

menor que a de meninos (UNICEF, 2016), o que ocorre, provavelmente, em razão dos pais 

priorizarem o avanço dos estudos dos meninos. 

  M. explica uma das razões para a preferência da educação dos meninos: “você não tem 

dinheiro para pagar a escola, então você vai ter que escolher, eles escolhem só os meninos, você 

manda só os meninos para estudar e a menina vai ficar em casa porque amanhã ela vai casar”. (Anexo 

3, p.216) Analogamente a M., B. relata que os maridos, frequentemente, não deixam as 

esposas trabalharem e essa seria a razão para os pais não priorizarem os estudos das meninas, 

pois acreditam que seria desperdício de dinheiro, já que as filhas ficarão ocupadas com os 

afazeres domésticos (Anexo 2). 

 Não foram encontrados dados referentes ao nível superior. Contudo, segundo as 

entrevistadas, mais homens cursam graduação do que mulheres, apesar de, segundo M., 

existirem muitas estudantes na faculdade. Entre as 11 entrevistadas, somente três alegaram ter 

cursado uma graduação, sendo que apenas duas completaram, pois uma não teve mais 
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dinheiro para terminar os estudos. Entre as que se formaram, apenas uma trabalhou na área, a 

outra afirmou não ter conseguido emprego (Anexo 2). 

 Neste tópico de diferenças na educação de meninas e meninos, é possível perceber que a 

desigualdade no tratamento entre os gêneros começa desde a infância, e, tais diferenças, 

nomeadamente no que concerne às oportunidades de estudo, tornam mais complicadas uma 

equiparação social advinda de empregos, conhecimentos e salários iguais. Logo, tudo isso 

dificulta o empoderamento dessas congolesas e perpetua a sua condição de submissão ao 

homem. 
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Capítulo 5 – Congolesas em deslocamento 

5.1 – Saída da Zona de Conflito 

  As nove entrevistadas do leste da RDC afirmaram terem saído de suas cidades, após a 

invasão de rebeldes. Nesta região, os grupos armados são inúmeros, sendo, somente no Kivu 

do Norte, mais de 40. (Wambua-Soi, 2017) Seis das entrevistadas estavam nessa província 

quando fugiram em razão de ataques, as outras três se encontravam no Kivu do Sul.  

 No momento da invasão, cinco refugiadas estavam em suas casas, três no trabalho e 

uma não disse onde se encontrava. A maioria alegou que a ofensiva foi surpresa, logo não 

tiveram tempo de carregar nada, assim, fugiram, muitas vezes, apenas com a roupa do corpo. 

Entretanto, algumas disseram que já havia um alerta de possíveis invasões e, por isso 

possuíam uma mala preparada (Anexo 2). 

 As entrevistadas, também, relataram que quando, o conflito começou elas precisavam 

agir imediatamente, deixando todos os pertences, inclusive familiares, para que não fossem 

atingidas pelos rebeldes. P. contou sobre deixar parentes na hora da fuga. Segunda ela, 

quando começa o conflito, as pessoas só se preocupam em fugir e abandonam quem precisar. 

Ela disse: “na guerra, você não vai esperar ninguém” (Anexo 2, p.186) 

 De acordo com P., durante o conflito as pessoas não tem como encontrar com as 

outras e, assim, cada um foge por si. P., também, contou sobre o perigo que estava submetida 

na guerra, mesmo que ela não estivesse no exato local onde ocorreu as ofensivas. Ela disse 

que podia ser atingida por uma bala perdida ou por uma granada. P., ainda, expôs sobre o 

risco de roubo, estupro e homicídio, essas três violências são extremamente frequentes e 

presentes nos relatos das refugiadas (Anexo 2).  

Quando (a guerra) começou eu estava atrás da casa, estava semeando legume 

quando começou. Eu não estava sozinha, tinha muita gente. (...)Ele entrou, 

quando aquele primeiro ali viu, começamos a fugir para voltar em casa, eu, 

também, vi comecei a fugir. Eles começaram a seguir a gente, segui até dentro 

da casa.(...) Quando ele entrou dentro da casa me violou, depois começou a 

lutar com o meu marido. Naquele tempo, eu entrei no quarto, saí na janela. 

(...)Pulou pela janela, comecei a gritar o nome do meu filho, ele veio e comecei 

a fugir com ele. (Anexo 2, p.97) 

 E. foi uma das três entrevistadas que me contou ter sofrido estupro. Ela falou, 

rapidamente, sobre essa parte de sua história, me disse que não gosta de contar sobre esse 

acontecimento e demonstrou grande sofrimento. E. alegou não saber o que ocorreu com seu 
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marido, ressaltou, apenas, que quando os rebeldes começaram a bater nele, ela aproveitou 

para pular pela janela e fugir. O caso de E. traz o elemento “deixar alguém para trás” relatado 

por P.. E. precisou escolher abandonar o marido para poder sobreviver e proteger seus filhos. 

É, provável, que o seu cônjuge tenha sido morto em seguida, pelos soldados e, por isso, ela 

não tenha nenhuma notícia dele.  

 K. foi outra vítima da violência sexual, tendo sido abusada por vários homens, 

fenômeno conhecido como estupro coletivo. Ela, ainda, ficou ferida por uma facada e, até o 

dia que a entrevistei, sentia dores decorrentes dessa agressão (Anexo 2).  

 D. perdeu seu marido e sua filha de 12 anos durante os conflitos. Seu cônjuge morreu 

em outra província, onde havia ido trabalhar, enquanto sua filha estava com ela e os outros 

irmãos, quando foi violada. A menina não resistiu ao estupro e morreu (Anexo 2).  

5.2 – O deslocamento na África 

 O deslocamento do leste da RDC até ao Rio de Janeiro é longo para a maioria dos 

congoleses que vem desta região. Antes de chegar ao Brasil, eles costumam passar por algum 

país vizinho ou pela capital Kinshasa. Entre as entrevistadas, somente, uma não disse ter 

estado em outro país nem na capital da RDC, as outras alegaram terem passado por Burundi, 

Uganda, Ruanda, Quênia ou Kinshasa. No entanto, até virem para o Brasil de avião ou navio 

um longo caminho foi percorrido (Anexo 2). 

 O relato de P. sobre seu percurso foi breve. Porém nota-se a dificuldade do primeiro dia 

em que fugiu, quando teve que andar ou correr até não escutar mais qualquer barulho de tiro. 

A estratégia encontrada por P. foi fugir pela mata até se sentir segura, longe da presença de 

rebeldes. Em seguida, ao chegar em uma cidade sua estratégia foi pedir ajuda a um policial 

para saber onde poderia se abrigar com segurança e, depois, foi de seguir as orientações da 

ONU, local em que se instalou por 5 dias (Anexo 2). 

 O relato de E. é rico em detalhes, ela contou sobre o sofrimento que foi caminhar na 

mata, sem água limpa, se alimentando somente de frutas, com medo de animais e rebeldes. A 

estratégia adotada por E. foi de acompanhar os outros congoleses, deixando que os demais 

que ela encontrou no caminho a guiassem. Quando E. chegou no Burundi e cada pessoa foi 

para um lugar, ela decidiu sentar no chão e esperar que algo acontecesse pra que saísse de 

onde estava, assim apareceu uma pessoa que a levou na igreja, portanto continuou com a 

estratégia de se deixar levar pelas oportunidades que aparecessem diante dela. Apesar de 
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poder representar uma atitude passiva, essa tática é inteligente na medida em que garante a 

sobrevivência e auxílio estando em grandes grupos (Anexo 2).  

 I. realizou um percurso similar ao de E. No entanto, I. estava acompanhada do marido 

e  de seu filho que tinha apenas 1 ano, além disso, ela era gestante. As escolhas realizadas 

dentro do Burundi, também foi diversa de E.. I. e sua família passaram por várias províncias 

dormindo em casa de moradores locais e algumas vezes em tendas improvisadas, em 

decorrência de grupos armados na região. Durante a entrevista de I., não ficou claro se as 

decisões que estiveram nessa parte do percurso relatado foram em conjunto com seu marido, 

somente, dele, ou só dela. Contudo, considerando a cultura local analisada no capítulo anterior 

em que o homem é o responsável pelas decisões da família, é provável que as escolhas 

tenham sido realizadas pelo marido de I. Assim, pode-se considerar que as estratégias 

utilizadas por I. até esse momento foi seguir o marido e ter fé em Deus, pois colocou em suas 

crenças a justificativa para ter ficado bem (Anexo 2).     

 D. contou que saiu da sua cidade, Lubero, no Kivu do Norte e foi para capital de 

Ruanda, Kigali. Ela partiu, somente, no dia seguinte ao ataque e, assim, antes de deixar sua 

casa vendeu algumas coisas e pegou o dinheiro que havia guardado. D. contou que seu trajeto 

na mata durou alguns dias e ela foi andando à pé e sentando, por vezes, para descansar. D., 

assim como, E. utilizou a estratégia de ir junto com outras pessoas para onde elas estivessem 

indo. Quando estava em Ruanda, ela aproveitou a oportunidade de conhecer um homem local 

para se abrigar na casa dele com a sua família. Essa tática, provavelmente, lhe garantia 

segurança no país segundo suas percepções (Anexo 2). 

 C. contou que estava grávida quando fugiu da sua casa com seu marido, suas três 

filhas e seus vizinhos. A estratégia utilizada por ela, seu marido e seus vizinhos foi sair pela 

mata junto com vários outros congoleses que fugiam do conflito instalado na cidade. Muitas 

dificuldades se apresentaram no caminho e, mesmo encontrando um restaurante e tendo 

dinheiro, não conseguiram se alimentar, pois os grupos armados chegaram um pouco depois 

deles e pegaram todos os mantimentos do local. No entanto, encontraram um ônibus da ONU 

no percurso que os levaram para a capital de Uganda. Segundo C. eles já estavam indo para 

esse país, quando entraram nesse transporte e os perguntaram para onde iriam. Em Uganda, 

eles foram levados para uma igreja Católica, onde era o único lugar seguro, até que tiveram 

que sair em razão da instituição estar muito cheia e não conseguir mais prover suporte aos 

indivíduos que lá estavam. C. não deixou claro se as escolhas realizadas ao longo desse 
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deslocamento foram em conjunto com o seu marido, somente dele ou dela. No entanto, assim 

como I., considerando a cultura da RDC, é possível que as decisões tenham sido unilaterais do 

seu cônjuge (Anexo 2). 

 Y. se perdeu do seu marido que ficou com um dos seus filhos. Quando estava na mata, 

somente com o seu pai e os seus filhos, ela sofreu um estupro coletivo, enquanto seu pai foi 

brutalmente assassinado à facadas pelos rebeldes. Y. disse que ficou “louca”, depois de todas 

essas tragédias e, por isso, não sabia contar o percurso dela sozinha com os seus três filhos até 

o Uganda, somente se lembrava que havia ido de carro até lá, porém não era capaz de se 

lembrar como entrou nesse veículo nem o que aconteceu neste caminho. Em Uganda, ela foi 

acolhida por uma igreja católica. O estado psicológico de Y. não permitiu fazer uma avaliação 

sobre as suas estratégias e agência durante esse período (Anexo 2).  

 M. foi para Kivu do Norte com outras pessoas quando concluiu que precisava fugir 

sozinha de sua cidade. No entanto, não ficou claro se sua escolha foi realizada em razão de 

todas as pessoas estarem indo para esse local ou se ela decidiu ir para Goma pela proximidade 

entre as províncias e porque tinha amigos nessa região. M. quando chegou no Kivu do Norte 

encontrou sua irmã ao acaso e, apesar de possuir amigos que morassem nesta província, 

preferiu procurar abrigo numa igreja, a qual a ajudou com alimentação e vestuário. Depois, 

M. decidiu ir para Kinshasa, onde possuía família, porque mesmo permanecendo na igreja 

estava em perigo. Já que a região em que se encontrava havia, também, muitos conflitos. 

Assim, ela e sua irmã foram para a capital utilizando avião e barco, provavelmente, porque 

possuíam boas condições financeiras. A estratégia de M. foi sair da zona de guerra o mais 

rápido. Logo, utilizou o avião, e depois o barco quando estava em uma região mais segura. A 

estratégia de ir para Kinshasa, possivelmente, ocorreu por ter familiares na cidade, o que 

facilitava a sua instalação. O percurso realizado por M. parece ter sido bem planejado, apesar 

do pouco tempo em que teve para tomar decisões e de, possivelmente, no início não haver 

pensado nele e, simplesmente, haver ido para onde todos estavam indo. A formação de M., o 

seu trabalho com pessoas em vulnerabilidade, as posses financeiras e parentes na capital 

foram fatores que, provavelmente, colaboraram para formação de sua estratégia. Ainda, ela 

utilizou a estratégia da religião, alegando que Deus a protegeria e por isso, não tinha qualquer 

medo (Anexo 2). 

 Logo que ocorreu o conflito, K. fugiu com sua família e se instalou numa igreja por 

duas semanas, porém a necessidade de realizar uma cirurgia em razão do seu corte fez com 
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que todos se deslocassem para Kinshasa. A estratégia utilizada por K. foi sair da zona de 

conflito e ir a um hospital longe, no qual pudesse realizar a sua cirurgia. Sua família, 

novamente, escolheu uma igreja como estratégia para se abrigar, possivelmente, por ser um 

dos lugares que mais oferece abrigo. Todavia, assim, como os outros casos de mulheres 

casadas, é possível que todas essas decisões tenham sido realizadas pelo marido de K. que a 

acompanhou durante todo o deslocamento, porém isso não é citado em nenhum momento da 

entrevista (Anexo 2). 

 O relato de J. foi um pouco confuso e não ficou muito claro o percurso que ela fez, 

apesar da minha insistência para compreendê-lo. Ela contou haver enfrentado muitas 

dificuldades e haver presenciado extrema violência. J. desmaiou durante o caminho, 

provavelmente, em decorrência de estar fraca e grávida, sem ainda saber. No entanto, uma das 

estratégias utilizadas por J., nesse momento, foi pedir ajuda aos militares, os quais a guiaram 

na fuga. Assim, como outras entrevistadas, ela não sabia para onde estava indo, só estava 

tentando sair da região do conflito em segurança junto com pessoas que trabalhavam com ela 

na praça (Anexo 2). 

5.3 – Saída da África 

 A saída das congolesas da África, tanto da  RDC, como de Uganda, Ruanda, Burundi e 

Quênia, ocorreu, pelo medo de permanecer nesses locais que eram percebidos como perigosos 

por elas ou por outras pessoas que as orientaram. M. e K., por exemplo, consideravam 

inseguro permanecer em Kinshasa, devido à repressão sobre a população por parte do 

governo, por isso queriam sair do país. M. disse: “lá na capital, tem muitos conflitos políticos, 

muitos problemas, também, ficou muito perigoso, como a gente já assistiu e viveu outros tipos de 

conflitos, ficamos com medo. Até que um dia minha irmã saiu e encontrou uma pessoa que falou que 

iria ajudar.” (Anexo 2, p.118) A experiência de já ter estado em locais de conflito, a fuga e todas 

as lembranças que remetiam a isso aumentaram o medo de algumas entrevistadas enfrentarem 

situações similares novamente, além de M., P. justificou sua saída do país de forma análoga. 

P. quando chegou em sua cidade natal em outubro de 2015, encontrou só o pai, ela 

permaneceu lá até janeiro de 2016 quando veio para o Brasil. (...) Ela diz que em 

Lumbumbashi tem a questão relacionado ao Kabila, atual presidente no poder. Ela 

diz que já tinha visto muita coisa, que tudo aquilo lhe fazia muito mal, que não 

conseguia mais dormir, chorava todos os dias (...). (Anexo 2, p.187) 

C. é um dos casos de congolesas que se sentiam inseguras em países vizinhos. Ela 

precisou sair da igreja, onde estava com sua família, pois o local não tinha mais capacidade 
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para suportar os refugiados. No entanto, na região em que se encontrava em Uganda havia 

presença de grupos armados, assim como, no Burundi, onde estava I.. Ambas estavam 

acompanhadas dos maridos, os quais temendo a segurança de suas famílias decidiram enviá-

las com os seus filhos ao Brasil. Os homens optaram ir depois em razão dos altos custos com 

as passagens que impossibilitava que todos viajassem. (Anexo 2) Logo, como as mulheres e 

crianças são as mais vulneráveis nos conflitos dessas regiões, eles preferiram mandá-las 

primeiro. Como já dito anteriormente, o marido é quem detém o poder de escolha na RDC, 

assim as estratégias adotadas nesses dois casos foram realizadas pelo homem, como foi 

destacado pelas duas entrevistadas. Logo, a agência de I. e C., até esse momento de seus 

percursos, foi limitada. 

No entanto, E. que estava somente com os seus filhos foi orientada, também, a sair da 

África em decorrência do perigo e da falta de infraestrutura na região (Anexo 2). Ela adotou, 

novamente, a estratégia de seguir a recomendação de terceiros e foi para o Rio de Janeiro 

com ajuda da igreja que a encaminhou. Todavia, D. que havia se estabelecido na casa de um 

nativo em Kigali, decidiu ir com a sua família e com ele para o Brasil. A escolha de D., assim 

como a de E., se baseou na decisão de um outro indivíduo no qual ela confiou e decidiu 

seguir. 

A saída da África pode ser entendida como um planejamento efetuado pelas refugiadas, 

as quais se basearam, muitas vezes, em suas experiências anteriores da saída de suas casas e 

da análise da situação do local, onde se encontravam. Logo, é possível perceber suas 

agências, nesses momentos, de análise do presente e tomada de decisão em relação ao futuro. 

Outra forma de compreender a agência das entrevistadas é examinar como elas saíram 

do continente africano, seja por meios financeiros próprios ou de terceiros e se obtiveram 

ajuda no processo de aquisição de documentação e passagem para a sua ida ao Brasil. De 9 

congolesas 6 alegaram ter utilizado recursos próprios para a viagem. Todas as que foram para 

o Rio de Janeiro por meio de assistência as receberam de igrejas (Anexo 2). 
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Em relação à documentação, a maioria, 6 de 9 participantes, relatou ter recebido algum 

auxílio.  

 

  

 As situações de vulnerabilidade de muitas entrevistadas era tão grande, que a maioria, 5 

de 9,  não sabia o país ao qual estavam indo até chegar no aeroporto ou no navio. (Anexo 2) 
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Gráfico 5.1: Recursos das congolesas para irem ao Brasil (Anexo 2) 

Gráfico 5.2: Relatos sobre ajuda com documentação (Anexo 2) 
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 O percurso das congolesas de avião não se mostrou relevante, tanto que elas, raramente, 

citaram algo sobre esse momento. No entanto, J. que foi  para o Brasil de navio, demorou um 

tempo muito maior do que as demais entrevistadas e contou sobre sua estada nessa 

embarcação. As maiores dificuldades para ela foi o local para dormir e a comida que era 

sempre a mesma, arroz e feijão. Ainda, segundo J. o maior perigo que ela estava exposta por 

ser mulher era o risco de sofrer violência sexual. Esta entrevistada contou que algumas 

mulheres foram estupradas, porém ela não sofreu qualquer abuso. J. acreditava que a sua 

estratégia de ficar calma e falar com respeito aos homens evitou que ela sofresse qualquer 

violência. Segundo esta refugiada, as mulheres que foram abusadas, haviam discutido com os 

homens e não os tratavam com respeito (Anexo 2). 

5.4 – Chegada ao Brasil 

 A maioria das congolesas chegaram diretamente no Rio de Janeiro, apenas duas, E. e  

M., passaram primeiro por São Paulo, outro Estado do Brasil. Essas últimas já tinham como 

destino o Rio de Janeiro, e haviam sido orientadas a seguir para este Estado de ônibus. M., E. 

e P. ao chegarem na rodoviária ou no aeroporto foram recebidas por outros congoleses que as 

esperavam. No caso de M, em razão da sua irmã já estar no Estado, esta já tinha redes de 

apoio, enquanto P. e E. foram acolhidas por pessoas que possuíam conexões com as 

instituições que as ajudaram na RDC (Anexo 2).  
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Alegou que não sabia que iria para o 
Brasil e descobriu somente pouco 

tempo antes de embarcar

Sim Não Não relatou

Gráfico 5.3: Alegação sobre o desconhecimento do destino final ser o Brasil até o 

momento de embarque (Anexo 2) 
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 Contudo, as outras congolesas que chegaram com recursos próprios e não havia 

ninguém as esperando, encontraram ao acaso alguém de seu país ou algum brasileiro que as 

ajudaram (Anexo 2). A colaboração entre os congoleses é uma característica comum desta 

nacionalidade, que pode ser observado na receptividade com os novos conterrâneos que 

desembarcam no Brasil. Eles não só lhes oferecem suas casas, mas, também, os orientam em 

seus primeiros passos no país, os levam na Cáritas RJ, na Polícia Federal, onde dão entrada ao 

pedido de refúgio e recebem orientação sobre o mesmo. 

 A experiência de K. foi um pouco distinta, ela foi ao Brasil com ajuda de uma igreja, 

porém diferentemente dos outros dois casos, não havia ninguém à sua espera e da sua família 

no aeroporto. Quando passou pela polícia federal pediu refúgio, onde foi instruída a ir à 

Cáritas RJ, porém ao chegar nessa instituição, a mesma já havia encerrado as suas atividades, 

não havendo ninguém no local. Ela relatou que estava com a sua família na rua próxima à 

Cáritas RJ, quando um homem brasileiro passou e lhes informou que aquela instituição não 

possuía abrigo e lhes ofereceu um quarto (Anexo 2). 

 O caso de D. apresenta uma situação diversa das demais. Ela ao chegar no Brasil com 

os filhos, sobrinha e o ruandês, foi enganada e roubada por este último. Ela contou que 

quando estava no aeroporto, este homem disse para ela esperar do lado de dentro que ele iria 

chamar um taxi, porém após muito tempo de espera, ela foi à procura dele e descobriu que ele 

havia sumido com seu dinheiro e seus documentos. Ela ficou desesperada por ter perdido tudo 

e foi ajudada por um congolês que conheceu no aeroporto (Anexo 2). 

 A estratégia utilizada por E. e P. foi seguir as orientações fornecidas pelas igrejas que 

as enviaram ao Brasil, enquanto a efetuada por M. foi proceder de acordo com as instruções 

conduzidas pelo pastor, conhecido de sua irmã. Todavia, J., C. e D. que chegaram ao Rio de 

Janeiro sem ter qualquer pessoa que as esperassem, aproveitaram a oportunidade de encontrar 

algum congolês como estratégia para conseguir um abrigo dentro da comunidade. Contudo, 

K. recebeu ajuda e moradia de um brasileiro, porém como estava acompanhada do seu 

marido, provavelmente, foi ele que utilizou a tática de aceitar o auxílio para habitar no Estado. 

5.5 – Instalação no Rio de Janeiro 

 O período inicial das congolesas no Rio de Janeiro foi marcado pela estadia em casas, 

principalmente, de conterrâneos e, algumas vezes, de brasileiros. A permanência nesses locais 

ocorreu, muitas vezes, até irem à Cáritas RJ e receberem dessa instituição ajuda financeira 
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que possibilitava a procura de uma moradia para alugar. No entanto, uma entrevistada, C., 

alegou que ao ir à Cáritas foi encaminhada para um abrigo de uma igreja católica, onde 

residiu por um tempo até receber auxílio financeiro daquela instituição (Anexo 2).  

 A Cáritas RJ é extremamente importante no processo de instalação no Rio de Janeiro. 

Esta organização provém auxílio financeiro nos dois ou três primeiros meses, orientação na 

retirada de documentos brasileiros e no pedido de refúgio, apoio psicológico, aulas de 

português, ajuda na busca de um emprego e outras atividades relacionadas, principalmente, à 

integração social, à saúde e ao empoderamento das mulheres. Além disso, a organização 

realiza entrevistas jurídicas e elabora pareceres que são enviados ao Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE), órgão responsável pelo reconhecimento de refugiados no Brasil. 

 Uma das grandes dificuldades iniciais das entrevistadas no país foi a língua 

portuguesa. M. relatou: “Quando eu cheguei aqui tudo era muito difícil, eu fiquei como uma criança, 

um nenenzinho, que precisa mas não pode falar.” (Anexo 2, p.119) Ela, também, lembra que ia ao 

supermercado, contudo, não podia comprar nada, porém não pela falta de dinheiro, mas 

porque não compreendia o que estava escrito nas embalagens. Duas entrevistadas, E. e J., 

destacaram que se mudaram de Jardim Catarina para Gramacho em razão do primeiro lugar 

exigir maior despesa para ir até a UERJ, onde são ministradas as aulas de português 

oferecidas pela Cáritas. Essas congolesas disseram que o valor fornecido pela instituição para 

cobrir os gastos com o transporte era insuficiente quando moravam em Jardim Catarina, logo 

se mudaram para Gramacho, onde o custo com a locomoção para a UERJ é menor e suprido 

pela Cáritas. E. afirma que lhe disseram que aprender a língua portuguesa era muito 

importante para que ela conseguisse um emprego, por isso optou por se mudar a fim que 

pudesse comparecer às aulas (Anexo 2).  

 O aprendizado do português é de extrema importância, pois quase a totalidade de 

vagas exige o domínio do idioma. Logo enquanto não se fala esta língua, dificilmente, uma 

refugiada conseguirá um emprego. Contudo, apesar de algumas congolesas irem a todas as 

aulas, algumas delas não demonstravam interesse em aprender, outras tinham dificuldade em 

se concentrar, pois precisavam cuidar dos seus filhos pequenos. Alguns funcionários e 

voluntários da Cáritas especulavam que muitas iam às aulas somente para receber o benefício 

financeiro do transporte, dado que, dependendo de onde moravam, sobrava algum dinheiro. 

Algumas congolesas aproveitavam o espaço para vender produtos variados, como folhas, 

grãos, tecidos e cosméticos às outras refugiadas. K., por exemplo, em um dia de aula, levou 
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uma bolsa muito pesada com grãos para vender e estava com seu filho recém-nascido nos 

braços. Assim como K., a maioria das nacionais da RDC que frequentavam as aulas de 

português estavam desempregadas e aquelas vendas eram uma forma de conseguirem algum 

rendimento. No entanto, algumas das mulheres que comercializavam iam com pouca 

frequência e aproveitavam essas idas para venderem. Contudo, essas, normalmente, moravam 

em lugares mais distantes, sendo esta uma das razões para não estarem sempre no curso.  

 Além do auxílio financeiro da Cáritas, três entrevistadas relataram receber o Bolsa 

Família, que é uma assistência do governo que pode variar entre 85 e 280 reais (23 e 70 

euros), dependendo do número de filhos em idade escolar (Calendário Bolsa Família 2017, 

2017). No entanto é possível que as demais, também o recebessem, pois a maioria das 

participantes estavam, no momento da realização da entrevista, sem emprego. Assim se 

enquadravam no perfil para receber o auxílio do Bolsa Família.  

 No entanto, o dinheiro recebido deste programa do governo é insuficiente para as 

necessidades das refugiadas no Rio de Janeiro. O valor fornecido pelo governo é muito baixo 

e, muitas vezes, menor que o preço do aluguel e das contas da casa. Após os dois, três meses 

de auxílio financeiro da Cáritas, o mesmo cessa e os recursos recebidos do governo são 

insuficientes. Assim, a maioria das entrevistadas relataram dificuldades econômicas no Brasil. 

C. afirmou que algumas pessoas a ajudaram a pagar o arrendamento de sua moradia, mas que 

estava devendo há mais de três meses e não sabia como resolveria a situação. K. apresentava 

uma situação semelhante, recebeu ajuda de uma assistente social da escola do seu filho, mas 

não tinha mais como pagar o mês em que eu a estava entrevistando. Ela, ainda, afirmou que 

estava tentando pedir ajuda à Cáritas. E. dividia uma casa com outras 2 famílias, havendo no 

total 8 pessoas, pois assim o valor que precisava gastar era menor com o aluguel. Todavia, D. 

morava com seus filhos num abrigo de uma igreja desde que o homem, dono da casa onde ela 

morava, morreu. Além disso, algumas afirmaram receberem ajuda com alimentos e roupas de 

igrejas (Anexo 2). A própria Cáritas quando adquiria doações entregava às refugiadas que iam 

à instituição. 

 Os locais de moradia da maioria delas são Gramacho e Jardim Catarina, os quais são 

regiões muito precárias e de grande pobreza e, apesar do valor do arrendamento ser alto em 

torno de 400 à 600 reais (108 euros à 162 euros). A localização de muitos congoleses nessa 

região ocorre por já existir uma grande comunidade destes no local e pelo valor dos imóveis 
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ser menor do que em outras regiões (Anexo 2). Y. justificou a grande presença de nacionais 

da RDC em Gramacho:  

Quando chegamos aqui o governo brasileiro não nos ajuda em nada, eles não 

tem nenhum lugar para nos oferecer para morar, então nos dizem que tem muitos 

congoleses em Gramacho, todo mundo vai para lá, porque aí um congolês ajuda 

o outro, oferece a sua casa para dormir. (Anexo 2, p.156) 

 A fala de Y. destaca, novamente, a solidariedade existente dentro da comunidade 

congolesa. A colaboração entre eles é muito grande, principalmente nos primeiros passos para 

obtenção de documentos e nas etapas do processo de refúgio, porém eles continuam se 

ajudando em outros setores para além da moradia. C., por exemplo, por não ter emprego 

cuidava dos filhos de algumas vizinhas, enquanto essas estavam trabalhando. Contudo, 

quando perguntei para C. sobre o auxílio existente entre os conterrâneos, ela me respondeu: 

“um cego não pode ajudar outro cego”. Acredito que ela compreendia a palavra ajuda 

somente como assistência financeira (Anexo 2). 

 A dificuldade em conseguir emprego era recorrente entre todas as entrevistadas, 

apenas três haviam sido contratadas em algum momento no Brasil. M. era funcionária da 

Cáritas, foi a única que possuía emprego no momento da entrevista, isto porque ela não fazia 

parte do grupo que frequentava as aulas de português. A facilidade de entrevistá-la ocorreu 

por ela ser membro da instituição onde eu conduzia a pesquisa. Logo, M. é uma exceção 

dentro do grupo estudado. Entretanto, J. havia trabalhado nas Olímpiadas e Paralimpíadas no 

Rio de Janeiro e E. esteve empregada por um período, mas precisou sair, pois mudaram seu 

horário e este colidia com a hora em que seu filho saía da escola. Não ter com quem deixar os 

filhos pareceu ser a maior dificuldade das entrevistadas em conseguirem emprego. J. que teve 

um emprego temporário e antes trabalhou realizando limpeza em domicílios, é a única, além 

de M., que não possuía filhos no Brasil. Além disso, a maioria das que tinham crianças, com 

exceção apenas de D. e E., apresentava filhos menores de 4 anos, idade em que não é 

obrigatório a matrícula em escolas (Anexo 2).  

 Apesar de existirem creches públicas e gratuitas no país, essas são escassas, sendo 

muito difícil conseguir uma vaga. Assim, muitas congolesas que frequentavam o curso de 

português apresentavam dificuldades em encontrar um emprego em razão de terem filhos 

pequenos. Essa situação se agravava devido essas mulheres serem, em maioria, as únicas 

capazes de prover sustento às suas famílias. De notar, que somente duas entrevistadas, K. e 

Y., estavam acompanhadas de seus respectivos maridos (Anexo 2).  
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 K., apesar do seu cônjuge estar com ela no Brasil, ele, também, não trabalhava, pois 

estava com problemas de saúde. Ela, além de estar grávida na ocasião da entrevista, sentia 

ainda fortes dores em decorrência da violência física que sofreu na RDC. Todavia, Y. que 

estava com marido e o mesmo possuía emprego, alegou que sua vida, ainda sim, era muito 

precária no país e que, na RDC ,ela desfrutava de uma vida confortável. Y., também, disse 

que gostaria de trabalhar no Brasil, apesar de no seu país de origem não haver exercido 

nenhuma atividade remunerada após ter se casado em razão de seu marido não permitir. 

Contudo, ela contou que não conseguiu nenhum emprego (Anexo 2). 

 Algumas congolesas que não fizeram parte da amostra estudada encontraram 

alternativas de trabalho dentro da sua própria cultura. Muitas se tornaram cabelereiras, 

fazendo principalmente tranças e outros penteados chamados de “afro” no Brasil. Na RDC, 

elas aprendem desde de cedo a trançar seus cabelos e de outras mulheres em suas famílias, por 

isso elas possuem uma grande habilidade nesse setor, o que é uma vantagem no Rio de 

Janeiro, onde existe uma grande procura por esses penteados. Outras refugiadas decidiram 

vender roupas e turbantes da sua cultura em feiras, esses últimos, também, estão na moda 

entre as brasileiras. Algumas, ainda, comercializam pratos oriundos da RDC em eventos. 

 

 

 

Figura 5.1: Cabeleireira congolesa trançando cabelo 

de brasileira em salão no centro do Rio de Janeiro. 

Fotografia da autora. 
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 Durante essa fase do percurso, a instalação, a estratégia inicial adotada pelas 

congolesas foi buscar apoio dentro da própria comunidade. Logo, elas inicialmente moravam 

em casa de conterrâneos e os mesmos as ajudavam nos primeiros passos no Estado. Em 

seguida, quando alugavam uma moradia, procuravam se manter próximo da comunidade, 

habitando bairros, onde havia grande presença de nacionais da RDC. Esta estratégia foi 

fundamental para inserção delas no Rio de Janeiro e se sentirem acolhidas próximas as suas 

culturas. A escolha de se mudar para Gramacho foi, por algumas, uma tática para ter acesso 

ao curso de português e se inserir tanto na comunidade brasileira como no mercado de 

trabalho no país. Ainda, uma entrevistada, afirmou que morar perto dos nacionais do Brasil 

contribuiu para que ela aprendesse a falar e compreender bem a língua portuguesa (Anexo 2). 

A aproximação aos brasileiros pode ser considerada uma estratégia utilizada por essa 

refugiada. 

 A maioria das entrevistadas apresentavam debilidades socioeconômicas e a fim de 

suprir suas necessidades básicas, grande parte escolhia recorrer a auxílios de igrejas, 

inclusive, da Cáritas, ao apoio do governo e, algumas vezes, solicitar ajuda a civis. Em 

decorrência da falta de emprego, estas eram as estratégias utilizadas por elas para viver no 

Brasil. Algumas vezes, solicitantes de refúgio e refugiadas tanto entrevistadas como outras me 

Figura 5.2: Congolesas vendendo roupas e turbantes na Feira Chega 

Junto no Rio de Janeiro. Fotografia da autora. 
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demandaram ajuda diretamente ou indiretamente. Algumas me solicitaram que eu falasse com 

a Cáritas sobre a situação delas para que a instituição as ajudasse, outras me perguntaram se 

eu podia conseguir um emprego para elas e algumas sugeriram a minha colaboração 

diretamente. 

 No entanto, algumas a fim de obter uma renda, efetuavam a estratégia de conduzir 

pequenos comércios no espaço de espera de atendimento da Cáritas nos dias das aulas de 

português. Assim, além do acesso ao curso, do recebimento financeiro para cobrir os custos 

de deslocamento, algumas realizavam pequenas vendas sem qualquer custo adicional.  

 Ainda, outras congolesas aproveitaram a sua cultura e o interesse dos brasileiros por 

esta como estratégia para trabalhar, desempenhando funções e comércio relacionado aos 

costumes congoleses. 

  Por fim, é importante destacar que durante todas as fases do deslocamento forçado a 

comunidade congolesa foi fundamental, provendo auxílio entre os conterrâneos. Na fase de 

instalação, isso se tornou bem nítido, não só na observação da interação desde grupo nos 

ambientes da Cáritas e da UERJ, mas, também, nos relatos em que por vezes citam 

colaborações cotidianas dentro do grupo. 

 Ademais, a referência a Deus como auxiliador e salvador foi presente durante as 

entrevistas de 5 refugiadas (Anexo 2). Este fato mostra o quanto a fé foi, por vezes, grande 

provedora de coragem e orientadora para tomada de decisões dessas congolesas, logo aquela, 

também, pode ser considerada uma estratégia utilizada por essas pessoas. 
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Capítulo 6 – Agência, empoderamento e transformação social 

6.1 – Como elas se percepcionam  

 A última pergunta efetuada às participantes era se algo havia mudado em suas vidas 

como mulheres no Brasil e se elas haviam adquirido novos papéis no âmbito familiar. No 

entanto, apesar de eu lhes indagar de diversas maneiras, algumas tinham dificuldade em 

compreender o que estava sendo solicitado, enquanto outras pareciam simplesmente não 

querer falar sobre o assunto. Assim, em ambos os casos, a maioria me respondia algo 

desconexo com a questão. 

 Duas, E. e J. responderam mais claramente sobre haver ocorrido mudanças em seus 

papéis. E. disse que assumiu integralmente as despesas de casa, que antes dividia com seu 

marido. Logo, como ela se tornou a única responsável pelos filhos e por tudo dentro do 

espaço doméstico, pode-se considerar que E. adquiriu o papel de chefe da família. Enquanto 

isso, J. não revelou exatamente as transformações nas suas funções dentro de casa, porém 

afirmou ter mais liberdade e poder de escolha, pois no Brasil não vive com o seu marido 

como era na RDC. Quando estava neste país afirmou que seu cônjuge era o responsável por 

todas as decisões, inclusive de firmar um segundo matrimônio sem o seu consentimento 

(Anexo 2). Assim, é possível considerar que a identidade de gênero de J. se modificou no 

novo contexto da sua vida no Rio de Janeiro.  

 Entretanto, outra refugiada, C., afirmou desempenhar tarefas que antes eram atribuídas 

ao seu marido. Todavia, ela não disse exatamente quais eram essas novas atividades que 

exercia. Esta congolesa, também, alegou usufruir mais liberdade, mas, também, não explicou 

como ela ocorria em sua vida. No entanto, ressaltou que, no Brasil, as mulheres têm maior 

possibilidade de trabalho e que elas podem exercer profissões que lhes eram negadas pela 

sociedade na RDC (Anexo 2). Contudo, apesar de claramente C. haver transformado sua 

identidade de gênero em sua vida no novo país, ela não revelou, exatamente, quais foram os 

novos papéis que assumiu. 

 Todavia, duas entrevistadas, D. e M., alegaram não haver ocorrido qualquer mudança 

em suas vidas relacionadas às suas identidades de gênero (Anexo 2). As outras quatro 

congolesas, K., I., P. e Y. não responderam sobre este tema. 
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6.2 – Como elas podem ser vistas 

 E., J. e C., que afirmaram de alguma maneira terem assumido novas funções em suas 

vidas no Brasil, eram casadas na RDC e estão sem seus maridos no Brasil (Anexo 2). 

Enquanto estavam em seu país de origem, as três deviam se restringir a exercer, somente, os 

papéis definidos pela sociedade congolesa à mulher, enquanto seus cônjuges detinham o 

poder dentro do âmbito familiar. Eles eram os chefes de casa e os responsáveis pelas tomadas 

de decisões. Além disso, elas deviam-lhes obediência e não possuíam autonomia jurídica, 

práticas as quais eram legitimadas pelo Código da Família do período em que essas refugiadas 

estavam na RDC. No entanto, no Brasil, além de não haver um aparato jurídico que corrobore 

esses costumes, seus maridos não estavam presentes para que essas tradições se mantivessem. 

Ainda, o fato de elas estarem, somente, com os seus filhos ou com amigos, lhes forçaram a 

assumir novos papéis. Na ausência de seus cônjuges, elas se tornaram as responsáveis 

integrais pelas despesas da família e pelas tomadas de decisões. Assim, a possibilidade de 

escolha existiu nesse novo contexto, ainda que a debilidade financeira e social as restringisse 

em muitos aspectos. Logo, é possível concluir que houve transformação na identidade de 

gênero dessas três congolesas. 

 As duas entrevistadas que negaram qualquer modificação em seus papéis relacionado 

à condição de mulher, provavelmente, desempenham novas funções no Brasil, apesar de não 

as perceberem. M. morava com a sua família na RDC, incluindo seus pais, já, no Rio de 

Janeiro, ela reside, somente, com a sua irmã. Antes, as despesas de sua casa, possivelmente, 

eram partilhadas entre os membros de sua família ou eram de responsabilidade, somente, do 

seu pai. Além disso, ele era o chefe da casa. Ademais, mesmo que M. fosse divorciada, 

provavelmente, sofria restrições vindas do seu pai, pois, na RDC, são os homens que detêm o 

poder de escolha. Logo, no Brasil, é possível que ela divida as tarefas e despesas, somente, 

com sua irmã e que não haja um chefe na casa por não existir membro do sexo masculino. 

Assim, elas mesmas são as responsáveis pelas tomadas de decisões. Então, a ausência de 

restrições e as novas responsabilidades no ambiente doméstico sugerem haver ocorrido 

transformações na sua identidade de gênero. Contudo, D., que morava com seu marido e seus 

filhos na RDC, reside em uma igreja no Rio de Janeiro (Anexo 2). Apesar de não habitar 

numa casa em que as despesas sejam seu encargo, agora, ela é a única responsável pelos seus 

filhos. Ainda, que D. more em uma instituição religiosa que disponha de regras e algumas 

restrições, essas são bem distintas daquelas estabelecidas por um marido na RDC. Ademais, 

mesmo que o contexto de pobreza lhe limite em muitas escolhas, o fato de não precisar 
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obedecer ao seu cônjuge e se submeter às suas decisões, lhe confere uma maior autonomia. 

Logo, ainda que sútil, D. apresentou novos papéis de gênero no Brasil. 

 Entre as congolesas que não relataram sobre o tema, as entrevistas de P. e I. indicaram 

que elas apresentaram modificações em suas identidades de gênero. P., assim como E., C. e J., 

morava com o seu marido na RDC e foi sem o mesmo para o Brasil. Neste país, ela teve seu 

filho e divide a residência com uma outra congolesa (Anexo 2). Logo, assim como as outras 

três entrevistadas, P. adquiriu novos papéis e ainda contraiu mais funções por ter se tornado 

mãe. I. apresentou história análoga a da C. e a da E.. Ela morava com seu cônjuge e seu filho 

na RDC e foi para o Rio de Janeiro, somente, com o último e estando grávida. No entanto, 

diferentemente das demais, ela declarou que mantinha contato com o marido e que ele esteve 

no Brasil por um período, porém como não encontrava emprego neste país, decidiu ir para a 

Angola (Anexo 2). Assim, talvez, ele lhe envie dinheiro para ajudar nas despesas. Contudo, 

ainda, que ele colabore com os gastos domésticos, I. está só, precisando administrar sozinha a 

casa e tendo autonomia para as tomadas de decisões, mesmo que seu marido, de longe, 

interfira em parte delas. Logo, é possível perceber que I. passou a desempenhar novos papéis. 

 Todavia, K. e Y. que não expuseram nada sobre o tema, foram as únicas que vieram 

acompanhadas de seus maridos. Logo, os papéis dessas congolesas, provavelmente, se 

mantiveram os mesmos por reproduzirem uma igual estrutura familiar que dispunham na 

RDC. Y., assim como em seu país de origem, cuida dos afazeres domésticos e dos filhos, 

enquanto o marido trabalha. Contudo, K., continua com as mesmas tarefas relacionadas ao lar, 

mas não exerce mais a profissão de cabeleireira. Ela e o marido estão desempregados no 

Brasil, K. não consegue trabalho por estar grávida e ele foi demitido por faltar devido a 

problemas de saúde (Anexo 2). No entanto, ela comercializa alguns grãos na Cáritas. Todavia, 

a ausência de emprego do homem não costuma alterar os papéis de gênero desempenhados na 

RDC, tampouco foi relatado qualquer mudança por K.. 

 Por fim, é importante realçar, que ainda, que a maioria das entrevistadas tenham 

recorrido ao auxílio de terceiros para suprir suas despesas domésticas, as responsáveis por 

buscar essas assistências foram elas mesmas. Logo, o fato das participantes não possuírem 

recursos próprios para quitar os gastos de suas casas, não interfere no fato delas serem as 

chefes de casa e as provedoras de suas famílias. 
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6.3 – Empoderamento 

 As refugiadas congolesas no Brasil sofrem opressões relacionadas ao gênero, cor da 

pele, classe social e à condição de refugiada. A interação dessas identidades aumenta a sua 

marginalização na sociedade. Logo se empoderar, expandir sua capacidade de realizar 

escolhas estratégicas “num contexto em que essa capacidade lhes foi anteriormente negada” 17 

(Kabber, p.437, 1999), é extremamente complicado, principalmente, para pessoas que são 

oprimidas pela intersecção de serem mulheres, negras, pobres e refugiadas e, ainda, vivem 

num ambiente que apresenta inúmeras debilidades. No entanto, mesmo nesse cenário, foi 

possível encontrar entre as entrevistadas, mulheres que, apesar das inúmeras dificuldades, se 

empoderaram. 

 C., conforme já analisado anteriormente, obteve novos papéis e transformou sua 

identidade de gênero no Brasil. Ela, também, apresentou agência no período de sua instalação 

no país. No entanto, em diversos outros momentos foi observado nela a presença deste 

conceito. Ela compreendeu o contexto em que vivia e utilizou seus conhecimentos e 

capacidade para criar oportunidades para superar a condição em que se encontrava. C. 

percebeu que contar a sua história para pesquisadores, imprensa e público em eventos trazia 

visibilidade para a causa das refugiadas congolesas que residem no Rio de Janeiro. Ela foi a 

minha primeira entrevistada e sempre esteve muito disposta a participar de novas entrevistas. 

Além disso, em outras ocasiões em que a encontrei na Cáritas ou em eventos conduzidos por 

esta instituição, ela me contou diversos acontecimentos sobre sua vida em seu país e no 

Brasil. Em uma reportagem a um jornal, ela discorreu sobre a situação precária em que vive 

no Rio de Janeiro e o preconceito que ela e seus conterrâneos são vítimas. Ainda, em um 

encontro sobre violência contra a mulher após um congolês contestar a fala de M. sobre 

violência sexual praticada pelos maridos, C. foi a primeira congolesa na plateia a se 

manifestar. Ela contou à respeito do estupro que sofreu, defendeu as mulheres e questionou os 

homens sobre ausência de participação nas atividades domésticas (Anexo 2). Ademais, num 

evento na UERJ em que elas e outras refugiadas cantaram músicas do Congo, C. aproveitou 

para solicitar que o público fizesse perguntas a elas. Esse momento, que era dedicado 

inicialmente a canções em Lingala, foi usufruído por C. para chamar a atenção da plateia para 

a situação do seu país. Ela contou com humor um pouco sobre os conflitos na RDC e as 

razões pelas quais os congoleses precisaram sair de lá. No final da apresentação, conversei 

                                                 

17 Tradução da autora 
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com C. e lhe perguntei se ela tinha o hábito de falar em público, foi quando me revelou que 

fazia teatro em seu país. Neste episódio, é possível perceber que esta refugiada utilizou suas 

habilidades de comunicação e teatrais para atrair atenção da plateia e, assim, divulgar o que 

ocorre em seu país e a razão da presença delas e dos seus conterrâneos no Brasil. Acredito que 

seu objetivo era conscientizar os brasileiros presentes, a fim de diminuir a xenofobia que 

sofrem e buscar colaboração para os refugiados e para transformações em seu país de origem. 

C. conduziu de uma forma diferente o que alguns congoleses, normalmente homens, realizam 

em eventos, que é contar sobre a situação na RDC e pedir auxílio para pressionar as 

instituições internacionais e o governo do seu país a mudanças políticas e ao combate nos 

conflitos do leste. No entanto, C. não solicitou diretamente qualquer colaboração, ainda que o 

seu discurso tenha sido similar ao dos seus conterrâneos.  

 É possível notar que C. se empoderou. Ela se mostrou extremamente engajada na luta 

pelo fim da violência contra a mulher, inclusive relatando o estupro ao qual foi submetida. 

Relatos dessa natureza não ocorrem na RDC, em razão do grande estigma que as vítimas 

desses abusos sofrem (Anexo 2). Ainda, esta congolesa se revelou ativa em denunciar a 

situação da RDC e a vida precária dos refugiados no Rio de Janeiro. 

 I., também como já mencionado, adquiriu novos papéis de gênero no Brasil. Ela, assim 

como, C., relatou na mesma reportagem as difíceis condições de vida a que está submetida no 

Brasil e a xenofobia e racismo que sofre. Ademais, no encontro sobre violência contra a 

mulher, I. contou a história da sua mãe que era violentada fisicamente e sexualmente pelo 

marido (Anexo 2). No entanto, no evento musical na UERJ em que foi uma das cantoras, I. 

não conversou com o público, limitou-se, apenas, a cantar. Contudo, sua forte participação 

nessas ocasiões, onde por vezes, denunciou a situação em que está vivendo no Brasil e a 

condição da mulher na RDC, explicita seu empoderamento.  

 J., além de haver transformado a sua identidade de gênero, percebeu possuir maior 

poder de escolha e liberdade no país de refúgio. Ainda, afirmou que considerava essas 

modificações positivas. Ademais, comparou os maridos na RDC com os brasileiros, 

afirmando que os congoleses são poligâmicos e praticam violência doméstica contra suas 

esposas sem que o governo interfira, enquanto que no Brasil os homens se casam apenas com 

uma mulher e caso a violente, ela pode ir na justiça contra ele (Anexo 2). J. mostrou preferir a 

condição da mulher nesse último país e, também, estar contente neste local. As 

transformações que ocorreram em sua vida, assim como, a percepção dessas modificações e 

as críticas à sociedade em que estava inserida evidenciam o seu empoderamento.  
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 B. que era de Kinshasa e, por isso não estava no grupo de entrevistadas do leste da 

RDC, foi a que mais evidenciou mudanças nas suas percepções sobre o seu papel e a sua 

capacidade como mulher. Ela afirmou que apesar de haver visto nos media como as pessoas 

viviam em outros lugares, não acreditava que seria possível mulheres exercerem certas 

profissões, usarem roupas de determinados cortes e tamanhos. B., também, disse que, 

diferentemente, da congolesa, a brasileira é livre. Ela, ainda, destacou que ao ver a presença 

do sexo feminino em inúmeras carreiras, mudou a forma como percepciona a sua capacidade 

(Anexo 2). É nítido perceber o empoderamento de B. em sua entrevista, onde relatou 

consciência a respeito das possibilidades que possui e que antes lhe eram negadas.  

 Durante o encontro sobre a violência contra mulher, uma outra congolesa, X., relatou 

o abuso sexual que seu pai cometeu contra a sua mãe (Anexo 3). Ela, também, havia 

participado de um documentário o qual foi exibido nesse dia sobre a respectiva temática. Seu 

engajamento nesta causa, pode ser considerado empoderamento. 

 No entanto, M. que sempre esteve muito ativa nas denúncias das violências praticadas 

na RDC, afirmou que sua visão sobre a condição da mulher não mudou. Ela alegou que já 

possuía esta consciência em seu país, pois era uma pessoa informada e com diploma de 

Relações Internacionais. Além disso, afirmou que tudo que ocorre no Brasil e em outros 

países é transmitido pela imprensa. Ainda, disse que debates como o encontro que houve 

sobre violência contra a mulher acontecem na RDC e que as mulheres respondem as 

provocações dos homens, assim como ocorreu nesse evento. No entanto, entre elas e seus 

respectivos maridos tal discussão é improvável (Anexo 2). Assim, de acordo com seus relatos, 

M. não se empoderou, pois já era consciente à respeito da situação que as mulheres viviam em 

seu país e sobre as suas capacidades. 

 As demais entrevistadas não mostraram indícios de empoderamento, porém, é possível 

que elas tenham passado por esse processo sem que haja sido identificado durante a pesquisa. 

6.4 – Transformação social 

 Conforme visto neste capítulo, a maioria das congolesas da amostra analisada 

apresentou modificações em suas identidades de gênero, assumindo papéis que antes eram 

destinados aos seus cônjuges. Ainda, algumas delas se empoderaram, por vezes, se tornando 

vozes ativas das mulheres nacionais da RDC no Brasil. No entanto, apesar desses fatos, não 

foi verificado que essas mudanças tenham alterado as relações entre os gêneros dentro da 
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comunidade congolesa no Rio de Janeiro, tampouco que as refugiadas tenham na sua maioria 

percebido as transformações em suas identidades e seus possíveis impactos. Essa situação 

pode ser percebida, por exemplo, na criação recente de dois grupos, um com objetivo de 

“criar redes de apoio, solidariedade e mobilização pela paz” (Os amigos do Congo, 2017), 

sendo ativistas das causas da RDC, incluindo a exigência de eleições presidenciais e o fim dos 

conflitos, realçando a violência sexual que ocorre, principalmente, com mulheres e crianças 

(Amigos do Congo, 2017). O outro se propõe “facilitar a integração dos novos imigrantes, 

refugiados congoleses e promover a cultura congolesa” (Comunidade Congolesa no Brasil/RJ, 

2017). No entanto, ambas as organizações eram compostas apenas por membros masculinos, 

até o fim da pesquisa, assim entendendo-se que o espaço político, ainda que seja no Brasil, 

continuou sendo exclusivo dos homens. Logo, ainda, que haja ocorrido mudanças na 

identidade de gênero de muitas congolesas e, até mesmo empoderamento de algumas, essas 

alterações não foram tão profundas para se considerar que houve uma transformação social no 

grupo estudado. 
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Conclusão  

Conforme visto no quarto capítulo, a construção da sociedade congolesa é centrada no 

homem, estando a mulher em segundo plano, podendo, até mesmo, ser considerada como 

cidadã de segunda classe (Fiske & Shackel, 2015). O antigo Código da Família vigente até 

2016, legitimava esta cultura, garantindo mais direitos aos maridos que exerciam poder e 

autoridade sobre as suas esposas. As mulheres não tinham nem mesmo autonomia sobre os 

atos jurídicos que só podiam ser exercidos com autorização de seu cônjuge (Lei nº87-010, 

1987). Todavia, o novo Código da Família avançou muito nos direitos das mulheres, porém, 

ainda, legitima algumas práticas patriarcais como, por exemplo, a designação do homem como 

chefe da família (Art. 454 Lei nº16/008, 2016). Além disso, a mudança na lei não significa 

uma alteração nos costumes enraizados há anos na sociedade. Ademais, o grupo estudado 

havia saído da RDC, antes da implementação deste novo código, assim a realidade das 

entrevistadas se relaciona com a antiga lei.  

 Na RDC os papéis de gênero são bem definidos e rígidos, assim, é improvável que um 

homem exerça alguma atividade designada ao sexo oposto e vice-versa. As mulheres são as 

responsáveis pelo espaço privado, lhes cabendo o cuidado da casa e dos filhos, enquanto aos 

seus cônjuges é destinado o espaço público, ou seja, a participação na política, trabalhar fora 

da esfera doméstica e prover o sustento da casa. No entanto, de acordo como foi observado na 

pesquisa, a maioria das mulheres no leste da RDC, também, exercia alguma atividade 

remunerada. Conforme é corroborado pela lei nº16/008, o homem é o chefe da casa e, 

culturalmente, ele tem o poder de decisão dentro da família, independentemente da opinião de 

sua esposa. 

O posicionamento de segundo lugar da mulher na sociedade congolesa a deixa em uma 

situação de maior vulnerabilidade. A violência sexual exercida contra meninas e adultas é uma 

prática extremamente recorrente na RDC, não só por grupos armados, mas, também, por civis 

(Turner, 2013). Além disso, a sociedade regida por um sistema patriarcal exclui as vítimas do 

estupro, muitas vezes as culpando pelo abuso (Fiske & Shackel, 2015). No entanto, o abuso 

sexual, também, ocorre entre casais, muitos maridos estupram suas esposas e cometem 

violência doméstica contra as mesmas (Anexo 2). Uma das possíveis razões para a frequência 

desse fenômeno pode ser referente ao sexo ser considerado uma obrigação conjugal na RDC. 

No capítulo cinco, foi descrito e analisado o percurso de nove congolesas desde a zona de 
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conflito no leste da RDC até o Rio de Janeiro, destacando as escolhas por elas realizadas em 

cada fase e identificando se houve agência. As histórias das entrevistadas sobre o momento do 

ataque à cidade, onde moravam, e a fuga são, muitas vezes, distintas entre si e, outras vezes, se 

assemelham em muitos aspectos. A maioria das participantes destacou o pavor, o desespero e a 

pressa para sair do local em que se encontrava. Algumas conseguiram fugir antes que os 

rebeldes chegassem próximo ou que cometessem alguma violência contra elas. No entanto, 

outras foram atacadas pelos grupos armados em suas casas. Violação sexual individual e 

coletiva, agressão física e perda de familiares, incluindo marido, estiveram presentes nos 

relatos das congolesas que tiveram suas casas invadidas por rebeldes. As escolhas realizadas 

por elas abrangeram deixar a casa, pertences, documentos, dinheiro e até mesmo pessoas para 

traz. Durante a correria, a maioria preferia entrar na floresta fugindo junto com outros 

congoleses. Uma entrevistada preferiu seguir as orientações dos policiais da RDC (Anexo 2). 

No entanto, nesse momento, muitas das entrevistadas não apresentavam um plano para onde 

iriam, a estratégia consistia em sair de onde estavam e chegar em qualquer lugar com 

segurança. O pensamento parecia ser, simplesmente, sobreviver. 

O deslocamento dentro da África abrange a fase mais longa e desgastante do percurso. 

Grande parte das participantes passou fome e sede nesse período. O meio de transporte 

utilizado por elas era diverso e correspondia à disponibilidade de veículos e à condição 

financeira das refugiadas, em muitos momentos, a locomoção era realizada a pé (Anexo 2). 

Uma das estratégias efetuadas pelas congolesas nessa fase foi buscar um abrigo, sendo, muitas 

vezes, em igrejas que, provavelmente, são conhecidas por abrigarem deslocados internos e 

refugiados. No entanto, em muitas ocasiões, a única possibilidade era dormir na mata. Outra 

tática adotada por algumas entrevistadas foi pedir ajuda a moradores locais. Assim, algumas se 

instalaram na casa desses ou obtiveram alguma informação sobre o lugar onde estavam e para 

onde poderiam ir. Todas as congolesas buscaram sair logo da zona de conflito do leste da 

RDC, a maioria foi para Estados vizinhos, duas foram para a capital e uma foi para o sul do 

país (Anexo 2). 

A decisão de sair de África suscitou pelo medo de permanecer em locais que eram 

considerados perigosos pelas entrevistadas ou por outras pessoas que as alertaram. Os países 

vizinhos, também, sofrem com a ação de grupos armados, muitas vezes, dos mesmos que 

atuam na RDC. Ademais, segundo algumas participantes, o fato de serem refugiadas as 

deixavam numa situação de maior perigo, inclusive em razão dos rebeldes da região atacarem 

especificamente os congoleses. Também, na capital, Kinshasa, local em que estavam duas 
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entrevistadas, há muita violência decorrente da tensão política presente no local. Ainda, a 

província de Haut-Katanga, onde se encontrava uma das participantes, também, é uma zona de 

conflito. Além disso, a maioria alegou a necessidade de sair de lugares inseguros, pois 

disseram que já haviam vivido e visto situações muito difíceis e temiam novas circunstâncias 

similares (Anexo 2). Nesse momento que antecede a saída, em que a grande parte das 

congolesas estava em países vizinhos, elas se encontravam em uma situação de interseção de 

duas opressões, a de gênero, que já era vivenciada na RDC, e a de refugiada. Assim, essas 

mulheres se encontravam em uma condição maior de marginalização e vulnerabilidade. A 

fragilidade em que essas pessoas estavam sujeitas pode ser verificada no fato de, no maior 

número de casos, elas não saberem nem o seu local de destino até o momento do embarque. 

Todavia, uma estratégia utilizada nessa fase do percurso por todas as congolesas foi buscar 

alguma forma de sair do local de perigo em que se encontravam. No entanto, a respeito da 

entrevistada que foi de barco para o Brasil, ela adotou, também, a tática de evitar conflito com 

os homens que estavam na mesma embarcação, pois acreditava que assim evitada sofrer 

violação. 

No momento da chegada ao Brasil, a maioria chegou diretamente ao Rio de Janeiro, com 

exceção de duas que passaram por São Paulo, mas que já tinham como destino o outro Estado 

(Anexo 2). A estratégia utilizada por algumas congolesas foi seguir as orientações recebidas, 

ainda na RDC, por igrejas ou conhecidos, enquanto outras aproveitaram a oportunidade de 

encontrar algum conterrâneo no aeroporto ou porto para conseguir abrigo. Todavia, outra 

refugiada passou por uma situação diferente com a sua família, ao lhe ser oferecido abrigo por 

um brasileiro na rua (Anexo 2), ela usou a tática de aceitar a ajuda para morar no Estado.  

Após a estratégia inicial de habitar casas de conterrâneos, as congolesas na fase de 

instalação, buscaram auxílio na Cáritas, onde receberam assistência financeira por cerca de 

três meses. Nesse período, a maioria aproveitou o dinheiro recebido para alugar um casa ou 

parte de uma para morar mais próximo da Cáritas, pois esta instituição provê cursos gratuitos 

de português e, ainda, colabora com o valor do transporte. Assim, muitas alegaram que em 

suas antigas moradias o custo de locomoção era maior que o auxílio fornecido pela ONG, o 

que impossibilitava a frequência nas aulas. No entanto, algumas não utilizaram a assistência 

para alugar uma casa, assim essas permaneceram em moradas que outras pessoas pagavam ou  

foram para igrejas. Todavia, ao fim do período do auxílio financeiro pela Cáritas, a maioria 

estava desempregada. Assim, elas viviam com a pequena assistência fornecida pelo bolsa 

família e com ajuda de outras instituições, incluindo igrejas (Anexo 2). 
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A aprendizagem do português é extremamente importante para a inclusão dos refugiados 

no Brasil. Somente, após compreenderem o idioma, eles são capazes de realizar atividades 

básicas como fazer compras no supermercado (Anexo 2). Além disso, sem saberem esta língua 

é muito improvável que consigam algum emprego. Este é o principal motivo, pelo qual as 

entrevistadas se esforçavam em frequentar as aulas disponibilizadas, pela Cáritas, na UERJ. 

Logo, essa foi a razão alegada por algumas participantes para se mudarem para Gramacho 

(Anexo 2). No entanto, a escolha desse local ocorreu, também, por apresentar aluguéis mais 

baixos que em outras regiões e, por ter a presença de uma grande comunidade congolesa. 

Assim, a opção efetuada para moradia é uma estratégia para se manter perto dos seus 

conterrâneos e, consequentemente, da sua cultura. No entanto, é importante realçar que esses 

locais são extremamente precários, não possuindo, muitas vezes, saneamento básico, água 

encanada nem coleta de lixo. 

No Brasil, as congolesas experimentam a interseção de quatro opressões a de gênero, a de 

raça, a de classe e a de condição de refugiada. Ainda, existe no país um grande estigma em 

relação aos refugiados, principalmente, os oriundos da África que, por possuírem pele negra, 

sofrem com o racismo presente na sociedade brasileira. Esses indivíduos têm maior 

dificuldade de integração no país e o acolhimento das pessoas locais com estes é menos 

generosa do que com aqueles provenientes, por exemplo, da Síria, onde a maior parte da 

população tem a pele branca. Além disso, as congolesas ao chegarem ao Brasil apresentam 

poucos recursos financeiros, mesmo as que desfrutavam de boas condições econômicas na 

RDC. Assim, elas se estabelecem em classes de baixa renda o que piora, ainda mais, a 

marginalização sofrida. Ademais, as mulheres apresentam maior dificuldade de integração e 

de conseguir emprego do que os homens de mesma nacionalidade, em razão da sociedade 

patriarcal brasileira. Neste país, apesar de haver mais espaço para o sexo feminino do que na 

RDC, também, há discriminação de gênero. Além disso, as congolesas, normalmente, vêm 

com seus filhos ou com estes e seus respectivos maridos, enquanto os homens vêm sozinhos e, 

somente, quando acompanhados de suas esposas trazem os filhos. Assim, é muito mais difícil 

para as mulheres que precisam cuidar de seus filhos, estando acompanhadas do cônjuge ou 

não, conseguir um emprego do que para os congoleses, os quais não tem nenhuma obrigação 

de se ocupar com as crianças. 

A dificuldade de ter um trabalho é um dos principais problemas para a manutenção da 

pobreza e a dependência de quase todas as entrevistadas. Apenas uma apresentava emprego 

fixo, algumas já haviam tido alguns trabalhos temporários, como, por exemplo, faxina (Anexo 
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2) em que o laboro é eventual, além de, geralmente, não existir contrato, tampouco algum 

direito trabalhista. Um dos grandes empecilhos para conseguir uma atividade remunerada é 

possuir filhos, principalmente, pequenos, pois o fato de não ter alguém com quem deixar as 

crianças impossibilita a contratação dessas pessoas. No entanto, a interseção dos preconceitos 

existentes na sociedade brasileira, que inclui machismo, racismo e xenofobia, principalmente, 

com refugiados, dificulta a obtenção de um emprego. Todavia, foi observado que muitas 

congolesas para superar essa situação tiveram como estratégia utilizar características e 

habilidades inerentes à sua cultura para terem alguma remuneração. Assim, algumas 

comercializavam produtos no espaço de espera para atendimento da Cáritas. O comércio 

praticado por mulheres é muito comum na RDC. Outras aproveitaram o gosto das brasileiras 

por tranças “afro” para se tornarem cabeleireiras e, ainda, havia aquelas que comercializavam 

vestimentas, tecidos e comidas tradicionais de seu país.   

A agência foi percebida em todas as entrevistadas, porém aquelas que estavam 

acompanhadas de seus maridos, provavelmente, as tiveram mais limitadas. As escolhas 

realizadas por essas últimas, durante o percurso, possivelmente, foi efetuada pelos seus 

cônjuges, pois na RDC é o homem quem detém o poder de decisão. Essa situação ficou clara 

nos dois casos em que os maridos acompanharam as suas esposas no caminho, porém, no 

momento, de ir para o Brasil decidiram que era melhor elas irem primeiro com os filhos e eles 

ficarem na África (Anexo 2). 

 No sexto capítulo, foi, primeiramente, identificado, descrito e analisado as mudanças 

na identidade de gênero das entrevistadas no contexto de deslocamento. Assim, foi verificado 

que todas as participantes que estavam sem seus cônjuges ou algum familiar do sexo 

masculino apresentaram alterações em seus papéis no âmbito doméstico. Elas passaram a ser 

chefes de casa e ter obrigação em relação a tudo dentro de suas moradias. A possibilidade de 

escolha que antes lhes eram negadas foram adquiridas. Algumas perceberam essas alterações 

e, muitas vezes, as entenderam como positivas. Uma das entrevistas exaltou algumas 

conquistas como poder usar a roupa que quisesse e exercer profissões que só são permitidas 

aos homens na RDC e, ainda, se declarou livre no Brasil. No entanto, outras congolesas não 

perceberam qualquer modificação ou não responderam sobre o tema. Porém, foi possível 

presumir alterações em suas identidades de gênero considerando o ambiente que haviam 

vivido na RDC e o qual viviam no Brasil. Todavia, as duas entrevistadas que não responderam 

sobre o tema, eram as únicas que moravam com seus maridos no Rio de Janeiro. Elas, 

provavelmente, não tiveram modificações em seus papéis de gênero, pois reproduziram a 
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mesma estrutura familiar que apresentavam na RDC. 

 Neste capítulo, também, foi verificado que apesar do ambiente inóspito em que viviam 

no Brasil e de sofrerem a interseção das opressões de gênero, raça, classe e à condição de 

refugiada, quatro congolesas se empoderaram. Contudo, é, possível, que outras tenham 

passado por esse processo sem que tal tenha sido percebido por ausência de informação. No 

entanto, a respeito da transformação social não foi percebido que ela tenha ocorrido na 

comunidade de nacionais na RDC no Brasil. Ainda que algumas mulheres tenham se 

empoderado e que, até mesmo, haja, entre elas, ativistas da causa das congolesas na RDC e no 

Brasil, não foi identificado alteração na relação entre os gêneros dentro da comunidade, 

tampouco que as modificações verificadas tenham sido tão profundas para que houvesse 

ocorrido uma transformação social no grupo estudado.   
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Anexos 

Anexo 1– Guião de entrevista 

Bloco 1. Dados Bibliográficos 

1) Nome 

2)  Idade 

3) Estado Civil  

4) Data da chegada 

5) Local de origem 

6) Trajeto percorrido 

7) Acompanhantes 

8) Número de filhos e suas respectivas idades e sexos 

9) Trabalho na RDC 

10) Trabalho do marido na RDC (caso aplicável) 

11) Local de moradia no Rio de Janeiro 

Bloco 2. Perguntas referentes ao deslocamento 

1) O que ocorreu na RDC para que você decidisse sair do país?  

2) O que aconteceu durante o seu deslocamento? 

3) Como você veio para o Brasil?  

a) Meio de transporte 

b) Quais pessoas a acompanharam? 

c) Situações adversas 

4) Como ocorreu a chegada ao Brasil? 

5) Quais foram os novos papéis de gênero assumidos no Brasil? 
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Anexo 2 – Entrevistas 

Entrevistada 1 

Nome: C. 

Idade: 26 anos 

Estado civil: Casada 

Data de chegada:  Novembro 2015 

Local de Origem: Beni 

Trajeto percorrido: Beni- Lubero – Uganda – Rio de Janeiro 

Acompanhantes: 3 filhas e estava grávida 

Filhos: 3 meninas – 7, 6 e 4 anos e 1 menino – 3 meses (nascido no Brasil) 

Trabalho na RDC: Ambulante (revendendo alimentos, como por exemplo biscoito) 

Trabalho do marido na RDC: Trabalhava em loja 

Local de moradia no Rio de Janeiro: Gramacho 

 

Outras informações: 

Nasceu na província de BANDUDU. 

Se mudou para Beni (Kivu do Norte) em 2003 com o Marido 

 

Entrevista 1 

Quando tinha 14/15 anos, C. foi estuprada por um soldado que morava perto dela. Na cidade 

de Bandudu. Ela contraiu, nesse abuso, HIV que só foi descoberto depois que se casou. A 

violência ocorreu quando ela foi ao banheiro, o qual ficava fora de sua casa, à noite. Ele a 

amarrou e colocou uma música alta para ninguém escutar os gritos de C.. Ele a disse que se 

ela contasse a alguém, ele a mataria. Ele costumava segui-la, mesmo depois de casada. Ela 

tinha medo que algo acontecesse com o seu marido, pois ele sabia do estupro. Ela antes de se 

casar contou ao marido que havia sido estuprada quando tinha 14/15 anos, mesmo assim ele 

quis se casar com ela. Ela disse que se deve contar tudo ao marido antes de se casar, senão 

pode haver algum problema. 

Em outros momentos da entrevista, ela disse que não tinha medo quando era ambulante, pois 

ela tinha “a doença”, que se alguém fizesse algo a ela iria pegar algo que ela tem.  

Dia 4 de fevereiro de 2015 houve um ataque a sua cidade pelo grupo ADF Nalu, grupo de 

origem ugandense. Este grupo atacou a cidade e tinha a prática de cortar os seios, braços e 

pernas das mulheres.  
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Neste dia, membros do grupo rebelde entraram na casa do seu vizinhos, os quais pularam para 

a sua casa avisando o que ocorria. Ela, seu marido, e as 3 filhas fugiram à pé. Eles já tinham 

malas preparadas, pois já havia tido um aviso que iriam invadir a cidade. Eles fugiram 

somente com as malas sem levar documentos. Os vizinhos fugiram com eles e nessa fuga 

havia muita gente indo junto. Durante o percurso a pé, a filha de 5 anos foi no colo do pai, a 

menor ia nas costas dela e a maior foi andando. Nesta ocasião, C. já estava grávida. Ela diz 

que as crianças ficaram com as pernas inchadas e reclamavam de andar. 

No caminho, especificamente na cidade de Lubero, havia alguns ônibus da ONU que foram 

socorrer as pessoas e levá-las a Uganda, porém somente aquelas que tinham crianças. Ao 

chegarem em Uganda ficaram com medo, pois o grupo que os atacou eram ugandeses, então 

conseguiram dinheiro e C. veio com as três filhas para o Brasil. Seu marido permaneceu em 

Uganda e depois retornou a RDC. Não havia dinheiro para todos virem, ele disse para elas 

irem que ele ficaria. C. só teve notícias dele depois que seu filho nasceu. Ele está bem na 

RDC e está tentando arrumar dinheiro para vir ao Brasil. 

C. tinha um prima, a qual havia criado, que morava com ela em Beni e a ajudava a cuidar de 

suas filhas. No dia do ataque, sua prima que era bailarina estava numa casa de festa, a dona da 

casa de festa a levou com ela para a Angola, onde se refugiaram. Ela me contou que sua 

família a condena de ter abandonado sua prima, a qual seu tio e sua mãe a haviam confiado. 

Ela disse que se comunica com a sobrinha e pede pra ela tentar conseguir um passaporte para 

vir ao Brasil. Ela afirmou que pedirá para quem precisar para trazer a sua prima, e 

complementou dizendo que  não tem vergonha de pedir nada, que não é orgulhosa, que só 

pode ser orgulhoso quem tem dinheiro, quem não tem não pode ser. 

C. chegou ao Rio de avião. Ela e seus filhos foram colocados num abrigo da igreja católica. 

Ela disse que não havia lugar para colocá-los que lá tinha magia, que não era uma igreja 

católica comum, que não parecia “coisa” da igreja católica. 

Ela foi para uma casa abandonada em Gramacho. Lá, ela passou muito mal, tinha muito 

mosquito e, inclusive, me mostrou sua perna cheia de marca de picada de mosquito.  

Ela fazia pré-natal quando lhe foi dito que ela precisava fazer uma cesárea, a qual estava 

marcada para o dia 6 de abril de 2016. Ela não quis fazer, chorou muito, sua pressão baixou. 

O lugar era muito ruim, era uma casa quebrada em más condições, ela disse que não teria o 

filho dela ali e decidiu não ir fazer a cesárea. Afirmou que pediu para Deus a ajudar e 
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acreditou que ele a ajudaria. Um mês depois ela sentiu as dores do parto. Ela queria ir para o 

hospital dos servidores com os filhos, mas sua vizinha disse que era loucura e que ficaria com 

as crianças. Ela foi sozinha até a estação de trem, porém não tinha dinheiro para pegar o trem. 

Pediu na rua, ninguém a ajudou, ela explicou para a mulher da bilheteria que disse que ela 

precisava pagar. O segurança tirou do próprio bolso e deu a ela o dinheiro da passagem, ela 

comprou e foi de trem até a central. A viagem durou 40 min, chegou bem, porém com dor de 

parto na estação central. Depois, foi de lá andando até o hospital. Ela ressalta que a central é 

um lugar perigoso. No hospital, uma funcionária, provavelmente, enfermeira chefe lhe disse 

que a bolsa não havia estourado e que, por isso, iria ainda demorar muito tempo para o bebê 

nascer e lhe pediu que andasse para que a bolsa estourasse. C. informou que sua bolsa nunca 

havia estourado antes do parto que sempre estourava na cabeça do bebê durante o nascimento. 

A mulher disse que isso não era possível. C., ainda, disse que não conseguia mais andar que 

estava fraca, sem força e que se a bolsa dela não havia estourado de Gramacho até o centro, 

não seria ela andando ali que a faria estourar. Nenhum auxílio foi prestado a C., a enfermeira 

foi dormir, enquanto C. aguardava seu parto numa sala junto com outras gestantes. C. 

solicitou a uma outra funcionaria, possivelmente enfermeira ou auxiliar de enfermagem, que a 

ajudasse, porém esta disse que não podia fazer nada contra as ordens da outra 

enfermeira/médica. As enfermeiras foram dormir e C. diz que existia câmeras lá que poderiam 

mostrar o que houve. C., ainda, estava com a boca seca, desidratada e sem força e nada lhe foi 

oferecido, nem água, tampouco comida. Ela afirmou que não podia obrigá-las a fazer seu 

parto. C. teve o filho sozinha, segurando forte na cama e batendo na parede. Nesse momento, 

ela me contou que no congo as mulheres não gritam, pois se elas gritarem a parteira bate nelas 

porque atrapalha em relação a dilatação, algo assim. Então elas batem na parede. Seu filho ao 

nascer engoliu sangue ou/e liquido amniótico e por isso tem um problema no coração. C. 

ficou com um corte maior que o normal e que rompeu uma veia, o que ela acredita que 

ocorreu em razão de não haver ninguém para segurar o neném. As demais gestantes que 

estavam no local ficaram nervosas e começaram a gritar. Ela disse que chorou neste 

momento. Ela não queria que as enfermeiras e funcionárias do hospital pegassem seu filho, 

pois tinha medo que o fizessem algum mal. Depois, um médico a suturou e lhe disse que 

apesar de não ser o seu trabalho, ele o estava realizando com medo que as outras enfermeiras 

fizessem algum mal a ela, já que estas estavam irritadas com a situação. A enfermeira chefe 

disse a C., que ela havia estragado seu trabalho. C. disse a enfermeira que não queria 

atrapalhar o trabalho de ninguém, que ela tinha informado que sua bolsa estourava na cabeça 

do bebê ao nascer. Quando recebeu alta C. não tinha dinheiro para pegar o trem para voltar à 
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sua casa. Assim, ela pediu dinheiro para a passagem de trem à médica infectologista que lhe 

tratava em relação ao HIV. No entanto, quando ia sair da maternidade o segurança lhe 

perguntou como ela iria para casa ao dizer que iria de trem, o segurança não lhe permitiu sair 

do hospital. Todavia, não lhe concederam uma ambulância da cegonha carioca, pois ela 

morava fora do município do Rio de Janeiro e o SAMU, também, não poderia levá-la em 

casa, pois estavam todas as ambulâncias ocupadas buscando gestantes em casa para o 

Hospital. Não lhe deram ticket de refeição, nada e como já havia recebido alta não tinha 

direito a alimentação do hospital. Sua vizinha que havia ficado com seus filhos lhe telefonou 

dizendo que C. precisava que voltar para casa para ficar com suas filhas, pois era segunda-

feira e ela precisava ir trabalhar. C. disse que não tinha como sair do hospital e pediu para que 

sua vizinha cuidasse dos seus filhos. No dia seguinte, conseguiram uma cegonha carioca para 

lhe levar para casa, porém ao saberem que ela não tinha acompanhante não a permitiram sair 

da maternidade. C. afirmou que havia chegado sozinha, que ela não tinha nenhum 

acompanhante. Pediram para que ela ligasse para alguém, pois só podia sair acompanhada. C. 

ligou para o marido de uma congolesa conhecida para ele ir até lá, só para ela poder sair da 

maternidade, porém ele não foi. Enquanto tentava resolver a sua situação, ligaram do colégio 

das filhas de C. dizendo que a prefeitura estava lá para buscar as suas filhas, pois uma vizinha 

havia informado que uma estrangeira havia abandonado as filhas. A escola achou estranho o 

ocorrido, pois C. costumava sempre levar e buscar as filhas no colégio. C. disse que não tinha 

condição de explicar a situação em que se encontrava por telefone e passou para o médico que 

contou todo o ocorrido com C. para a diretora. A diretora e a professora se responsabilizaram 

por cuidar das filhas de Cristina até que ela saísse do hospital. 

No quarto dia chegou algum responsável no hospital e viu a situação de C. e disse “o que 

vocês fizeram com essa moça é um absurdo”, “dessa vez, foi demais”, “vocês fizeram isso 

porque sabem que ela é estrangeira, porque se fosse brasileiro saberiam que teria logo uma 

câmera aqui filmando tudo”. Este homem a liberou para retornar a sua casa com a cegonha 

carioca. Quando C. chegou em casa sua vizinha a expulsou. Uma assistente social do hospital 

ajudou C. e pagou 2 meses para ela ficar em uma outra casa em Gramacho. Após esses seis 

meses, a assistente social pediu de volta a casa, C. chorou muito e pediu para ficar na casa, 

pois não tinha para onde ir. A assistente social permitiu, deixou ela ficar mais alguns meses, 

porém depois C. teria que pagar esses meses. Ela está devendo já três meses de aluguel e diz 

que a Cáritas não pode mais ajudá-la. 
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Sobre o seu marido, ela disse: “Eu faço tudo para ele” e, em outro momento, afirmou: “ele 

sabe que eu não vou “largar” ele porque eu tenho a doença” 

Ela, também, contou que a diferença que via das mulheres congolesas para as brasileiras, era 

o número de filhos, todos a dizem que ela é corajosa por ter 4 filhos com apenas 26 anos, só 

que no congo 4 filhos não é nada. Ela afirmou: “se você tem pouco filho, dizem que você não 

faz filho”. 

O marido de C. tem outros dois filhos de um relacionamento anterior. Quando pergunto se é 

comum os homens serem casados com mais de uma mulher, ela me diz que não.  

Observação: ela em inúmeros momentos disse que chorava muito, mas que deus a ajudava. 

Além disso, se referia o nome de Deus como seu “resgatador”. Ainda, relatou que chorava 

muito e chegou a pensar em se matar. 

Entrevista 2 

C. morava em Bandudu, quando foi estuprada aos 15 anos, o homem que a estuprou era 

comandante e ele a vigiava. Ela se casou com 17 anos e depois saiu de sua cidade por causa 

do estupro. Somente o marido sabia o que havia acontecido, ela temia que acontecesse algo 

com ele por ele saber do estupro. O homem que a estuprou lhe disse que se alguém soubesse 

do estupro ele a matava.  

Ela conta que o grupo rebelde entrou na casa do vizinho que é no mesmo quintal que o dela e 

ele pulou para sua casa.  Pergunto se pegaram documentos, roupas, etc. Ela me diz que 

pegaram somente uma mala que já estava pronta, pois havia alerta na cidade da invasão do 

grupo armado. Eles não pegaram nenhum documento.  

 

(A partir daqui começa o áudio) 

Eu: o que aconteceu durante o percurso de Bandudu até Lubero? Ocorreu algo complicado?  

C: Caminho a pé o mais importante era fugir, não tinha movimentação, não tinha acolhimento 

para os refugiados. Estava todo mundo fugindo, não tinha ninguém para pegar ninguém, não 

tinha comida. Eu estava gestante de dois meses, foi muito difícil.  

Eu: Nem para as crianças conseguiram nada? 
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C: Nem para as crianças, foi muito difícil, as crianças estavam com as pernas inchadas, 

pegava as crianças no colo, o pai, também, pegava a outra criança. A minha filha ia andando 

carregando as malas. Como tinha outros moço caminhando juntos, eles ajudavam a carregar 

as malas. 

Eu: Foram alguns dias andando, não é? 

C: Alguns dias 

Eu: E onde vocês dormiam? 

C: Dormíamos no chão 

Eu: Era na floresta? 

C: Na floresta, no meio da cidade não tinha como. 

Eu: E na floresta não havia animais que vocês tivessem medo? 

C: Nós na África não temos medo dos animais. Nós caçamos animais para matar. Pegamos 

cobra, não tem medo. 

Eu: Durante o percurso, vocês viram algum grupo armado, algum soldado de algum grupo 

que vocês estavam fugindo? 

C: Quando chegamos numa cidade que tinha restaurante, meu esposo tinha dinheiro e aí pedi 

comida para poder comprar. Quando ele ia comprar, chegou de repente um carro dos rebeldes. 

Aí o moço que estava atendendo no restaurante, disse que tinha que entrar num buraco bem 

grande que havia lá para se esconder. Esse buraco era tampado por um tapete. Quando ele 

acabou de colocar as pessoas dentro do buraco. Chegou os rebeldes para pedirem comida com 

muita violência. Ele pegou comida entregou para eles. Eles foram embora e não fizeram nada 

para eles.  

Eu: Todo mundo que estava nesse restaurante se escondeu dentro do buraco? 

C: Escondeu, ele fiz isso só para proteger a gente. Depois que eles foram embora, já não tinha 

mais comida no restaurante. Ele deu milho seco pra gente que era o que tinha, aquele milho 

mesmo, não o de pipoca. Aí nós toramos o milho, começamos a comer com as crianças. 

Eu: E no caminho, vocês tinham um pouco de água? 
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C: Nós tínhamos 

Eu: O que você acha que foi mais difícil durante essa caminhada? 

C: A caminhada toda foi difícil. Foi a primeira vez que saí do meu local e fui me refugiar em 

outra cidade, é diferente. A primeira guerra ocorreu, quando eu tinha 7 anos (1997), quando 

entrou o novo presidente tinha guerra. O meu pai fez da mesma maneira que o moço do 

restaurante tinha feito. Tinha as armas, aquelas muito grandes, fuzil. O tiro vinha assim (ela 

faz gestos com as mãos), aí meu pai tirava minha mãe e dizia, entra no buraco, minha mãe 

pegava banana pra poder jogar no buraco. A bala do fuzil quase acertou minha mãe, a bala 

veio atravessou o tambor cheio de água e ficou lá, minha mãe estava do outro lado do tambor. 

Se não tivesse água ia tocar na minha mãe.  

Eu: Mas o que você achou mais difícil no caminho, andar, fome..., o que foi pior? 

C: Para mim o que foi pior foi a deslocação, não tinha como levar as crianças, comida. Nunca 

tinha feito isso na vida. Estava tão tranquila, sentada, aí quando chegou, tem que ganhar um 

espírito de guerreira para você continuar, aí Deus ajudou. Mas tudo foi difícil, nada fácil, 

comida, caminhada, água, tudo foi difícil até aqui. 

Eu: E quando chegou em Lubero, vocês sabiam que ia ter essa ajuda? Alguém avisou para 

vocês que tinham um ônibus levando as pessoas? Alguém avisou para vocês ou descobriram 

quando chegaram lá. 

C: Quando chegamos tem o espírito dos congoleses, não sei se é costume, nós invadimos 

muito as coisas. Quando a gente encontrou o ônibus invadimos, entramos, aí perguntaram 

para onde vocês vão, aí falamos, vamos para Uganda, aí fomos. 

Eu: Como vocês souberam que ônibus estava lá, alguém avisou ou vocês encontram por 

acaso? 

C: Nós encontramos por acaso, ninguém deveria chamar ninguém.. 

Eu: E só podia entrar quem tinha criança pequena? 

C: É. 

Eu: Quando estava no ônibus até Uganda, aconteceu alguma coisa? Algum perigo?  
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C: Perigo no ônibus não. Eles não atacavam aquele ônibus. O ônibus passava assim, eles na 

calçada. O ônibus passava em alta velocidade. 

Eu: Tinha os rebeldes do lado? 

C: Tinha sim, no meio do caminho. Quem andasse naquela área a pé, ia ser morto. 

Eu: E ônibus...? 

C: Não parou. 

Eu: Mas também, não atacaram o ônibus? 

C: Não, não atacaram. 

Eu: E quando chegou em Uganda, onde deixaram vocês exatamente?  

C: Levaram a gente na igreja Católica. 

Eu: E lá vocês ficaram num abrigo? 

C: É. 

 

Eu: Você me disse que vocês ficaram com medo porque o grupo que atacou sua cidade são 

Ugandeses. Qual foi a cidade que você ficou? 

 

C: Na capital de Uganda. 

 

Eu: Lá vocês ficaram com medo do grupo porque eles sabiam que vocês eram congoleses... 

 

C: É, refugiados. 

 

Eu: e lá eles atacam os refugiados? 

 

C: Eles lá não atacaram. Foi assim. O país que nós nos refugiamos era o país dos rebeldes. 

Não era possível de nós entrarmos naquela cidade, foi muito difícil, por isso levaram a gente 

na Igreja Católica, porque lá na igreja não podiam entrar, matar ou fazer qualquer coisa. E lá 

foi difícil, também. Estávamos em segurança. Aí depois quando chegou muita gente, a igreja 

não conseguiu mais suportar a gente. Aí, cada um começou a sair e não tinha mais segurança.  

 

Eu: Vocês tiveram que sair da igreja? 

 

C: É. 

 

Eu: Então, era perigoso porque sabiam que vocês eram refugiados? 

 



 

 
69 

C: Era muito perigoso. O dinheiro que eu tinha, aí meu esposo disse: “você tem que sair, eu 

fico só. Tem outra vida que você vai dar, você é gestante, tem que sair. A única saída era para 

o Rio de Janeiro. Você pega as crianças e eu fico.”  

 

Eu: O medo que vocês tinham era que eles atacassem vocês por serem congoleses?  

 

C: Sim.  

 

Eu: Os outros eles não atacavam? 

 

C: Não. Foi assim, os únicos refugiados naquele país eram congoleses. Eles sabiam que lá 

tinha congoleses, faziam de tudo para conseguirem entrar e lá igreja católica liberou a gente, 

cada um foi procurar para onde ir. Aí meu esposo decidiu que para segurança dos meus filhos, 

a minha segurança, a gente deveria sair de lá. “Eu fico e vou procurar uma maneira de voltar 

para o país.” E ficou, a gente pegou avião sem passaporte, só com o dinheiro do bilhete. 

 

Eu: Sem passaporte? Não pediram passaporte? 

 

C: Não. 

 

Eu: E o avião parou direto no Rio de Janeiro? Não parou em São Paulo? 

 

C: Não. 

 

Eu: Você pediu refúgio na polícia federal dentro do aeroporto?  

 

C: Tem que chegar no aeroporto, lá tentaram me explicar. Já tinha gente aqui, que tinha 

chegado primeiro. Aí falaram passam na Cáritas. Viemos aqui encontramos outra gente. Aí 

me ajudaram a andar de cima para baixo, porque não tinha conhecimento, de cpf, de ir na 

polícia federal, de vir aqui (Cáritas). 

 

Eu: Desde que você chegou até você vir para Cáritas, você ficou aonde? Onde você dormiu? 

 

C: Eu dormi na casa de uma refugiada Ester, o meu primeiro processo tem até o endereço 

dela. 

 

Eu: Você conheceu essa refugiada da onde? Do congo? 

 

C: Sim, do Congo. 

 

Eu: Ela que falou para você vir?  

 

C: Não, ela me encontrou aqui na Cáritas.  

 

Eu: Você chegou no aeroporto e veio direto para cá? 

 

C: Não. Quando cheguei, ali no aeroporto, encontrei uma pessoa, aquela pessoa me disse que 

já conhecia, que estava indo pegar outras pessoas que eram refugiadas. Aí, me pegou junto. 

Eu disse nós não temos onde ficar. Quando chegamos, ele disse: “eu conheço uma da sua 
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família, acho que você conhece.” Ai, ele disse: “Ester”.  Eu disse:  “eu conheço”. Ele me 

levou até ela. 

 

Eu: Você já conhecia essa Ester do Congo? 

 

C: É. 

 

Eu: Da sua cidade? Do Beni? 

 

C: É. 

 

Eu: Aí você ficou na casa dela até vir para Cáritas? 

 

C: Sim, ela que me trouxe. 

 

Eu: Aí depois que você veio para cá,  você ficou na casa de outra ou continuou na casa dela? 

 

C: Eu voltei, quando eu voltei, o dono da casa não gostava da gente, não gostava das crianças. 

Eu não tinha aonde ir. Aí eu expliquei aqui (Cáritas) e depois fui para o abrigo. 

  

--- Silêncio--- 

 

C: O abrigo, eu estava esperando porque aqui quando você chegava antigamente pagava 

mensalmente. (parte confusa) 

 

Observação: Ela ficou no abrigo até receber o dinheiro da Cáritas e alugar uma casa em 

Gramacho.  

 

Eu: Aquela casa abandonada que você morava era alugada? 

 

C: Não. Depois deles cortarem o pagamento, não tinha mais como pagar, aí, fui expulsa. 

 

Eu: Você ficou na casa alugada até cortarem o pagamento e ser expulsa e, depois, foi para a 

casa abandonada em Gramacho mesmo? 

 

C: Depois daqui cortarem o pagamento em dezembro, já não tinha dinheiro, não tinha nada, aí 

fui para aquela casa abandonada.  

 

Eu: Você falou que alguém te levou para aquela casa, era vizinha? 

 

C: É, era vizinha na mesma rua. 

 

Eu: ah, você continuou na mesma, você saiu da casa que você alugava para uma casa 

abandonada?  

 

C: Exato. 

 

Eu: Você falou que a vizinha te expulsou da casa abandonada?  

 

C: A vizinha não, o dono da casa. 
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Eu: O dono da casa abandonada? 

 

C: O dono da casa, quando eu fui ganhar, era para quebrar a casa por causa da dengue, Zika. 

Na casa havia muita coisa, capim, tambores, lixo com água, por isso vinham, várias vezes, 

falar: “tem que quebrar a casa”. Ele já tinha me pedido, você tem que liberar a casa, mas eu 

não tinha como liberar. Quando eu fui ganhar ele aproveitou. Aí, na minha saída ele 

conseguiu uma ajuda. 

 

Eu: Então, quando você chegou suas coisas não estavam na sua casa?  

 

C: Não 

 

Eu: Estavam na casa da vizinha... 

 

C: Da vizinha. Antes dele ir fazer isso, ele me avisou.  

 

Eu: Te avisou? 

 

C: É me avisou, mas eu falei para ele:  “antes de você fazer isso, avisa minha vizinha”, que 

gostava muito de mim para poder pegar minhas coisas e colocar na casa dela. Aí apareceu 

duas mulheres que pagaram dois meses na mesma rua. Uma casa de 500 reais, onde que eu 

estou.  

 

Eu: ah, então na mesma rua... 

 

C: Apareceu outra pessoa que pagou 500 reais dois meses uma casa.  

 

Eu: Não era a assistente social?  

 

C: É isso 

 

Eu: Ela não era do hospital? 

 

C: Era do hospital sim, a Flávia. A Flávia, ela soube da minha história, ela contou para aquela 

moça. Ela pagou, deu dinheiro para ele para poder alugar casa. (parte confusa) (...) pagou dois 

meses.   

 

Eu: Era aquela casa que você morava antes ou era outra casa?  

 

C: Não, não. É outra. 

 

Eu: Era outra casa... Ela pagou para você aí depois você ficou... 

 

C: Fiquei 2 meses. Junho e Julho. 

 

Eu:  E, depois, agora em agosto? 

 

C: Em maio, junho, agosto, se.., outubro, hein (acho que ela se enrola com os meses) 
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Eu: E depois? 

 

C: E depois, até agora (tom enfático).  

 

Eu: Ah, você  está desde... 

 

C: Até agora, até agora ainda não paguei. Aline (assistente social da Cáritas) sabe disso. 

 

Eu: Entendi. E ela (moça que paga a casa para ela) quer que você saía de lá? 

 

C: Eu queria sair, era provavelmente para eu voltar para o abrigo. Mas ela disse que não é 

bom eu voltar para o abrigo. 

 

Eu: Quem? A Aline?  

 

C: Sim. Ela ia tentar fazer algo. Lá no abrigo, né? Eu não sou da religião da igreja católica, 

mas quando você está ali, para conseguir comida, lugar para dormir, obrigatoriamente você 

tem que participar da missa. Difícil.  

 

Eu: Você tinha me falado que não queria ficar lá por causa da magia, que tinha magia. 

 

C: A religião é, eu não sei se eles fazem assim, porque eu não sou da Igreja Católica. Eles 

fazem coisas como se fosse magia. Muita fumaça, começou tossindo. 

 

Eu: Por isso que você não quis ficar lá? Por causa da fumaça? 

 

C: Não gostei.  

 

Eu: Ou porque o lugar que você ficava não era bom? 

 

C: Não, o lugar, também, não era tão confortável.  

 

Eu: Entendi. Alguma coisa aconteceu aqui no Brasil que você achou que nunca fosse 

acontecer?  

 

Eu: Meio difícil responder isso. 

 

C: Alguma coisa. 

 

Eu: É. 

 

C: Aqui os brasileiros são bons. Eu já notei são mais bons que nossa gente. 

 

Eu: Você acha?  

 

C: É difícil alguém pegar uns 300 dólares pagar para você ter uma casa, é difícil. 500 reais são 

300 dólares. Eu notei isso no mercado, se uma congolesa insultar você no mercado, aí você 

vai considerar como todos os congoleses. Não é assim? Embora que tanta coisa que 

aconteceu, aquela brasileira me marcou. Ela tirou toda a sujeira que os brasileiros fizeram 

comigo. Ela tirou, ela me marcou, tanto amor, roupa de criança, eu estava sem nada, cheguei 
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aqui gestante, tentei procurar trabalho, não encontrei, até agora não consegui trabalho, como 

eu vou sobreviver? Difícil, né?  Você não ter onde ficar, você morar de graça. Não tem onde 

conseguir pelo menos comida, mas os brasileiros, embora que não são todos bons, não é? 

Alguns, (rápida pausa) a maioria, são cristãos, são bons. 

 

Eu: Os congoleses não se ajudam entre si, onde você mora tem muito congolês ou você é 

única?  

 

C: Tem muito congolês.  

 

Eu: Lá em Gramacho? 

 

C: Tem muito. Não acredito que o outro refugiado pode ajudar outro. 

 

Eu: Não? 

 

C: Um cego, não pode ajudar outro cego. Entende? Ele pode me ajudar em uma coisa, mas 

alugar casa, comprar cesta básica pra poder te dar, vai ser difícil. Pegar roupa para poder te 

dar, é difícil. Ter amor e tudo, sim.  

 

Eu: Dividir casa? 

 

C: É. 

 

Eu: Você não morava em outra casa da Ester... 

 

C: Sim, mas é difícil, né. Um cego ajudando outro cego. É Difícil. 

 

Eu: Eu queria perguntar algumas coisas sobre sua vida com o seu marido no Congo. Você me 

falou um pouquinho, mas gostaria que você me pudesse me contar melhor, assim. Você me 

falou que você cuidava da casa, que você trabalhava como ambulante e ele... como é que era 

isso? 

 

C: Eu trabalhava né? Alguém quando se sente culpada, ai tem que fazer tudo para ... Eu 

trabalhava como ambulante. Ele trabalhava, aí depois ele perdeu o emprego, não tinha mais 

trabalho, eu que trabalhava, eu que fazia tudo, chegava do trabalho, lavava roupa, fazia 

comida. Eu fazia isso. Aconteceu que, eu amo né, eu gosto muito dele, ele foi meu primeiro 

homem da minha vida, embora que tenha tido o estupro, mas isso é um absurdo né, é um 

demônio. Mas ele, é o primeiro homem da minha vida, eu amo, nem que seja, que ele não me 

ama tanto, mas eu amo, cada um sabe o que que está no coração. Mas o que eu sinto é que eu 

amo ele. Eu faria qualquer coisa para ele. 

 

Eu: Então, ele trabalhava em que? 

 

C: Ele trabalhava numa loja no nosso país. 

 

Eu: Numa loja. Depois que ele perdeu o emprego, ele tinha alguma atividade dentro de casa?  

 

C: Tinha. Alguma atividade não, só conseguia algum dinheiro, só no banco.  
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Eu: As atividades de casa eram todas você que fazia? 

 

C: Sim. (parece que sim, porque não dá para escutar no áudio, mas pela conversa ela deve ter 

acenado pela cabeça afirmando.) 

 

Eu: Ele cuidava das crianças? Não, quem cuidava era a sua prima? 

 

C: A minha prima que ficava com as crianças. 

 

Eu: E ele cuidava das crianças também? 

 

C: Sim, cuidava.   

 

Eu: Você me disse da outra vez que você fazia tudo para ele e ele sabia... Eu não entendi 

muito bem, talvez eu não esteja falando exatamente o que você falou, tá? Você me corrige. 

Ele sabia que você não ia o deixar porque você tinha... 

 

C: É assim, um casamento quando um tem problema de saúde e outro não tem, quem tem fica 

burro. 

 

Eu: Fica o que? 

 

C: Fica burro. Fica assim humilde, que não tem que ficar mais superior, não é assim? Ele se 

sente inocente, não tem nada a acontecer com ele, ele pode se casar. Mas eu me sinto culpada 

né? O homem quando ele vê essas coisas, ele fica (...) Mas para mim nunca senti essa coisa 

(...) 

 

Eu: Mas alguma vez ele falou alguma coisa para você em relação a isso? 

 

C: Alguma vez ele falou, foi quando eu ia no hospital com bebê, quando estava sofrendo. Aí 

eu voltava pegava no bebê, pegava minha roupa e reclamava comigo de lavar roupa dele, 

lavava roupa das crianças, pegava comida fazia, estava sentindo, estava cansada. Quando eu 

falei, eu ando para cima para baixo, ele disse eu não sou culpado com o que está acontecendo 

com você, desculpa. Eu me senti tão culpada né? Aí não falei nada. Eu era obrigada a fazer 

tudo isso, porque ele é inocente. Quem me estuprou é quem me desgraçou, eu era obrigada a 

fazer tudo sem me cansar. 

 

Eu: Foi isso que ele quis dizer? Que você tinha que fazer tudo por causa disso?  

 

C: Sim. Tinha que fazer tudo, tomar conta das crianças, lavar roupa e ir nas marcações no 

hospital sozinha.  

 

Eu: Mas ele nunca te machucou? 

 

C: Nunca me bateu. 

 

Eu: Ele não tem? (ele não tem aids?) 

 

C: Não, ele não tem. 
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Eu: Sobre isso, eu queria perguntar mais uma coisa, você disse que quando você era 

ambulante, você não tinha medo de que acontecesse alguma coisa com você. 

 

C: Eu não tinha medo. 

 

Eu: Porque você já tinha..? 

 

C: Eu nunca tive mais medo até agora.  

 

Eu: Mas nunca mais aconteceu? 

 

C: Nunca mais aconteceu. 

 

Eu: E aqui no Brasil, você acha que tem alguma coisa em relação a sua vida no Congo que 

aqui seja melhor? ou não? 

 

C: Acho que pode ter. 

 

Eu: Alguma coisa que você consiga fazer aqui, que você não podia fazer lá? Alguma 

liberdade? Ou não? 

 

C: Liberdade tem. Embora tenha... o que que eu posso dizer?... Aqui me sinto estrangeira. 

Tem pessoa que critica né? Às vezes quando eu vou na feira, as pessoas criticam... “ah, eles 

pensam que estão no sambódromo, ah angolano fugiu do país dele, veio aqui para pegar 

cebola no chão.” (voz de algum brasileiro hipotético) Aí, criticam né? Se você falar... Aí o 

moço tinha me apontado, falou assim ( e faz algum gesto com a mão). Eu ia comprar, quando 

cheguei para comprar maça na feira, peguei 50 reais dei ao moço, o moço, também, era negro, 

quando dei, aí o moço começou a xingar: “ah, angolano fugiu do país dele por causa da fome 

e tudo, você veio aqui para pegar comida no chão.” Falei moço: “eu quero comprar”. Como 

eu dei 50 reais na mão dele, ele não quis me devolver o troco. O moço que estava me 

atendendo era outro, era branco. Aí ele falou para mim: “moça se acalma, eu vou pegar o 

troco e vou dar para você”. Aí outro falou para mim: “eu vou cortar seus seios, eu levo você 

para minha casa, vou estuprar você”. Aí, eu perguntei: “moço, você é bandido? Se você não é 

ambulante, quem é você? As coisas que você está me dizendo é como se fosse um bandido, 

então, moço continua a fazer o seu trabalho, eu não tenho medo, mesmo de morrer agora, 

você pode me matar agora que vão te caçar. O governo brasileiro vai tomar conta das minhas 

filhas, assim ele não vai conseguir tomar conta das minhas filhas, eu vou nos braços do Deus. 

E você, para onde você irá? Se você não sabe respeitar a sua própria raça como é que você vai 

respeitar outra raça? Você diz que você é brasileiro, o bebê que eu tenho no colo, também, é 

brasileiro”. Ele me xingou bastante, comecei a chorar, tinha gente filmando. Aí, falou: “moça 

para de chorar, o moço agiu mal”. Ele começou a me xingar, dizer: “tem refugiado aí, que eu 

pego ela vou me deitar com ela e pago 5 reais toda noite, eu pego ela para minha casa lhe dou 

5 reais, quem é você?” Eu não falei nada, comecei a chorar, eu estava esperando o troco, o 

moço que estava atendendo com ele, o moço saiu do local e disse: “eu não quero participar 

dessas coisas, você vai pegar dinheiro da moça? Vai devolver ou não?”. Porque era esse moço 

que estava atendendo, o branco, o negro é que pegava o dinheiro. Eu disse: “não, eu não quero 

mais nada, devolve o meu dinheiro”. Ele recebeu todas as frutas que eu tinha na mão, jogou 

no lixo e disse: “vai pegar, o refugiado, vocês costumam pegar...”. Tem refugiado que vão 

pegar cebola na feira que jogam no chão. Às vezes, você chega e fala: “moça, já está fechando 

a feira, será que eu posso pegar essas cebolas que estão aqui na bancada”. Elas não aceitam, 
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até que você vai esperar na hora em que eles acabam pegando cebola e jogando no lixo, 

depois vamos pegar. Entende? 

 

Eu: Sim. 

 

C: Eles fazem assim. Mas eu quando não tenho nunca mais fiz isso. Eu se estava com fome, 

ficava em casa, que se eu tivesse com dinheiro, ia na feira comprar a minha comida. 

Antigamente fazíamos isso, mas depois começou a acontecer essas coisas, a gente que 

deveriam sentir pena dos outros né, porque aqui não tem guerra, aqui tem violência, tem tanta 

coisa, mas não tem guerra. Eu tentei explicar para ele “aqui tem paz, não tem guerra, se vocês 

estivessem na mesma situação que eu, vocês deveriam se matar, porque essa vida que vocês 

tem aqui, vocês deveriam se matar, mas para mim isso me dá coragem, me dá força, amanhã 

não sei do que será minha vida”. O moço me xingou bastante, fiquei muito aborrecida. Aí 

chegou umas tias (senhoras) pegaram dinheiro a força dele, não sei se o moço tinha pistola, 

não sei, porque ele pegou assim e fez assim (fez gestos de quem aponta uma arma). Eu disse: 

“você é bandido? Você quer me matar por causa do meu dinheiro? Se você é bandido, vai 

fazer seu trabalho. Você não fica aqui engando as pessoas que você é ambulante, vai fazer seu 

trabalho”. Aí o moço ficou me xingando, pegava a cerveja do lado e bebia, xingava. Daí, 

nunca mais eu quis ir na feira. 

 

Eu: E nunca mais foi em nenhuma outra feira? 

 

C: Nunca, nunca fui. Se eu tenho dinheiro, eu vou no mercado comprar. Eu nunca consegui ir 

de novo na feira porque tem comportamento quando vê já a gente, pegar coisas, aí começam a 

xingar pessoas, não consegui. Eles deveriam sentir pena da gente “oh moça, para de pegar 

comida no lixo, aqui tem coisas que não vai chegar para o próximo domingo para a gente 

vender, pega leva para sua casa” (voz de uma vendedora hipotética). Se fosse eu faria isso. Aí, 

ele pegou maça, jogou no lixo e mandou eu pegar. Aí, quando estava querendo ir me ameaçar, 

veio gente boa, não falta, embora tenha gente ruim, mas tem gente boa. Aí chegaram, me 

pegaram: “moça, pega seu bebê, seu dinheiro e vai”. Aí, fui para minha casa e não consegui 

comprar nada e dali nunca mais pisei na feira. Porque já estava com medo, eu estava 

pensando se o moço é do grupo, algum dia que eu passasse na feira, alguém podia me fazer 

mal. Outros falaram que iam chamar a polícia: “você acaba com isso” (alguém disse), eu falei: 

“eu sou uma refugiada, seu morrer aqui, ninguém vai levar isso a ter a consideração, eu não 

sou ninguém, quem se sente alguém, é quem está no país dele, eu não estou no meu país, eu 

não me sinto nada”. Aí fui embora.  

 

Eu: Entendi. Já conseguiu o refúgio ou ainda está esperando ainda? 

 

C: O refúgio, como o que?  

 

Eu: Já saiu o resultado ou está como solicitante?  

 

C: Aqui, quando a chega aqui, a primeira coisa é contar sua história. 

 

Eu: Sim, mas você  

 

C: Eles pegam o protocolo e algumas identidades, mas tem prazo de 6 meses, aí quando 

expirou, peguei de um ano. Depois de um ano, estou esperando passar no CONARE, ali dão 

identidade para gente ou se eu conseguir que o pai dele (aponta para o filho no colo), vou 
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fazer entrar a permanência e depois de um ano se eu quiser posso ser declarada como 

brasileira  

 

Eu: Então, você está como solicitante? 

 

C: Sim 

 

Eu: É, o que eu queria perguntar é se você acha que você (como eu posso dizer? Ter maior 

liberdade, você pode fazer coisas que você não podia fazer no Congo? 

 

C: Tem  

 

Eu: Ou coisas que antes você não fazia porque seu marido fazia, que hoje você tem que fazer? 

 

C: Tem 

 

Eu: Tem. O que? 

 

C: Como trabalho? 

 

Eu: Como tudo em geral. Tudo que você lembrar. 

 

C: Para mim aqui, aqui é um país que já se desenvolveram com muita coisa mais que no meu 

país. O meu país lá na África é tão assim, não tem muito trabalho. Embora que a gente estude, 

faça muitas coisas. Aqui no Brasil é demais, tem emprego que você pode ganhar muito 

dinheiro, mas é pouco trabalho. Lá no meu país, o nome de trabalhar na, no coisa que chama, 

(tenta lembrar do nome), no posto de gasolina, não deixa mulher trabalhar. Tem muito 

trabalho que mulher não faz. Seja na política, mas aqui tem prioridade a mulher, lá não tem. 

 

Eu: Prioridade em relação a que? 

 

(Silêncio) 

 

Eu: Para mulher com bebê ou para mulher no geral? 

 

C: Lá mulher com bebê trabalha, mulher gestante trabalha. Mas trabalha com um objetivo, 

não é? Porque aqui eu estava gestante para poder trabalho, não consegui, mas não tinha, 

também, enjoo. Entende? 

 

Eu: Entendi. Então, você acha que aqui você tem mais possibilidade de trabalho do que lá?  

 

C: É. 

 

Eu: Você acha isso positivo? 

 

C: Sim.  

 

Eu: Você pensa em fazer alguns desses trabalhos? 

 

C: Qualquer trabalho.  
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Eu: Qualquer trabalho? 

 

C: Qualquer, faxina, pode ser qualquer trabalho que aparecer.  

 

Eu: Esses em posto de gasolina...? 

 

C: Tudo, o que aparecer. 

 

Eu: E, por exemplo, uma outra coisa que você acha que mulher possa fazer aqui, que você não 

podia fazer lá, que isso te dá mais liberdade, você acha que isso lhe dá mais liberdade, sei lá,... 

poder vir aqui sozinha, falar com a polícia, alguma coisa assim ou não? 

 

C: A polícia em nosso país é mais respeitada, eles não pagam passagem, é respeitada, quando 

você vê ele, tem que levantar para ceder o lugar, é muito respeitada, você não pode tocar na 

polícia, nem pode matar, seja um policial assim só de faca, você sente medo. Baixinho, a 

maioria são assim, estreitinhos, se você entrar muito na internet vai ver como é policial do 

Congo, são muito respeitados. Nós respeitamos, respeitamos porque quando, o que você tem 

quando você dá valor, aí o outro que vier vai dar valor. Não é como aqui, qualquer pessoa é 

capaz de matar policial, qualquer seja menor, adulto. Mas lá é proibido, nós temos medo de 

fazer isso, policial é uma coisa que dá medo. Mas os daqui não, eu notei isso. Lá no meu país, 

nós fizemos isso por causa da guerra né?, é como você tentar pegar o exército, tirar a roupa 

ficam sem roupa. Lá no nosso país, você não pode tocar em um policial, não podemos, porque 

lá no outro país vão achar que nosso exército é fraco, se fosse para enfrentar “vamos enfrentar 

o mais fácil”(voz hipotética de exército de outro país). 

 

Eu: Entendi. 

 

C: Sabe, como vocês veem que os policiais não são ninguém, matam vocês policial e se for os 

policial verdadeiro como é que vai ser? Aí, nós respeitamos, não pode tocar policial, ofender, 

xingar, falar mal do policial ou matar. Aí, quando entrar, pode ser você, pode colocar você 

aqui no chão, pega chinelo, chicote, “pega, dá a mão”(voz hipotética de policial). Você não 

vai falar nada, “desculpa chefe, desculpa chefe” (voz hipotética de pessoa para o policial), 

acabou e você não vai denunciar ele, sabe se você denuncia ele, ele vai se sentir muito 

inferior. Quando pegar policial e levar ele na cadeia, como é que os prisioneiros vão fazer 

como ele? É capaz deles matarem ele dentro da prisão, sabe disso, tá entendendo? 

 

Eu: Estou entendendo. 

 

Eu: Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você como mulher acha que tem 

alguma diferença em relação, eu não sei, quando você tinha que recorrer a alguma coisa, ir na 

policia, alguma coisa fora da sua casa, para ir ao hospital, você dependia do seu marido ou 

não? 

 

C: Não. 

 

Eu: você podia fazer tudo sozinha? 

 

C:  Eu fazia tudo sozinha 
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Eu: Então, não tem nenhuma diferença em relação aqui e lá? 

 

C: Não. 

 

Eu: Igual?  

 

C: Sim. 

 

Eu: E, você acha que alguma coisa é diferente em relação a isso ou não?  

 

C: Em relação a isso sim, lá no meu país, saúde assim, é pago. 

 

Eu: Sim 

 

C: Nós pagamos e aí vai ser atendida, mas aqui a maioria não pagamos, seja remédio, nós 

compramos. 

 

Eu: Obrigada C.. 

 

Entrevista 3 – Conversa informal no pátio da Cáritas RJ 

 

Contexto que se iniciou a conversa informal: 

C. chega a Cáritas depois que as palestras acabaram. Ela conta que sua filha mais nova  

machucou o braço do neném e ela ficou preocupada e levou ele no hospital/ posto de saúde 

para tirar um raio X.  

C. sempre está muito alegre conversando com as outras congolesas e refugiadas. A moça de 

Gâmbia, G., parece ser muito próxima a ela, o que se confirma mais tarde quando ela diz que 

elas são “unha e carne”.  

C. é muito aberta e conversa comigo facilmente. Pergunto a ela sobre vários assuntos. A 

conversa é longa e infelizmente não consigo guardar tudo que me falaram.  

As crianças estão ali brincando e falando com essas refugiadas que estão meio que em roda 

em pé conversando. Um deles é o filho de Eva. Aproveito o assunto “crianças” para perguntar 

sobre suas filhas.  

Conversa Informal 
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Quando pergunto sobre suas filhas, ela me diz que uma está com a vizinha e as outras estão na 

escola. Ela não conseguiu creche para a mais nova. Me diz que já foi mais de 50 vezes na 

Secretaria de Educação, porém não conseguiu nenhuma vaga. As suas duas filhas que estão 

no colégio, estudam em escolas diferentes, uma delas estuda muito longe, por isso, ela paga a 

um homem cerca de 90 reais para que ele leve esta filha à escola. Entendo que ele a leva de 

carro. 

C. me conta que cuida de 7 crianças no total, que inclui, além das suas 4 crianças, filhos de 

vizinhas congolesas que trabalham. Ela, também, lava a roupa dessas crianças e diz que fica 

até com dor nas costas. Pergunto se ela recebe algum dinheiro para ficar com as crianças ou 

ajuda em alimentação, ela me diz que não que não recebe nada. Pergunto-lhe se a vizinha que 

está com a sua filha é uma das mães das crianças que ela cuida, ela me diz que não.  

Pergunto se sua autoridade de mãe foi atingida aqui no Brasil. Ela me diz que não. 

Complementa, contando que uma de suas filhas já lhe disse que aqui não era Congo, que não 

podia bater em criança e que iria chamar a polícia. C. respondeu para a filha: “então chama, 

pode chamar, eu digo que sou estrangeira que não conheço as leis daqui”.  

Ela me conta que uma vez uma de suas filhas quase foi atropelada por um taxi, o qual ela teria 

ido na direção. Ela diz que pegou sua filha e começou a bate-la. O taxista saiu do carro e 

perguntou o que é que ela estava fazendo e lhe disse que era proibido bater em criança. Nesse 

momento, ela me conta uma história engraçada e um pouco confusa, onde ela teria mostrado 

para o motorista que era estrangeira e que não conhecia as leis do Brasil. 

Ela me diz que estar aqui não afetou a sua autoridade perante as filhas, me afirma que elas lhe 

obedecem da mesma maneira que na RDC.  

Pergunto-lhe se a ausência do pai afetou algo em relação à obediência de suas filhas à ela. C. 

diz que não, que quem dava as broncas era ela, que o seu marido era mais brincalhão com as 

filhas. Conta que as meninas falavam, as vezes: “olha, papai, é a mamãe que está fazendo 

barulho.” Ela conta que eles são muito brincalhões.  

Pergunto à ela se o seu marido faz falta em relação a cuidar e criar os filhos. Ela me diz que 

sim, mas não em relação a dar bronca, pois quem fazia isso era ela. Ela me conta que ele 

passeava muito com os filhos e, normalmente, isso ocorria enquanto ela cozinhava e fazia as 

coisas de casa. Ela me fala que era mais fácil fazer as tarefas domésticas sem as crianças em 

casa. 
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Como uma das palestras, que aconteceu nesse dia, era sobre saúde da mulher e falava de 

métodos anticoncepcionais, lhe pergunto, se ela já tomou algo para evitar ter filhos. Ela me 

diz que sim e me conta sobre métodos utilizados no Congo, sendo eles: pílula, chip e injeção.  

Parece que ela começou a tomar pílula depois de ter sua terceira filha e lhe pergunto sobre o 

assunto. 

Ela me diz que seu marido ficou muito bravo com ela, depois que ela teve a terceira filha e 

viu na ultra que era uma menina. Ela me diz que tentou abortar. Ainda, conta que ele lhe disse 

que o bebê, o qual ela estava esperando, não era seu filho. Nesse momento, ela me afirma que 

só teve ele de homem. 

Ela me fala que nessa época não era da Igreja Mensageira, a qual frequenta aqui no Brasil, 

também, no bairro de Campo Grande. Assim, me conta que, nesse período, usava short curto e 

seu corpo era grande, por isso chamava atenção. Eu não entendo muito bem o que ela quer 

dizer com grande, penso que ela está se referindo a altura, pois é muito alta, porém não. Ela 

me diz: “peito grande, bunda grande, perna grossa, entendeu, Mariana?”.  

Ela me conta que os homens falam que mulheres “grandes” são prostitutas. Ela me diz que os 

amigos do seu marido falavam a ele: “como você foi se casar com uma prostituta? Mulher 

assim não é para casar”. Ela acredita que essas falas dos amigos do seu marido seria o motivo 

para ele dizer que a filha que ela estava gestando não era dele. Ela me conta que se a mulher 

for pequena, aí sim é mulher para casar.   

Ela me fala que o seu marido queria muito um menino, porque ele já tinha duas filhas do 

primeiro casamento e 2 meninas com ela. Ela me diz sobre a importância de ter filho homem 

no Congo, mas não explica muito bem o porquê. 

Ela me relata que tentou abortar enfiando um pau dentro dela ou batendo com um pau, é um 

pouco confuso essa narrativa. C. acredita que essa sua tentativa de abordo seria a causa da sua 

filha ser soro positivo. Ela me diz que fez isso por causa do seu Marido.  

Quando pergunto porque ela rejeitava a criança, ela fica meio com “cara de paisagem”, 

pensativa e não me responde. Foi quando decidi encerrar a conversa e ir embora. Nesse 

momento, os funcionários da Cáritas estavam querendo que todo mundo fosse embora, pois 

estava na hora de quase fechar, brinquei com esse fato ao interromper a conversa e lhe disse: 

“acho que estão nos expulsando”. 



 

 
82 

Outros assuntos abordados, porém não me recordo a ordem em que se inseria na conversa: 

Quando ela me contou sobre a primeira filha, disse que o seu marido ficou sem falar com ela e  

a tratando mal por um período, em razão de ele já ter duas filhas. 

 

Perguntei sobre a sua prima e ela me contou que a menina foi para sua casa quando tinha 7 

anos para que fosse criada por C., ao mesmo tempo, em que a ajudaria a cuidar das suas 

filhas. C., também, me disse que esse fenômeno é comum na RDC, que a sua mãe cuidou de 

seu tio (irmão da mãe) e que este cuidou de suas irmãs como se fosse uma babá e que ela 

cuidou dessa prima que cuidava dos seus filhos. Perguntei se ela vê isso acontecendo entre as 

brasileiras que ela conhece em Gramacho. Ela me respondeu que não, que vê ocorrendo 

somente com as congolesas. 

Ela me disse que havia uma menina da igreja, onde ela cantava música Gospel, que trabalhava 

na sua casa como babá. Ela me contou que pagava a essa menina. C. afirmou que quem tem 

dinheiro na RDC paga babá.  

Sobre a Igreja Mensageira:  

Ela frequenta e canta música gospel na Igreja mensageira no Brasil no bairro de Campo 

Grande Ela demora cerca de 4h para ir de Gramacho até lá. Pergunto se não há outra Igreja 

Mensageira mais próximo da sua casa, ela diz que vai nessa porque foi onde a acolheram. Ela 

conta que eles a ajudam com roupa e, às vezes, com cesta básica.  

Nessa igreja as mulheres não podem usar calça comprida, só saia longa até o pé e blusa de 

manga, as blusas de alça são proibidas. Quando ela me conta isso, me recordo que só a vejo 

com saias longas que vão até o pé e blusas de manga.  

Há um momento que eu vejo troca de dinheiro e pergunto se as outras congolesas a ajudam, 

ela que me diz que não. Me conta que uma das funcionárias da FURNAS, instituição que 

ofereceu as palestras deste dia, deu-lhe 50 reais, porque a viu com bebê. No entanto, creio que 

ocorreu, também, em razão de ela ter ficado somente com metade da cesta básica, pois teve 

que dividir com outra moça que chegou atrasada. Contudo, o dinheiro que C. recebeu dividiu 

com essa outra moça que, também, havia chegado atrasada. Isso mostra que elas se ajudam, 

apesar de ela me dizer que não. “Que um cego, não pode ajudar outro cego”. 

Entrevista 4 

Eu: Eu já te perguntei isso, mas eu queria te perguntar novamente. Você me falou que os 

parentes costumam cuidar das crianças, sua mãe cuidou do seu tio, não foi? Seu tio cuidou de 

você, você cuidou da sua prima. Então, queria saber se é comum, se acontece sempre tanto os 
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homens como as mulheres cuidar dos filhos ou só... Porque você falou que o seu tio, também, 

cuidou de você. 

C: É. 

Eu: E esse trabalho de um cuidar do outro acontece independentemente de ser homem ou 

mulher? Como é que é isso?  

C: Independentemente. É assim, nós, na África, quando sua mãe te dá seu irmão, aí você vai 

viajar com ele no país que você for, se você viajar para muito longe você tem que ficar com 

ele, ele vai ajudar você, porque quando acontecer contigo sua irmã vai ajudar você. Aí meu tio 

foi assim, por isso que a minha mãe, a mãe dela tinha entregado o irmão dele, que é meu tio, 

ele criou o irmão dele, depois dele crescer, ele engravidou (??), aí teve uma menina que ficou 

comigo, essa que está em angola. 

Eu: Mas seu tio, ou sua tia? Seu tio, né? 

C: É meu tio, irmão da minha mãe. 

Eu: Ah tá. Então assim, você me contou, você me disse que ele cuidou de você, quando você 

era criança. 

C: Ele cuidou sim, aí dali todos nós, a minha mãe trabalhava e ele ficava com criança em 

casa.  

 

Eu: Então, o que eu queria saber era isso, se é comum os homens também cuidarem das 

crianças quando não são ainda adultos.  

C: É.  

Eu: Isso acontece tanto com mulher como com homem? 

C: É. 

Eu: Não tem diferença? 

C: Não tem diferença.  
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Eu: Quando a pessoa casa e tem um filho, normalmente quem costuma cuidar é a mulher ou 

os dois? 

C: É a mulher.  

Eu: E é com quantos anos as crianças já costumam poder cuidar das outras, tipo no caso do 

seu tio, quando ele começou a cuidar de vocês?  

C: O meu primeiro irmão tem agora 36 anos, ele tinha 14 anos, mas minha mãe quando pegou 

ele, ele tinha 7 anos, trouxe ele para nossa casa, aí ganhou o primeiro filho, o meu tio tinha 14 

anos, aí o meu irmão nasceu. 

Eu: Então as crianças com 14 anos costumam cuidar das outras?  

C: Pode ser com 9 anos. 

Eu: Pode ser com 9, não importa?  

C: 9, 10 anos, não tem essa lei como é aqui. 

Eu: Não, lei não. Mas assim, em torno de que idade costuma cuidar? 8, 9 anos já costuma 

cuidar? 

C: É, sim, você vai na praça, fica com o bebê, você vai trabalhando. 

Eu: Entendi. A sua filha, ela tem 9 ou 10, eu não sei, a mais velha? 

C: A mais velha tem 7. 

Eu: A mais velha? 

C: É. 

Eu: A mais velha de todas? 

C: É. Vai fazer 8.  

Eu: Não sei porque eu achei que ela era mais velha, realmente ela não parece, parece de fato 

ter 8 anos.  

 

C: Está com 7 anos, ela é alta. 
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Eu: Ela é alta. E ela já ajuda a cuidar das irmãs mais novas?  

C: Ajuda. 

Eu: Ela ajuda a cuidar do pequenininho? 

C: Ajuda. Tem que treinar ela. Ajuda. 

Eu: Ah, legal. Mas se você precisar sair, por exemplo, ela poderia ficar com cuidando dele? 

Ou não? 

C: Não, ela está com 6. Não tem como.  

Eu: Ela é pequena ainda? 

C: E se fosse elas duas com a outra de 6 anos, ela ficaria, mas muito tempo não.  

Eu: Com uns 10 já, já poderia? 

C: Com uns 10, 12 anos. 

Eu:  E você me disse que tinha a sua prima que cuidava das crianças e tinha uma outra moça 

da igreja. Essa outra moça cuidava só das crianças ou, também, ajudava nas coisas de casa? 

C: Ajudava, ajudava em tudo. 

Eu: E a sua prima, também, ou não?  

C: Também. 

Eu: Normalmente é assim, não é? Seu tio, também, ajudava nas coisas de casa?  

C: (a resposta não dá para ouvir, mas a resposta parece ser um sim) 

Eu: Outra coisa, você falou que você mudou muito depois que você entrou para a igreja, não 

foi? Quantos anos você tinha mais ou menos quando você entrou para igreja? Você já era 

casada?  

C: Não. Eu, depois do estupro que aconteceu comigo, dediquei a minha igreja.  

Eu: O que você acha que mudou depois disso? 
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C: Mudou muito, gestual, comportamento. Eu era muito “confucionista”.  Eu brigava 

bastante. Aí tudo mudou, tinha roupa meio indecente, ai mudou tudo.  

Eu: Você falou que seu marido não gostava que você usasse roupas mais curtas, mas você já 

era casada quando... 

C: Já era casada. 

Eu: Então, você entrou para igreja depois de casada?  

C: Não, eu entrei primeiro. 

Eu: Primeiro. 

C: Tem diferenças de religião.  

Eu: Sim. 

C: Tem religião que eles aceitam roupa que chega no joelho. Aí na religião do meu esposo, 

não aceita tem que ser até o chão. 

Eu: Ah entendi. Aí você mudou de religião quando casou? 

C: Mudei de religião.  

Eu: Tá. Agora eu vou perguntar umas coisas um pouco mais complicadas, se você não quiser 

responder não tem problema, tá?  

C: Não.  

Eu: Você falou que já chegou a usar métodos anticoncepcionais, pílula, não sei ou chip. 

C: Já, pílula, chip não. 

Eu: Ia perguntar quando você começou a usar e porque?  

C: Eu comecei a usar quando, usei porque, teve assim criança com diferença de 7 meses, eu 

ficava morta. A minha primeira filha quando ganhei com 7 meses, fiquei grávida da outra que 

tem 6 anos. Aí fiquei de novo grávida da que vai fazer 5 anos em janeiro. E quando eu vi 

assim, meu esposo não permitiu de eu fazer (não deu para entender) Aí, eu estava vendo se eu 

ficar assim, eu vou ficar de novo grávida com crianças pequenas é muito difícil né, tem que 
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saber como fazer filho. Aí, estava tudo (não deu para entender) para poder me proteger, não 

ficar grávida. Aí, comecei a tomar, depois de 3 anos e meio eu fiquei grávida. Ele jogou. 

Eu: Ele jogou fora a pílula?  

C: Ele jogou fora.  

Eu: Porque queria que você ficasse grávida? 

C: É, ele jogou fora. 

Eu: Ele queria ter mais filhos?  

C: Queria ter mais filhos. 

Eu: E quando você começou a tomar, ele reclamou disso? 

C: Reclamou, bastante. A religião, também, não aceita. 

Eu: Mas ele reclamou porque ele queria ter mais filho ou porque que ele queria ter um 

menino?  

C: Não, não queria. A ter filho menino, a ter não, porque eu só estava tendo menina, aí ele 

como já tem duas meninas com outras mulheres, aí, a gente não estava a pensar a fazer nem 

rapaz, não estava pensando em fazer mais filho, eu, não sei da parte dele. Aí, todas as 

gravidez foram indesejadas, você nunca pensou, nunca desejou fazer filho, aí você faz, de 

repente, esse filho se você não tem paciência, acontece muita coisa por isso eu estava me 

protegendo para não ficar grávida. 

Eu: ah... (não dá para entender) 

C: Estava tomando pílula. 

Eu: Não, mas para evitar, muito trabalho no caso, é isso? 

C: É. 

Eu: Mas você chegou a me falar que seu marido ficou chateado com você quando você 

engravidou, não me lembro se foi da primeira menininha ou se foi da última. 

C: Não, foi da terceira. 
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Eu: Foi só da terceira?  

C: Da última menina. 

Eu: Se você puder contar um pouquinho de novo sobre isso.  

C: Foi assim quando ele fez a viagem da China, quando ele viajou eu ficava trabalhando na 

cidade. Aí quando ele voltou pegou (...) e jogou e a gente fez a relação sexual, eu não tomei 

remédio, depois de dois dias eu fui comprar remédio, quando eu comprei ele viu. Quando ele 

viu, aí depois de uma semana, eu comecei a me sentir mal, quando eu tomava, ai teve enjoo, 

vomitava, febre. Aí, eu falei que estava grávida. Aí ele falou: “como é que você vai ficar 

grávida, essa gravidez não é minha, porque você toma pílula”, entendeu? Ele falou: “essa 

gravidez não é minha. Você tem que procurar (...) Você toma pílula para se proteger”. 

Eu: Não faz muito sentindo, porque se você toma a pílula para se proteger não era para ter 

filho nenhum de ninguém. 

C: E ai ele pegou a pílula jogou, depois dois dias que eu não tomei, ai fui comprar de novo, 

depois que eu vi (...) se protegendo, eu ia comprar ele viu começou falando.  Aí quando ele 

descobriu que eu estava grávida, ele falou não que eu costumo se protegendo como eu fiquei 

grávida. 

Eu: Você não estava mais tomando né? Tem um risco. Você disse que depois que ele 

descobriu que era menina ele brigou muito com você, mas foi quando você ficou grávida ou 

foi quando ele descobriu que era menina?  

C: Não. Primeiramente, eu descobri a gravidez com uma semana, aí, depois de sair 

no...ultrassom que vê bebê. Aí quando voltei e dei resultado de ultrassom, quando ele viu que 

era menina de novo ficou chateado. 

Eu: Agora eu me perdi. Você tomou a pílula depois da segunda menina então ou depois da 

terceira? Depois da segunda? 

C:  Da segunda, depois da segunda, comecei a tomar, aí por isso dei um pouquinho de 

distância do segundo e terceiro.  Quando ele jogou, fiquei grávida.  

Eu: ai depois você voltou a tomar? 

C: Voltei a tomar. 
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Eu: Aí depois ele jogou fora novamente?  

C: Jogou.  

Eu: E novamente você ficou grávida? 

C: E de novo fiquei grávida.  

Eu: E você falou que ele ficou chateado porque era menina, mas você acha que ele ficou 

zangado porque ele já tinha muitas filhas meninas e queria um menino ou se era porque ter 

um filho menino tem alguma importância maior.  

C: Lá na África, se você só tem menina a casa não tem segurança, a família. 

Eu: Porque? 

C: Eles falam que o homem é o chefe da família. Lá na África, quando a casa não tem homem 

é difícil.  

Eu: O homem é o chefe da família e quais são as responsabilidades dele por ser chefe de 

família? Você entendeu a minha pergunta? 

C: Um tio quando tem algo na família, homem que levanta e vai sentar todos vocês para fazer 

assim, vai mandar vocês sentarem e fala o que que devemos fazer para família. A gente lá na 

África faz assim.  

Eu: Você tem um exemplo assim imaginário, não precisa ser um exemplo real. Uma situação 

que pode acontecer. 

C: Um exemplo assim, na família tem algum dinheiro que é da família, tem alguém que vai se 

empenhar para tomar conta disso, lá não entrega a uma menina, tem que ser menino, tem que 

ser tio (...) Ele vai pegar todas as responsabilidades, ele vai tomar a responsabilidade de tudo 

das casas e de todos vocês. Se fosse feito (...) era capaz de matar todos vocês. 

Eu: Tá. Eu não entendi muito bem, vê se eu entendi. Da família que você diz é a família toda, 

tipo mãe, pai, vô, vó, tio, tia, todo mundo tem um que é responsável pelo dinheiro da família 

toda? 

 

C: É. 
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Eu: E esse tio é por parte de mãe ou de pai? 

C: De mãe.  

Eu: Que é.... 

C: Tio.  

Eu: E ele que é o responsável por todo o dinheiro ou é... 

C: Para a família. 

Eu: Para a família, sim para família. Mas é sempre o tio materno ou depende de cada família 

elege um homem diferente? 

C: Não. É assim, cada família tem um chefe da família, só tem que ser homem, lá na África a 

mulher não tem autoridade, é só homem. 

Eu: Como é que esse homem é escolhido para ser chefe da família? 

C: A família que escolhe. 

Eu: A família que escolhe? 

C: Sim.  

Eu: Mas assim, por exemplo, onde você morava, morava você, seu marido, as crianças, 

morava mais alguém com vocês ou não? E a prima, mas eram só vocês, ali, não é? 

C: É.  

Eu: Tinha tio, tia, mãe? 

C: Tinha tio da minha família, meu esposo, também, tinha tio na família dele. 

Eu: Sim, mas seus tios moravam com você, não? Moravam na sua casa? 

C: Comigo. 

Eu: Então quem morava na sua casa? Todo mundo, você, seu marido, seus filhos, sua prima. 

Sua mãe? 

C: Não, a outra minha irmã da igreja.  
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Eu: Ah, a irmã da igreja e quem mais? 

C: O sobrinho do meu esposo. 

Eu: O sobrinho do seu esposo... 

C: E o meu caçula e o (...) 

Eu: Caçula do seu marido, também? 

C: (Não se escuta, ela deve ter feito gestos) 

Eu: Então, a sobrinha do seu marido e o irmão caçula, também, ajudavam em casa ou não? 

C: (Ela parece ter feito gesto negativo) 

Eu: Não ajudavam em nada?  

C: (Ela parece ter feito gesto negativo) 

Eu: Eles eram grandes? Crianças?  

C: Não, eram da mesma idade. 

Eu: Da idade de vocês? 

C: Não, da minha prima. 

Eu: Eles não ajudavam em casa porque eram da família do seu marido? 

C: Isso. 

Eu: Então, é sempre a família da mulher que tem que ajudar? Como é que é que funciona 

isso? 

C: Na verdade depende da educação da família. Quando a mulher tem gente da família em 

casa, ele, também tem que trazer gente da família dele. Quando você tem uma pessoa que 

você suporta, escola, ele, também, tem que trazer alguém da família dele para ele suportar, 

pagar escola. 

Eu: Então, quando você casa, você tem que levar alguém da família para, também, ajudar. 

C: Sim. 
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Eu: Entendi e essas pessoas que você leva quando já tem uma certa idade começam a ajudar 

em casa. 

C: É. 

Eu: Mas porque o irmão caçula e a sobrinha do seu marido não ajudavam em casa só a sua 

parte da família? 

C: Não ajudavam. Isso é assim, porque a família da mulher deve ser humilde, deve se 

humilhar. 

Eu: E do homem como é da parte do homem não precisa ajudar em nada? 

C: Eles são chefes. 

Eu: São chefes? Por isso que é mais importante? O filho homem é mais valorizado que a filha 

mulher? Então, na sua casa que moravam vocês todos, quem era o chefe? Era seu tio, mas seu 

tio não morava em outra cidade? O seu marido no caso, não é? 

 

C: Sim. 

Eu: Ele que era o chefe que organizava tudo, mas se vocês morassem, por exemplo, antes de 

vocês se mudarem para Beni era seu tio ou era seu esposo? 

C: Era meu esposo. 

Eu: Era seu esposo. E a situação que você contou do seu tio ser o chefe da família. 

C: O chefe da família, da minha família. 

Eu: Ah, quando você morava com a sua mãe? 

C: Da minha família, é assim, quando tem algo na minha família, o tio que é o chefe da 

família, ele vai chamar a gente, eu vou na minha família, o meu esposo se tem algo na família 

dele errado, eles vão reparar, eles chama o tio deles, também. 

Eu: Entendi, quando é uma coisa da família. 

C: O tio do meu esposo não pode ser meu tio. 
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Eu: Entendi, agora, quando é uma coisa dentro da sua casa é seu marido que resolve?  

C: Sim, ou se tem algo errado da separação o tio dele vem e meu tio, também, vem. 

Eu: Ah, se vocês tem um problema entre vocês, brigas, aí os tios vem.  

C:  O tio dele e o meu tio. 

Eu: E todos vocês quatro... 

C: Vamos juntar. 

Eu: Para conversar. 

C: As duas famílias. 

Eu: Porque eles representam...  

C: (Não dá para entender) 

Eu: Você conhece algum caso que isso aconteceu? 

(Ela ri) 

Eu: De alguma família? 

C: Comigo mesmo. 

Eu: Com você mesmo? Você pode me contar? 

C: Teve uma vez que o caçula do meu esposo, ele, o meu esposo tinha convidado os parentes 

deles, o pai e a mãe e vinham para passar férias na minha casa, quando eles chegaram, o meu 

esposo me obrigou a tirar toda a mobília de casa, levar na casa que alugaram para a mãe dele. 

 

Eu: Ele tirou tudo que tinha na sua casa para colocar na casa da mãe dele? 

C: Tudo, televisão, sofá, todas as coisas da cozinha, da sala e levaram. Aí quando eles 

levaram eu não falei nada. Quando eu tentei falar para a minha mãe, minha mãe disse, não 

fala nada. Deixa eles levarem, porque eles (...), você tem criança. Eu não falei nada. Aí, 

quando chegaram eu que fazia comida, eles vinham comer. Aconteceu, eu ia  no banco fazer 

um depósito para trocar nosso dinheiro em dólar. Meu esposo disse, vamos juntos, eu gostava 
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de me vestir bem (...). Ai meu esposo me pegou, ele estava de gravata, camisa, aí a gente foi. 

Chegamos no banco fizemos o depósito pegamos muito dinheiro. Ele ia pegar muito dinheiro 

da minha conta para dar para a mãe dele, para o pai dele.  

Eu: Dinheiro da sua conta?  

C: Sim, da minha conta. 

Eu: O dinheiro que estava na sua conta, é o dinheiro que você trabalhava e colocava na sua 

conta separado? 

C: Separado, ele, também botava para mim.   

Eu: Ele botava para você? 

C: É. Aí pegou, tirou esse dinheiro para levar para mãe dele (...) A gente quando estava vindo 

as três minhas filhas, eu estava gestante dele, não, ainda não estava. Aí chegou quando o 

caçula, o meu esposo chegou em casa, perguntou para aquela minha irmã da igreja e a minha 

prima: “Cadê a vossa mãe?”.  Eles falaram que para onde a vossa mãe foi não se fala, porque 

a vossa mãe só saiu. “A vossa mãe saiu, a vossa mãe é uma prostituta, foi fazer putaria”. 

Eu: Quem falou isso? 

C: O caçula. 

Eu: Falou para quem? 

C: Para a minha prima e as minhas três filhas. Aí quando ele falou isso, tinha um menino que 

na casa que eu estava ele era nosso vizinho, ele saiu falou para ele: “ garoto, se você falar de 

novo, eu vou bater em você, para de estragar as memórias das crianças.” Aí o caçula falou: 

“você não é da família, não tem nada para você se interessar, são coisas da família.” Aí, eu 

não estava, eu estava com o meu esposo, saímos, fizemos o levantamento para entregar o 

dinheiro da sogra. Quando eu cheguei, aquela minha irmã fez o almoço, ai serviu, a gente só, 

quando estava entrando, a minha filha, as três minhas filhas começaram a me atacar, “mamãe, 

você ensina a gente como se comportar que nem jesus, você faz a prostituição, você namora”, 

ai peguei a criança, senão o meu esposo não deveria comer direito escutando essas coisas. Eu 

peguei as nucas delas falei “não falem, não fazem isso”, ai quando eu fiz assim, eles serviram 

a comida. A gente comeu, ai depois o meu esposo saiu, quando saiu eu chamei elas, agora 

venham me contar o que se passou aqui. Começaram a contar, “houve que o ...(o caçula) veio 
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aqui e disse que você é uma prostituta, que você foi namorar, você tem outros namorados, 

disse que quando o irmão dele que é papai não estava aqui, estava na china, você namorava , 

mesmo na presença dele, você continua fazendo prostituição”. Eu chorei falei: “filhas, por 

favor, esqueçam isso, por favor, esqueçam isso”.  A gente fica muito (...) por  causa da 

violação e era obrigada a levar comida na casa da minha sogra. Eu fazia e tinha que levar (...) 

e o menino na época em que a mãe dele estava lá, ele ficava com a mãe dele. Eu fiz juntei 

comida coloquei num cesto e de repente a luz vai. A energia quando foi a casa ficou escura. 

Aí as crianças sentaram na varanda, de repente ele chega, perguntou de novo: “a prostituta 

ainda não voltou?”. A minha irmã falou para ele: “prostituta está dentro, vai lá”. Eu estava 

com vontade de matar ele, muita vontade. Ele se dava de grande comigo, tinha diferença de 2 

a 3 anos, a diferença eu e ele.  

Eu: A diferença entre você e ele era só de dois anos? Ele só era dois anos mais novo que 

você? 

C: É, dois anos mais novo que eu. Aí, quando entrou eu peguei ele e comecei a bater nele, 

nem me viu, começou a gritar: “para de me bater, não te fiz nada, para de me bater”. Eu 

estava com vontade, eu já tinha preparado um pouquinho assim de pimenta para botar nos 

olhos dele, no nariz, na boca, no ouvido, estava com vontade. Eu quando fico nervosa, eu 

tenho que passar no psicólogo e naquele tempo que era tarde, eu fiquei assim e não passei. Ai, 

eu estava com aquela vontade que quando eu sinto assim, a imagem da violação volta na 

minha cabeça, eu luto pode ser meu esposo, eu bato nele. Aí a imagem veio, peguei comecei a 

bater nele, dava mordida, muita coisa que eu estava lembrando, peguei ele coloquei aqui no 

ombro e joguei fora. Foi chorando, foi no pai dele, contou que: a C. me bateu, xingou vocês”, 

começou a falar não é. Aí eles fizeram uma reunião da família, (...) 

(A gravação teve algum problema que se encerrou aqui.) 

C. me contou que foi a família toda para essa reunião, não só os tios. Quando sentaram na 

mesa, ela disse: “pergunta as crianças o que o tio delas falou para elas”. Quando as crianças 

contaram, a família do marido pediu desculpa a C. e a sua família e deu a família de C. como 

pedido de desculpa, alguns carneiros.  

C. me informou que este episódio ocorreu em Kinshasa. Eu lhe perguntei se ela morou em 

Kinshasa, ela disse que em 2013 saiu de Bandudu e foi para Kinshasa por causa do 

comandante do exército que a havia estuprado. O seu marido trabalhava numa loja de roupa 
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como gerente em Kinshasa. Depois ele abriu uma filial da loja em Beni. (Essa parte não fica 

claro, se a loja era dele ou não) 

Ela fala da loja de Beni, talvez, por ter percebido o meu estranhamento quando ela falou de 

Kinshasa.  

Em um outro momento, ela comenta que a sua concunhada (mulher do irmão mais velho do 

marido dela) e o marido vieram antes de ela para o Brasil. Essa concunhada é Y. que eu, 

também, entrevistei. Eu perguntei se havia uma espécie de hierarquia, se a Y. por ser mulher 

do irmão mais velho tinha mais “poder”, “respeito”. C. disse que sim que ela deveria respeitar 

Y. por causa disso, assim como possíveis esposas de irmãos mais velhos do marido dela 

deveriam a respeitar. Perguntei se eles também moravam em Beni, ela me disse que sim. 

Perguntei se eles  fugiram juntos e se vieram juntos para o Brasil, ela me disse que não, que 

eles vieram primeiro para o Brasil. Não me lembro ao certo, mas acho que ela disse que sabia 

que eles tinham vindo primeiro para o Brasil.  

Perguntei-lhe se era a primeira vez que ela tinha fugido se quando ela era pequena ela havia 

precisado fugir. Ela me disse que durante a guerra de 97, ela tinha 7 anos, mas não chegou a 

fugir, que ela só se escondia junto com a família em buracos no chão. Ainda, afirmou que 

nunca havia fugido antes. Ela me contou de uma ida dela ou de Bandudu para Kinshasa ou de 

Beni para Kinshasa, na qual ela teria ido de carro, mas sem passar por dificuldades. 

 

Entrevistada 2 

Nome: E. 

Idade: 37 anos 

Estado civil: Casada 

Data de chegada: 24/02/2016 

Local de Origem: Kivu do Sul 

Trajeto percorrido: Kivu do Sul – Burundi – São Paulo – Rio de Janeiro 

Acompanhantes: 2 filhos 

Filhos: 2 meninos – 10 e 16 anos 

Trabalho na RDC: Cozinheira em restaurante 

Trabalho do marido na RDC: Vendedor em barraquinha 

Local de moradia no Rio de Janeiro: Gramacho 
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Entrevista 1 (única) 

Eu: Quando a invasão começou, você estava aonde? 

E: Quando começou eu estava atrás da casa, estava semeando legume quando começou. Eu 

não estava sozinha, tinha muita gente. 

Eu: Você estava plantando e esse lugar era só da sua família ou de várias famílias?  

E: Não, eram de várias famílias.  

Eu: E aí, o que aconteceu? 

E: Ele entrou, quando aquele primeiro ali viu, começamos a fugir para voltar em casa, eu, 

também, vi comecei a fugir. Eles começaram a seguir a gente, segui até dentro da casa.  

Eu: Eles entraram dentro da sua casa? 

E: Sim. Depois, eu não gosto de contar essa história. 

Eu: O que você não quiser falar tudo bem, mas... 

E: Quando ele entrou dentro da casa me violou, depois começou a lutar com o meu marido. 

Naquele tempo, eu entrei no quarto, saí na janela. 

Eu: Pulou pela janela? 

E: Pulou pela janela, comecei a gritar o nome do meu filho, ele veio e comecei a fugir com 

ele. 

Eu: Com seu filho? 

E: Sim. Fugi dentro da mata, fazer 20 dias dentro da mata.  

Eu: Você conseguiu levar alguma coisa? Roupa, documento? 

E: Não, eu entrei no quarto, peguei só uma pasta, eu estava pendura assim (e mostra com o 

corpo) e estava a pegar dinheiro. Eu puxei só aquela pasta e pulei na janela. Só aquela pasta, 

tinha um bocado de dinheiro e documento. 

Eu: E roupa? Nada. 

E: Não.  
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Eu: Comida? Água? 

E: Nada, nada.  

Eu: Estava só você e seu filho? 

E: Sim. 

Eu: O de 10 ou o de 16? 

E: Um de 10 e outro de 16, completou 10 daqui... 

Eu: É uma menina ou um menino? 

E: É um rapaz, os dois são rapazes. 

Eu: E os dois fugiram com você nessa hora ou só um? 

E: Os dois.  

Eu: E o seu marido?  

E: Não sei, ele deixou dentro, meu marido veio assim reclamou, pegou assim um copo, ele, 

também, outro também, veio e começou a bater no meu marido. Naquele tempo, eu aproveitei 

e saí pela janela para fugir.  

Eu: Você não sabe o que aconteceu? 

E: Não sei, ficou atrás, não sei. 

Eu: E esses 20 dias, você foi pelo mato. 

E: Sim. 

Eu: Quando você saiu da sua casa até chegar no mato, você viu outros rebeldes? Você está 

entendendo o que eu estou falando? 

E: Estou entendendo. Não fugimos sozinhos não, tinha muita gente. 

Eu: Tinha muita gente? 

E: Sim, com criança. 

Eu: Vocês foram andando, mas apareceu algum desses rebeldes, desse grupo FDLR? 
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E: Não, não tinha rebeldes, só povo daquele sítio.  

Eu: E quais foram os maiores  perigos? 

E: Perigo, nojo, outro não sabia matar não, tipo eu, aquele que conhece mata bem, que anda 

aí, procurar, aqui chama o que? Tipo tem outro animal, fica dentro do mato, tem pessoa anda 

aí, ali para matar, aquele que conhece o mato, mas nojo, não conhece o mato. O outro ia na 

frente para controlar com machado, aqui se machado? Aquilo é para cortar. 

Eu: Ah, sei o que é.  

E: Corta para abrir caminho para passar, ele vai na frente para ver se tem perigo, se tiver, ele 

fala: “para, não passem”. Ele vai controlar, controlar, depois vai falar: “Comecem a andar, 

vamos, vamos, vamos!”.  

Eu: Perigo que você fala é os animais?  

E: Os animais, cobra. Assim, se você não conhece o mato, não pode andar na frente, só aquele 

que conhece o mato.  

Eu: Tinham pessoas ali que conheciam e iam, então ajudando vocês?  

E: Sim. 

Eu: E, durante o caminho, além do perigo dos animais que outro perigo tinha? Tinha fome? 

E: Comida, água, beber água suja, você não pode beber, não tem jeito, tem que beber água 

suja. 

Eu: E para se alimentar? 

E: Fruta. 

Eu: O que foi mais difícil durante a caminhada? 

E: Outras pessoas tinham doença, não tinha remédio. 

Eu: E para você e para seus filhos, o que você acha que foi pior?  

E: O que foi pior foi o meu filho primeiro, porque ele tem doença de dente, mas não tinha 

remédio para lhe dar. 
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Eu: E o que vocês fizeram em relação ao remédio? Ele ficou sentindo dor? 

E: Não tinha, não tinha vou lhe dar o que? Não tinha.  

Eu: O mais velho de 17? 

E: de 16 anos. 

Eu: O de 16. (eu tinha confundido as idades)E depois que você andou esses 20 dias, você saiu 

aonde? 

E: Saímos um lugar, encontrou com um cara, ele trabalhava dentro do mato, aquele mata, 

anda aí mantando cobra. Ele viu a gente, ele sabia, porque você está a escutar arma, ele disse: 

“vem”, ele colocou a gente na casa dele, aquela casa que é assim, não é a casa normal, ele 

deixa a casa dele na cidade, entra lá dentro do mato para matar cobra, vai matar outro tipo das 

coisas (animais), às vezes ele vai fazer um vez, dois vezes, depois ele vai tirar aquelas coisas 

tudo, vai sair para a cidade para vender. A gente se encontrou com ele, ele ajudou a gente para 

ficar naquela casinha, dormir e depois, ele falou com a gente: “aqui, também, é perigoso, 

porque é mesmo (...), é melhor vocês saírem para ir para o Burundi”. Nós dissemos: “nós não 

conhecemos o Burundi, depois Burundi é longe”. Ele disse: “não, aonde você chegou o 

Burundi é próximo”. A gente disse: “moço a gente não conhece”, ele disse: “eu vou indicar o 

caminho para chegar até a fronteira, porque Burundi é próximo”. 

Eu: Ele colocou todas aquelas pessoas que estavam indo juntas na casa? Essa casa era a casa 

dele na cidade ou casa que ele tinha no mato? 

E: A casa no mato. 

Eu: E o perigo que ele falou era em relação os animais? 

E: Aos animais ou aqueles rebeldes.  

Eu: E os rebeldes que estavam ali perto? 

E: É.  

Eu: O mesmo grupo FDLR? 

E: Sim. 
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Eu: E depois? 

E: Depois, andou, andou até que chegou próximo da fronteira com o Burundi. Pegou carro 

entrou, mas tinha muita gente e o carro era pequeno, mas, assim, ninguém pode ficar. 

Eu: No carro dele, desse rapaz? 

E: Não. Andou, andou, depois que chegou, antes de chegar na fronteira do Congo com 

Burundi pegou o carro ali. Mas o carro era pequeno, pagou mesmo dinheiro. Outro tinha 

dinheiro, outro não tinha dinheiro, mas dono do carro passava só pessoa, mas o carro era 

pequeno, mas tinha muita gente, mas ninguém pode ficar. Você não pode sentar não, você 

senta não tem espaço para outro entrar, você fica em pé. 

Eu: Em pé dentro do carro?  

E: Sim. 

Eu: Era aquele carro fechado ou aquele carro aberto?  

E: Aquele carro que fica atrás... 

Eu: Aberto. 

E: Aberto, mas em cima do carro tem aquele negócio, como se chama? Para proteger de..., 

coisa que não pode pegar água, chuva. 

Eu: Era fechado? 

E: Sim. 

Eu: O carro era todo fechado? 

E: Sim. 

Eu: Não tinha uma parte aberta?  

E: Não 

Eu: Todo mundo entrou no carro fechado? 

E: É. 

Eu: E eram quantas pessoas ? 
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E: Muitas. 

Eu: Dentro do carro?  

E: Sim. 

Eu: E, quem estava levando vocês até o Burundi foi o rapaz, dono da casa?  

E: Quando chegou e pegou carro, ele voltou, ele não foi com a gente no Burundi não. 

Entramos no carro, ele voltou. Nós fomos sozinhos. Ele no Burundi chegou na rodoviária e 

deixo ali. Depois, não tem família ali, não conheço ninguém. Tinha muita gente, criança 

estava chorando de fome, estava muito sujo. 

Eu: Então, vocês pegaram o carro no caminho com essa moça e pagaram para ela o carro?  

E: Ele. 

Eu: Era motorista mulher? 

E: Não. 

 

Eu: Rapaz? 

E: Rapaz. 

Eu: E pegaram o carro e ele deixou vocês na fronteira? 

E: Sim. 

Eu: E vocês atravessaram a pé a fronteira? 

E: Sim. 

Eu: E depois que vocês atravessaram a pé a fronteira? Como é que foi? 

E: Aquele tem família, ele tem endereço da família, foi, tipo nós não tínhamos nada ali e você 

passa ali na fronteira, sentou no chão, outra pessoa começa a vir, você vai dormir ali, aquela 

pessoa passou e levou na igreja. 

Eu: Igreja, que igreja? Católica? 
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E: Evangélica. 

Eu: Evangélica, sabe dizer qual é? 

E: Não. 

Eu: Vocês ficaram num abrigo dentro da igreja?  

E: Sim. 

Eu: Era seguro lá? 

E: Não, África só, é mesmo, mas lá não tem a guerra.  

Eu: Lá, não tinha guerra? Nem rebeldes? 

E: Não, porque lá é outro país. 

Eu: E não tem rebelde ali naquele região? 

E: Não tem.  

Eu: Na igreja, vocês comiam? Eles davam alimentação? Como é que era? 

E: Eles davam para gente comida, roupa, para tirar aquela roupa. 

Eu: Vocês estavam com a mesma roupa? 

E: Sim, pegamos a roupa, ficamos ali, depois veio (...) e disse: “aqui, também, não tem 

segurança, criança vai precisar estudar, é melhor você sair daqui”. Eu disse: “mas como é que 

vai sair daqui se eu não tenho dinheiro, sair daqui como?”. Ele disse: “espera”, ele conseguiu 

fazer documento, chegou até de manhã e começou a nos chamar, mas todos não, só um 

bocado de pessoas e se você hoje vai sair aqui para ir aonde? Tipo eu, eu sabia que ia para o 

Brasil quando chegou no aeroporto. 

Eu: Você descobriu que vinha para o Brasil no aeroporto?  

E: Sim, eu não sabia nada.  

Eu: Você já tinha ouvido falar no Brasil? 

E: Escutei, do jogo, mas... 
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Eu: Mas não sabia nada? 

E: Não sabia. 

Eu: E você estava lá na igreja. Deixa eu ver se entendi direito. Você estava na igreja e aí as 

pessoas da igreja falaram que não era bom ficar lá, que era perigoso, as pessoas da igreja 

mesmo? 

E: Sim. 

Eu: E ai, eles que arrumaram documentos para vocês irem, passaporte? 

E: Passaporte não. Não sei aquele tipo de documento, tinha meu nome, nome do meu filho. 

Comprou, também, passagem.  

Eu: Eles que compraram passagem? 

E: Sim.  

Eu: Você sabe me dizer quando que foi isso mais ou menos? 

E: Não. Vinha ele com lista começou a chamar nome, chamou meu nome, o do meu filho. 

Eu: Não, mas o dia? Você sabe mais ou menos o dia? 

E: Saí ali dia 24 de fevereiro. 

Eu: E chegou aqui dia 25? 

E: 25.  

Eu: Sabe mais ou menos que dia você saiu do Congo? Saiu da sua cidade? 

E: Sei. 

Eu: Mais ou menos, não precisa ser o dia exato, em torno de que dia?  

E: Dia 4 de janeiro.  

Eu: Você ficou quanto tempo mais ou menos nessa igreja, você saber dizer?  

 

E: Nessa igreja fez tipo 1 mês, 20 dias. 
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Eu: Da igreja até o aeroporto, vocês foram como? 

E: No carro. 

Eu: No carro? 

E: No carro, depois eu, também, não conheço direito o Burundi não. Eu cheguei na igreja, eu 

não saí não, ficava só dentro da igreja. A igreja era grande, dentro da igreja, fora, não tem 

missa, você está fora, mas saí para ir para passear não. Eu não conheço Burundi não. 

Eu: Mas era longe? O carro andou muito tempo até chegar no aeroporto?  

E: Não.  

Eu: Era perto? 

E: Sim. 

Eu: Você sabe qual cidade no Burundi era? Não? Onde ficava essa igreja no Burundi? 

E:  Não.  

Eu: Desde que você saiu da sua casa até o aeroporto o que que você achou que foi pior? O que 

que foi mais perigoso durante todo o caminho? 

E: Aquele foi pior, quando eu saí da minha casa, para chegar na fronteira para entrar no 

Burundi, porque eu tinha muito medo, porque eu não conheço o mato. Ele não é mato assim 

não, é grande mato. Eu tinha medo, assim você vai se encontrar com um animal, vai te matar, 

às vezes, você vai encontrar com cobra grande, eu tinha muito muito medo, mesmo aquela 

fruta para mim ali comer, não tinha como conseguir para comer, tinha muito medo. 

Eu: Mesmo assim, você comeu a fruta? 

E: Pouco, mas não tinha vontade.  

Eu: E como é que você reagiu a esse medo? Lidou com esse medo?  

E: Estômago estava começando a doer, até hoje estômago anda a me doer.  

Eu: Por causa dessa fome que você teve. 

E: Até hoje, sinto dor no estômago.  
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Eu: Mas quando tinha esse medo, como é que você fez, você tentou ter coragem para 

conseguir porque precisava?  

E: Sim. 

Eu: E depois que você pegou o avião, chegando aqui. 

E: Chegou em São Paulo.  

Eu: E aí?  

E: Chegou no São Paulo, quando chegou no aeroporto, ali me deu um endereço, mas aquele 

endereço não era de São Paulo, era do Rio. Ele disse, você vai, eu vou lhe ligar, ele vai vir te 

pegar no Rio. Mas antes de eu subir no avião, ele disse: “ele não tem tempo, para chegar 

aonde você vai saltar ”, mas nós tínhamos medo, “eu não conheço o Brasil, não tem tempo 

para pegar, como a gente vai fazer?” Ele disse: “não, eu vou te explicar, você vai sair no 

aeroporto de São Paulo, você vai pegar ônibus para chegar no Rio, a gente disse: “não tem 

dinheiro, vamos subir ônibus assim? Não tenho dinheiro para pagar passagem”. Ele disse: 

“não, fique calma”, ele estava a fazer umas coisas assim no aeroporto, depois ele veio, deu a 

gente dinheiro. 

Eu: Quem falou isso para você? Quem deu essa informação? Foi no Congo ou foi aqui no 

Brasil?  

E: Aquele endereço ele me deu aqui no Brasil, mas antes de pegar avião para vir aqui para o 

Brasil no Burundi. 

Eu: Ah, aquele rapaz que lhe deu a passagem para vir para cá, disse que alguém ia te 

buscar...? 

E: Sim, no aeroporto. 

Eu: No aeroporto em São Paulo? 

E: Sim. Depois ele disse: “aquele cara vive no Rio, aonde você vai descer é bem longe. Então 

precisa pegar ônibus”.  Eu disse: “moço, eu não tenho dinheiro, vai pegar ônibus como?” Aí, 

depois ele deu para gente dinheiro. Ele disse: “quando você chegar, você pergunta a alguém, 

aonde troca esse dinheiro, vão te dar aquele dinheiro do Brasil, assim você vai pagar a 

passagem com aquele dinheiro”. Cheguei aqui, também, perguntei (...) na casa de câmbio, 
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você vai dar identidade para “comprar” aquele dinheiro. Moço deu, depois trocou dinheiro, 

depois perguntou: “passagem qual?” (...) ele disse: “para comprar passagem normal, é melhor 

você sair daqui 10 da noite ou 11 da noite, assim bilhete fica preço normal, assim de dia o 

preço do bilhete é um pouco... 

Eu: Mais caro? 

E: Sim.  

Eu: E, quando você chegou no aeroporto você disse que queria refúgio ou só pediu refúgio 

aqui?  

E: Nós não sabíamos. 

Eu: Não sabiam? 

E: Não sabíamos (...), não pode chegar aqui no Rio não.  

Eu: Quando você chegou em São Paulo, você entrou como turista então?  

E: Eu comprei passagem, cheguei aqui na rodoviária de Niterói. Aquele cara veio pegar a 

gente. 

Eu: Mas no aeroporto como vocês fizeram para entrar? 

E: Para entrar? Tinha documento. 

Eu: E aí, quando chegou aqui pegou ônibus?  

E: Chegou aqui no Rio na rodoviária de Niterói. Chegamos ali, o cara veio e pegou a gente 

ali., levou a gente para a casa dele, depois veio me deixar na Cáritas. 

Eu:  Você sabe quem é esse rapaz?  

E: Ele já morreu.  

Eu: Já morreu? 

E: Já morreu, esse ano mesmo.  

Eu: Ele costumava ajudar os congoleses que chegavam aqui?  

E: Não sei, mas (...) 



 

 
108 

Eu: E ele trouxe diretamente para cá?  

E: Sim. 

Eu: Ou deixou vocês dormirem?  

E: Não chegou, levou a gente na casa dele, no dia seguinte trouxe a gente aqui.  

Eu: Aí, vocês vieram e aqui como é que foi? 

E: Quando chegamos aqui fazer tudo, depois de dois dias. Dois dias não, chegou hoje fazer 

tudo, foi amanhã na polícia federal no aeroporto. Aí levou documento, saiu daqui, chegou ali 

deu protocolo, CPF, depois fiz carteira do trabalho.  

Eu: E quando você chegou continuou morando na casa desse rapaz?  

E: Fazia ali um mês, depois de passar ali para vir aqui, é muito longe, aqui você vem, vão me 

pagar 12 reais, mas ali você vai pagar ônibus mais de 12 reais. 

Eu: Aonde você morava lá? 

E: Estava morando no Jardim Catarina. 

Eu: E você saiu da casa dele quando? 

E: Saí depois que comecei a vir aqui, a Cáritas me deu 600 reais.  

Eu: E ai, você pagou (...) 

E: Outra gente aqui disse: “você está saindo bem longe até vir para o curso nunca consegue, 

porque aqui vai me dá 12, vou conseguir dinheiro aonde para pagar passagem, para vir para o 

curso?  Não está conseguindo”, disse: “não, é melhor para você vir no curso, para conseguir  

falar português, porque você vai trabalhar, não sabe português, ninguém vai aceitar você para 

trabalhar, é importante para você começar a vir no curso” “para vir no curso pode até me 

pagar 12, estou pagando no ônibus mais que 12, aquele quem vai me dar? Eu vou pagar o do 

meu filho aquele de 16, vai pagar, ao invés de outro cara, deixa que o de 10 vai entrar de 

favor, ai ele diz: “não, a idade dele, também, vai pagar”, depois aqui me dão 12, não vai dar, 

outro cara disse: “ali é longe, você sair ali para procurar casa”, nós dissemos: “não 

conhecemos ninguém desse lado, quem vai me mostrar que tem casa?”. Pessoa daqui ajudou a 

conseguir casa no Gramacho.  
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Eu: E você aluga uma casa lá com seus filhos? 

E: Eu ajudei 13 (ou 3) pessoas, comecei a viver com um casal.  

Eu: 13, 3? 

E: sim, dois filhos, tinha um com um filho, tinha outro, também, com 2 filhos.  

Eu: Treze? 

E: Sim. 

Eu: É.. 

(Eva  vê o número que escrevi) 

E: 13 não, 3! 

Eu: 3 pessoas? Com os filhos, mais os filhos dá mais gente? 

E: 5 filhos mais velhos 3. Eu com 2, outra tinha 1, outra tinha 2. 8 Pessoas.  

Eu: Vocês dividiam o aluguel, não é? 

E: Sim. 

Eu: Você ainda mora lá? 

E: Eu? Sim, até hoje eu estou vivendo em Gramacho.  

Eu: E depois disso, você conseguiu emprego como é que foi? 

E: Depois, eu comecei a procurar emprego, aqui me chamou, eu consegui emprego, comecei a 

trabalhar (...) Eu estava trabalhando em serviços gerais, quando comecei a trabalhar, eu 

entrava 11h e saía 21h, outro dia minha encarregada me chamou: “E., a partir de hoje vai 

mudar o seu tempo, você vai começar às 6h para sair às 16h, você não vai mudar mais”. Eu 

disse: “tá bom”. Eu voltei em casa, criança voltou a estudar. Eu disse, também, o meu filho 

primeiro, porque eu já passei no CONARE, mas ainda estou esperando a resposta do 

CONARE, eu não tenho dinheiro para pagar universidade para o meu filho, depois 

universidade pública eu não vou conseguir, assim aqui me disse: “você conversou com a 

assistente social?” Eu disse assim: “aqui você me bota para fazer o curso, quando meu filho 

começar a fazer o curso, ele estava saindo tarde, só de manhã, ele vai primeiro no curso, vai 
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sair do curso vai passar na escola, ele chega em casa às vezes 18h. Outro dia na escola, 

naquele tempo ele tinha 9 ano passado, ele me ligou, a diretora me disse: “ah, você está vindo 

pegar muito atrasado, ele anda saindo 4:45, mas você chega aqui 18:20, 18:10, muito atrasada, 

todos já foram, ele anda ficando aqui na escola sozinho. Aqui no Brasil tem um serviço que 

anda a passar na escola, vai encontrar, ele aqui sozinho, vai lhe pegar, vai lhe levar, assim 

você vai vir aqui e não vai lhe encontrar”. Eu expliquei para a diretora, a diretora disse: “está 

bom”, eu disse: “eu vou começar a pegar”, a diretora disse: “se você larga às 16h, você 

começa a fazer tudo para chegar aqui antes de 18h para lhe pegar, eu disse: “tá bom”. Quando 

eu largava às 16h eu ia comer, porque eu estava a trabalhar no Rio Comprido, eu entro no 

serviço 6h, eu não posso chegar atrasada, porque se eu chego atrasada, ninguém vai me falar 

nada, você vai ajustar só no dia 30 para você receber em dinheiro, você vai ver, você vai 

receber às vezes 600, às vezes 700 para pagar casa, conta de luz, que estava vindo muito alta, 

depois eu vou pagar (começa a chorar nessa hora)  

Eu: Quer parar um pouco? Quer uma água?  

E: ( faz que não com a cabeça, e continua chorando, tentando se acalmar)  

E: Depois eu estava pagando o curso do meu filho, depois eu sair quando vou começar a 

correr para chegar na praça da bandeira para pegar trem, trem quando chegar aqui no 

Maracanã, vou saltar para pegar outro trem para ir para casa. Depois outro dia ele me chamou: 

“você pode trabalhar para sair 21h?”, eu disse: “não, não vai dar, porque você já me disse, 

você não vai me mudar mais (...), depois eu já acertei do meu filho entrar no curso, ele sai de 

casa às 6h, vai num curso em Caxias, depois dali ele vai passar direto do curso na escola, ele 

saí ali às vezes 18h da escola dele para pegar o pequeno, vai vir muito atrasado, assim, eu já 

conversei com a diretora, eu ando a correr, para sair para trabalhar 21h não vai dar. Ele disse: 

“então, eu deixo você ir pensar uma semana, depois me dá uma resposta”. Eu fui, depois de 

uma semana, ele me chamou, eu disse: “não vai dar”, ele disse: “assim eu vou ter que te 

demitir”, eu disse: “você que sabe, se você quer me demitir, não posso deixar meu filho em 

casa sem estudar para eu vir aqui trabalhar, eu não vou aceitar, você quer me demitir, me 

demite”. Depois eu venho amanhã, o encarregado me chamou e disse: “você vai ali para 

assinar, você não vai mais trabalhar”, eu disse: “tá bom”. Depois eu sai. (boa parte dessa fala, 

principalmente, no início, ela fala chorando.) 

Eu: Depois você não conseguiu mais trabalho novamente? 
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E: Não. 

Eu: E seus dois filhos estão no colégio? 

E: Sim. 

Eu: O mais velho não trabalha não, só estuda? 

E: É.  

Eu: Entendi. (Ela continua chorando) Você quer uma água alguma coisa? Eu pego lá uma 

água para você. Não? Tem certeza?  

Eu: Você conta com alguma ajuda agora da Cáritas ou de algum lugar para poder...? 

E: Não, ninguém me paga não. 

Eu: Como é que você está vivendo?  

E: Estou vivendo sozinha, às vezes anda aí pedindo na igreja católica. 

Eu: Entendi. Queria perguntar um pouco de como era sua vida lá no Congo e, depois, o que 

que mudou aqui? Quais eram as suas tarefas lá? O que você fazia?  

E: No congo, eu estava a vender.  

Eu: Lá no Congo, você vendia coisas na rua? 

E: Não estava vendendo no restaurante. 

Eu: Você trabalhava no restaurante? 

E: Sim. 

Eu: Fazendo o que? Cozinhando? 

E: Cozinhando. 

Eu: E o que mais, você cuidava da plantação, dos legumes, não é? 

E: Sim. 

Eu: E dos seus filhos, também, não é?  

E: Sim. 
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Eu: E o seu marido fazia o que? 

E: Meu marido, também, estava a vender. 

Eu: Ele vendia na rua? Ambulante? 

E: Não, não, praça. 

Eu: Ele tinha uma barraquinha, não é? 

E: Sim. 

Eu: E a sua relação com o seu marido era boa ou vocês tinham algum problema?  

E: Sim. 

Eu: Depois que você veio para o Brasil, teve alguma coisa que mudou? Que seu marido 

costumava fazer dentro de casa e agora você faz?  

E: (Faz que sim com a cabeça) 

Eu: Teve? O que? 

E: Ali, meu marido estava sustentando filho dele, mas aqui eu estou fazendo tudo.  

Eu: Ele ajudava com dinheiro, você diz?  

E:  (Faz que sim com a cabeça) 

Eu: Mais alguma coisa? 

E: Casa, eu que pago casa, mas lá eu não tinha que pagar casa. 

Eu: Como mulher, você faz alguma coisa que é diferente do que você fazia no Congo, coisas 

que só homens faziam no Congo e agora você faz aqui, existe isso ou não? 

E: (Faz que não com a cabeça) 

Eu: Não, a mesma coisa normal? 

E: A mesma coisa. 

Eu: O seu filho mais velho como homem tem alguma coisa que..., alguma função parecida 

com a do pai, você está entendendo o que eu estou perguntando?  
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E: Função não. 

Eu: É, alguma atividade que ele fizesse em casa, alguma coisa dentro da família, divisão de 

coisas que se fazem na família, que seu marido fazia e seu filho faz hoje ou não? 

E: Não.  

Eu: Essa parte familiar é igual era no Congo? 

E: Sim, meu filho só estuda.  

Eu: Então, sua vida aqui em relação a sua família dentro de casa é muito parecida com a que 

você tinha no Congo?  

E:  (Faz que sim com a cabeça) 

Eu: É?  

E:  (Faz que sim com a cabeça) 

Eu: A diferença era então somente em relação a ajuda financeira?  

E: Sim. 

Eu: Qual a maior diferença que você sente entre morar no Congo e aqui?  

E: Não tem diferença. 

Eu: Igual? 

E: Igual, as coisas tá, (...) emprego. Mas é igual e é mesmo. 

Eu: Muito obrigada. 

 

Entrevistada 3 

Nome: K. 

Idade: 35 anos 

Estado civil: Casada 

Data de chegada: 17/01/2016 

Local de Origem: Rutshuru / Kivu do Norte 

Trajeto percorrido: Rutshuru – Kinshasa – Rio de Janeiro 
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Acompanhantes: marido e 4 filhos 

Filhos: 2 meninas – 10 e 5 anos, 2 meninos – 3 anos e 1 ano e 6 meses e gestante (7 meses) 

Trabalho na RDC: Cabeleireira (Atendia em casa) 

Trabalho do marido na RDC: Vendedor em loja 

Local de moradia no Rio de Janeiro: Gramacho 

Outras informações: 

K. é formada em contabilidade, porém nunca exerceu a função e seu marido em bioquímica, 

mas, também, não trabalhava nesta área. 

Etnia: Nande, porém há várias outras etnias em sua família. 

 

Entrevista 1 (única) 

(Não permitiu gravar entrevista) 

 

K. inicia sua narrativa dizendo: “Existe uma guerra tribal entre Nandes e Hutus.”  

O grupo de Hutu realizou um ataque e invadiu a casa de K.. Ela foi violada por muitos 

homens e enfiaram uma faca em sua perna, deixando um grande ferimento. Ela fugiu com a 

roupa do corpo junto com sua família. Eles ficaram numa igreja católica durante duas 

semanas. Ela não podia denunciar o que havia ocorrido com ela, pois eles matam quem 

denuncia. Ela conta que no mesmo mês seu pai havia sido morto por essa guerra. 

 Ela precisava ir à Kinshasa fazer a cirurgia por causa do corte. Ela foi para esta cidade 

utilizando 2 caminhões. Em relação as dificuldades durante o percurso, ela destaca a falta de 

comida e de água, os filhos estavam com febre, frio e nariz escorrendo. No caminho, fizeram 

paradas em cidades onde tinham missionários, membros da ONU, MSF que os ajudavam com 

alimentação e medicamento, a ajudaram com o seu ferimento. K. não encontrou nenhum 

grupo rebelde durante o caminho. 

Quando chegou em Kinshasa foi para o hospital fazer a cirurgia em razão do ferimento, 

enquanto seu marido se instalou com os seus filhos em uma outra igreja na cidade. Quando 

ela saiu do hospital se juntou à família na igreja. Ela e sua família ficaram em Kinshasa 

durante 4/5 meses. Ela não quis continuar em nesta cidade devido a repressão que existe por 

parte do governo na cidade. Ela afirma que o presidente é ruandês e que uma das formas de 

repressão aos manifestantes que protestam em Kinshasa, é enterrar as pessoas vivas, estando 

elas todas juntas. 
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Ela veio para o Brasil diretamente para o Rio de Janeiro, sem fazer escalas em outras cidades 

brasileiras. A igreja que a ajudou a vir ao Rio. Ela contou que não havia recebido bilhete, 

nada, a colocaram direto no avião, assim como, vários outros congoleses. Ao chegar no 

aeroporto, a polícia federal disse à eles para irem a Cáritas e forneceu-lhes o endereço desta 

instituição. Quando chegou, já era tarde e a Cáritas estava fechada, encontrou um homem 

brasileiro na rua que os viram com criança e disse que a Cáritas não tinha abrigo, lhe ofereceu 

um quarto para eles ficarem em Gramacho. Ela ficou 3 meses nesse quarto com toda sua 

família, até que uma assistente social da escola dos filhos a deixou numa casa grande com 

depósito de 2 meses.  A Cáritas a ajudou pagando mais dois meses de sua casa, porém agora 

já passou esse tempo, e ela estava nesse dia aguardando para falar com a assistência social 

para tentar que a Cáritas pagasse mais um mês a sua casa.  

Ela conta que seu marido está desempregado agora, pois perdeu o emprego por faltar alguns 

dias em razão da sua pressão alta. Ela diz que aqui no Brasil tudo é muito caro, que paga 500 

reais de aluguel, 180 reais de contas da casa e não sobra quase nada para o resto. Afirma que 

na RDC não se tem que pagar tudo isso. Dois de seus filhos estão no colégio e os outros dois 

estão na creche. Ela além de estar grávida, sente frequentemente tontura, dor e vertigem e tem 

febre, porém em razão de estar grávida não pode tomar muitos remédios. Além disso, por 

estar grávida não consegue nenhum emprego. Ela me conta que a Cáritas diz que ela tem 

marido e que há muitas mulheres sozinhas com filhos, por isso lhe dão menos preferência na 

hora de ajudar. Pergunto se ela ajuda outras congolesas a cuidarem dos filhos ou se outras 

congolesas a ajudam. Ela diz que não que onde, ela mora não há congoleses, somente 

brasileiros e que os congoleses não tem condições de ajudar porque, também, tem 

dificuldades. Ela diz que quem a ajuda é a assistente social, com comida, cesta básica e que 

recebe o bolsa família.  

Quando pergunto sobre a divisão de tarefas, ela me diz que fazia as atividades domésticas e 

que as duas filhas a ajudavam a lavar louça e cozinhar, por exemplo. Diz que sua casa tinha 

varanda. O marido não fazia nenhuma tarefa doméstica, ele trabalhava como vendedor de 

loja, apesar de ser formado em bioquímica.  

Quando pergunto se é mais difícil educar os filhos aqui, ela diz que sim, que no congo se o 

filho faz algo errado a mãe bate e torce a orelha e aqui isso não é permitido e ela não faz. Ela 

diz que na creche, eles aprendem a falar vários palavrões e coisas inadequadas, as quais 

repetem em casa. 
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Ao fim da entrevista, ela me pede que eu fale com as pessoas da assistência social sobre a 

situação dela para a ajudarem. 

 

Entrevistada 4 

Nome: M. 

Idade: 38 anos 

Estado civil: Divorciada 

Data de chegada: Setembro de 2014 

Local de Origem: Shabunda 

Trajeto percorrido: Shabunda – Goma – Kisangani -  Kinshasa – São Paulo – Rio de Janeiro 

Acompanhantes: Nenhum – Encontrou a irmã que havia vindo antes para o Brasil 

Filhos: Não possui 

Trabalho na RDC: Chefe do projeto de apoio a pessoas vulneráveis 

Profissão do ex-marido: Economista 

Local de moradia no Rio de Janeiro: Jacarepaguá 

Trabalho no Brasil: Cáritas RJ 

 

Outras informações: 

Graduada em Relações Internacionais 

Nasceu em Kinshasa, foi pequena para Shabunda, Kivu do Sul. Foi fazer faculdade em 

Kinshasa e voltou quando se graduou para Shabunda.  

Já morou em Brás de Pina no Rio de Janeiro. 

Nas primeiras entrevistas afirmou ser casada e que se marido havia ficado na RDC, depois em 

um evento sobre violência contra mulher, ela relatou ser divorciada e confirmou nas outras 

entrevistas. 

 

Entrevista 1 

Tinha um grupo que se chama Mai Mai Mutumboki que invadiu Shabunda, cidade a qual M. 

morava em Kivu do Sul. Esse grupo entrou na cidade matando as pessoas e ela viu as pessoas 

morrerem. Ela estava no trabalho quando ocorreu o ataque ao chegar em casa ela soube que os 

rebeldes estavam na sua casa. Nesse momento, ela fica em silêncio, parecendo reviver um 

momento muito desagradável de sua vida. “Quando eu voltei não tinha como eu entrar em 

casa porque eles estavam lá”. “Não é bom falar sobre o que aconteceu lá porque eu fico mal.” 

Ela queria entrar na casa porque estava tudo dela lá, além do seu pai, sua mãe e os seus 

irmãos. A vizinha lhe disse: “M., não vai ser bom para você entrar lá, vai ser muito perigoso 
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para você.” Ela não pegou nenhuma roupa quando fugiu por não poder entrar em casa, porém 

tinha documentos em sua bolsa, a qual tinha levado para o trabalho. Ela fugiu de Shabunda no 

Kivu do Sul junto com outras pessoas e foi até o Kivu do Norte. Pergunto se ela foi a pé, ela 

me diz que não, que não tem como, ela foi a pé até o porto, onde ela pegou uma barca até o 

Kivu do norte, se instalando em Goma. Ela disse que o porto era perto e que havia muita 

gente indo para lá, também. Pergunto se era seguro a barca, ela diz que era, porém como é 

água, ela disse que a água poderia entrar a qualquer momento. Ela me diz que as duas 

províncias ficam muito próximas, que tinha amigos que moravam lá, mas foi em uma igreja 

(protestante), “os amigos na igreja que estavam ajudando”. Quando ela estava descendo da 

barca no Kivu do Norte, ela encontrou sua irmã que, também, estava descendo da barca. Esta 

irmã estava, também, fora de casa quando invadiram sua casa. 

 Pergunto se a igreja as ajudaram a sair do Kivu do Norte, ela diz que não, que eles a 

ajudavam com alimentação e vestuário. Ela diz que para sair eles as ajudaram, também. 

(Como nessa região tem também muitos grupos rebeldes, muita guerra, “não tinha como eu 

ficar lá, eu deveria sair e ir para outro lugar.” Em outro momento, eu pergunto, se quando ela 

estava na igreja, se ela precisasse sair correria algum perigo. Ela me diz: “perigo sim, porque 

a cidade, o território, está na guerra.” Pergunto se em Goma aconteceu algo com ela, ela me 

diz que não. Ela e sua irmã foram juntas com outras pessoas até Kinshasa. Primeiro, elas 

foram de avião até Kisangani, onde pegaram um barco, no qual permaneceram em torno de 

duas semanas, em direção à capital. Eu pergunto se no Norte Kivu tem aeroporto, ela me diz 

que sim. Pergunto se nesse percurso aconteceu alguma coisa, dificuldade com comida ou 

alguma outra dificuldade. Ela diz: “a gente sempre se ajudava”. Pergunto o que foi mais 

difícil durante essas duas semanas no barco. Ela me diz que tudo. Pergunto como elas lidavam 

com as situações, com os problemas que se apresentavam. Ela diz: “como todo mundo, 

aguentando”, depois diz: “como eu já estava nessa situação, eu não tinha nada mais que eu 

pudesse fazer”. Pergunto sobre a fome, se eles tinham alimento. Ela me diz: “a gente se 

ajudava lá no barco, as pessoas que ficavam com comida (...). Pergunto se o barco parava 

algumas vezes, ela disse que sim, que eles podem parar para pegar as pessoas e comprar 

alguma coisa, ainda diz que tinha algumas pessoas que eram vendedores que estavam dentro 

do barco para comprar as coisas que não estava passeando (?). Pergunto se nessas paragens 

havia pessoas de ajuda humanitária, como ONU, que os ajudassem. Ela diz que não. Eu 

pergunto a ela se ela acha que como mulher ela sofria mais algum perigo, ela me diz que em 

relação aos homens não, que todo mundo estava sofrendo perigo. Ela diz: “você está vivendo 
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com pessoas que você não conhece em um lugar onde tem muitos grupos rebeldes, pode 

acontecer de no caminho chegar um grupo rebelde para fazer o mal”. Pergunto novamente, 

dessa vez de outra maneira, se por ser mulher ela corria um risco a mais que os homens, ela 

me diz: “sim, pode ter psicopatas lá dentro, eles podem matar, estuprar”. Pergunto se o perigo 

maior seria em relação a violência sexual ou se teria outra coisa, ela me diz que não sabe, que 

não pode imaginar no lugar das outras pessoas. Pergunto se o medo maior que ela tinha era 

em relação ao estupro, ela me diz que não tinha medo que na cabeça dela estava só com uma 

coisa que era chegar onde ela estava indo, ainda reforça dizendo que era “positiva”. Pergunto 

se o fato dela ser positiva, tem a ver com alguma religião, ela me diz, que é cristã e falA: “sei 

que meu deus, ele me protege, ele anda comigo. Onde eu estou, ele sempre me ajuda, o meu 

deus, e o jesus, ele que combate para mim.”  

 

 Quando chegou na capital, ela ficou na casa de parentes que moravam lá na localidade de 

Lemba. Pergunto se esses familiares ajudaram a irmã dela vir ao Brasil, ela diz que não e 

completa: “nós não tínhamos intimidade com essas pessoas da família e eles têm os 

problemas deles, eles estavam ajudando só com comida e lugar para dormir.” M. não quis 

ficar na capital devido aos problemas políticos que existem lá. Ela diz: “Lá na capital, tem 

muitos conflitos políticos, muitos problemas, também, ficou muito perigoso, como a gente já 

assistiu e viveu outros tipos de conflitos, ficamos com medo. Até que um dia minha irmã saiu 

e encontrou uma pessoa que falou que iria ajudar.” Essa pessoa conseguiu o visto para elas. 

Quando a irmã de M. encontrou essa pessoa, ela disse que iria ajudar sem saber como, quando 

ele voltou a encontra-las, ele tinha visto do Brasil para as duas. A sua irmã veio primeiro em 

julho de 2014 e depois ela em setembro de 2014. Pergunto se ela veio depois, porque estava 

tentando conseguir dinheiro com alguém para vir. Ela me diz que não que quando fugiu de 

sua cidade estava com os seus cartões que ela tinha dinheiro, pois trabalhava. Pergunto porque 

ela veio depois então, ela me diz que é porque ela precisava juntar dinheiro, no sentido de que 

precisava tirar o dinheiro do banco aos poucos, pois se tirasse tudo de uma vez poderiam 

desconfiar. Quando a irmã dela estava vindo para o Brasil no avião encontrou um pastor 

congolês na África do Sul que mora em São Paulo. Este pastor ajudou sua irmã, até quando 

ela chegou em São Paulo e ele lhe disse que era melhor ela vir para o Rio porque em SP era 

muito perigoso. Ele pagou a passagem dela para o Rio de Janeiro e ligou para outras pessoas 

para poderem ir na rodoviária busca-la.  Quando a irmã dela chegou um pastor aqui do Rio 

conhecido do de SP foi até a rodoviária buscou a sua irmã e a levou a casa de uma congolesa. 
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Então, quando M. veio sua irmã já sabia e o pastor de SP buscou-a no aeroporto, a levou na 

rodoviária e pagou a sua passagem até o Rio de Janeiro. Eu pergunto se esse pastor de SP 

costuma ajudar muitos congoleses ela diz: “não, era só Deus né?” 

 

Depois que ela estava no Rio, ela foi na Cáritas e começou a ter aulas de português.  Em um 

momento anterior dessa entrevista, ela havia me dito como foi o inicio da sua vida no Rio de 

Janeiro:  

 “Quando eu cheguei aqui tudo era muito difícil, eu fiquei como uma criança, um nenenzinho, 

que precisa mas não pode falar.” Ela não podia fazer nada, pois não sabia falar português nem 

conhecia nada aqui. Ela diz que tudo ficou “tipo azul”. Não compreendo bem o que significa 

essa expressão, mas penso que essa cor deve ter algum significado para eles diferente. No 

francês, “N'y voir que du bleu” que significa “Ne s'apercevoir de rien, n'y rien comprendre.” 

Essa situação se manteve até que as pessoas de sua comunidade ajudaram a ela e a sua irmã, 

as levaram na Cáritas, na polícia federal, onde retiraram o protocolo de solicitante de refúgio. 

Elas fizeram CPF e carteira de trabalho. Quando ela conseguiu o protocolo, ela retornou a 

Cáritas e começou o curso de português que a Cáritas oferece. No início era muito difícil, ia 

no supermercado e não podia comprar, não pela falta de dinheiro, mas porque estava tudo 

escrito em português e ela não compreendia. Depois, a Cáritas a ofereceu a oportunidade de 

trabalhar lá.  

Sobre a vida de M. com o seu marido na RDC: 

Pergunto, inicialmente, se ela tem notícias do marido dela e da família, ela me diz que da 

família sim, mas do marido não. Pergunto o que o marido dela trabalhava no Congo, ela me 

diz: “com as coisas dele” e ri, depois fala que ele fazia muitas coisas, era do “público”, 

provavelmente trabalhava como servidor público, pergunto a área de formação, ela diz que ele 

era economista. 

Pergunto quem fazia as atividades dentro de casa, ela diz que ela fazia, mas, também, tinha 

doméstica.  

Pergunto: “você acha que os papéis dentro de casa entre mulher e homem mudou aqui em 

relação como era no Congo?”  

 

http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/6705/n-y-voir-que-du-bleu/
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M. não entende a pergunta e eu reformulo: “você vive aqui sozinha com a sua irmã e você 

acha que em relação as coisas que você fazia no congo, os papeis sociais de mulher é 

diferente aqui?” 

Ela não compreende bem minha pergunta nem a palavra papel, eu tento explicar de outra 

maneira e ela me responde: “não tem como fazer essa comparação porque lá eu vivia com a 

minha família, eu tinha marido, tinha empregados na casa, eu tinha uma boa vida e era 

também independente, trabalhava, ajudava um pouquinho na casa, mas era meu marido que 

fazia muito mais” 

Eu: muito mais o que você diz? 

M: ajuda casa, ele que pagava aluguel, ele fazia tudo. 

Eu: ele ajudava financeiramente? Pagava mais? 

M: Sim, ele  que fazia tudo, eu só um pouquinho. Eu ganhava muito mais dinheiro que aqui, 

trabalhava o que aqui eu, também, estou trabalhando. Eu trabalho, mas sobre dinheiro lá eu 

ganhava... 

Eu:  mas não é questão de dinheiro, é questão de decisão. 

M: Não tem como fazer essa comparação, porque eu estou sozinha aqui.  

Eu: Mas você acha que nesse sentido, você não tem nenhum aspas ganho nem perda. 

M: Eu tinha um marido bom. 

Eu: Não é nem questão de ter marido bom ou não 

M: Acontecia alguns problemas, dificuldades, aonde fica, aonde estão os humanos não faltam 

os problemas. 

Perguntas genéricas sobre as mulheres congolesas 

 Eu: Uma das coisas que eu estou tentando pesquisar é se tem alguma diferença entre a vida 

das mulheres no Congo e aqui no Brasil, mas no sentido... é claro que cada um tem a sua vida, 

alguns tinham uma vida bem melhor como é seu caso, tem gente que, também, não tinha uma 

vida boa, mas tem os perigos, aqui não tem, claro que tem essas diferenças, mas uma das 

coisas que eu tento descobrir é se o papel social da mulher lá é diferente do que o papel social 
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das mulheres aqui, se elas tem uma certa independência aqui em relação ao que tinham lá ou 

não, em geral.  

M: A maioria das mulheres ficam na casa e os maridos, são eles que trabalham. Ele que ajuda 

a casa, mas o que acontece que o país na crise, muitos homens perderam os empregos e as 

mulheres ajudam, elas fazem comércio e outras coisas, então sobre a independência acho que 

as mulheres aqui são independentes porque lá no congo mesmo que você trabalhe, quando 

você chega em casa à noite, você esposa que tem que entrar na cozinha para poder fazer 

comida. A esposa, ela que oferece, ela tem que fazer para o esposo, essa é a obrigação. É o 

esposo que tem a última palavra, ele pode fazer o que ele quiser, mas você esposa não. 

Eu: Você acha que a vida delas aqui é diferente neste sentido? 

M: Acho que sim, mas não conheço muito, também.  

Eu: Mesmo aquelas que são casadas, você acha que continua igual? 

M: Sim, a mesma coisa, continua igual. 

Eu: A palavra final ainda é a dele? 

M: Sim. 

Eu: Você acha que mesmo estando no Brasil, a sociedade sendo um pouco diferente, isso não 

muda? 

M: Muda que alguns deixam a mulher trabalhar e começam a ajudar, mas alguns não deixam 

ainda sua mulher trabalhar e ele não trabalha, também. 

Eu: E a decisão final continua sendo do homem? 

M: Sim, claro que sim, essa é a cultura do africano, na África em geral. 

Eu: Porque às vezes muda quando muda de país. 

M: Sim, mas... 

Eu: É isso que eu estou tentando descobrir se aqui acontece isso.  

M: Acontece, mas é minoritária. A maioria (...), está no sangue.  

Eu: É. E as que moram sozinhas? Elas passam a ter mais decisão de escolha? 
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M: As mulheres que estão sozinhas, tipo eu? 

Eu: É, tipo você... 

M: Eu não tenho ninguém para fazer referencia (...). Eu se quiser sair eu saio... 

Eu: Não tem ninguém para..., você acha que isso é positivo? 

M: Não, eu não gosto, eu gosto de viver com outra pessoa, eu gosto quando tenho uma pessoa 

lá que pode falar “não eu não quero isso”, é melhor. 

Eu: Sério? 

M: É.  

 

Entrevista 2 

Primeiro fiz perguntas gerais sobre as mulheres congolesas. 

Eu: existe uma importância maior em ter filho menino do que menina no Congo? (Essa 

pergunta tenho que reformar algumas vezes até que ela compreenda o que eu quero saber) 

Ela me diz primeiro que depende. Diz que é natural uma família que tenha muitas meninas 

queiram meninos e famílias que tenham muitos meninos queiram menina. Esse comentário se 

assemelha a uma situação similar as famílias brasileiras. Porém, não foi o que pareceu com o 

relato de C.. Quando faço essa pergunta digo que isso me surgiu com um comentário de uma 

das entrevistadas que tinha muitas filhas meninas. A explicação dada por M. acontece após eu 

falar do comentário de C. sem dizer seu nome. Todavia, não me parecia que fosse somente 

por aquilo. Insisti e ela me disse que “homem é homem”  tento entender aquela expressão. 

Todavia, a explicação que ela me deu foi somente que “homem é a força da família”  sem me 

justificar como aquilo fosse óbvio. E depois me disse: “Ele leva a identidade”.  A questão da 

identidade, ela me explica que ocorre por causa do sobrenome. O nome congolês é formado 

pelo nome + pós-nome + sobrenome.  Eles possuem somente um sobrenome que é herdado do 

pai. O pós-nome é o nome de algum conhecido que é o homenageado, este homenageado 

pode ser homem ou mulher e pode ser parente ou amigo, não há aparentemente um regra 

rígida. Assim, o casal ao ter uma filha mulher não leva para as próximas gerações o nome da 

família, pois os netos desse casal não terão seu sobrenome e sim o sobrenome do pai, vindo 
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do avô paterno. Além disso, a própria filha depois de casada tira o sobrenome do pai 

colocando no lugar o do marido. Assim, ter filha mulher significa não levar para frente o 

nome da família.  Ainda o uso do sobrenome é muito importante na RDC, pois é assim que é 

chamado o individuo no trabalho e em outros lugares, somente em casa são chamados pelo 

nome. 

Pergunto se existe algum outro motivo para preferir ter filho homem, da importância do 

homem para família, algo assim. Ela me disse que antigamente tinha diferença que o homem 

trabalhava, mas que hoje não, que a mulher trabalha também. Assim, não existe mais essa 

diferença. 

Pergunto se a maioria das pessoas que estão chegando são mulheres. Ela me responde que não 

pode sabe que quem tem as estatísticas é o serviço social. Digo que terça e quinta vejo mais 

mulheres e muitas com crianças. Pergunto se as que fazem o curso de português em sua 

maioria são mulheres. Ela diz que talvez sim que haviam alguns homens, mas que muita gente 

arrumou emprego temporário durante as olímpiadas por isso eu não via muitos. Pergunto se é 

mais difícil para as mulheres com crianças pequenas arrumarem emprego. Ela me diz que sim. 

Depois fiz perguntas sobre a história de vida dela. 

 Pergunto se ela lembra alguma coisa sobre as duas guerras do congo, se ela foi atingida e se 

teve que se deslocar anteriormente. Ela me diz que a guerra no Congo é constante que nunca 

parou, que tem guerra até hoje. Fala que tem vários grupos que estão chegando e crescendo e 

nunca para a guerra. Ela disse que sua cidade, Shabunda, nunca havia sido afetada como foi 

quando deixou o país. Ela disse que nunca havia se deslocado para outro lugar por causa da 

guerra que foi a primeira vez. 

Ela disse que nasceu em Kinshasa e foi criança  ainda para Shabunda, depois voltou a 

Kinshasa somente para fazer a faculdade e depois retornou a Shabunda. 

Entrevista 3  

Eu: Hoje, é ainda comum o homem casar com várias mulheres ou era mais comum 

antigamente? Eu lembro que você falou do seu avô, a C. falou do avô dela, lembro que 

tiveram alguns relatos.  

M: Depende, tem as pessoas que até hoje se casam com várias mulheres. Isso aí depende das 

pessoas, não sei dizer, que antigamente, mesmo que as pessoas, elas não casem. Acontece que 



 

 
124 

ele está casado com uma e arruma uma outra, 1, 2, casa. Isso são os casamentos, mesmo que 

eles vivem sem dar um dinheiro. 

Eu: Como assim eles sem dar dinheiro? Eles tem mais de uma casa? Como funciona? 

M: No meu país, a gente casa, o casamento não é como aqui. É diferente. Você tem que dar 

dote, tem que dar muitas coisas para as famílias. Lá no Congo, acontece que as pessoas para 

se casar não é só você vai na prefeitura, você faz seu casamento. Não. Lá, você tem vários 

casamentos. Você começa pela apresentação das famílias, você vai na família, eles dão uma, 

eles te passam os desejos deles. Eles falam, por exemplo: você vai dar 2 mil dólares de dote, 

você vai dar um conjunto, terno para o papai e você tem que dar uns panos tipo cinco panos 

de 200m cada e você tem que dar sapato para o papai, mãe, panelas e cobertor. Eles falam a 

qualidade dessas coisas. Então, é muito, muito diferente daqui. E, depois, que você fez isso, 

que acaba o casamento costumeiro, você vai na prefeitura para poder fazer outro casamento 

que é oficial e depois, você vai na Igreja. Você se casa na Igreja. Acontece que alguns, com 

uma você vai na prefeitura, vai na Igreja e outros, você paga dote e tudo que eles cobram. 

Eu: Mas, normalmente, o homem e a mulher já se conhecem antes?  

M: Sim, normalmente (no sentido de normal) 

Eu: Igual aqui? 

M: Sim. 

Eu: Namoram, também, igual aqui? 

M: Depende das pessoas. 

Eu: Mas, no caso do casamento que tem mais de uma esposa, como funciona?  

M: Costume e uma você vai com, se você quer algumas, nem vai na Igreja, nem vai na 

prefeitura, nem faz esse juramento oficial.  

Eu: Faz só a parte da família?  

M: Sim 

Eu: Mas esses casamento que casam com mais de uma esposa, como funciona? Normalmente, 

o marido, todos moram na mesma casa, tem uma casa para cada um? 
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M: Depende. Algumas moram na mesma casa, outros conseguem pagar uma casa para cada. 

Eu: Tem algum costume da primeira esposa aceitar, as outras mulheres aceitarem?  

M: (ela ri) Você não tem palavra, é homem que escolhe. Quando ele escolhe, você não pode 

não sabe de nada, alguns falam, você tem que obedecer.  

Eu: Tem alguma regra, tudo que dá para uma esposa tem que dar para a outra? Ou isso não 

existe? 

M:  Isso acontece muito com os casamentos das pessoas mulçumanas. Porque lá no Congo, 

também, tem os mulçumanos. Acontece com eles, mas com os outros depende. Não é 

obrigatório.  

Eu: Porque eu já tinha escutado justamente que os mulçumanos tinham essa regra.  

M: Isso, os mulçumanos sim, tem essas regras.  

Eu: Esses casamentos acontecem em todas as religiões: cristãos, católicos? 

M: Na verdade, esse costume não acontece nas religiões, são as pessoas dali mesmo que 

decidem fazer isso.  

Eu: Independentemente da religião? Ser cristão...? 

M: Os cristãos não aceitam isso, mas as pessoas fazem, esse é o coração da pessoa, uma 

pessoa que quer casar com várias, uma pessoa que ama muito as mulheres, ele faz isso.  

Eu: Não tem número limite de esposas? 

M: Não. 

Eu: No congo, tem alguma regra sobre isso? 

M: Não. 

Eu: Tem muitos conflitos entre as mulheres e entre as mulheres e o marido por causa do 

casamento poligâmico? 

M: (ela ri) 

Eu: Conflito sempre tem, não é? 
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M: A gente sabe, não é? Isso aí em qualquer lugar do mundo. Conflito mesmo, não sei, qual 

tipo de conflito? 

Eu: Conflito por causa de ter mais de uma mulher, por essa razão. 

M: Esse conflito, ele existe entre o marido e as esposas. 

Eu: E entre as esposas do mesmo marido?  

M: Iii, isso ai sempre vai ter, sempre tem e vai ter. 

Eu: Entendi. Você acha que hoje, você vê acontecendo a mesma quantidade de casamentos 

assim, que tinha na época do seu avô ou acontece menos? 

M: Não, isso ai depende das pessoas, acontece, acontece. Mesmo aqui, sabe, os homens, eles 

nunca se cansam das mulheres, os homens, eles amam, eles querem descobrir, eles querem 

ficar, eles querem namorar, eles querem muito mais mulheres para eles, eles pensam que as 

mulheres são diferentes. É verdade que elas são diferentes, mas eu não sei dizer. ( faz cara de 

reprovação) 

Eu: Aqui no Brasil, acontece isso com os congoleses? Um congolês casar com duas mulheres, 

casar não, porque casar legalmente com duas mulheres não pode, mas viver junto com duas 

mulheres ou mais como estivessem casado, acontece isso? 

M: Não. A vida é muito difícil aqui, como ele vai conseguir duas casas?   

Eu: Para ter duas mulheres, então tem que ter dinheiro?  

M: Sim, porque é diferente de você, né? O homem, ele tem que cuidar da mulher e ele tem 

que pagar aluguel. Ele tem que fazer tudo isso, ele tem que ter dinheiro, né? Você vai ficar, 

vai namorar uma mulher sem fazer nada com ela? 

Eu: É sempre responsabilidade dele pagar o aluguel mesmo que a mulher ganhe mais que ele 

ou a mesma quantidade? 

M: É, o dinheiro do homem é muito mais bonito que aquele da mulher. 

Eu: Como assim mais bonito?  

M: É assim mais bonito. Quando o homem, ele ganha, ele leva para a casa o dinheiro que ele 

ganha a comida, a alguma coisa assim. Isso ai valoriza o homem. Esse é meu suposto. 
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Eu: Durante o debate naquele dia, teve um congolês que questionou o que vocês falaram, o 

que você falou no caso. E, você defendeu muito bem a situação, gostei muito até. E outras 

congolesas, também, se manifestaram com aquela situação. Gostaria de saber se você acha 

que esse tipo de debate que teve naquele dia seria possível no Congo. Esses questionamentos 

que ocorreram naquele dia. 

 

M: Aquele pode, mas na política que é difícil. Acho que ainda nos casamentos, dentro das 

famílias acontece.  

Eu: Acontece esse tipo de discussão no Congo, também, em relação, da violência contra a 

mulher, os problemas que tem em casa,...? 

M: As pessoas falam, mas a política não gosta, eles não gostam. E quando, você fala disso, 

você tem que ter cuidado. 

Eu: Porque? Por causa dos políticos? Por causa das repressões? 

M: Quando eles não gostam de uma coisa, eles podem fazer mal, muito mal. 

Eu: Mas, por exemplo, vocês falaram aquilo e aquele rapaz questionou, vocês debateram, 

você acha que esse tipo de debate das mulheres com os homens poderiam ocorrer dentro do 

congo?  

M: A gente faz.  

Eu: Ou teria uma repressão do homem? 

M: Não. A gente faz debate. Tem algumas mulheres que defendem algumas temáticas, 

algumas questões das mulheres, de homem, tem algumas, as pessoas falam, mas você fala e 

tem algumas que não aceitam. Alguns que falam: uma mulher não pode falar comigo assim, 

VOCÊ É UMA MULHER VOCÊ TEM QUE FECHAR A BOCA, VOCÊ NÃO TEM 

DIREITO. Já assisti um debate que uma mulher estava falando e um homem se levantou, 

ficou nervoso e falou: você é uma mulher não tem direito de falar assim.  Ela respondeu: você 

é o marido da sua mulher na sua casa, aqui é outra coisa, você não confunde, eu não sou sua 

mulher, eu estou fazendo(...). Porque alguns se sentem superiores. Eles são assim. Eles estão 

ainda lá.  
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Eu: E dentro de casa, essa discussão entre o marido e a mulher, é possível? 

M: iii. Você fala quando eles já são, tem que. 

Eu: Mas sem ser o marido pode discutir então?  

M: Depende dos casamentos, dos costumes. Alguns não gostam. Tem alguns maridos que 

nem conversam com suas esposas. 

Eu: Como funciona assim, sem conversar, é só ...? 

M: (ela ri) É assim mesmo. Ele fala com a esposa: eu não sou seu amigo. Quando ele chega 

em casa, a esposa ali e ele lá coloca a comida na mesa, come, depois vai dormir. Quando ele 

quer fazer sexo, ele puxa, fala: “quero”, tira a roupa. Mas tem alguns maridos bons. Tem tudo.  

Eu: Entendi. Você acha, então, que esse tipo de debate que teve, naquele dia lá naquela 

palestra é mais fácil acontecer aqui no Brasil? Do que acontece lá? Você acha que tem alguma 

diferença?  

M: Não sei. Depende. Porque lá, também, acontece, as pessoas fazem debates. Tem umas que 

aceitam e outras que não aceitam. As pessoas fazem mesmo que não aceitam. Porque quando 

você fecha a boca, não vai dar certo, você tem que falar para conseguir para poder mudar as 

coisas. Isso é muito importante.  

Eu: Você acha que aqui isso é diferente? 

M: O que? 

Eu: Essa questão de você debater, de aceitar mais, ter que escutar ou aquela situação de um 

homem levantar como aconteceu na situação que você me contou pode acontecer aqui 

também? 

M: Pode acontecer sim.  

Eu: Mas o fato de não ter uma repressão política, você acha que isso pode ser diferente? 

M: Acho que não. 

Eu: você acha que as mulheres quando chegam aqui no Brasil por encontrarem uma realidade 

diferente que tem no Congo. Elas começam a se questionar com algumas as quais eram mais 

acostumadas, ou elas vêm com esse questionamento de lá? 
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M: Elas já vêm, algumas já vem, já sabem. E quando elas chegam, elas já tem informação, as 

pessoas já falam, tudo que aqui acontece e nos outros lugares do mundo.  

Eu: Mas o fato de ver isso, não mudou? Para você, por exemplo, isso mudou?  

M: Para mim? 

Eu: É. 

M: Nada. Eu sou uma pessoa que fala, eu não sou aqueles que gosta de ficar fechando a boca. 

Eu falo. Para mim, normal. Porque eu já falo. Eu perdi meu emprego lá no  Congo porque eu 

falava. O meu superior, nosso diretor roubou, e as pessoas ficaram de boca fechada, eu não, 

eu falava. Eu não sou aquela pessoa. 

Eu: Então, você não acha que aqui você começou a pensar mais sobre isso ou mudou alguma 

coisa no que você pensava, alguma coisa que você viu, que você começou a achar, pensar em 

outras coisas? 

M: Não. Para mim não.  

Eu: Você já tinha essa consciência desde do Congo? 

M: Sim. 

Eu: Você acha que é mais fácil aqui no Rio fazer ativismo em relação a isso? 

M: Faz o que? 

Eu: Ativismo. Falar mais... 

M: Fazer ativismo aonde? Aqui? 

Eu: Aqui sobre essa situação das mulheres, que nem teve a palestra? 

M: Sim. Você tem a possibilidade de fazer as palestras quando você pode. E quando a 

oportunidade está aberta. Quando você ganha a oportunidade, você sempre faz.  

Eu: Sobre outro assunto. Você falou, também, que numa situação do marido morrer, muitas 

vezes, a mulher tem que casar com o cunhado. Como é que funciona isso?  

M: Todas não. 
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Eu: Algumas vezes. 

M: Não, algumas famílias. Eles tem esse costume quando o marido morre, você se casa com 

outro irmão. 

Eu: Mesmo que você não queira, independente da religião?  

M: Se você não quer, acontece muitas coisas, tipo a minha tia. Ela se casou numa família, 

onde tinha aquele costume, ela não quis. Como ela não quis, ela foi mandada embora da casa 

dela, ela deixou os filhos e a irmã do marido, ela criou os filhos.  

Eu: Ela não podia ver os filhos? 

M: Eles foram longe da onde eles moravam. Mas hoje em dia, eles vivem com a minha tia.  

Eu: Ela conseguia ver os filhos?  

M: Eles já estão vivendo com a mãe. 

Eu: Mas antes disso? 

M: Não. Eles foram longe. 

Eu: E quando eles conseguiram ver a mãe novamente e morar com a mãe? 

M: Porque eles voltaram. Eles voltaram para a capital, porque minha tia morava na capital. 

Eu: Eles eram maiores de idade quando eles foram morar com a sua tia? 

M: Não, eles eram menores de idade. Agora que eles voltaram, voltaram, eles são maiores.  

Eu: Quando eles voltaram eram menores de idade ainda?  

M: Sim.  

Eu: Então, quando ela não quis casar com o cunhado, quem proibiu dela ver os filhos como 

aconteceu isso? 

M: A família do marido.  

Eu: E eles conseguiram ver a mãe como novamente em Kinshasa? 

M: Eles voltaram, eles vão para outra região e agora eles já voltaram. 
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Eu: Mas porque eles não deixaram por um tempo e depois deixaram ela ver os filhos? 

M: Isso que eu estou falando. 

Eu: Eu não estou entendendo. Desculpa. 

M: Eu estou falando que. Você me perguntou o que que pode acontecer quando você não quer 

casar com o cunhado. Eu te dei esse exemplo, tipo a minha tia ela não quis, foi mandada 

embora da casa dela, ela saiu sem nada, eles tiraram dela os filhos. 

(silêncio) 

M: Não entendeu? 

Eu: Eu entendi, mas queria saber depois como aconteceu, o que aconteceu depois, como ela 

conseguiu rever os filhos. 

M: Eles voltaram. 

Eu: Por conta própria? 

M: Não. Eles viajaram com a tia quando eles viajaram. Quando eles voltaram para a capital, 

eles já eram maiores de idade. Quando eles foram com a tia, eles eram pequenininhos e 

quando eles voltaram, eles já eram maiores de idade. Uma pessoa maior. 

Eu: ah, ele era maior de idade! 

M: Isso. 

Eu: Entendi. Então, eles só conseguiram ver a mãe depois de muitos anos?  

M: É, depois de muitos anos. Durante muitos anos, ela não teve esse direito. 

Eu: E isso acontece pelo costume da família, não tem nada a ver de ser mulçumano? 

M: Não. 

Eu: Acontece com cristão, com qualquer religião? 

M: Sim. 

Eu: Você tinha falado que no Congo a família normalmente dá preferencia para a menino 

estudar do que a menina, queria que você falasse um pouquinho disso. 
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M: O que eu posso falar? É isso.  Quando eles não tem muito dinheiro, as famílias que não 

tem capacidade de poder oferecer estudo pelos filhos, eles dão oportunidade na escolha deles 

aos meninos.  

Eu: Isso acontece em geral com todas as famílias de dar a preferencia ao menino estudar? 

M: Não, todas as famílias não. As famílias que não tem muita possibilidade de oferecer escola 

para todas as crianças, a maioria faz essa escolha. 

Eu: Muitas crianças não aprendem nem a escrever no Congo?  

M: Não. Analfabeto existe, mas as crianças vão à escola com muita dificuldade e quando não 

consegue, ele para, mas pelo menos aprende alguma coisa. 

Eu: Os pais preferem ganhar com a filha no caso o dote? 

M: Não, prefere não, porque esse é o costume. Eles já sabem que quando você tem uma 

menina, você vai ganhar quando ela for se casar. Se ela se casar.  

Eu: E isso acontece tanto na escola quanto na faculdade?  

M: O que? 

Eu: A preferencia pelos meninos. 

M: (...) nas famílias. 

Eu: É mais difícil encontrar mulheres na faculdade?  

M: Não, tem muitas. 

Eu: Tem muitas? 

M: Muitas. 

Eu: Quando você fez faculdade tinham muitas mulheres? 

M: MUITAS! Posso te mostrar a... 

Eu: Não tinha menos?  A mesma quantidade que homens? 
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M: Sim. Muitas mulheres, muitas fazendo faculdade.  

Eu: Você falou sobre um caso de uma menina que casou não entendi se era 3 ou 13? 

M: 13. 

Eu: Você viu só esse caso ou você conheceu mais casos de pessoas assim que casaram muito 

novinhas? 

M: Não, tem muitas. 

Eu: E a menina não tem direito de escolha, normalmente é o pai que escolhe?  

M: Ele escolhe, é entre as famílias.  

Eu: No caso dessa menina de 13 anos, ela era casada com um homem bem mais velho como é 

que era, tinha outras esposas? Ela morava sozinha na casa?  

M: A menina? 

Eu: É.  

M: Não. O marido, ele era maior de idade que ela, ele..., eu não sei quantos anos tinha, mas 

ele era maior de idade. Mas ele não tinha 20 anos, 25, não. Ele tinha muito mais. Acho que ele 

já tinha mais de 30 anos.  

Eu: Isso é debatido no Congo, a questão do casamento infantil? Os grupos recriminam isso? 

M: Sim, os grupos recriminam.  

Eu: Mas mesmo assim, isso é mais ou menos comum?  

M: Mesmo assim, as pessoas fazem. 

Eu: É permitido, não é, esses casamentos por lei? Tem uma idade mínima para casar?  

M: ah (ela ri). Acho que, na verdade, depende se a criança estuda, tem que mandar o seu filho 

para escolha, seus filhos tem que estudar. Isso que a lei fala. Mas como os pais, eles que 

mandam, você não tem nada para dizer.  

Eu: Então, as leis não tem menor influencia nesse sentido? 
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M: Sim, eles falam, mas tem na televisão as falas para poder ter sensibilização, para poder 

sensibilizar aquelas famílias. Mas acontece que. 

Eu: Lá no debate, você e as outras mulheres falaram muito sobre a obediência aos homens, 

mas muitas mulheres chegaram aqui no Rio sozinhas. Teoricamente a mulher precisaria de 

uma autorização não formal, mas informal do marido para sair do país sozinha?  

M: Você não pode sair sozinha. Você não vai tomar decisão sozinha. Na verdade, os maridos, 

elas tomam decisão quando o marido não está lá, quando ela tem a possibilidade de poder 

fazer algumas coisas, ela pode. Ela toma decisão só para ajudar o marido. 

Eu: Você acha que isso pode ser considerado uma desobediência?  

M: Acho que não. Aí depende da família, não é?  

Eu: Mas se no caso o marido não sabe, ela saí e o marido ficou e ela não sabe nem o que 

aconteceu com o marido, ela saí do país numa situação de guerra. 

M: Numa situação de guerra, você tem que fugir. A questão da guerra, cada pessoa foge para 

o lado dele e isso aí para poder conseguir refúgio para você ou para as crianças. E quando 

você pode, tem que ir longe. É uma falta de respeito, isso ser desobediência. 

Eu: Mesmo se o marido ficar sabendo depois, não tem problema familiares por isso? 

M: Depende das famílias, depende deles. Ele quer fazer isso um problema, é ele, ele que sabe 

Eu: Mas a tradição não considera isso uma “transgressão”? 

M: Não.  

Eu: Muitas mulheres tem filhos em razão da violência sexual? 

M: É, tem algumas. Que, às vezes, tem filhos por causa do estupro. 

Eu: Quando isso acontece no Congo e as mulheres continuam lá, como é que as famílias e os 

maridos lidam com isso? Eles aceitam a criança? 

M: Difícil. As famílias se destroem, ficam destruídas. A maioria dos homens não aceitam.  

(entrevista interrompida por uns instantes por alguma coisa) 

Eu: É difícil as famílias aceitarem? 
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M: É difícil.  

Eu: Você conhece casos? Algum que a família aceitou?  

M: Aceitou? 

Eu: É. Fica meio escondido ou todo mundo fica sabendo? 

M: Não entendi. 

Eu: Essa situação fica meio escondida pela família ou as pessoas acabam sabendo?  

M: Algumas não ficam escondidas, outras ficam escondidas mesmo.  

(interrupção) 

Eu: Então, eu estava perguntando sobre a situação das famílias se você conhecia algum caso 

que foi aceito ou alguma história que você possa contar que não foi aceito. 

M: Geralmente, quando acontece, os maridos mandam embora a esposa, a família, algumas 

pessoas da família não aceitam mais a pessoa, tem algumas que aceitam pelo menos a mãe, 

ela tem esse coração, ela vai querer ajudar a filha, se tiver (...), também.  

Eu: E os filhos dessa família como eles ficam? Ficam com a mulher? 

M: Ficam com o pai ou vão com a mãe. 

Eu: O pai, também, expulsa os filhos?  

M: Acontece, também.  

Eu: Você conhece alguma história assim que você possa contar?  

M: Você vai com a sua mãe. Eu não estou conseguindo falar nada com este calor. Esse calor 

me dá dor de cabeça. 

(espero um pouco para ver se melhora o calor, o mal estar de M.) 

Eu: Quando acontece da mulher sofrer o estupro, engravidar durante o caminho e elas vêm 

com o marido aqui para o Brasil, é a mesma coisa ou os maridos aceitam melhor a situação, é 

diferente? 

M: A maioria não vem com o marido. 
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Eu: A maioria vem sozinha? 

M: Sim. 

Eu: Mas, também, elas não falam, não é? A gente deduz pelo tempo que elas estão aqui que 

chegaram grávidas.  

M: Não entendi. 

Eu: Eu estava perguntando se você conhecia alguma situação de alguma mulher que tivesse 

algum filho proveniente do estupro que veio com o marido. Mas isso é muito difícil saber, 

porque elas não costumam falar não é?  

M: Não. 

Eu: Isso é meio que um “tabu”?  

M: É para elas, elas não podem falar porque para elas. Como a gente trata mal as vitimas de 

violência sexual, elas não procuram com medo e vergonha de falar.  

Eu: Tratam mal as vítimas de violência sexual no Congo? Isso faz parte da cultura? 

M: Sim. Discriminação, a gente fala mal. Aqui não. Lá isso está na cabeça da gente. 

Eu: Mesmo, elas sendo vítimas, elas não são vistas como vitimas nessa situação? 

M: Você é vítima, mas você passou por aquilo. 

Eu: Como assim?  

M: Você é vítima, mas como você passou, você sabe que você é vitima, mas as pessoas, 

algumas pessoas sabem disso. Mesmo todo mundo sabendo que você é vitima, as pessoas 

ficam falando mal, algumas vão te xingar. Quando acontece à uma pessoa, uma pessoa fala 

com você disso, quando você é ouvida, vai ouvir, você fica como?  

Eu: Então, elas acabam não falando nada com medo de serem criticadas. As outras mulheres 

mesmo a criticam?  

M: Só criticada não, elas ficam com vergonha. 

Eu: Naquele debate, a C. falou lá na palestra que ela tinha sido sofrido. Essa situação da 

mulher falar assim em público que sofreu a violência, não é comum?  
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M: Não, mas isso. Ela estava muito mal quando ela ouviu aquele rapaz que estava lá falando 

besteira, por isso que ela falou dela. Se não ela não falaria. 

Eu: Entendi. Foi uma exceção, então? 

M: Sim. 

Eu: Queria perguntar, você tinha falado sobre a sua prima que ela quis se separar porque o 

marido queria ter duas esposas. Acontece muito isso das mulheres se separarem... 

M: Minha prima?  

Eu: É, você falou no dia do debate que sua prima tinha querido se separar porque o marido 

tinha falado que ia casar novamente e ela não aceitou. 

M: Não falei não. 

M: Eu só dei dois exemplos, o meu caso e o do meu avô. Acho que sim. Eu me separei do 

meu marido porque ele não era um cara bom, ele me maltratava, ele pegava o meu dinheiro, o 

que eu ganhava no trabalho, o meu pagamento, ele pegava. E era por isso, acho que eu falei 

isso.  

(Decido interromper, pois M. diz que não está bem para continuar a responder as questões.) 

Entrevista 4 

Eu: eu tinha falado da última vez sobre a situação das mulheres que ficam grávidas por razão 

do estupro e ai eu tinha perguntado se eles acabavam rejeitando. Você falou que sim e eu te 

perguntei se você conhecia alguma história específica. Ai você disse: hoje, eu não estou me 

lembrando, vou ver se da próxima vez, eu lembro.  

 

M: Especifico? 

Eu: Alguma história assim. 

M: Especifico não tenho como te dizer a fulana. 

Eu: Alguma história que você se lembre de alguém. 
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M: Não, eu sei que tem várias mulheres que sofreram disso. Tem as ONGs que organizam 

essas mulheres, que estão ajudando elas, também, e é isso.  

Eu: Entendi.  

(eu esclareci a minha confusão com a prima dela que ela nunca tinha me falado.) 

M: Eu te falei naquele dia, que acontece que lá, também, tem algumas tribos que os primos se 

casam, você tem que se casar, a mulher, não sei. Os primos, pode ser prima e tio ou avô se 

casa, família, as pessoas da família, eles se casam entre eles e quando você não quer se casar, 

fazer isso, você fica, chega a ter uns problemas. Eu naquele dia, era aqui mesmo lá dentro 

quando a gente estava falando, te falei que conheço, as pessoas, tipo uma amiga da minha 

mãe, ela se casou, ela de outra região, ela se casou com uma pessoa que é daquela tribo que 

faz isso, que acontece eles se casam na família, ela não sabia. Ela teve dois nenéns com 

aquele marido e depois a família dele, falou que ele tinha que se casar com uma pessoa da 

família dele e ele não queria. Ele é médico, é conhecido no Congo e ele não queria. Eles 

começaram a fazer ameaças e até que começaram a fazer ameaças espirituais, tipo um dia 

aquela amiga da minha mãe. Ela falou que um dia, ela estava dormindo na casa dela até 

quando ela ouviu os barulhos, acordou, tinha uma pessoa, ela não viu a pessoa, mas ele foi 

esfaqueado. Acontece que essas ameaças chegaram a ocorrer várias vezes, até que ele falou: 

não chega. Ele deixou a amiga da minha mãe e foi se casar com a prima dele, a pessoa da 

família dele. Eles estão juntos, acho que eles estão juntos até hoje. 

Eu: Esse é o costume de uma tribo específica? 

M: Só uma.  

Eu: Sabe o nome? 

M: Ba Yanzi 

M: Eu tenho muito trabalho, eu tenho que fazer as ligações das pessoas, se a gente pode 

conversar mais ou menos 20 minutos, eu agradeço. Várias pessoas que eu tenho que ligar. 

Eu: Está bem, vou tentar.  

Eu: Eu queria perguntar o que você pensa sobre o casamento poligâmico, um homem casar 

com mais de uma mulher. 
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M: Eu não gosto disso, não gosto, é feio, não é bom para mim.  

Eu: Porque você acha, por algum motivo religioso, ...? 

M: Não, só por motivo religioso, mas é minha opinião. Eu não gosto disso. É ruim. Na 

maioria das famílias poligâmicas dentro delas tem vários, vários problemas. Porque como 

sempre falou o meu avô quando você se casa com uma mulher, você tem um problema, 

quando você se casa com duas, você já tem dois problemas, com três, três problemas. Cada 

mulher vai dar educação, vai fazer algumas coisas pelos filhos dela e você mesmo. Ele fala, 

também, que uma pessoa poligâmica, ele não tem família porque as crianças, eles vão fugir 

com as mães e o pai vai ficar sem, não sei. Eu não gosto.  

Eu:  Então sua opinião mudou quando você veio para o Brasil ou não continuou a mesma?  

M: Não entendi. 

Eu: Sua opinião sobre casamento poligâmico não mudou, você já era contra. 

M: Não. 

Eu: Continuou, só reforçou. 

M: O meu pai nunca fez isso, eu nunca topo nisso. Não. É feio. 

Eu: Aquele caso que você tinha me falado sobre a sua tia que não quis se casar com o 

cunhado, como é que a família reage, a família da mulher quando tem uma separação, a filha 

se separa ou quando ela não quer se casar com o cunhado? Uma situação dessa, por exemplo, 

a família da sua tia.  

M: Minha tia, como assim? 

Eu: Você não falou que sua a tia não quis com o cunhado.  

M: Não. Ah com o cunhado sim. Falei. 

Eu: A família dela, não a família do marido. Como ela reage nessa situação? 

M: Não, é bom. Minha família... 

Eu: Ela apoia? 
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M: Apoia. a minha família é uma família cristã, a gente não pode fazer essas coisas, é muito 

feio, é ruim, não é bom. A família ficou feliz, a família apoia.  

Eu: Entendi. E para ela foi difícil reconstruir a vida, trabalhar? Ela chegou a se casar 

novamente? Ter filhos? 

M: Ela está lá, ela vive, ela está fazendo a vida dela.  

Eu: Ela chegou a casar novamente ou não? 

M: Não, ainda não. 

Eu: É difícil mulheres separadas se casarem novamente? 

M: Separadas?  

Eu: É. 

M: Ela não se separou, o marido faleceu.  

Eu: É verdade. Mas quando a mulher, não nesse caso,... 

M: Não, não é difícil, depende das pessoas.  

Eu: E tem que dar o dote?  

M: Sim.  

Eu: E mulheres viúvas, também, é difícil casar ? 

M: Não. Depende.  

Eu: Estou tentando ir rápido. 

M: É melhor, porque eu tenho várias coisas para fazer. 

Eu: Ainda sobre a situação do cunhado, existe alguma lógica para essas famílias que acham 

que a mulher tem que se casar com o cunhado? Eles acham que a mulher pertence a família? 

Tem alguma lógica essa prática? 

M: Não, acho que não. Eu não sei.  
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Eu: Sobre o casamento infantil, você sabe quais são os motivos que os pais resolvem casar as 

filhas cedo?  

M: Não. Era costume. Antigamente, as pessoas não estudavam e para eles para poderem 

proteger os filhos era melhor deixar elas se casarem logo, para a segurança. Não sei muito 

bem. Mas era assim mesmo, o costume.  

Eu: Tem alguma coisa a ver com custo, os mais pobres... 

M: Não. Nunca vi isso.  

Eu: Você tinha falado sobre a situação com seu marido que você resolveu se separar dele 

porque ele não estava te tratando bem. Queria que você pudesse me falar um pouco sobre 

isso. 

M: Como assim? 

Eu: Você tinha falado que o seu marido não estava bem como você e ai você resolveu se 

separar, queria saber se você podia me contar um pouco sobre isso.  

M: É uma história muito feia. Ele era um cara feio.  

(ela atende uma ligação) 

Eu: Você estava sobre a situação entre você e o seu marido. 

M: Eu não gosto de falar disso. 

Eu: O que você puder falar.  

M: Falar o que? Ele era mentiroso, ele era um cara feio, só isso.  

Eu: Entendi. 

M: Ele era muito feio. Ele pegava o meu dinheiro, pegava as minhas coisas e fazia muitas 

coisas, muito... 

Eu: E é costume, no Congo as mulheres entregarem o dinheiro para o homem para eles 

administrarem, o salário, no caso?  

M: Sim. Mas no meu caso, eu não dava, só que eu trazia guardava na minha bolsa e deixava lá 

no quarto, ele ia e pegava e saia com meu dinheiro sem me dar conta. 



 

 
142 

Eu: Entendi. Mas era responsabilidade dele pagar as contas, você falou que era o homem que 

pagava as contas de casa, no caso, ele pagava as contas de casa, tinha essa responsabilidade? 

M: O homem, o marido, ele tem essa obrigação de cuidar de casa, cuidar da mulher, das 

crianças, tem obrigação de fazer tudo. 

Eu: O dinheiro da mulher fica para ela decidir... 

M: Para ela.  

Eu: Decidir o que ela vai fazer? Não cabe a ele decidir o que vai fazer com o dinheiro dela? 

M: Não, hoje em dia, as pessoas mudaram, vocês trabalham e se ajudam, só isso, entende?.  

Eu: E quando você decidiu se divorciar você falou com seu pai, é comum isso? Você 

consultar a família, você consultar o pai? 

M:  Não, falei só que eu, eu falei só com o meu pai. 

Eu: Mas não foi para consultar ele em relação o que ele achava? 

M: Consultar quem? 

Eu: Consultar seu pai para saber... 

M: Consultar não. Eu... 

Eu: Comunicar? 

M: Não, eu fui contar tudo o que eu passava. 

Eu: Entendi. Mas normalmente quando a mulher decide se divorciar do homem ela fala com a 

família para ter aprovação? 

M: É normal falar com a família, quando você está junto, todo mundo fica sabendo né? 

Quando você quer se separar, você fala com os outros. 

Eu: Mas você precisa de uma aprovação da família não?  

M: Acho que mesmo aqui quando você fala disso, tem umas que não concordam com você, é 

normal. É a mesma coisa.  

Eu: Mesma coisa. 
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M: Porque algumas acham que não aguenta, vai dar certo, é assim, assim,... 

Eu: Mas a família não se afasta da pessoa por causa disso não? 

M: Não. 

Eu: Então, é como aqui, não tem diferença.  

Eu: A gente chegou a falar também, lá vocês falaram sobre o estupro cometido pelo marido 

contra a esposa. Queria saber se você e as outras mulheres quando estavam no Congo tinham 

a noção que isso era um estupro, o marido forçar a mulher fazer o que ela não gostaria de 

fazer. 

M: Sim.  

Eu: Existe um... 

M: É um estupro, cara. Mesmo quando você... 

Eu: Sim, sim. 

M: está casada e você não está com vontade, não está disposta, que você não quer e quando 

você fala: eu não posso, eu não estou preparada, não quero. Ele vai te obrigar a fazer e vai 

forçar,  isso é estupro. 

Eu: Então, você já tinha essa consciência? 

M: Sim. 

Eu: Aqui no Brasil, até hoje, algumas pessoas, infelizmente, não concordam. 

M: As pessoas podem falar, mas na verdade, é que é estupro. 

Eu: Sim, eu sei, eu concordo. Mas é que eu não sabia se vocês tinham essa consciência lá ou 

vindo para cá? 

M: Sim. 

Eu: Aqui não teve menor diferença em relação ao que vocês pensavam sobre isso? 

M: Eu sou bem formada e eu conheço. Eu não aprendi as coisas aqui. 

Eu: Você não e as outras pessoas? 
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M: Não sei, as pessoas falam na televisão. Tem muitas pessoas inteligentes e as pessoas, 

pesquisadores, no Congo, tem tudo quanto aqui na Europa, na América. O que você quer lá, 

também, tem aquelas pessoas, eles fazem isso. Eles pensam, eles se comunicam, eles falam, a 

gente fala. E eu fiz faculdade, eu fiz Relações Internacionais. A gente trabalhava sobre vários 

temas. 

Eu: Então, digamos que é um assunto bem debatido lá, assim como, também... 

M: Sim, as pessoas falam.  

Eu: Entendi. Porque eu vi que não só você falou, mas como outras pessoas que estavam lá, 

também, falaram, as outras mulheres, também, se manifestaram. Ai, eu fiquei com essa 

dúvida se elas já tinham essa consciência antes.  

Eu: Sobre um outro assunto. Sobre a lista de coisas que eles pedem, quando vão casar vária de 

acordo com o poder aquisitivo da família, se ela tem mais. Você falou que tinha um valor que 

pede de dote... 

M: Nada disso. Espera. 

(Telefone de M. toca e ela atende) 

Eu: Eu estava perguntando sobre a lista de coisas que pedem o valor do dote depende do 

poder aquisitivo das pessoas. 

M: Não, depende das pessoas. Cada pessoa tem a visão dela e pede tudo que ele quiser. 

Eu: E se as pessoas não puderem no caso... 

M: Tem algumas, tipo na parte leste, onde eu estava. Eles pedem 10, 12 cabeça de vaca. 

Eu: E se o homem não puder pagar esse dote, não tiver como dar as coisas que eles estão 

pedindo? 

M: (Ela ri) Não tem casamento. 

Eu: A família não autoriza? 

M: Acontece que as pessoas vão morar junto sem pagar nada porque eles não tem e essa ai, 

não acontece muito, mas quando você está assim, vocês não é formal.  
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Eu: Ai, não casa na prefeitura?  

M: Não casa na prefeitura. 

Eu: Quando isso acontece, eles não casam nem na prefeitura nem no religioso, só vão morar 

junto? 

M: Vocês vão fazer isso como? Quando você vai se casar na prefeitura, antes de fazer tudo, 

quando o prefeito está celebrando aquele casamento, eles perguntam à família da mulher, da 

esposa: vocês aceitam o “François” casar com a “Ana”? A família diz: aceitamos. E 

perguntam:  vocês receberam tudo que vocês pediram? E no documento, você tem que dar o 

valor que o homem deu de dote, tem que dar. 

Eu: Quando separa, você tem que devolver ou não?  

M: Depende. 

Eu: Tem casos que a pessoa tem que devolver?  

M: Quando ele quer que você devolva, tem alguns que falam eu não quero. 

Eu: É por isso que tem que ser escrito? 

M: Não. Mas está escrito e o prefeito pergunta, ele pergunta sempre, ele quer deixar tudo 

claro. “você recebeu...” 

Eu: Então, se a mulher quiser casar com  um homem mesmo que ele não possa pagar o dote, 

quiser casar de qualquer forma, eles só vão morar junto.  

M: A mulher não vai querer casar, é o homem que tem que casar, ele que dá. 

Eu: E se o homem não puder pagar e mesmo assim ela quiser casar e a família... 

M: Ele tem que batalhar, ele tem que procurar dinheiro né? Mas tem alguns que se ajudam. 

Tipo uma mulher que tem dinheiro, ela pode ajudar o marido para poder pagar... 

Eu:  Sem a família saber? 

M: Sim. 

Eu: Mas é comum isso, ou não? 
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M: Não.  

Eu: A maioria faz questão... 

M: Homem, ele tem que fazer, ele tem que pagar. 

Eu: E no caso do homem ter poucos recursos financeiros e se casar, a mulher costuma ir para 

a casa que o homem mora com a família ou o homem vai para a casa que a mulher mora ou 

eles sempre vão morar numa casa sozinhos? 

M: Eles vão procurar uma casa para eles.  

Eu: Uma casa deles, não tem esse costume de levar a mulher para a casa da família? 

M: Não tem muito não.  

Eu: Mesmo que ele não tenha dinheiro. 

M: Se você não tem dinheiro, você vai casar como?  

Eu: Não sei, no Brasil, tem. 

M: No caso você namora, a mulher fica grávida e nesse caso, você tem que sanar, você mora 

na casa dos pais e você não tem nada e a família da mulher, eles vão levar a filha até deixar na 

sua casa, você tem que cuidar dela. Eles vão mandar embora a filha e vão lavar as mãos, 

mandar embora. E nesse caso, quando ela vai, ela vai aonde? Vai aonde está o homem. 

Eu: Acontece do homem recusar?  

M: Sim, acontece. Acontece.  

Eu: E ai, a mulher fica sozinha? 

M: Perdida. 

Eu: Nem a família dela aceita nem...? É comum isso acontecer? 

M: Acontece. 

(M. me apressa, falando das coisas que ela tem que fazer que tem que acabar logo e me da só 

mais 5 min) 
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Eu: Isso aqui eu já te perguntei, mas eu vou só perguntar de novo, você fala que já falamos. 

Nós falamos naquele dia sobre a situação da mulher no Congo e que viviam vários 

questionamentos, mas você falou que os questionamentos que tinham lá são os mesmos que 

aqui. 

M: Não entendi. 

Eu: As coisas que elas questionam que aconteciam lá no Congo, elas questionam aqui 

também. Você não acha que teve nenhuma mudança, foi o que você me falou, em relação as 

críticas de algumas coisas, situações que elas viveram lá. Você acha que se elas voltassem 

para lá, elas aceitariam isso de forma diferente? Mulheres que se separaram que não estão 

mais com o marido. 

M: Não sei, porque lá, elas para saírem de lá, é o país deles, eles tem que aceitar, eles vão 

amar, não tem jeito.  

Eu: Então, se elas voltassem mesmo elas criticando elas aceitariam... 

M: Voltar para aqueles maridos? 

Eu: Não. Voltasse para lá e casasse com outro marido. 

M: Elas podem voltar, mas agora não porque tem guerra. 

Eu: Caso não tivesse, uma hipótese.  

M: É o país deles. Ninguém pode ter uma vida boa, ninguém pode ter bem longe da casa dele. 

Sua casa é sua casa. 

Eu: Mas eu estou falando a questão das regras de aceitar o que o marido fala de ter que 

aceitar, de não poder questionar, de ter que aceitar tudo. Se elas casassem novamente, você 

acha... 

M: Não sei... 

Eu: Você acha que elas aceitariam? 

M: Não sei, depende. 

( O telefone toca novamente) 
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Eu: E aquelas mulheres que vêm com os maridos, você que elas continuam sob as mesmas 

regras ou você acha que elas mudam alguma coisa aqui no Brasil? Você acha que elas 

continuam obedecendo tudo que o marido fala? 

M: Aquelas que estão aqui? 

Eu: É, aquelas que estão aqui com os maridos. Você acha que muda alguma coisa? Algumas 

comentam sobre isso?  

M: (ela pensa) sei não. 

Eu: Elas não comentam? 

M: Não. 

Eu: As palavras machismo e feminismo são faladas no Congo? 

M: Sim.  

Eu: Uma vez a gente falou com pessoas de outros países, não era do Congo e elas não 

conheciam essas palavras.  

M: Racismo? 

Eu: Não, machismo.  

M: Machismo?  

Eu: Isso 

 

M: Marginalização?  

Eu: da mulher. 

M: É, elas conhecem, mas elas tem que saber na língua delas. A pessoa que está te ouvindo, 

ela tem que saber, qual que você quer dizer, o que aquela palavra quer dizer. Entendeu? Se a 

pessoa não entende, ela não pode saber como te responder.  

Eu: Mas o conceito de machismo e feminismo existe? 

M: Existe. 
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Eu: A palavra feminismo é mal vista no Congo? Porque aqui no Brasil é mal vista por muita 

gente. 

M: Seja mal vista como a palavra existe, não tem como né?  

Eu: Tem mulheres que se consideram feministas? 

M: Que se considera? 

Eu: É. 

M: Não sei, acho que não né? Os africanos são solidários, eles vivem da solidariedade.  

Eu: O feminismo não tem nada a ver com não solidário, na verdade. É, mas por tentar 

igualdade entre os gêneros. 

M: Sim. Separação. Quando você fala que faz marginalização, você sabe o que é 

marginalização? 

Eu: Sei. 

M: Você separa as coisas para você marginalizar outras, é o tipo de separação, eu não sei.  

Eu: Entendi. 

Eu: Você chegou a trabalhar no Congo com mulheres vitimas de violência sexual ou não? 

M: Não.  

Eu: Você trabalhava numa ONG, tinha alguma coisa de governo relacionada a pessoas em 

vulnerabilidade? 

M: Como?  

Eu: Você não trabalhava lá no Congo...? 

M: Sim. Eu trabalhava num programa que se chamava “programa nacional de apoio a 

proteção social”. Eu era chefe do projeto que se chamava “projeto de apoio de melhoramento 

das vidas das populações vulneráveis. Eu não trabalhava com as pessoas vitimas da violação. 

As pessoas vulneráveis, temos muitos grupos vulneráveis. Eu trabalhava com o grupo 

vulnerável das mulheres vitimas de estupro. 
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Eu: Quais eram os grupos vulneráveis  que você trabalhava no geral? 

M: Os moradores da rua, as pessoas que não tem nada, as pessoas da rua, muito baixo, as 

meninas que vivem que moram na rua e tudo isso.  

Eu: Entendi. Foi assim pelo que você estava aqui que você denunciou o roubo que teve que 

você acabou sendo demitida por causa disso?  

M: O que? 

Eu: Você falou que teve um trabalho em que você trabalhava que você denunciou, que você 

falou que alguém tinha roubado lá dentro e ai você acabou perdendo o emprego por causa 

disso. Foi esse emprego? 

M: Sim.  

Eu: Ai, depois desse emprego, você chegou a trabalhar em outro lugar? 

M: Não. 

Eu: Foi esse... 

M: Depois de lá, eu saí.  

Eu: Você saiu? 

M: Estava trabalhando lá até quando aconteceu a guerra e eu fugi. 

Eu: Mas você não falou que foi mandada embora? 

M: Eles me mandaram embora. Fui em outro lugar para poder fazer outro programa, outra 

coisa. Estava trabalhando até que eu vim. 

Eu: E era um programa parecido? Também era do governo? 

M: Isso. 

Eu: Existe algum coletivo de mulheres congolesas aqui no Rio? 

M: Não. 

Eu: Ou só aqueles dos homens, amigos do congo... De mulheres não tem não? 
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M: Não, não tem.  

Eu: O que você diria sobre denunciar a situação para conseguir visibilidade da situação das 

congolesas? 

M: Muito bom. Tem que denunciar. Eu acho que para poder conseguir, para poder, eu sei que 

não é fácil. A gente não pode  falar que a gente vai erradicar. Não é fácil porque esses homens 

que fazem isso com as mulheres, eles não vão baixar a mão, não vão deixar. Eles não vão 

fazer os presentes. As pessoas tem que batalhar, tem que fazer tudo, tem que se juntar para 

poder conseguir, para poder conseguir mudar as coisas. 

Eu: Queria perguntar duas coisas que faltaram. Qual a sua data de nascimento que eu não 

cheguei a anotar. 

M: Não.  

Eu: Eu precisava da data para poder botar lá nas fichas. 

M: Não, não precisa não. É só falar que ela é maior de idade. Eu não gosto de dar. Desculpa.    

(encontrei a idade de M. em entrevistas que ela fez para jornais.) 

Entrevistada 5 

Nome: I. 

Idade: 29 anos 

Estado civil: Casada 

Data de chegada: 11/10/2015 

Local de Origem: Fizi (Kivu do Norte) 

Trajeto percorrido: Fizi (Kivu do Norte) – Burundi – Rio de Janeiro 

Acompanhantes: 1 filho, estava gestante e veio com uma outra congolesa que encontrou no 

Burundi. 

Filhos: 1 menino (Samuel) – 2 anos e 1 menina (Ana) – 8 meses (nascida no Brasil) 

Trabalho na RDC: Não informou 

Trabalho do marido na RDC: Soldado da FARDC 

Local de moradia no Rio de Janeiro: Gramacho 

 

Outras informações: 

Marido ficou no Burundi e agora está na Angola 

Religião: Igreja Batista  
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Entrevista 1 (única) 

Contexto da entrevista 

Comecei com uma conversa informal e depois pedi para fazer a entrevista. Ela quis que a 

entrevista fosse feita na área de espera. A entrevista foi bem confusa com inúmeras 

interrupções em decorrência da localização, adultos e normalmente, crianças interrompiam e 

ela, também, se preocupava onde seu filho mais novo se encontrava. Ela precisou uma vez se 

levantar para pegar o dinheiro pago pela Cáritas para ajudar com o transporte e ganhou um 

bolo e bebida devido a comemoração da assistente social Aline, esperei ela acabar de comer 

para dar prosseguimento a entrevista. Também, chegou a levantar para trocar a fralda de seu 

filho.  Ela me disse na entrevista que esquecia muita coisa e tinha dificuldade de manter uma 

conversa linear por causa de um acidente que sofreu. 

Entrevista 

Ela morava com o marido e seu filho em Fizi no Kivu do Norte. Um grupo Mai Mai invadiu a 

cidade e começou a bater nas pessoas. Ela estava cozinhando o jantar em torno de 20h quando 

seu marido entrou em casa dizendo “vamos! Vamos!” ela deixou até o fogão ligado, pegou o 

que dava e já havia uma mala pronta, principalmente com coisas de seu filho, para caso isso 

acontecesse e fugiu sem levar documentos. Ela e sua família entraram na mata com outras 

pessoas. Não havia água nem comida, foram andando dentro da mata e na mesma noite 

encontram um carro aberto atrás, onde entraram com outras pessoas. Pergunto se tiveram que 

pagar, ela diz que não, que foi por solidariedade. Demoraram dois dias de carro para chegar 

no Burundi. Paravam em algumas cidades as quais lhes davam comida. Ela diz que “Deus 

ajudou”. Dentro do Burundi a situação estava ruim, então fugiram várias vezes, passaram por 

muitas províncias. Ela não sabe dizer o nome das províncias. Quando eu perguntei se eles 

chegaram a ver algum grupo rebelde, se era por isso que eles fugiram. Ela disse que não, mas 

que ao chegar nas cidades falavam que ali era perigoso que havia grupos rebeldes e então 

fugiam. Perguntei onde eles ficavam, se era em campos de refugiados ela me disse que não, 

perguntei se ficava na casa de pessoas no Burundi, ela me disse que algumas vezes sim e em 

outras só colocava um mosquiteiro, fazendo tipo uma tenda para eles ficarem. O marido lhe 

disse que não havia condições deles continuarem lá, então decidiu mandar ela e o filho para o 

Brasil e ficar, pois não havia dinheiro para todos virem. Perguntei como ela fez para vir, se 

tirou visto e como escolheu o Brasil. Ela disse que foi em um lugar, que pela descrição inicial 

parecia um campo de refugiados, mas ela me disse que não era, disse que havia uma 
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organização nesse local que no mesmo dia lhe deram “os documentos”, não ficou muito claro 

o que era, e no dia seguinte já vinha para o Brasil. Disse que veio para o Brasil porque era o 

lugar mais fácil de vir, podiam vir com documentos falsos que não havia problema. Quando 

perguntei se lhe deram visto ela disse que não e riu. “Visto? lá não dá para pegar essas coisas 

não.” O marido depois foi para a Angola o qual é seu país de origem, chegou a vir para o 

Brasil encontrá-la, porém como não tinha emprego aqui, voltou para a Angola.  

Ela me diz que não vê seu pai desde 1997, que ela sabe que ele está bem porque lhe disseram, 

mas nunca mais o viu ou falou com ele por telefone ou carta. Ela conta que se perdeu dele 

durante a guerra que houve lá nesse período. Na hora da fuga, a mãe dela ficou com ela e com 

a irmã de 2 anos e o pai ficou com o irmão e a outra irmã, eles se perderam no caminho. Ela 

diz que a irmã de 2 anos ainda não andava apesar da idade, que ela e a irmã tiveram que se 

esconder debaixo da cama durante a guerra e depois a irmã dela saiu e andou pela primeira 

vez. Depois de muitos anos que ela encontrou novamente o irmão quando ele já era grande e 

foi até elas. Ele lhes disse que o seu pai estava bem. Outras pessoas também lhe diziam isso. 

A sua irmã, também, depois foi as encontrar.  

O seu pai é congolês, mas sua mãe é angolana, eles se conheceram numa cidade na fronteira. 

Ela e sua família moraram em muitas cidades fugindo de guerras, ela cita as que ela lembra, 

porém não sabe me dizer a ordem e nem qual nasceu, disse que para saber em qual ela nasceu 

teria que perguntar para sua mãe. Ela cita os seguintes locais: Bas-Congo, Kbanza Ngungu, 

Boma, Muanda e  Makadi. Ela diz que não conheceu seus avós. 

Ela desde do inicio da nossa conversa diz que esquece muita coisa devido a um acidente que 

ela sofreu. O acidente ocorreu em 2009 quando era casada com o primeiro marido. Eles 

estavam indo para uma festa com mais duas pessoas à noite quando o carro bateu, virou, ela 

não sabe dizer ao certo o que aconteceu. Ela foi a única sobrevivente e ficou um tempo sem 

memória. Ela diz que por conta disso tem dificuldade de estudar que não consegue guardar as 

coisas que se fica muito tempo lendo e estudando fica com dor de cabeça. Ela ficou 7 meses 

sem lembrar de nada e foi atendida no hospital Nganga que fica no cemitério de Kitambo em 

Kinshasa.  

Ela conheceu o marido atual quando estava em Kinshasa. Este é natural da Angola e tinha ido 

à RDC estudar engenharia de computação, porém com as guerras ele foi recrutado para servir 

ao exército do país (FARDC). Ele, além de não poder prosseguir nos estudos, não tinha como 

voltar para a terra dele. 
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Comentei com I. que ela fala bem português, ela me disse que é porque ela vive perto de 

brasileiras e costuma conversar com elas. I. alegou que se ela ficasse, somente, falando com 

as congolesas não saberia muito bem se comunicar em português. 

Entrevistada 6 

Nome: Y. 

Idade: 30 anos 

Estado civil: Casada 

Data de chegada: em torno de setembro de 2015 

Local de Origem: Beni 

Trajeto percorrido: Beni- Lubero – Uganda – Rio de Janeiro 

Acompanhantes: dois filhos  

Filhos: 4 (9 anos , 6 anos, 4 anos e 4 meses (nasceu no Brasil)) 

Trabalho na RDC: Dona de casa (depois de casada), antes era comerciante 

Trabalho do marido na RDC: Professor e comerciante 

Local de moradia no Rio de Janeiro: Gramacho 

 

Outras informações: 

Encontrou o marido com um dos filhos quando chegou ao Brasil. Seu pedido de refúgio é 

separado do marido por esta razão. 

Trabalho no Brasil: Dona de casa, mas gostaria de trabalhar. 

Marido trabalha 

Observação: Y. é “concunhada” de C., ela é casada com o irmão mais velho do marido de C.. 

 

Entrevista 1 (única) 

 

(Não permitiu gravar entrevista) 

 

Logo antes de começar a entrevista, ela me pergunta se eu sou advogada. Parece ter alguma 

desconfiança quanto a sala na qual estou conversando com ela. 

A história que Y. conta é confusa e sem muitos detalhes. Quando pergunto o que aconteceu 

em Beni para ela ter fugido de lá, ela me diz que não gosta de falar do que lhe aconteceu lá 

que lhe faz muito mal. Y. me conta que o grupo AFDL invadiram a cidade teve muita 

violência, e isso ocorreu quando ela estava junto do seu marido, não fica claro se eles 

sofreram violência naquele momento nem que tipo de violência ocorreu. Ela diz que na fuga 

se perdeu do seu marido que ficou estava com um dos seus filhos. Y. afirma que está com 4 

filhos aqui, que veio com 3 e um nasceu no Brasil, mas que tinha um outro, acredito que seja 

esse que ficou com o pai, não fica claro se esse filho está no Brasil, se ficou no Congo ou se 

ocorreu alguma coisa no caminho.  
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Ela estava com o pai e os filhos no mato fugindo da cidade quando o grupo rebelde foi, 

também, para lá. Ela conta que quando os grupos armados invadem uma cidade, eles, 

também, entram no mato para buscar comida e outros recursos. Quando os rebeldes a 

encontraram com o seu pai no mato, eles a estupraram e mataram seu pai a facadas. Ela não 

conta o que aconteceu com suas filhas nesse momento, tampouco, diz se elas presenciaram o 

ocorrido. Ela fica bem abalada no momento desses relatos. Ela diz que ficou “louca” quando 

tudo isso aconteceu, que esteve fora de si e ficou muito mal. Ela não sabe dizer direito o que 

ocorreu nesse período. 

É muito difícil nesse momento dar prosseguimento a entrevista, porque ela diz que não quer 

falar do assunto e claramente não está bem. Eu preciso voltar as perguntas sobre o caminho, o 

que faço num momento posterior (colocarei aqui em ordem cronológica dos fatos), mas 

claramente é difícil para ela falar, é como ela revivesse esses momentos de muita dor.  

Ela foi de carro até Uganda, não sabe me dizer como foi a viagem, como pegou esse carro, o 

que exatamente aconteceu. Ela diz que por causa do estado dela, ela não conseguia nem 

comer, ficando muitas vezes sem se alimentar. Quando Y. chegou em Uganda ficou em uma 

Igreja. Pergunto se é protestante ou católica, ela me diz que é a Igreja mensageira. Não sei se 

ela achou que eu estava perguntando sobre qual a era a religião dela ou a igreja na qual ela se 

instalou em Uganda. Pergunto se a ajudaram na igreja, ela diz que sim. Pergunto se a 

ajudaram a vir para o Brasil, ela disse que ela que pagou que ela tinha dinheiro. Pergunto se a 

orientaram lá para vir para o Brasil, se ela sabia que estava vindo para o Brasil. Ela me disse 

que a ajudaram a vir pro Brasil, mas que não sabia para onde estava indo.   

Quando chegou ao Brasil ficou na casa de uma congolesa, também, da Igreja Mensageira.  Ela 

não dá muitos detalhes, também. 

Pergunto se aqui é muito diferente a vida dela aqui da sua vida no Congo. Ela me diz que sua 

vida na RDC era muito melhor, ela tinha uma casa, não precisava pagar aluguel como aqui, 

não tinha dificuldades como tem aqui. Ela tinha uma boa vida no congo até a invasão dos 

rebeldes. Ela perdeu tudo, deixou tudo para trás.  

Pergunto se ela acha que educar os filhos aqui no Brasil é mais difícil que na RDC, ela diz 

que sim que a cultura é muito diferente, que é muito diferente a educação, também, porém que 

ela tenta manter a educação do país de origem e cita Deus, dizendo que ele ajuda e orienta.  
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Fala que aqui as crianças ficam mais em casa, não brincam tão livre na rua como no Congo. 

Ela conta episódio em que seu filho mais velho foi atropelado por uma moto perto da praça 

onde tinha ido brincar, que fica próximo de sua casa, também. 

Quando eu tento perguntar se a relação dela com o marido aqui é diferente do que era na 

RDC, ela não compreende minha pergunta, assim como é difícil realizar essa pergunta, faz 

uma “cara feia” e eu tento ser menos evasiva fazendo uma pergunta mais geral que não é 

muito bem compreendida. 

Pergunto onde ela mora no RJ, ela me diz Gramacho, eu pergunto se ela mora perto de 

congolesas ou brasileiras. Ela me diz que mora perto de brasileiras. Comento que tem muitos 

congoleses em Gramacho, ela diz é claro. “Quando chegamos aqui o governo brasileiro não 

nos ajuda em nada, eles não tem nenhum lugar para nos oferecer para morar, então nos dizem 

que tem muitos congoleses em Gramacho, todo mundo vai para lá, porque aí um congolês 

ajuda o outro, oferece a sua casa para dormir.” Ela diz que eles se ajudam que não vão deixar, 

nenhum congolês dormir na rua. Eles se ajudam muito pela fala de Y.. 

Em um momento pergunto se a violência que ela sofreu e presenciou trouxe trauma para ela, 

se aquilo lhe afeta. Ela diz que sim. 

Em um momento na entrevista, logo no começo, quando pergunto sobre a fuga, ela olha para 

mim e pergunta, “você já viu a guerra?”. 

Em alguns momentos ela levantou a voz para contar a sua história, parecia ser de emoção e 

revolta com o momento. A primeira vez que ocorreu foi quando falou do estupro e do 

assassinato violento do seu pai. Em seguida, quando falava sobre o mesmo tópico, contando 

sobre guerra, ocorreu, novamente, essa alteração no tom da voz. E a última vez aconteceu  

quando comentei que havia muitos congoleses em Gramacho, ela me disse: “claro,...” e 

começou a falar com indignação sobre a falta de assistência oferecida aos refugiados. 

Y. saiu com uma expressão meio zangada, indignada da sala. Eu de fato tive muita 

dificuldade de conduzir essa entrevista e no final não sabia como obter informações sem 

causar danos emocionais e sem fazê-la pensar que estou explorando o seu sofrimento. 
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Entrevistada 7 

 

Nome: J. 

Idade: 38 anos 

Estado civil: Casada 

Data de chegada: Dezembro de 2014 

Local de Origem:  Kiwadja (Kivu do Norte) 

Trajeto percorrido: Kiwadja (Kivu do Norte) - ? - Quênia - Rio de Janeiro 

Acompanhantes: 4 Colegas de trabalho 

Filhos: 3 adultos (2 meninos e 1 menina) 

Trabalho na RDC: Ambulante  

Trabalho do marido na RDC: Motorista 

Local de moradia no Rio de Janeiro: Gramacho 

 

Entrevista 1 (única)  

Eu: Eu queria te perguntar, que você me contasse o que aconteceu no Congo para você sair e 

como você veio do Congo até aqui, por onde você passou, o que aconteceu durante esse 

caminho. 

J: Aconteceu a guerra, eu andei no congo, mas só na cidade de Kinshasa, a minha mãe estava 

em Kinshasa com (....) me levou lá. Quando eu cheguei lá, uma cidade bem perigosa. Não 

ficava bom não, fica muitas guerras, muitos problemas. Naquele tempo se chegar os 

problemas nossos, tem que fugir nas vilas, as vilas que estão próximas da mata, daquela 

cidade não está bom, tem que fugir lá no Masisi ou no Bukavu ou na Goma, Beru(?), essas 

cidades estavam próximas das vilas em que nós estávamos.  Essas cidades estavam próximas, 

ai dentro da guerra, nós temos que fugir aqui, se fugir aqui, ai uma semana, duas semanas 

depois, ai se ficar calma, ai depois vamos voltar. Agora essa guerra (...), fugir, está muito 

perigoso, (...) foi atacado dos rebeldes do FDLR, nossos militares da FARDC foram atacados 

pelos rebeldes FDLR. Esses rebeldes, também, foram com os rebeldes do Mai Mai, os Mai 

Mai, também ficam lá. Essas guerras estão muito perigosas. Agora, a guerra me espantou lá 

na praça. Saí de manhã para vender na praça, agora chega lá na praça apareceu guerra no 

caminho, estava disperso do meu marido. Agora, meus filhos não estavam morando nessa 

cidade, eu mandei meus filhos para Kinshasa na minha mãe, para estudar. Aí na Kinshasa está 

muito calmo, tem também escola, eu preferi mandar meus filhos para Kinshasa para a minha 

mãe, a minha mãe ficava na Kinshasa, nessa cidade, eu estava morando sozinha com meu 

marido. Agora aconteceu a guerra, eu fugi, pedi ajuda aos militares, mostrando seus caminhos 

para fugir, depois de fugir, eu disperso do marido, não sei (...). 
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Eu: Não sei se eu entendi direito, primeiro você saiu para a praça para vender... 

J: para vender. 

Eu: você trabalhava como vendedora? 

J: vendedora 

Eu: de que exatamente? 

J: de arroz, açúcar, sal... 

Eu: Alimentos? 

J: Alimentos. 

Eu: E aí, seu marido, também, vendia com você? 

J: Não, meu marido não vendia comigo não. O marido tem os trabalhos dele, anda a fazer, ele 

é motorista. Leva aqueles carros grandes com as coisas.  

Eu: Entendi. Mas ele estava com você? 

J: Não estava com o meu marido não, eu já saí. A guerra, quando anda vindo na vila, nós não 

sabemos nada, só os rebeldes como eles falam, saem do trabalho dele anda a fazer, não 

avisam nada com a pessoa. Hoje, ninguém saí, não avisam nada, só sair 5h, 6h para ir vender, 

eu saí muito cedo. A guerra começou 8/9h. Eu já saí fora da casa, não sabia mesmo. Guerra 

quando anda vindo na banda, os militares anda com (...) à noite, você já está dormindo, não 

sabia nem uma informação, nada. 

Eu: você estava na praça vendendo, aí os militares falaram para vocês fugirem?  

J: sim. Os militares foram atacar os rebeldes e aprenderam dois rebeldes do FDLR, esses 

rebeldes mostraram o caminho aonde passa dele fico(?) e por isso os militares foram atacar 

aqueles rebeldes do FDLR. 

Eu: Eles iam atacar o FDLR e por isso eles falaram para vocês fugirem?  

J: Sim. 

Eu: Entendi.  Mas você chegou a ver os rebeldes? 
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J: Eu? 

Eu: É. 

J: Entrou no barco. 

Eu: Você estava na praça, como é que foi que aconteceu? Você fez como?  

J: Eu deixei tudo. Os documentos estavam em casa, não vim com o documento não. Tudo, 

deixei tudo. 

Eu: Roupa, também, não? 

J: As roupas todas, eu deixei. 

Eu: Ali da praça, você foi como para o barco? Foi andando? 

J: Fui andando à pé, andou muito à pé, ai no caminho, muitas pessoas mortas, andando 

mesmo assim, eu vi mesmo muito mal, não vi só pessoas mortas, vi mesmo violência, muita 

coisa no caminho, vi muitas coisas mesmo mal.  

Eu: Essas violências que você viu era praticada pelos rebeldes ou pelos militares? 

J: Os militares, os rebeldes, todos. 

Eu: Então na hora que você saiu da praça, você viu a guerra acontecendo, foi isso? 

J: Acontecendo. 

Eu: E você viu alguém conhecido sofrendo violência? 

J: Eu estava no barco, estavam 5 pessoas que eu conheço no barco. Aquelas pessoas, eu 

conheço, outras pessoas, nós encontramos lá no barco.  

Eu: Eles eram seus vizinhos? Trabalhavam com você na praça? Conhecia da onde? 

J: Trabalhavam na praça. 

Eu: Então, você estava trabalhando na praça e todo mundo fugiu junto até o barco, andaram a 

pé? 

J: Sim. 
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Eu: Quanto tempo mais ou menos andaram à pé? 

J: À pé andamos duas semanas. 

Eu: Duas semanas à pé? 

J: Duas semanas.  

Eu: Duas semanas até o barco? 

J: Até onde fica o barco. Peguei o barco no Quênia. 

Eu: Você passou por outro país até chegar ao Quênia?  

J: Entrou dentro do carro, eu estava a fugir assim, estava no hospital, desmaiou me levou para 

o hospital, aquelas pessoas da ONG estavam me ajudando com as comidas, com a 

alimentação, a roupa. Aquelas pessoas da ONG me falaram para ir ao Quênia, na Quênia (...) 

barco. Não sabia, também, como chegar aqui no Brasil. Não sabia não. Quando chegou aqui 

no Rio, o motorista do barco falou para mim, você tem que descer tudo para pedir refúgio 

no... 

Eu: Você veio de barco, você não veio de avião?  

J: no barco. 

Eu: Você pode me contar de novo? Eu acho que eu não entendi, fiquei um pouco perdida. 

Você estava na praça, você foi andando e o que aconteceu para você parar no hospital? 

J: Desmaiou. Dormindo. Fome, (...), estava, também, grávida, e não sabia. Quando cheguei 

aqui no Brasil, depois de duas semanas, gravidez saiu. 

Eu: Você perdeu o neném?  

J: Perdi o bebê, (...) três meses.  

Eu: Aqui no Brasil?  

J: Aqui, perdi o bebê aqui. 

Eu: Você estava andando em direção aonde quando você saiu da sua cidade? 

J: andou em direção, andou  (...) ao Quênia. 



 

 
161 

Eu: Você saiu do Kivu do Norte da sua cidade para ir para o Quênia mesmo?  

J: Para ir, não sabia, também, fomos parar no Quênia. Aquelas pessoas da ONG me ajudaram, 

eu estava no hospital, agora me ajudou, deram comida, roupa. Quando eu fiquei bem, as 

pessoas da ONG falou com o moço para ir ao Quênia. Lá no Quênia, o moço (...), o barco 

dele. Não sabia, também, que eu viria para o Brasil.  

Eu: Sim, mas quando você saiu do Kivu do Norte, você fugiu e foi andando? 

J: Sim 

Eu: Mas para onde você queria ir? 

J: Não sabia lugar certo não.  

Eu: Estava só andando? 

J: Estava só andando. 

Eu: Estava só andando você e as pessoas que... 

J: Eu sabia que (...) barco no Quênia. 

Eu: Você sabia quantas pessoas? 

J: No barco? 

Eu: Não, andando? 

J: Andando? Estava muita gente. Não vai contar gente não.  

Eu: Não, estava com as pessoas que trabalhavam na praça com você? 

J: Estava com 5 pessoas, dois homens, duas mulheres, comigo são 5. 

Eu: E como é que foi essa caminhada? Você desmaiou porque você estava com fome, estava 

grávida...? 

J: Fome, eu estava grávida e, também, não sabia. Fome, a roupa não tem, não estava tomando 

banho, não tem água de tomar banho, água de beber. Tudo acontecendo no caminho, muito 

ruim.  

(silencio, não sei se ela chora) 
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Eu: E durante esse caminho andando, quais foram as maiores dificuldades de tudo isso? Foi a 

fome ou foi outra coisa? 

J: Foi a fome, não ter roupa para trocar, não tem roupa, não tem nada, dinheiro só eu estava, 

coloquei aqui um pouquinho de dinheiro. (...) barco, se você quer entrar tem que dar ao 

motorista um pouco de dinheiro. Estava sair para vender, estava com um pouco de dinheiro. 

Depois dei ao motorista para entrar no barco. 

Eu: Mas antes de entrar no barco, quando você estava andando, você estava andando, você 

conseguiu comer em algum momento durante essas semanas? 

J: Tinha só as bolachas, aquelas comidas, só as pessoas da ONG me deu, quando eu cheguei 

lá. 

Eu: Mas antes você só comeu biscoito... bolacha? 

 

J: Sim, biscoito/bolacha só, não tinha comida não. 

Eu: Fruta? Você não foi pela floresta?  

J: Fruta tem. (?) 

Eu: O caminho que você fez não passava por floresta? 

J: O caminho que fizemos estava passando dentro de uma floresta. Agora você ia conseguir ir 

mesmo ir lá parar para pegar fruta?  

Eu: Não. 

J: Não consegue não. Aí estavam os mortos, você está pisando nos mortos assim na terra, não 

dá mesmo, não vai conseguir mesmo fazer nada. Mesmo se você ver banana não dá para ir  

pegar, não vai conseguir não, porque os militares estão lutando mesmo lá, um tiro, não dá 

mesmo para entrar, se você entrou, se você viu um tiro, também, vai morrer, tem que ir 

passando (...) 

Eu: Então, nesse caminho tinha tiro, também? 

J: Tinha tiro, os rebeldes estavam atirando, os militares, também, estavam, estava tudo.  
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Eu: Você via corpos pelo caminho, é isso? 

J: Sim, muitos corpos. 

Eu: Até a hora que você desmaiou? 

J: Eu desmaiei, me levaram ao hospital. Quando me levou no hospital, depois quando me deu 

tratamento, me deu medicamento, (...), tudo isso lá no Quênia.  

Eu: Você estava no Quênia? 

J: Sim, no Quênia.  

Eu: Você não sabe como é que você foi parar no Quênia?  

J: Fui parar lá no Quênia, onde peguei barco. 

Eu: Mas você foi parar no Quênia andando ou você desmaiou foi parar lá, te lavaram para lá? 

J: Quando desmaiei, me levaram no hospital, não sabia, também, aquele nome do hospital 

não.  

Eu: Mas sabia em que cidade era? Em que país era? 

J: Não. 

Eu: Você não sabe em que país você estava, onde fica esse hospital? 

J: O hospital é no Quênia.  

J: Lá dentro do barco, tem, também, as pessoas, os médicos, estava lá mesmo dentro, mas eu 

não conheço. Ele sabe, ele estudou, os médicos na escola. Estava vendo as pessoas, “ah, você 

está doente”. Aquelas pessoas da ONG deu medicamento, tudo, (...), dipirona. Se a pessoa 

está com febre, vai pegar lá dentro do barco. Agora, não sei se aqueles medicamentos que me 

deram lá no barco (...) com essa gravidez, quando chegou aqui depois de 10(?) semanas a 

gravidez saiu. 

Eu: Você acordou no barco?  

J: Não, acordei no hospital. Depois... 

Eu: Esse hospital era no Quênia?  
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J: Depois do hospital me levou lá, onde ficam os barcos, é outro sítio. Onde fica o hospital, 

também, é outro sítio. Acordei no hospital, depois me levou, onde fica os barcos, a gente tem 

que entrar para fugir mesmo lá, para sair da África, para ir a outro país.  

Eu: Entendi. E como você foi do hospital até o barco? De carro?  

J: De carro. No carro dos militares. Os militares estavam protegendo as pessoas que estão 

boas, que não morreram, mas as pessoas que estão morrendo estão deixando, estão deixando 

no caminho, você não está morto, tem que segurar você para entrar no carro dos militares (...) 

Eu: Os militares do Quênia? 

J: Do Congo.  

Eu: Do congo?  

J: Sim.  

Eu: Então, este hospital era no Congo?  

J: Sim. 

Eu: Estes militares te levaram até o Quênia? 

J: Sim. 

Eu: Entendi. Qual ONG ajudou você? 

J: ONG é um grupo de pessoas que ajudam (...) 

Eu: Eu sei, mas qual é o nome? 

J: O nome? 

Eu: É. 

J: ONG é um grupo de pessoas de mulheres, de homens, tipo aqui no Cáritas... 

Eu: É uma ONG. Mas, cada uma tem um nome, Cáritas... Qual o nome dessa ONG? Você 

sabe? ONU?  

J: Não sei. Sabe que aquele ONG, as pessoas que ajudam  as pessoas escapar da guerra. 

Ajuda a gente. Dá comida, roupa, (...), ajuda muito(?). 
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Eu: E como é que você entrou lá no barco? Foram os militares que levaram vocês até lá?  

J: Sim. 

Eu: Tiveram que pagar para entrarem no barco?  

J: Para entrar e para sair fora do Congo.  

Eu: Mas tiveram que pagar? 

J: Pagamos, mas não pagamos muito dinheiro não. Isso porque motorista tem que beber, 

também, no caso refrigerante, não dá.  

Eu: O barco era tipo grandão ou....? 

J: Grandão, tinha muita gente.. 

Eu: Tipo navio?  

J: Sim, grandão. 

Eu: Era um barco de pessoas ou um barco de cargas que levava...?  

J: Era um barco das pessoas mesmo, tinha muita gente lá dentro.  Tinha cozinha lá dentro, 

banheiro, nós, também, tomamos banho dentro, cozinha dentro.  

Eu: Mas era um barco de passeio ou ele estava trazendo mercadorias para o Brasil? 

J: É barco grande mesmo, leva gente, levou um monte de gente lá dentro. 

Eu: E nesse barco, vocês ficaram como? Ficaram no quarto ou ficaram, não sei,...? Como 

vocês ficaram lá no barco? 

J: ficamos (...), lugar de dormir, eu não dormi sozinha, dormi com outros amigos da mulher, 

(não?) dormi bem.  

Eu: Mas era um quarto? Não? 

J: Era um lugar (...), tem que estender seu pano, aquelas pessoas da ONG me deram os panos 

para estender, só para conseguir dormir.  

Eu: E para comer, também, tinha comida? 
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J: Não tinha. (silêncio) As comidas que tinham lá era só feijão. 

Eu: Só feijão? 

J: Feijão, arroz, só, não tinha muitas comidas. 

Eu: Mas era um lugar bom pra ficar, o barco? O barco era bom, limpo? 

J: Lindo não. 

Eu: Limpo. 

J: Limpo? Nós que estávamos lá dentro que limpávamos. Mandaram a gente limpar, “moça, 

tem que limpar, tem que arrumar, tem que lavar banheiro, tem que lavar onde você tomou 

banho, (...), estávamos a fazer trabalho dentro do barco. 

Eu: Ah, vocês estavam trabalhando, vocês trabalhavam dentro do barco? 

J: Sim. 

Eu: E você teve alguma dificuldade dentro desse barco? 

J: Dificuldade? Só de dormir, dificuldade, também, da comida. Um mês dentro do barco, você 

come só feijão, feijão, feijão, todas as vezes, não tem nada a fazer. 

Eu: Você ficou um mês dentro do barco? 

J: Sim. 

Eu: E o lugar para dormir era ruim? 

J: O lugar para dormir era mesmo assim. T em que aguentar tudo. Não é a tua casa não, tem 

que aguentar todas as dificuldades que estava dentro.  

Eu: No seu percurso andando dentro do Congo e no barco,  você acha que teve alguma 

dificuldade ou algum problema maior por ser mulher, algum perigo maior?  

J: O perigo maior são as mulheres, é andar pegar as mulheres a força para dormir com eles. A 

mulher (...) tem que bater(?) mulher. Isso que estava dentro, mas eu como estava trabalhando, 

estava, também, grávida, não me mexeram não. Mulher tem que ficar com respeito com o 

homem, se você dá muito a boca, se não tem respeito com o homem, o homem tem que bater, 

tem que pegar mulher a força para dormir com mulher, passou muito muito mal mesmo.  
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Eu: Desculpa, se você falar alguma coisa, pode repetir que eu não entendi direito. Você falou 

que eles pegam, se você falar de determinada forma, se for alguma coisa assim, eu não 

entendi direito. Você pode repetir? 

J:  Eu falei que o homem anda a pegar as mulheres a força para dormir com elas, (...), se eu 

quero dormir com você, você está me pegando a força para dormir com você, isso passou 

dentro do barco. 

Eu: Aconteceu com muitas mulheres isso?  

J: Se acontecia isso com as mulheres.  

Eu: Além disso, você disse alguma coisa sobre não poder falar de determinada forma com o 

homem. 

J: Tem que falar da maneira, tem que falar com respeito. Se você faltar com respeito com 

homem, homem tem que pegar você a força para dormir com ele. 

Eu: O que seria falar com falta de respeito com o homem? 

J: Os homens lá do Congo gostam muito de bater em mulher, bate mesmo. Agora, você tem 

que ficar calma, não falar nada, (...) o que ele está falando, você não pode falar. Se você falou 

problema. Homem, também, bebe. Lá dentro, dava bebida, também. Não sei se pegar aquela 

bebida. Aquela bebida não é (...), é bebida forte, do saco. Aquela bebida chamada whisky. 

Aqueles homens estavam pegando whisky do pacote, estavam a beber lá dentro do barco. Se 

beber (...) pegar as mulheres a força para ir dormir. Passei (?) muito mal lá dentro mesmo. 

Eu: Eles batiam nas mulheres? 

J: Batiam nas mulheres, dormiam com as mulheres a força, (...) 

Eu: Chegaram a bater em você? 

J: Não me bateram não, eu tratava com respeito, andava a falar com respeito, não quero 

homem para vir pegar comigo.  

Eu: Entendi. Além da violência, você acha que tem alguma outra dificuldade a mais por se 

mulher? 

J: A dificuldade é só da violência. Dificuldade forte é só essa assim. 
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Eu: A questão da gravidez, por exemplo? 

J: A gravidez (...) lá dentro. 

Eu: Mais fraca? 

J: A gravidez só na rua, fora do que (Quênia?), são as pessoas da violência mesmo. Se você 

está grávida tem que violar você.  

Eu: Como assim?  

J: Lá no caminho, estamos andando, fugindo da guerra, mesmo se você está grávida, tem que 

violar você. 

Eu: As mulheres grávidas são sempre violadas? 

J: As mulheres grávidas são sempre violadas, (...), no caminho. 

Eu: Mais do que as que não estão grávidas?  

J: Sim. As mulheres não tem força de fugir se estão grávidas, não consegue andar, tem que ir 

parando no caminho. 

Eu: Ah, é por isso que elas são mais facilmente violadas porque são mais fracas? 

J: Sim. Mais fracas, não conseguem fugir. 

Eu: Por você está grávida, você acha que a única coisa que lhe aconteceu foi você ter 

desmaiado? 

J: Sim. 

Eu: Mas você não ficou mais fraca depois disso por causa da gravidez não? 

J: Sim. 

Eu: Durante o caminho a pé, você passou por algum animal, algum bicho que você tinha 

algum medo em relação aos animais?  

J: Não entendi. 

Eu: Na floresta? 
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J: Na floresta? Na floresta, você tem que seguir só os militares, estava mostrando a vocês o 

caminho, não pode entrar mais assim não, se você for assim, vai te dar tiro lá, tem que andar 

(...) com os militares, os militares estão andando atrás de você, a frente, tem que ir, tem que ir, 

até onde estava o carro dos militares, para subir no carro dos militares. Os rebeldes estão 

atacando, os militares, também, estão atacando. É tudo assim, quem vai morrer, morrer, quem 

vai ficar, fica. 

Eu: Quando você saiu da praça, então, os militares guiaram, foram na sua frente, e vocês 

foram atrás deles...? 

J: Atrás dos militares.  

Eu: Entendi. 

J: Como os nossos militares da RDC que foi atacando os rebeldes, aqueles militares tem que 

nos proteger. 

Eu: Eles iam protegendo e atacando ao mesmo tempo?  

J: Sim. Estava cheio de militares, outros militares estavam protegendo os nossos, outros 

militares estavam atacando os rebeldes. Estava cheio de militar.  

Eu: E os militares estavam só protegendo? Não estavam na frente atirando nos outros, não? 

J: Sim, sim. Não, não. 

Eu: Mas além dos militares, animais? Você não tem nenhum problema com animais? 

J: Não. 

Eu: Você já está acostumada com os animais? 

J: Não. 

Eu: Quando você chegou aqui no Brasil, você chegou aonde?  

J: Eu cheguei, quando eu cheguei eu estava no Jardim Catarina.  

Eu: Mas jardim Catarina já é aqui dentro do Rio, já é em São Gonçalo. 

J: Sim. 
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Eu: Mas o barco? 

J: O barco parou no Rio. 

Eu: No Rio de Janeiro mesmo? 

J: No Rio de Janeiro mesmo. Agora, não sabia mais não. Lá fora do barco encontramos nosso 

conterrâneo do Congo, nos levaram, só 5 pessoas, levou na casa dele no Jardim Catarina. 

Agora de lá para tomar banho, para ficar lá. Depois de lá, nos levou aqui na Cáritas para pedir 

refúgio. 

Eu: E ele estava esperando vocês lá ou foi coincidência? 

J: Não, ele nos ajudou, na casa dele, ele nos levou para uma casa grande, ficou lá, nos deu 

comida, roupa, também. A mulher dele é brasileira, também, deu nossas roupas, comida. 

Depois de dois meses, nós viemos aqui na Cáritas. 

Eu: Só depois de dois meses, você veio aqui?  

J: Sim. 

Eu: Mas, você encontrou ele lá no porto? 

J: Lá no porto no Rio. 

Eu: Mas ele estava esperando vocês? 

J: Não... 

Eu: Foi sem querer? 

J: Não estava esperando não. Só, ele não sei o que anda a fazer lá, não sei não. 

Eu: Ai, sem querer vocês se encontram lá? 

J: Isso, nos encontramos ele lá. Agora, não sei falar, ele, também, vinha falando Lingala, 

conterrâneo, não tem família, não tem ninguém aqui, eu conheci ele, ele ajudou nós.  

Eu: Essas 5 pessoas eram você e seus colegas...? 

J: Os colegas todos, davam 10 pessoas. 

Eu: Aqueles que você já conhecia da praça?  
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J: Sim.  

Eu: Aí foram vocês 5 para a casa dele? 

J: Sim, para casa dele no jardim Catarina.  

Eu: Ficaram lá muito tempo?  

J: No Jardim Catarina ficou lá 2 meses, depois vim pedir aqui refúgio. 

Eu: Depois você foi morar aonde? 

J: Eu, agora? 

Eu: É. 

J: Agora, estou morando em Duque de Caxias. Mudou, lugar muito longe, tem que gastar 

muito dinheiro para chegar aqui. 

Eu: Vindo do Jardim Catarina? 

J: De Jardim Catarina até aqui é muito longe. Tem que ônibus salta na central, na central você 

pega mais o trem para chegar até aqui, gasta muito dinheiro.  

Eu: Aonde em Duque de Caxias, Gramacho?  

J: Em Gramacho. 

Eu: Quando você chegou aqui você pediu refúgio e ai você foi logo morar em Gramacho ou 

você ainda morou em outro lugar? 

J: Não, morei só no Jardim Catarina, e, depois, fui para Gramacho só.  

Eu: E você está trabalhando?  

J: Estava trabalhando nas Olímpiadas, Paralimpíadas, também, agora, não tenho trabalho não. 

Eu: E a Cáritas ajuda você de alguma forma?  

J: A Cáritas me ajudou três meses, quando cheguei aqui, mas hoje estou procurando emprego 

e está difícil para caramba, não tem emprego não, emprego está difícil.  

Eu: Ajudou 3 meses e depois como você sobrevive? Do bolsa família?  
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J: Me deu bolsa família, me pagou 3 meses, depois começou trabalhar como sabe fazer faxina, 

trabalhou na casa da família, as faxinas no Leblon, depois do Leblon, fui fazer mais faxina no 

Cantagalo, saí do Cantagalo trabalhou nos jogos olímpicos. Agora, parou, não tenho trabalho 

não, estou procurando.  

Eu: Nem faxina? 

J: Sim, mas faxina vou fazer, é trabalho para me ajudar, não tem trabalho. 

Eu: Mas faxina, agora, você não está fazendo?  

J: Não estou fazendo não, não tem lugar para fazer. 

Eu: Não tem lugar para fazer? 

J: Sim. Mas se aparecer vou fazer.  

Eu: E aqui no Brasil, qual foram as maiores dificuldades que você teve? 

J: A dificuldade só, daqui..., é só trabalho, só trabalho, é muito difícil. Agora a gente tem que 

trabalhar para conseguir pagar casa, pagar luz, também. Pago luz, paga casa 430 reais, paga 

luz 60 reais. Agora, tem que trabalhar para conseguir isso, se não tem trabalho como é que 

fica. Tem que comer, também, comida. Aqui, também na Cáritas não anda mais dando Bolsa 

Família não. Anda dá mais não. Trabalho é difícil. Eu não escolho trabalho não, faço tudo. Ou 

família da casa ou faxina ou limpeza, tudo vou fazer se aparecer. Agora no momento não tem 

não.  

Eu: Entendi. Você tem noticias dos seus filhos? 

J: Filhos? 

Eu: Você tem notícia deles? 

J: Notícia tive só agora. Só agora mesmo depois de 2 anos.  

Eu: Eles estão bem lá no Congo? 

J: Sim. 

Eu: O seu marido, você nunca mais teve notícias dele?  

J: O que do Marido?  
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Eu: É. 

J: Do marido, não tenho notícia não. Não tenho notícia dele não.  

Eu: Você sente que aqui, você teve alguma melhora ou piora em relação a ser mulher, ter mais 

liberdade, ou não?  

J: (...) daqui está muito bom. 

Eu: O que eu quero saber é a diferença na sua vida no Congo e aqui como mulher? Entendeu? 

J: Entendi. 

Eu: Se alguma coisa mudou em relação a isso? 

J: A relação daqui está muito bom.  

Eu: Mas o que que mudou exatamente? 

J: Exatamente? A mulher daqui, ela não pode dar você dinheiro não, pode não dar você 

comida não, mas o carinho, se tiver precisando tem que falar com você, eu fiz ano hoje, tem 

que ir na casa dele, fez bolo, muito carinho. Está muito bom. 

Eu: Mas você acha que aqui você tem mais liberdade do que lá?  

J: Liberdade, também, está muito bom.  

Eu: Em relação... 

J: Em relação, também, está muito bom. Eu saí da minha casa, 13h, 4h, tem uma estação de 

trem pode ir bem que não tem problema, que está acontecendo na minha casa. Eu fico 

sozinha, durmo, também, bem na minha casa, não tem problema. Está muito bom. 

Eu: Mas assim, em relação a liberdade de ser mulher, segurança, liberdade, por exemplo, 

quando você morava com o seu marido, você tinha mais restrições que agora, que você está 

aqui no Brasil? Não sei, é uma pergunta.  

J: Do meu marido?  

Eu: É, essas restrições de fazer coisas ou você tinha liberdade lá para fazer o que você 

quisesse?  
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J: Os maridos daqui e do Congo são muito diferentes. Nossos maridos do Congo batem em 

mulher, bate mesmo de verdade, o governo não fala nada, você não pode falar, não tem 

mesmo oportunidade da mulher. Lá no Congo, não tem não. É muito diferente daqui.  Agora, 

meu marido não quero, também, saber notícia dele. Estava duas mulheres, eu era a primeira, 

tem, também, a segunda. Outro dia ele dorme na minha casa, outro dia ele dorme naquela 

mulher. Agora, eu estava só pensando muito nos meus filhos. Marido, eu não quero mesmo 

saber dele não. 

Eu: É comum os homens terem mais de uma mulher lá no Congo? 

J: Sim. Tem mais. A vossa mulher não pode falar nada. Não pode falar com ele, também, 

nada.  

Eu: Você achava ruim ele ter outra mulher?  

J: Sim.  

Eu: Além disso, você tinha algum problema em casa de violência?  

J: Com? 

Eu: Com o seu marido. 

J: Eu não dá na conta dele não.  (...) Mas se ele quer dormir comigo, tem que dormir comigo 

(...) tem que dar dinheiro na minha família, dar dinheiro ao meu pai. Lá no Congo, nosso 

casamento, o marido tem que dar dinheiro para a família, tem que dar dinheiro a seu pai. Deu 

dinheiro, deu tudo, deu tudo dele a meu pai. Agora, se ele quer arranjar outra mulher, pode. 

Você, primeira mulher, não pode falar nada.  

Eu: Entendi. E quais são as diferenças entre a mulher congolesa e a mulher no Brasil? 

J: A mulher congolesa... 

Eu: A mulher no Congo e a mulher no Brasil.  

J: A mulher é muito diferente, porque eu vi mesmo a mulher daqui se tem com o marido dela, 

vai ficar mesmo com o marido, não quer mesmo que o marido vá arranjar outra mulher fora 

não. Não sei, se anda arranjar, não sei não. O marido respeita a mulher, o marido fica só com 

a mulher. Mas nossos maridos do Congo não, o marido do Congo vai arranjar você, vai 

arranjar mesmo 2, 3, 4. Você mulher não pode falar nada. A diferença é só assim.  
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Eu: Qual é a sua religião? Você pode falar? 

J: Católica mesmo.  

Eu: E mesmo os católicos tem mais de uma esposa?  

J: Sim, mesmo. A Igreja não vai falar nada, a Igreja vai falar o que? Nada. Nada. A diferença 

é só assim.  

Eu: Achei que fosse de outra religião.  

J: A mulher se você quer falar, homem tem que bater em você, porque você não queria 

homem para bater em você, tem que deixar ele ir na vida dele. Você não pode falar nada. As 

diferenças são essas.  

Eu: E aqui, você pode falar?  

J: Aqui pode falar, aqui pode ir mesmo na justiça. Mas lá no Congo não, lá não tem justiça 

não.  

Eu: E você acha isso melhor?  

J: Aqui é melhor.  

Eu: Você se sente mais livre? Eu não sei.  

J: Sim, sim.  

Eu: E com mais poder de escolha? 

J: Sim. 

Eu: Você acha isso bom? 

J: Sim.   

 

Entrevistada 8 

Nome: D. 

Idade: 34 anos 

Estado civil: Viúva 

Data de chegada: 18/10/2015 
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Local de Origem: Lubero (Kivu do Norte) 

Trajeto percorrido: Lubero - Kigali (Ruanda) - Rio de Janeiro 

Acompanhantes: 2 filhos (o de 10 e a de 8 anos) e sobrinha (40 anos) 

Filhos: 3 meninas: 12 anos (faleceu), 8 anos e 3 anos - 1 menino: 10 anos 

Trabalho na RDC: Vendedora na rua 

Trabalho do marido na RDC: Vendedor na rua 

Local de moradia no Rio de Janeiro: Jardim Catarina 

 

Outras informações: 

Apresentou dificuldade de falar tanto em português como em francês, assim a entrevista foi 

realizada numa mistura dos dois idiomas, sendo que a parte em francês foi traduzida para o 

português. 

 

Entrevista 1 (única) 

 

Eu: Queria que você me contasse um pouco da sua história o que aconteceu no Congo para 

você sair de lá. 

A: Teve guerra dia 10 às 21h, teve guerra. Dia 10 mês 10 teve guerra e agora (...) teve lutar, 

outra província. Nós ficamos com as crianças quando chegou violou minha filha de 12 anos. 

Violou e ela morreu. Marido (...) morreu. 

Eu: O seu marido estava em outra província? 

A: Sim. Foi vender, lá, também, teve guerra, também, morreu lá. Minha filha de 12 anos 

morreu.  

Eu: Vocês estavam em que província?  

A: Lubero  

Eu: Vocês estavam em Lubero? E seu marido? 

A: Em outra província.  

Eu: Você não sabe? 

(silêncio) 

Eu: Pode continuar a contar. 
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A: (...) também morreu, eu não queria viver mais lá. Tinha dinheiro, qualquer coisa, eu, 

também, vendi. Fugi. Fugi para ir para o Kigali, Ruanda, outro país. Dia 17 saí de Kigali e 

vim aqui para o Brasil. Cheguei aqui dia 18.  

Eu: Como é que você foi de Lubero até Kigali? 

A: Foi dois dias no caminho. 

Eu: Mas você não saiu no dia da guerra, né? Você saiu depois? 

A: Sim. Todo mundo estava a fugir, também. 

Eu: Mas não foi no mesmo dia? 

A: No mesmo dia.  

Eu: No mesmo dia? 

A: Dia seguinte. 

Eu: Você saiu com muita gente? 

A: Muita gente.  

Eu: Mas, você conseguiu, então levar as suas coisas, trazer roupa? 

A: Nada, nada, só mochila só (...) não deu tempo, todo mundo a fugir. A gente só trouxe um 

bocado da esperança. 

Eu: Durante esse caminho, tinha algum perigo?  

A: Tinha muita gente, anda, anda, depois senta, anda, anda, anda, depois senta. Não tem 

perigo.  

Eu: Não tinha nenhum soldado? 

A: Não.  

Eu: E os animais?  

A: Não vi nenhum, não vi nada.  

Eu: Não viu nada. 
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A: As cobras, as cobras estão a andar. 

Eu: Você não tem medo dos animais? 

A: Tenho medo. 

Eu: Tem? 

A: Tem muita gente e foi mata, mata (?), tem muitos homens.  

Eu: E os homens, o fato deles estarem ali ajudou a matarem as cobras? 

A: Sim, a matar. 

Eu: Se eles não tivessem seria mais complicado? 

A: (ela ri?) 

Eu: entendi. Você acha que além disso, você acha que sofria algum risco maior por ser 

mulher?  

A: Não entendi. 

Eu: Por ser mulher, você acha que teria algum risco maior?  

A: Não. 

Eu: Não? Você não acha que tenha qualquer diferença?  

A: Não. 

Eu: E você veio só com as suas duas filhas, não é?  

A: Sim. 

Eu: O outro ficou lá? 

A: Aquele que morreu ficou. 

Eu: E o de 3 anos? 

A: Ficou, também, ela ficou no Congo. Quando nós fugimos ali, ficou com a vó dela. 

Eu: Ficou com a avó dela, você tem notícias? 



 

 
179 

A: Tinha antes, mas agora não.  

Eu: Quais foram as maiores dificuldades durante esse caminho de andar à pé? 

A: As pernas a doer. 

Eu: Só as pernas doerem? 

A: Estava a doer muito, estava a doer.  

Eu: Comida, alimentação? 

A: Não tinha vontade de comer. 

Eu: Não tinha vontade de comer. Nem sede? 

A: Não, nada.  

Eu: E quando você chegou em Kigali, como é que foi? Você ficou em algum lugar?  

A: Sim. Encontramos um moço que nos levou na casa dele em Kigali.  

Eu: Esse moço, ele era congolês?  

A: Ruandês. 

Eu: Ruandês? 

A: Sim. 

Eu: Encontrou ele na rua ou ....? 

A: Na rua. Fiquei na casa dele, depois ele disse que tinha um dinheiro e queria fugir. Ele disse 

que tinha família no Brasil. Vai mandar junto comigo, eu vim com ele. 

Eu: Ah, ele veio, também?  

A: Sim. 

Eu: Foram só você, seus filhos e sua sobrinha lá ou tinha mais outros congoleses?  

A: Não. Tenho duas filhas e minha sobrinha, também, tem duas filhas que vieram aqui no 

Brasil. 
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Eu: Ah. Tinha só vocês 4 lá (seriam 6), ou tinham outros congoleses que fugiram junto com 

você que ficaram na casa dele? 

A: Não, não sei. Tinha só nós dois com a minha sobrinha, com as crianças, não tinha mais 

ninguém.  

Eu: Entendi. Ai, quando chegou lá, ele falou isso e vocês vieram para o Brasil como? 

Conseguiram algum visto ou não, você chegou no aeroporto...? 

A: Eu tenho visto, tenho o que? Tinha passaporte, ele pediu dinheiro para meter visto para vir 

aqui para o Brasil. 

Eu: E quem ajudou você comprar passagem, fazer tudo isso foi o ruandês? 

A: Eu tinha dinheiro, o meu marido estava a vender, todo o dinheiro ficava na minha mão. Eu 

tenho dinheiro. 

Eu: Você que guardava o dinheiro da família? 

A: Sim.  

Eu: Mas quem resolveu tudo,  ir comprar o visto, você fez sozinha?  

A: Não, foi ele.  

Eu: O ruandês ajudou? 

A: O ruandês ajudou.  

Eu: E vocês vieram de avião? 

A: Sim, de avião. 

Eu: para o Rio? Direto ou não? 

A: Sim, direto.  

Eu: Parou em algum lugar? 

A: Aqui no Galeão. 

Eu: Mas ele parou em África do Sul? 
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A: Não parou, direto.  

Eu: E quando você chegou aqui? Como é que foi? 

A: Quando chegou com ele, descemos do avião. Fizemos a imigração, ficha, olharam 

passaporte. Todos os documentos estavam na mão dele. Meu dinheiro todo estava na mão 

dele. Ele desceu já ali, buscando as pastas (...), buscando as pastas, as mochilas que estavam 

lá. Ele disse: daqui (...), o taxi, depois você me segue lá fora. Quando cheguei lá fora não 

encontrei mais ele. 

Eu: Ele sumiu? 

A: Sumiu, até hoje. Todo dinheiro, todos os documentos, ele foi. 

Eu: Com o seu dinheiro? 

A: Tudo.  

Eu: Com os seus documentos, também? 

A: Tudo.  

Eu: Até a mochila, também?  

A: A mochila não. Só os documentos (...) dele e o dinheiro na mão. (confuso) está tudo 

comigo, entendeu?  (parece que só a mochila ficou com ela) 

Eu: Você pediu o refúgio na polícia federal mesmo no aeroporto? 

A: Não podia não. Comecei a chorar, (...) aonde. Encontrei um moço, também, congolês. Ele 

que me ajudou até a casa dele. 

Eu: No aeroporto mesmo? 

A: No aeroporto? Sim. Ele nos levou até a casa dele, ele que me levou ao jardim Catarina. 

Fiquei na casa dele dois meses. Dia 22 de dezembro ele morreu.  

Eu: E ai? 

A: Ele morreu dia 22 de dezembro. Foi parar na igreja até hoje.  

Eu: Esse homem, ele morava sozinho? 
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A: Sozinho.  

Eu: Era mulher ou homem? 

A: Homem. 

Eu: Você foi para a igreja? 

A: Renovação.  

Eu: Igreja Renovação? 

A: Isso. 

Eu: Quem indicou a Igreja para vocês? Foi a Cáritas ou não? 

A: Que? 

Eu: Quem indicou essa igreja? 

A: Foi lá mesmo no Jardim Catarina.  

Eu: Foi no Jardim Catarina, que as pessoas falaram para você? Foram os congoleses ou foram 

os brasileiros? 

A: Os brasileiros. 

Eu: E você veio para Cáritas como?  

A: Aqui? 

Eu: É. 

A: O moço que me trouxe aqui, ainda não tinha morrido. Dia 24/11 me trouxe aqui na Cáritas.  

(alguns segundos de silêncio) 

A: 24/10 

Eu: E Cáritas te auxiliou em alguma coisa?  

A: Me ajudou nos documentos. 

Eu: Entendi. Você está até hoje lá na igreja? 



 

 
183 

A: Sim. 

Eu: Você trabalha? 

A: (não consigo ouvir a resposta na gravação, mas anotações diz que ela não trabalha) 

Eu: Os seus filhos estão no colégio?  

A: Sim. 

Eu: Agora, eu vou voltar um pouquinho e te perguntar como era a sua vida no Congo, está 

bem? Você falou que era você que ficava com o dinheiro, não é? 

 Mas era você que decidia o que fazer com o dinheiro ou era o seu marido?  

A: (...) para guardar. Agora, ele ia comprar na capital, (...) na província do Congo, mas na 

província, tem capital, Kinshasa, vende, vende, depois vai comprar na capital para vender na 

província.  

Eu: Mas quem era responsável por guardar o dinheiro era você?  

A: Sim. 

Eu: E para decidir o que ia fazer?  

A: Meu marido. 

Eu: É comum no Congo isso?  

A: Que? 

Eu: É comum no Congo a mulher guardar o dinheiro e o marido decidir o que fazer com o 

dinheiro?  

A: Se tem união, se tem união vocês dois podem muito bem. 

Eu: Mas é só ele que decide ou vocês decidem juntos?  

A: Os dois.  

Eu: As atividades de casa, você que fazia, seu marido? 

A: Lá no Congo?  
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Eu: É, no Congo. 

A: Meu marido. 

Eu: Cozinhar?  

A: Não, cozinhar era eu.  

Eu: Coisas de casa era tudo você? 

A: Sim. 

Eu: Tinha alguém para ajudar?  

A: Não. 

Eu: Em relação a diferença, agora que você vive aqui no Brasil e lá, você acha que aqui você 

tem mais liberdade que tinha lá ou não? 

A: (ela não entende) 

Eu: Ser mulher no Brasil é diferente de ser mulher no Congo? 

A: É igual.  

Eu: Você não acha que aqui, você não tem mais liberdade não?  

A: Não. 

Eu: Entendi. Mesma coisa? 

A: Sim. 

Eu: Sua vida não mudou nada nesse sentido? 

A: Não. 

Eu: Você pensa que sua vida está melhor aqui? 

A: Normal. 

A: (...) 

Eu: Mas seguro, mas tem outros problemas. 
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A: (ela aparentemente concorda) 

Eu: Entendi. 

 

Entrevistada 9 

 

 

Nome: P. 

Idade: 27 anos 

Estado civil: Casada 

Data de chegada: Janeiro de 2016  

Local de Origem: Beni 

Trajeto percorrido: Beni - Lubumbashi - Rio de Janeiro 

Acompanhantes: Nenhum (gestante) 

Filhos: 1 filha – 5 meses (nasceu no Brasil) 

Trabalho na RDC: Caixa em uma barraquinha na rua 

Local de moradia no Rio de Janeiro: Gramacho 

 

Outras informações: 

Religião: Católica 

Era de Lubumbashi (Katanga), se mudou para Beni, depois de se casar. 

 

Entrevista 1 (única) 

(Não permitiu gravar entrevista) 

P. conheceu o namorado que era de Beni em sua cidade e se mudou com ele para Beni entre 

2006 e 2007. Pergunto se ela era casada, ela diz que era, mas não no religioso. Quando ela foi 

para Beni morar com o seu marido, sua mãe foi com ela ajudar, como se cuida da casa, por 

exemplo. P. só tinha uma irmã que foi madre e já havia morrido. Em sua casa em Beni, 

morava, somente, ela, o marido e sua mãe, o seu pai continuou morando em Lubumbashi.  

Logo, quando ela começa me contar do conflito, ela fala sobre o presidente, ela diz: “Kabila é 

ruandês, tem muita gente querendo ser presidente, tão querendo tirar Kabila do poder, mas 

Kabila não quer sair. Tem Ruandês no Beni, Katanga, Kivu do Norte que estão matando 

congoleses. No congo, tem muita riqueza, tem: diamante, cobalto, cotton, ouro... Mai Mai 

entra para roubar dinheiro, a matar gente. A guerra é política.” 

 

Ela conta que quando estava em Beni começou a guerra, ela estava trabalhando na praça e 

começou a escutar tiro, falaram que estava tendo guerra em um lugar próximo pelo grupo 
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Mai-Mai. Para me explicar, ela exemplifica falando: “está tendo tiro na favela X e falam aqui 

no maracanã, aí as pessoas daqui vão todas fugir, também, antes que chegue a guerra aqui”. 

Ela deixou o marido em Beni quando fugiu.  

Ela diz: “estava trabalhando, estava a vender na praça, as crianças estavam na escola. 

Começamos a escutar tiro, saímos imediatamente, porque vão tirar dinheiro da gente, vão 

começar nos matar. Se você deixou o marido em casa, ele vai se virar para sair.”  

Ela diz que na hora que começa o conflito, as pessoas só fogem, não dá para esperar ninguém, 

se os filhos estão na escola, eles vão ficar lá, se o marido está em outro lugar, ele vai se virar 

para sair, cada um saí do jeito que consegue.  

Ela fala: “na guerra, você não vai esperar ninguém”.  

Ela diz que depois que passa o conflito é que as pessoas voltam para pegar suas coisas, voltam 

para as suas casas, voltam para procurar suas famílias. Ela fala que quando a pessoa voltar 

não vai ter mais nada, não vai ter mais casa, só vai ter vários corpos mortos, não vai ter mais 

família, mais marido, só terá Deus.  

Ela, ainda, diz que as pessoas na RDC não retornam as suas casas quando a guerra acaba, 

porque a guerra não acaba. 

Quando, ela fala da situação de sua fuga, ela diz que mesmo que a guerra, ainda, não tivesse 

chegado no exato lugar, onde ela estava, ela poderia ser atingida por uma bala perdida ou 

granada. Ela narra muitas situações que acontecem durante o conflito, como roubo, homicídio 

e estupro. Ela conta a situação de um supermercado, por exemplo, durante um conflito, ela diz 

que se a porta do supermercado estiver fechada, eles colocam uma granada na porta para abri-

la e eles roubarem tudo o que tiver lá, ainda acrescenta que os supermercados no Congo são 

pequenos, não são grandes como os daqui. 

Quando fugiu de Beni, ela fugiu para o mato. Ela explica que é mata, não floresta, porque 

floresta tem árvores altas etc. Ela diz que andou 1 dia na mata até não escutar mais tiros, 

depois ficou onde estava na mata mesmo por três dias, depois desses dias se levantou às 5 

horas da manhã e começou a andar até que chegou em uma outra cidade, a qual não se lembra 

o nome que é em Suaíli.. Ela primeiro encontrou a polícia. Ela diz que quando se encontra a 

polícia e fala em Lingala, eles vêm que é da RDC e dizem: “é do país, é do país, fica ali”. Ela 

lembra que muitos ruandeses em Beni, que tem uns que matam pessoas e tem outros que não 
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matam. Essa narrativa sugere que se eles não fossem congoleses não seriam protegidos pela 

policia. 

P. conta que a polícia a encaminhou à ONU, onde a instalação da mesma possuía uma 

espécie de grande quintal, onde ficavam muitas pessoas fugidas da guerra, havia mães, pais, 

crianças, mulheres grávidas, mulheres feridas. Ela diz que as pessoas que estão feridas são 

encaminhadas ao hospital. Pergunto se ela estava ferida, ela diz que não que estava só pálida 

e cansada. Ela ficou nesse abrigo durante 5 dias e depois a ONU a encaminhou para 

Lubumbashi, pois ela tinha o pai nesta cidade. Ela conta que a ONU verifica, onde as pessoas 

tem familiares para encaminhá-las. Ela diz que foi de avião até Lubumbashi, pois esta cidade 

é muito longe do Norte Kivu.   

Ela conta que foi de avião até o aeroporto, onde pegou uma avião que não era muito grande 

junto com outras pessoas as quais a ONU estava mandando para seus respectivos locais. 

P. quando chegou em sua cidade natal em outubro de 2015, encontrou só o seu pai, ela 

permaneceu lá até janeiro de 2016 quando veio para o Brasil. Ela diz que seu pai trabalhava 

com muita dificuldade, que já estava  muito velho. Ela diz que em Lubumbashi tem a questão 

relacionado a Kabila no poder. Ela diz que já tinha visto muita coisa, que tudo aquilo lhe fazia 

muito mal, que não conseguia mais dormir, chorava todos os dias, que agora só consegue falar 

sobre o que aconteceu porque já tem um tempo.  

Ela conta que na cidade dela tem uma ONG da igreja católica chamada Orphilina que quando 

seu pai morreu foi pedir ajuda nessa ONG, pois não tinha dinheiro para nada e antes dele 

falecer, estava muito doente. 

Ela diz que essa ONG deu passagem para ela vir para o Brasil e ela só soube que vinha para 

aqui quando chegou no aeroporto. Ela conta que chegou no aeroporto sem nada que o padre 

lhe entregou uma mala com roupa e um papel o qual ela deveria mostrar para um moço que 

estaria lhe esperando no aeroporto. Ela me disse que mostrou esse papel no aeroporto e fez a 

entrevista lá na Polícia Federal e que depois quando saiu no desembarque havia um homem 

com a placa com o nome dela, o qual ela entregou o papel. Esse moço é da igreja católica e 

colabora com a ONG. Foi ele que a levou na Cáritas.  

Ela diz que recebeu ajuda da Cáritas e da Igreja Católica. Ela diz que recebe ajuda da igreja 

com cesta básica e roupa.  
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Ela mora com uma outra congolesa que vivia sozinha, diz que a Cáritas foi quem pediu que 

esta mulher dividisse a casa com ela.  

Pergunto depois qual foi o maior medo dela quando fugiu de Beni, ela me diz que era dos 

rebeldes, pois não sabia para onde estava indo e se havia rebeldes com granada e armas.  

Ela diz: “Deus, também, me ama” 

Ela ficou sem comer, não conseguia mais andar. Ela fala que se tivesse uma pessoa com um 

pacote de biscoito, eles davam um biscoito para cada um comer. 

Eu pergunto se as mulheres correm mais algum perigo que os homens, ela diz: “na guerra, as 

mulheres sofrem muito”. Os rebeldes vão tentar violentar, umas ficam gravidas, pegam 

doenças e nem sabem.  

Entrevistada Extra de Kinshasa 

Apesar de não fazer parte da amostra estudada, foi verificado em ocasião anterior grande 

consciência sobre a situação da mulher na RDC e no Brasil. Logo, decidi realizar uma 

entrevista com B., afim de complementar os dados da pesquisa. 

Nome: B. 

Idade: 24 anos 

Estado civil: Solteira 

Data de chegada: Junho 2016 

Local de Origem: Kinshasa  

Acompanhantes: Ninguém  

Filhos: Não tem 

Trabalho na RDC: Estudante 

Local de moradia no Rio de Janeiro: Jacarepaguá  

 

Outras informações: 

Cursou parte da faculdade de pedagogia na Universidade UPN, porém não pode terminar. 

 

Entrevista 1 (única) 

A entrevista é realizada em francês. 

Primeiro, eu explico sobre a minha pesquisa com as mulheres do leste Congo, mas que estou a 

entrevistando, pois gostei muito das suas colocações sobre a mulher congolesa, e que eu acho 

que a cultura é do leste do Congo se parece muito com as de Kinshasa. 
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Eu: Não há muita diferença entre a cultura do leste do Congo e de Kinshasa? 

B: Eu sei muito do leste do Congo porque no leste do nosso país é mais grave de todos os 

pontos do nosso país. lá  é mesmo lá  onde o problema do nosso país se baseia, as grandes 

dificuldades Lá há sempre guerra, lá  há, também, riqueza. E quando tem riqueza é sempre 

combatido. 

Eu: O que?  

B: A riqueza, o valor do nosso país. Ouro, diamante, gás...se encontram  no leste do nosso 

país. Entendeu? O leste do nosso país é mais próximo de Ruanda. (...) A riqueza que se acha 

no leste do nosso país, então nós brigamos por causa disso é por isso que tem sempre guerra a 

leste. O presidente está sempre a leste porque é lá que tem as riquezas. Então, há sempre 

muita (...), há sempre problema. É por isso que o valor do problema que se coloca tem um 

grande efeito (...) é sempre problema. (...) os rebeldes vão começar a atacar, eles vão atacar 

sempre os mais fracos. Eles vão começar a violar, coisas assim.. 

Eu: Eu vou fazer primeiro perguntas sobre coisas que você já falou na outra entrevista e 

depois vou perguntar coisas mais particulares, pode ser? Primeiramente queria saber as suas 

informações.  

Eu: Você pode me dizer a diferença entre a mulher no Brasil e a mulher no Congo que você 

tinha dito na outra entrevista e se você quiser pode acrescentar alguma coisa? 

B: A diferença que eu já disse anteriormente é que primeiramente a mulher brasileira é livre 

de expressão, de opinião, pode sentir o que ela tem , ter certezas e nós somos um pouco 

limitadas em relação.....você entende? é sempre essa posição se encontra no meu país, essa é a 

primeira diferença. A segunda diferença é que a mulher brasileira faz tudo que o homem faz, 

existe igualdade, que eu reparei é que vocês não param, mas nós lá os homens ainda 

dominam. Então, sempre os homens que dominam . Nós estamos ainda na condição de nos 

submetermos aos homens. Então, a mulher congolesa ainda não é livre, é ainda fechada nela 

mesma, ela ainda se deixa administrar , não são livres. Porque a mulher congolesa é ainda 

pobre, não trabalham muito, ela é somente dona de casa, são mulheres do lar. Como dizem, 

são mulheres do lar, a mulher congolesa é somente para o casamento, esse é o destino da 

mulher congolesa. Ela se casa e depois do casamento ,você não pode ter a palavra, está 

sempre em casa e o homem diz que você não pode trabalhar. A mulher não pode trabalhar 

porque há muita pressão, porque ela fica exposta e tem contato com muitos homens, os 
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homens podem paquerá-las, os homens podem importunar. Então ,no meu país a mulher deve 

ficar em casa ,é a ditadura dos homens que é imposta sempre em relação às mulheres 

congolesas. São todas mulheres do lar que trabalham, também, (...), como escravas. A mulher 

congolesa ainda são como escravas até hoje porque os homens não se casam somente porque 

eles têm o nosso amor, mas por terem vantagem, eles nos  fazem filhos e para cuidar da casa  

deles. Porque eu não sou forte para lavar... nós até o momento 

(a conversa é interrompida por ligação no telefone) 

B: A mulher congolesa não se casa somente porque os homens querem nosso amor, acontece 

que eles veem nossa ajuda, nossa ajuda no sentido de cuidar das crianças e da casa e talvez de 

outras pessoas que vivem na casa, que ficam em casa (...) Você vai viver uma vida de ficar em 

casa então você é ilhada, você é uma prisioneira entende? A mulher congolesa. A mulher 

brasileira ao contrário ela é livre em suas decisões, ela dona da sua vida. A mulher congolesa 

ela ainda não é dona da sua vida .É como se nós vivêssemos para os homens, o que os homens 

querem e são assim nossos homens. Não é necessário primeiramente o amor que temos para 

lhe darmos , a primeira coisa da mulher congolesa para um homem é a sua submissão . Então, 

é a submissão total em tudo e por tudo e lá onde tem a submissão total, você deve primeiro 

esperar o que ele vai dizer , primeiramente o que ele quer (...) não é seu problema. (...) As 

mulheres ainda são violadas, fazem amor forçadas, tudo se baseia no sexo. São mulheres e 

crianças em condições miseráveis. A mulheres tem filhos indesejados  não temos hospitais 

que são gratuitos como aqui, tudo no nosso país é pago, mesmo as sujeiras, os carros que são 

pagos para pegaram as sujeiras que estão do lado de fora tudo se paga. Então, há dificuldade e 

a mulher congolesa encontra na sua vida , os homens nos consideram como pequenas coisas, 

não nos dão importância. Estão com você não por amor. Porque os homens são privilegiados 

pelos “petits boulots” (trabalhos temporários, bicos) que assombram  o nosso país, nós temos 

a quantidade suficiente de trabalho (.7..%) de desemprego. 3%  do trabalho disponível  são 

trabalhos para os homens .0,... das mulheres...é por isso que eu quis deixar o meu país. Tem 

muitas coisa que não valem a pena Há muitas coisas para se pagar, tem a família, (...), há 

muitas coisas que fazem a diferença, (...) A grande diferença é que vocês tem liberdade de 

expressão. Vocês são donas das suas vidas. São independentes dos homens. 

Eu: Você me disse que..., eu não sei se entendi bem, que os homens são os responsáveis por 

fazerem escolhas e a mulher não tem o direito de escolha, você me disse isso?  

B: Sim. 
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Eu: E você me disse que se, por exemplo, o homem escolhe alguma coisa e a mulher não está 

de acordo, ela precisa está de acordo? 

B: Bom, sempre lá você me “quebra” porque o homem é primeiro, é o homem que escolhe 

todas as coisas e você tem que aceitar.  Se ele faz , ele nos escuta uns 50%, ele pode te 

compreender. Na nossa cabeça, é sempre o homem que decide pela mulher . É isso que eles 

fazem, a imposição. Então, os homens podem ser livres no meu país, o problema é que não 

tem trabalho suficiente para os homens. Os homens estão desempregados, essa é a maior 

dificuldade. Mas, com exceção do desemprego, os homens podem ser livres. Os homens que 

nos violam, que não fazem sexo a força, eles são livres, porque nós, por exemplo, ficamos 2ou 

3 horas no mesmo lugar, na nossa casa não acontece  como aqui. Em todos os lugares do meu 

país. Quando está escuro, durante à noite, se você saí, por exemplo, às 20h, você é violada. 

Nós estamos limitadas. Os homens podem sair e as mulheres são limitadas. Você pode fazer 

qualquer coisa, por exemplo, às 3h , você quer ar, você pode utilizar um transporte, mas os 

homens que podem me violar que podem me “brutalizar”, você entende? O homem pode ser 

livre, porque eles são o meu medo. Nós não somos livres. Eles são mais livres que nós.  

Eu: Eu acho que você disse alguma coisa na outra entrevista sobre as roupas das mulheres que 

ela não pode usar qualquer roupa, você pode repetir? 

B: Claro. Eu vejo aqui as pessoas se vestem como elas querem. Ontem mesmo, eu vi pessoas 

de sutiã passeando, ela é livre, pode ser que faça muito frio, pode ser que faça muito calor,  

ela é livre, ela quer sentir o ar , pode ser que a saúde , ter as coisas apertada não vai prejudicar 

a sua saúde.. Mas no Congo não, você não pode se vestir dessa maneira, se você trabalha num 

escritório, vestida dessa maneira, não vai bem, é preciso ser desta maneira, você entende?  

(Ela deve ter te mostrado como se deve ou não se vestir). Os homens vão se sentir desejo, 

você não pode se vestir assim, você pode ser violentada. você sofrerá preconceito (?) (...) 

Você não pode se vestir dessa maneira, você vê?  

Eu: Sim, sim. 

B: Se eu me visto assim, os homens vão dizer que eu estou os tentando. “Como você se veste 

assim, você quer me tentar? (...) te violar”.  

Eu: Você só pode utilizar blusas de manga?  

B: (...) Se você vestir (...) a polícia nos prende. 
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Eu: Quem usa saia?  

B: Sim, dessa forma, mesmo as pessoas que vestem (...) 

Eu: Não pode utilizar? (acho que mostro a altura do meu vestido que é um pouco acima do 

joelho) 

B: Não, é muito curto, sabe? só pode usar o que passa do joelho.  

Eu: Do joelho? 

B: Sim. A polícia pode te prender, podem prender pessoas que utilizam roupas acima do 

joelho, mas tem gente que veste  e sai, mas ele te prende, assim é a polícia lá, ela te prende 

porque você se veste mal. Quando você vai sair lá ,você pode ser preso tarde da noite. Os 

homens que estão no escritório lá vão te dizer que você está tentando as pessoas , você está se 

mostrando, vão te violar. Os homens nos impõem sempre que não são...eles fazem o que 

querem. Pode fazer muito calor e você está com vontade de colocar vestido curto, para ficar 

com boa aparência, se sentir bem. Mas é preciso se policiar Algumas vezes, você deixa pra lá 

e  fica em casa.  

Eu: Além de prender, algumas vezes a polícia pode violar, também?  

B: A polícia mesmo pode nos violar, nos “brutalizar”. (...) 

Eu: A policia pode ficar com o seu telefone? 

B: Sim. 

Eu: Sem nenhum motivo? 

B: Sim, como (...) 

Eu: Desculpa. Alguma coisa não é estável? 

B: (...) você está com pressa? 

Eu: Não. 

(a conversa é interrompida para ela ir lanchar) 

Eu: Nós estávamos falando da diferença entre os homens e mulheres, você se lembra?  
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B: Sim.  

Eu: Você me disse alguma coisa sobre os estudos dos homens no Congo, a diferença de 

estudo entre os homens e as mulheres.  

B: Atualmente, bem, dependendo do lugar do país, geralmente nós vamos à escola mas os 

homens são sempre beneficiados, porque os homens vão sempre mais longe nos estudos em 

relação às mulheres, os pais acreditam que as mulheres irão se casar, quando você se casar, 

você será da sua casa, porque nós somos donas de casa. Então, eles não gastam muito dinheiro 

para você ir muito longe nos estudos. Muitas vezes os homens  vão muito longe nos seus 

estudos no meu país. A única razão é que, porque nós as mulheres nos  casamos, é seu 

marido que vai tomar conta de você, você ficará em casa. Os maridos não gostam que as 

mulheres trabalhem. Como eu dizia, os maridos não querem que as mulheres trabalhem. A 

mulher não trabalha. Então, seus pais gastaram muito dinheiro com os seus estudos, logo, 

você terá um marido com o qual irá se casar que não irá querer que você trabalhe. Você 

entende? Muito pais irão dizer que eles gastaram dinheiro para nada. Como eles irão gastar 

dinheiro para os estudos das mulheres que não irão trabalhar  se são seus homens, maridos, 

que decidem se ela trabalha , seus maridos pensam que seus donos porque casaram com elas. 

Têm maridos que dizem que as mulheres não têm trabalho pois elas têm  muitos problemas no 

trabalho, às vezes, há chefes que saem com as mulheres dos outros porque têm muito dinheiro 

. Uma mulher ,para te dar um emprego numa  empresa, o patrão vai te dizer que se você quer 

que eu te empregue, eu devo sair  com você. Você vê? Tem muitos homens que não gostam 

disso , não gostam que suas mulheres trabalhem porque você pode ir para uma situação de sair 

com o patrão. Nesse sentido, os estudos não são verdadeiramente, os homens estudam muito 

mais que as mulheres. E as mulheres...As razões que eu te disse. É isso.  

Eu: É comum que nas empresas, haja mais homens que mulheres?  

B: Sim, há mais homens que mulheres.  

Eu: Você fez alguma faculdade?  

B: Eu comecei a faculdade, mas não terminei.  

Eu: Qual faculdade você fez?  

B: Eu comecei a estudar na faculdade pedagógica nacional.  
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Eu: Pedagogia?   

B: Pedagogia Nacional, IPN, a abreviação é essa.   

Eu: Mas esse é o nome da universidade ou do curso?  

B: Da Universidade que eu comecei.  

Eu: E o curso?  

B:  Eu fiz escola secundária, eu tenho diploma da escola secundária, mas essa é a faculdade 

que eu comecei a estudar, eu comecei a estudar, mas eu não terminei, eu não tenho o seu 

diploma dessa faculdade que eu citei.  

Eu: Mas o que você estudou nessa universidade? Pedagogia?  

B: Essa universidade, pedagogia nacional, nós estudamos, há muitas faculdades. Na 

universidade há muitas faculdades, pedagogia, psicologia...  

Eu: O que você estudou?  

B: Eu estava fazendo, nessa universidade, comunicação.   

Eu: Comunicação?  

B: Sim.  

Eu: Você já trabalhou no Congo?  

B: Não, no Congo não.  

Eu: Você morava com os seus familiares?  

B: Sim.   

Eu: Sua mãe, seu pai...?  

Eu: Sim, eu morava com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos e minhas irmãs. (...)   

(Acontece um problema com o carregador e a entrevista é interrompida por um tempo)  
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Eu: Você me disse alguma coisa na outra entrevista sobre a possibilidade de trabalho da 

mulher que no Brasil é diferente, que aqui a pessoa pode ser motorista e no Congo não. A 

mulher no Congo pode dirigir um carro?   

B: As mulheres no Congo podem fazer tudo, exceto no Congo, o trabalho no Congo é ainda 

dividido. Então, dividido em relação ,tem ainda o desenvolvimento mental (...) porque dividir 

em relação ao trabalho, nós dividimos o trabalho, talvez ser jornalista, uma mulher pode ser 

jornalista, mas uma mulher por exemplo cinegrafista, que filma, é impossível para nós no 

Congo. É como se para os homens, por exemplo, uma mulher motorista, isso é trabalho dos 

homens. Mas, pode ser que você dirija se você tiver um carro próprio , você pode dirigi-lo, 

tudo bem. Mas, eu digo que se seu trabalho é ser motorista, não. Assim, no sentido de 

trabalho para homens, e também para as mulheres. Se você é uma mulher por exemplo se 

você sabe dirigir  e diz que vai ser motorista, você terá dificuldade de encontrar um trabalho, 

porque os homens acham que você é frágil. Esse trabalho é para os homens.  Você vê? Por 

exemplo, você pode dizer que vai ser cinegrafista, mas para ser contratada por uma empresa, 

será certamente  difícil. Te dirão que isso é para os homens.  Nós podemos dizem que nós não 

iremos fazer a reportagem durante a noite. À noite para mulher no Congo é perigoso, você 

poderá ter o risco de ser violada. Mas se você é um homem, os homens são livres. Os homens 

não se submetem a tudo o que as mulheres se submetem. No sentido em que tem mais 

trabalho para os homens e o homem pode ser motorista, um homem motorista pode trabalhar. 

Porque ele é um homem. Mas uma mulher como ela é tratada como um ser fraco, você pode 

ser vítima de estupro. É por isso que o trabalho é dividido, Isso é para os homens, isso é para 

as mulheres. É isso. 

Eu: Jornalismo é uma profissão para mulher, também?  

 B: Sim.   

 Eu: Outra pergunta que se parece com a anterior. O que a mulher pode fazer no Brasil que ela 

não pode fazer no Congo? Se você achar que você já respondeu, não é um problema.  

B: O que a mulher pode fazer no Brasil que ela não pode fazer no Congo?  Você pode fazer 

qualquer coisa quando vem ao Brasil. O Congo, em seguida,  pode te acolher facilmente, a 

diferença é que o Congo é o nosso país , vocês nós chamamos de Ocidentais. Então, os 

americanos, pois vocês são da América, não é?. Se eu estudar, por exemplo aqui, eu aprendi a 

dirigir,  eu aprendi a dirigir aqui no Brasil e se eu for para o  Congo depois, lá irão nos acolher 
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facilmente, porque eles tem a consideração, eles tem medo, eles tem a consideração de fora  

do país. Então, o que você tiver feito lá é melhor do que você aprende no país (Congo). A 

questão é complexa, também.  E ainda tem  a lógica. No Brasil, os estudos podem ser 

estáveis, o que você aprendeu no Brasil,  você  pode realizar qualquer coisa de bom aqui . 

Mas como no nosso país tem..., primeiro tem a corrupção que ocupa o primeiro lugar, mesmo 

nos estudos, porque nós refazemos os estímulos, se você não trabalhou bem esse ano, você 

fará as provas, se você não passar  está bom mas se você não passa, você deve refazer o ano, 

mas outra pessoa pode ter sucesso pela inteligência, algumas pessoas reprovam  em relação 

às possibilidades , por exemplo, eu sou inteligente, mas eu não tenho dinheiro para pagar 

meus estudos, o período dos estudos, depois das provas, eles me perseguiram, excluíram, eles 

fizeram com que eu reprovasse , mas eu sou inteligente, como eu fiz as provas e me 

reprovaram? Você entende?  

Eu: Eu não entendi essa parte. Desculpa.  

B: Eu disse que no Congo tem muita corrupção, é por isso que nossos estudos são um pouco 

negligenciados, são negligenciados em relação a que?  como há a corrupção, eles passam 

muitas pessoas.   

Eu: Eles pagam para passar?  

B: Sim. Logo, você pode ser frágil  porque nós repetimos o ano, você pode fazer 2 vezes o 

mesmo ano, até 3 vezes , pouco importa se você refaz três vezes, agora como somos pobres  

lá, tinha tem muito dinheiro para repetir os estudos . Às vezes, sua mãe, vai te dizer eu não 

tenho muito dinheiro para pagar uma aula três vezes e pode também corromper a professora 

para que ela  passe teu filho de ano. Você vê? A criança não entendeu  nada da aula em que 

ela estava mas ela vai subir de classe. Ele vai continuar dessa maneira, ele vai terminar os 

estudos, mas não terá nada na cabeça. É, por isso que nossos estudos, às vezes, são 

considerados com menos valor. Você vê? Mas se você estuda, por exemplo, no Brasil, nós 

sabemos que as escolas no Brasil não expulsam  os alunos. Isso não existe.  Então se você 

passou é que porque você estudou. Se você volta para o país, para o Congo, lá vão aceitar seu 

diploma, irão dar muito valor. Quando você falar, todo mundo vai aceitar a sua opinião, 

porque você aprendeu lá fora, o  que você pode fazer  no Brasil, o que você já tiver realizado 

no Brasil, é fácil que você realize lá. O que você não puder ter  realizado no Brasil, você pode 

realizar lá somente nos seus sonhos. Então, aí está a resposta da pergunta que você havia 

feito.   
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Eu: Minha pergunta de...? 

B: Eu respondi a sua pergunta.  

Eu: Minha pergunta é: o que a mulher pode fazer no Brasil e que ela não pode fazer no 

Congo.  

B: O que eu posso fazer no Brasil que eu não posso fazer no Congo? Somente minha 

liberdade, a liberdade que eu posso encontrar no Brasil, que eu não posso achar no Congo.  

Eu: Há alguma coisa? Um exemplo de uma situação?  

B: Sobre o que pode-se fazer para responder a pergunta?  

Eu: É, um exemplo.  

B: Por exemplo, aqui no Brasil  você pode passar na TV, você diz, por exemplo em relação à 

liberdade. Aqui no Brasil, você pode se vestir como você quiser primeiramente. Você pode se 

vestir como quiser. Você pode amar uma pessoa pelo amor verdadeiramente, não pelo 

dinheiro. Isso que você não pode fazer no Congo, por exemplo. No Brasil, também, você pode 

encontrar pessoas que possam apoiar a tua opinião, teu pensamento. O que você não vai 

encontrar no Congo. 

Eu: Apoiar a sua opinião...?  

B: Tua opinião, teu pensamento, por exemplo, quando eu falo assim, são meus pensamentos. 

Suas opiniões são os seus pensamentos, suas ideias.   

Eu: Eu sei o que são opiniões, eu não entendi toda a frase que você me disse.   

B: Eu disse que no Brasil, você pode encontrar pessoas que podem te apoiar. Apoiar as suas 

opiniões, seus pensamentos. Talvez você não encontre no Congo. 

Eu: Eu entendi.   

B: Isso pode ser que você não encontre no Congo. Aqui no Brasil, você pode ter, por 

exemplo, eu posso dizer  que quero ser cineasta, por exemplo, as pessoas que fazem cinema 

,que eu quero fazer cinema, eu posso vir, eu posso dizer que preciso ser cineasta, posso 

encontrar pessoas que me orientem. “Como você quer ser cineasta? Você deve entrar dessa 

maneira que lá formam pessoas que querem ser cineastas e você será um grande cineasta.” 
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Isso não aconteceria no Congo, porque no Congo dizem “vire-se” a você. Você faz tudo par 

conseguir sozinha.  

Eu: Eu não entendi essa parte. Desculpa.  

B: No Congo, eu disse que não há pessoas que ajudam as outras. Você mesmo pode ter feito 

todos os esforços para ter sucesso, para você ganhar. Pra você ser o que quer sozinha. Você 

entende?  

Eu: Sim.   

B: Foi isso que eu disse. Aqui, você pode achar pessoas que te ajudem. No Congo, você faz 

tudo, você mesmo, para ter sucesso, para conseguir o que quer. Você me entende?   

Eu: Sim. Outra pergunta. Você acha que a sua vida aqui como mulher é diferente da sua vida 

no Congo?  

(Silêncio, não sei se ela fala algo que não é possível de escutar no áudio)  

Eu: É diferente? Relacionado especificamente a questão da mulher.  

B: No Brasil, eu me sinto considerada uma pessoa como todo mundo. Eu me sinto 

considerada e me sinto livre para me expressar. Enquanto que no  Congo, eu era limitada. No 

Congo eu era limitada. Limite. Você entende o que é limite?  

Eu: Sim, é o mesmo em português.  

 B: Então, a diferença é que eu me sinto à vontade apesar de não estar no meu país. Apesar de 

eu não ter todos os direitos que é preciso. Mas eu posso fazer tudo da maneira que é preciso.. 

Eu não sou livre no Congo, porque no Congo, eu me sentia limitada, desesperada. Não há 

esperança de ser mãe no Congo. No Brasil, você tem a esperança  de ser mãe. 

Eu: Você não tem a esperança da sua mãe (...), por exemplo? É isso que você me disse ou 

você disse outra coisa?  

 B: Eu disse que no Brasil eu tenho a esperança de ser mãe, a esperança do futuro. Eu vejo o 

futuro  

B: Aqui, eu tenho a esperança de ser mãe. Foi o que eu disse aqui eu tenho a esperança de 

viver. A esperança do amanhã.  Hoje eu posso comer, mas amanhã pode faltar. Eu te explico a 
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esperança para que você possa entender. Por exemplo, eu posso não comer, não tenho nada 

pra comer  mas eu tenho a esperança de comer amanhã . Eu te explico a esperança.  Hoje você 

está doente mas tem a esperança de ficar boa amanhã. 

Eu: Esperança.   

B: No Brasil, eu tenho a esperança do amanhã que amanhã será melhor que hoje.   

Eu: No Brasil você tem a esperança que amanhã será melhor que hoje e no Congo não?  

B:  Não sei o que dizer... Primeiro porque as pessoas são livres, você vê? Quando você é livre, 

você sabe que tudo ..... primeiro porque eu sou livre. No Congo, eu não sou livre. Você 

compreende?  

Eu: Sim. Aqui você tem a possibilidade e no Congo não? É por isso que você tem esperança 

aqui?  

B: Possibilidade de que?  

Eu: Eu acho que você disse isso, mas pode ser que eu não tenha entendido bem. Você tem a 

esperança aqui porque você pensa que a possibilidade de uma coisa melhor aqui e no Congo 

não, você pensa que não tem essa possibilidade? É isso?  

B: Sim.  

Eu: As perguntas são quase iguais, se você achar que é a mesma coisa, nós podemos pular. 

Porque as perguntas são muito parecidas. Há alguma coisa que você pode fazer aqui que você 

não pode fazer no Congo porque você é uma mulher? É a mesma coisa. Para você, 

especificamente, existe alguma coisa que você pode fazer aqui, agora, por exemplo, você 

pode usar essa roupa, que no Congo não seria possível? Há alguma coisa?   

B: É o tempo todo quase a mesma pergunta. Alguma coisa que eu não posso fazer  no Congo,  

há muitas coisas, porque o Congo é muito pobre. Eu acho que nós somos o penúltimo país 

mais pobre do mundo. Você vai fazer suas coisas, por exemplo, que são muito grandes. Nós 

temos primeiramente problemas financeiros, mesmo as empresas não têm dinheiro . Mesmo a 

escolarização , as pessoas não têm uma boa condição, nossa escolaridade não é de boa 

qualidade.  
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Eu: Na sua vida, o que mudou muito se você comparar sua vida no Congo e no Brasil? 

Alguma coisa que você fazer aqui, você me disse que aqui você pode usar essa roupa que 

você não pode usar no Congo. O que mudou verdadeiramente na sua vida que você notou?   

B: O que mudou na minha vida nesse período de tempo, nesse pouco tempo?  

Eu: Sim.   

B: Nesse curto período de tempo, mudou muita coisa, mas o que mudou mais foi  a maneira 

de ver as coisas, liberdade de fazer o que eu quero fazer, como mulher. 

Eu: De fazer qualquer coisa que você queira, é isso?  

B: Sim, é isso.   

Eu: Eu acho que tem mais coisas relacionadas a roupas, caminhar...  

B: Eu posso andar 24 horas por dia, o transporte funciona 24 horas por dia.   

Eu: (...) mais liberdade, mudou a maneira de pensar e você utiliza mais transportes que no 

Congo?  

B: Aqui os meios de transportes são vastos. Vocês têm o metrô, o trem, os ônibus, o táxi, 

enquanto, no Congo, só existe o ônibus e o táxi.  

Eu: No Congo só existe...  

B: Ônibus e táxi, e ônibus e táxi são a mesma coisa. Aqui  eu vivo , eu vivo em boas 

condições. No Congo, não tem ainda o balde. Sabe o que é balde? 

Eu: (...)  

B: Aquilo que você coloca água, por exemplo, balde. 

Eu: Uma coisa grande que se coloca água?  

B: Sim.  

Eu: Já sei o que é.  

B: Se lava, se veste com isso (...)   

Eu: Uma coisa assim. (faço gestos)  
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B: Sim.  

Eu: Balde.    

B: (ela desenha o balde)  

Eu: Sim, balde!  

B: Lá, nós nos lavamos assim, nós pegamos a água e levamos, tomamos banho. Você entende 

isso?  

Eu: Sim, sim.  

B: Você coloca a água dentro do balde, você pega no banheiro e se lava assim (faz gestos)   

Eu: E aqui tem o chuveiro ou não, aqui não tem chuveiro?  

B: Aqui tem, no Congo que não tem.  

Eu: Não tem chuveiro no Congo?  

B: Sim, só na casa dos ricos. As pessoas que têm meios. Eles tem chuveiro, torneira, se lava 

assim. Nós, os outros, o pequeno povo, pegamos a água assim, transportamos, É muito longe 

da torneira  onde se pega água.Com o balde assim você parte da cidade.  

Eu: É muito longe onde se pega água?  

B: Sim, e a “ducha” fica fora da casa, não são dentro de casa.   

Eu: Fora de casa.  

B: Fora de casa. Você pode encontrar uma pessoa que lhe pergunte como você pode 

transportar essa água aqui , para se lavar e como você pode se virar. 

Eu: Você precisa se esconder,  não há uma coisa assim.(faço gestos)  

B: Não, é escondido.  

Eu: É escondido.  

B: Quando você estiver lá e quando você sai eles te veem com o seu balde. Se você vai fazer 

xixi ou cocô, você pega também o balde, você vai usar água.  
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Eu: Somente água dessa forma sem descarga?  

B: Não tem descarga, somente joga água dentro. Você abre a torneira  somente nas casas dos 

ricos. As pessoas que têm meios. 

Eu: Aqui, na sua casa tem chuveiro, tem tudo?  

B: Tem tudo na casa.  No Congo, nós fazemos a comida na brasa.    

B: (...) a comida.  

Eu: Mas o gosto, eu acho que é melhor a comida feita na brasa.  

B: Eu não sei, mas é difícil porque, primeiro você está todo o tempo presente para fazer com 

que o fogo continue acesso. Você entende?   

Eu: Sim, dá muito trabalho.  

B: Sim, muito trabalho, você pode começar a preparar comida às 6h, por exemplo, se você 

prepara o feijão. Eu preciso começar a preparar às 6h para ficar pronto às 15h. Porque o feijão 

com a brasa é difícil. Por isso que a mulher fica em casa, ela não pode sair, ela fica muito 

tempo preparando, todo o trabalho é cozinhar, porque cozinhar dura mais que 8h (?), se você 

trabalhar, você irá que horas ao trabalho? É por isso que nós temos dificuldade. Aqui,  e você 

está com pressa você tem as marmitas que faz a comida rapidamente.   

Eu: O objeto é o fogão.    

B: Fogão lá é “cuisinière”. A marmita.  

Eu: Eu sei, que você coloca? É o micro-ondas.    

B: É muito rápido o micro-ondas, rapidamente você come. Mas, no Congo,...  

Eu: Você pensa que o micro ondas facilita muito a sua vida? Que é muito melhor para você?   

B: Isso me deixa à vontade, você entende? No Congo muitas coisas não me deixam à vontade. 

No Congo, você tem falta de pequenas coisas. Pode faltar sabão para se lavar. Você entende? 

Podem faltar coisas que não fazem falta pra  você . Eu vejo como se todos nós tivéssemos a 

mesma condição, mesmo que você esteja numa pequena casa, você percebe que todos têm a 

mesma condição das casas grandes. Eles têm  chuveiro em casa, eles têm mesmo o fogão que 

você citou aqui. Eles têm congelador, normalmente não é para todo mundo. 
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Eu: Aqui?  

B: Aqui, todo mundo, a eletricidade é estável para todo mundo, para todos os lugares onde 

você esteja, que você vai tem luz (energia elétrica), não no Congo.  No Congo, você não vai 

ter a eletricidade em casa. 

Eu: Vocês utilizam lampião ( eu mostro e explico como é um lampião) ?  

B: Não.  

Eu: Tem luz dentro de casa?  

B: Não. Tem uma lâmpada e uma tocha.   

Eu: Lanterna? É isso? ( acho que na realidade ela estava se referindo a uma tocha com fogo 

do que uma lanterna)  

B: É, isso. A dificuldade da mulher, todas as dificuldades da casa ficam para a mulher, são 

problemas das mulheres.  

Eu: A questão da luz, também?   

B: Sim, a luz da casa, é a mulher que cuida da casa.  

Eu: Se alguma quebra é a mulher ou o homem que conserta? Se alguma coisa quebra quem 

conserta o homem ou a mulher? Por exemplo, a porta...  

B: A mulher.   

Eu: A mulher que...?  

B: Sim. Porque as coisas muito difíceis para nós  são para os homens. Você entende? As 

coisas que são muito difíceis para fazer, por exemplo, as coisas que precisam da inteligência 

são os homens que irão fazer. Por exemplo, posso dizer que o meu telefone se estragou.  

Eu: Está com alguma problema?  

B: Sim. Eu posso de dizer que eu posso tentar abri-lo para ver o que ele tem, qual é o seu 

problema mas como são coisas que na nossa cabeça são dos homens. Como os eletrônicos são 

para os homens. Somente os homens devem fazê-lo. As coisas que precisam de cabeça, 

pensar, são para os homens. As coisas que exigem inteligência. Como por exemplo, a técnica. 
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Você pode fazer a técnica, não importa que técnica você pode fazer . Além dos nossos estudos 

, além da costura que é misto no nosso país, o Congo, além da costura . Você conhece 

costura? Fabricar as roupas, costurar as roupas. 

Eu: (...)  

B: Além da costura, que é mista .Os homens e as mulheres fazem.  

Eu: Os dois fazem?  

B: Sim, sim. Além de, eu disse isso. Nas técnicas, você quer fazer eletricidade, eletrônica. 

Essas opções. Tudo que se faça com técnica. Exceto a costura que é misto, a mulher e os 

homens que o fazem.   

Eu: Eu não entendi, algumas palavras eu não entendi.   

B: Eu te disse a técnica.  

Eu: Essa parte, eu entendi bem.   

B: Além da técnica.  

Eu: Que são os homens que fazem?  

B: O conjunto das técnicas  que nós aprendemos na escola. Você entendeu?  

Eu: Sim.   

B: Exceto a costura, costurar as roupas, porque nós, nós fabricamos, costuramos com “ (acho 

que é pans, uma espécie de tecido)  “, você conhece . Você conhece né?  Como são as roupas 

africanas. A costura nós  fazemos muito. Nós fazemos, podem as mulheres e os homens 

fazerem.  Os estudos e além da costura que as mulheres fazem. Além disso que as mulheres 

podem fazer, todas as técnicas ficam, no nossa país, é para os homens. Então se você é uma 

mulher e ousou fazer as técnicas, fazer algo técnico, se você procurar trabalho você vai ter 

dificuldade de encontrar um trabalho porque para nós as técnicas são somente para os 

homens. Você entende? Há mulheres que ousam fazer, mas são raras. Pois nós a aceitaremos 

raramente na sociedade e elas parecem ter coragem. Você compreende? “Você quer fazer 

mecânica? A mecânica é  muito difícil, são para os homens”. Se você já é mecanizado , você 

pode ser motorista. Você entende? Então, quando falamos a  mecânica é muito difícil são para 

os homens, você terá medo de fazê-la sendo uma mulher, isso são para os homens. Como já 
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são  para os homens  você diz que são para os homens , se você a faz e vai procurar um 

trabalho , vão te dizer que é para os homens e não te darão o trabalho. Você entende? 

Eu:  Você me disse que a sua maneira de ver as coisas mudaram. Como você pensava antes e 

como você pensa agora?  O que mudou na sua maneira de pensar?  

B: O que mudou foi o que eu queria, meus objetivos. O que mudou , quer dizer o que? Eu não 

sei como te explicar. A maneira de ver as coisas mudaram.   

(interrupção por uma ligação e depois por olhar o que estava acontecendo com o carregador)  

B: A maneira de pensar, de ver as coisas. Eu não sei como explicar.  

Eu: O que aconteceu aqui que mudou a sua maneira de pensar, de ver as coisas?  

B: O que me fez mudar a maneira de eu ver as coisas, é que eu vi a mulher pode fazer tudo. 

Eu vejo a mulher em todos os lugares. Se eu digo em todos os lugares, eu vejo a mulher sendo 

presidente. Isso me fez mudar minha maneira de ver as coisas , como eu pensava antes, 

mesmo por ser presidente, ser presidente da República era para os homens. Quando eu vi aqui 

uma mulher presidente, isso me fez mudar minha maneira de pensar, quando eu vi a mulher 

dirigindo, eu acreditava que se você visse uma mulher  ao volante, você tem que mudar a 

forma. Você entende o que é a forma, que eu digo? É como eu dizer “viado” é o contrário...  

Eu: Eu entendi.   

B: Uma mulher para ser uma motorista é como se fosse o contrário de “viado”.   

Eu: Eu entendi.  

B: A mulher que se veste/age como os homens.   

Eu: Eu sei, eu sei.  

B: Você entende? Mas eu vi mulheres que são belas, que se maquiam, uma mulher! Mesmo 

da sua maneira, é uma mulher que está no volante. Vão dizer que “não, eu sou motorista, mas 

eu continuo sendo mulher.” Você entende? Então, se eu digo continuar sendo mulher, 

continuar tendo atitude de mulher com a beleza de uma mulher.  Não se transformar em 

homem. Quando eu vejo, a mulher decide, se ela quer passar o marido , têm  outras pessoas 

que dizem, eu não quero... porque  as crianças atrapalham .Está é a minha opinião. Não se 

obriga pois é a sua vida e é por essa razão que ela diz isso. Fora da minha casa , se eu coloco 
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mesmo a família, mesmo que não haja  trabalho, não tem trabalho e vai provocar a morte da 

criança  é por isso que as crianças sofrem. Eu vejo que aqui é diferente, eu vejo a mulher que 

se veste com seus shorts curtos, ela é livre. Eu vejo que ela é livre. Você vê essa liberdade? 

Essa liberdade me fez mudar a maneira de pensar. Eu não sei se você me compreende.  

Eu: Sim, eu compreendo.  

B: Então, é essa capacidade que eu via em uma criança. É isso que fez que eu mudar minha 

maneira de pensar quando eu cheguei aqui. Então, eu vi a mulher e ela é feliz, como eu vejo a 

mulher em todos os lugares que eu não acreditava, que não sabia, isso me fez mudar, minha 

maneira de pensar. Então, eu me vejo agora ,eu sou capaz de fazer tudo, também.  

Então eu me pergunto: “essa mulher que é presidente, o que ela fez?”, “ela foi usada?”, “não”. 

Ela é como eu, ela é como eu. Então se eu posso, Você entende? Quando eu vejo uma mulher 

motorista, ela está dirigindo os homens . Então digo pra mim mesma , porque não eu? Como 

eu vi tudo isso, me fez mudar, eu mudei minha maneira de pensar pelas coisas que eu vejo, 

que eu não sabia antes. Você entende?   

Eu:  Sim.  

B: É isso.   

Eu: Quando você estava no Congo, você pensou nessas coisas? Você pensava que estava na 

segunda posição? Você pensava que era submissa aos homens? Você pensava que era 

dominada pelo homem ou pensou em todas essas coisas que você me disse depois que você 

chegou aqui?  

B: Não. Tudo que eu já te disse, eu sabia no Congo.  

Eu: Você já pensava nessas coisas?   

B: Eu pensava já,  eu já sabia. Aqui nós somos dominadas por isso ,isso porque, no Congo, 

nós temos agora, você sabe?  A tecnologia evoluiu. Nós temos a rapidez de conhecer  outras 

coisas que passam  diretamente de lá onde nós estamos . Eu sei o que passa, por exemplo, na 

França, pela internet. Você vê, também, isso  desenvolve a inteligência e o conhecimento, 

você entende? Você pode conhecer tudo aqui, mas você é sempre limitado, porque você não 

sabe, onde você vai se exprimir. Você entende? Se você está no Congo você se diz 

“ah, quando eu sei, talvez  pela internet, eu posso ver que no Brasil tem uma mulher 
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presidente. Você entende? Quando eu for para o Brasil eu vou ter esse título, de saber como se 

faz para se tornar presidente. Você entende?. Mas se você está no Congo, você não sabe o que 

fazer para se transformar no que você quer , porque você é limitada, há sempre limite para 

você. Então, é como uma lei que é estabelecida que você não pode conseguir o que quer. É 

preciso abandonar onde você está para fazer o que você quer. Você entende?  

Eu: Sim.  

B: É isso. Tudo que eu te disse, certas coisas eu descobri no Congo, mas precisava da 

realidade. Então, aqui, eu vejo como eu estou  na minha realidade. Talvez eu via que no Brasil 

tem , talvez eu esperava ...a internet dissesse uma coisa, mas fosse uma coisa diferente. Na 

internet tem outra coisa que você não vê tanto no Congo. Você vê como se eles estivessem 

mentindo. Mulheres motoristas?” “não, me conta outra coisa”. Você entende?   

Eu: Você não acreditava nessas coisas? Uma mulher motorista?  

B: Não, você entende? Nós estamos tanto na impossibilidade no nosso país. Mesmo se você 

tenha verificado outras coisas na internet. Você vê como eles estivessem  exagerando, eles 

exageram, você entende? Você viu mas não acreditou. 

Eu: Sim.  

B: “ah, uma mulher não pode fazer isso”. “Uma mulher ser livre assim e se vestir assim e 

retirar o seu sutiã , eles exageram, você entende? 

Eu: Sim.   

 B: Você vê, mas não crê pois você não viveu essa experiência. “Mas como eu sou uma 

mulher na  minha realidade” Eu vejo que é real. Eu o vejo, eu o toco, eu o sinto, isso me fez 

mudar nossas coisas.   

Eu: E você ficou surpresa com isso?   

B: Bem, eu não fiquei tão surpresa, mas eu fiquei mesmo às vezes feliz.   

Eu: Feliz?  

B: Eu fiquei feliz. Não tão surpresa, porque eu já sabia, mas eu não acreditava totalmente. 

Como outra pessoa que não acredita  porque é diferente de onde ela vive. Você 

entende? porque talvez não tenha passado por essas coisas, pelas grandes coisas que ela faça 
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na vida .E outra coisa, ele ficou extremamente doente, mas de uma hora para outra, dessa 

forma ele ficou bom, curado. Mas a pessoa não passou por aquela situação difícil . Você vê?  

Como eu, eu sabia, acreditava mas não totalmente, porque eu jamais tinha vindo aqui. Como 

acreditar em todas as coisas que você jamais viu? Eu sabia que existia isso aqui, isso lá mas 

não totalmente pois eu não tinha nunca vivenciado isso. Como acreditar em todas as coisas 

que você nunca viu. Quando eu cheguei, eu vi o que eu escutava, eu mesma vivenciei. É como 

uma realidade , você entende? Às vezes é a angústia de escutar. Outras coisa você se 

emociona. “Oh, é isso? mas eu não nunca vi,  mas eu sabia. Você é livre, pode se vestir de 

sutiã, você anda à pé sem que um homem vá de violar a força, vai te pedir amor se você quer 

ou se você não quer, Você sente os seus sentimentos. Nós aqui nos sentimos bem, livres. 

Você entende? Eu estou agora na realidade daquilo que eu via. Eu: Que coisa que você viu 

que te deixou mais surpresa? A coisa mais diferente que você viu aqui?  

B: A beleza de vocês.   

Eu: Beleza?  

B: A beleza da mulher brasileira.   

Eu: A beleza da mulher brasileira?  

B: Sim. Quando meu irmão me dizia, você é bonita. Meu irmão era cômico em casa. Ele era 

um pouco cômico. Ele fazia comédia na nossa casa. (explica o que é cômico) . Entre nós , nós 

éramos cômicos. 

Eu: Vocês são cômicos?  

B: Na África?  

Eu: Sim.  

B: Somos, na nossa casa. Então, meus irmãos me diziam “você é bonita. As mulheres  

brasileiras são mulheres bonitas”.  

Eu: As mulheres congolesas são bonitas, também.   

B: Não.  

Eu: São, sim.   
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B: (...) “ah não, todas as mulheres são como as mulheres do Congo .vocês são feios”.   

Eu: Não, isso não é verdade.   

B: Você me diz isso para me consolar, mas você sabe que é verdade.  

Eu: Não, não, eu digo sinceramente.  

B: Está bem. É como dizer, as mulheres brasileiras são tão ....pelo amor. Como meus irmãos 

me diziam. vocês são muito bonitas.  

Eu: Cada beleza é diferente.   

B: Cada beleza é diferente. Vocês são muito bonitas porque, no meu país, dizem que a mulher 

brasileira é a mais bonita do mundo.   

Eu: No Brasil, dizem que a mulher mais bonita é do leste europeu. Você vê? Cada lugar pensa 

que outro país tem pessoas mais bonitas. Todo lugar pensa que outro...  

B: Isso é verdade.  

Eu: Que coisa você pensa que te surpreendeu mais?  

B: Eu não sei. 

Eu: Que você olhou e (som de surpresa). A coisa que mais te chocou em relação a situação da 

mulher.  

B: O que é extremamente diferente, é o que eu digo,  vocês são muito amorosas. É isso que 

me surpreendeu. Então, porque para mim, no meu país, uma mulher em francês dar beijos é 

um crime.   

Eu: Em francês?  

B: Em francês e mesmo dar beijos no meu país é um crime...Quando vocês estão no metrô, 

vocês estão à vontade 

Eu: Não há (...)  

B: Não. No Congo, mesmo os beijos, nós temos vergonha. É vergonhoso. Muitas vezes nós 

colocamos as mãos assim, tudo bem... Isso é a nossa saudação. Se você vir assim,  geralmente 

são pessoas de lugares especiais. Ma quando eu cheguei aqui , as pessoas se beijam, os 
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apaixonados. É interessante para mim observar como vocês se relacionam com seus amantes. 

Como vocês se vestem? Vocês se vestem como não tivesse nada, no Congo. No Congo, 

achariam que você não está vestindo nada.   

Eu: Porque as coisas são muito curtas?  

B: No Congo, isso é nada para gente. Se você se veste assim no meu país vão começar te 

chamar de bruxa se vocês se vestirem como se vestem aqui. No meu país vão começar te 

chamar, gritar, bruxa! 

Eu: Bruxa?  

B: Bruxas são os espíritos maus. A pessoa que tem um espírito mau como satanás.   

Eu: Sim.   

B: Na África há a bruxaria/feitiçaria, os espíritos maus, aqui não há. Mas, no nosso país, há os 

espíritos maus. A feitiçaria existe na África. Na história da África, vocês conhecem a 

feitiçaria?   

Eu: A bruxaria, feitiçaria.  

B: Fetiche é outra coisa. Você sabe o que é (...) de macumba?   

Eu: Sim, sim.   

B:  de macumba. Macumba, também,  lá são de coisas pessoais, se você leva. Mas a feitiçaria 

é mais que isso.   

B: Feitiçaria é da mesma classe da macumba, de mandiga, mas para nós é a feitiçaria. Então, é 

como a macumba do Congo. Mas lá a macumba não é boa, é ruim.   

Eu: Toda macumba no Congo é ruim?   

B: Macumba do Congo é do gênero de bruxaria. A macumba de vocês, eu comparo  a 

feitiçaria com macumba.   

Eu: Porque aqui macumba pode ser para o bem e para mal. Pode ser para as duas situações 

para coisas boas e coisas ruins, aqui no Brasil. A religião Macumba. Eu não conheço bem, 

mas eu sei que tem para os dois lados, há duas possibilidades.   



 

 
211 

B: A feitiçaria não é a macumba.  

Eu: A feitiçaria é para uma coisa ruim?  

B: Feitiçaria são coisas espirituais que nós não vemos, mas que existe. Você estar assim, ser 

uma mulher bonita e os homens te veem feia. Você é feia, mas os homens somente te veem 

feia.  Se você passa, é como eles não viessem que é uma mulher que passa.   

Eu: Eu sei o que é.  

B: Você entende o que é feitiçaria?  

Eu: Sim, existe aqui, também.   

B: Existe?   

Eu: É diferente, porque aqui no passado tiveram muitos escravos que vieram da África e 

trouxeram a religião africana e misturaram com a religião cristã e foi criado o Candomblé, 

Umbanda que são religiões de matriz africana.  Por isso, nós entendemos um pouco disso.  

B: Veio da África, é isso. Meu País ainda mais, mas é o país mais pobre da África. É 

porque vocês têm coisas ruins que vocês misturam com Deus. E depois pode haver se você 

tem a profissão de feiticeiro. Mas ele está escondendo Deus para que as pessoas 

compreendam  os bruxos, você entende? Para vocês aqui ele é a macumba. Ele é livre, ele é a 

macumba mas para ele não. Mesmo no Congo você vê uma  pessoa que tem duas caras.  É 

ruim agora, porque você sabe  quem ele é, na vida é preciso ter uma posição, se você está lá 

ou se você está aqui. No nosso país, nós misturamos isso. Ele vai se esconder como se ele 

fosse uma boa pessoa, mas ele não é uma boa pessoa, ele é mau, muito mau. Uma outra 

pessoa você pode achar que é má, mas ser uma boa pessoa. Você entende a diferença?   

Eu: Sim, eu entendo. Você tem alguma religião?  

B: Católica.   

Eu: Católica? A maior parte do Congo é cristã eu acho.  

B: No Congo, nós somos a maioria das vezes cristãos .  

Eu: A maioria é a cristã?  

B: Nós somos cristãos. Na verdade, os muçulmanos não são...  
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Eu: Há outras religiões, não?  

B: No Congo, há (animistas?), é uma religião nossa, há um profeta que saiu e nos enviou 

Deus. Há outros congoleses que acreditam nele. Ele é substituído como Jesus da África e ele é 

chamado de Jesus da África. Ele é nosso (“pele?), ele foi enviado para salvar a nossa 

pele??? Jesus é para vocês, os brancos, eu digo que Jesus , vocês não veem que eles o 

desenham como vocês, ele é branco. Então Jesus é para eles e eles estão bem no país deles. 

Como Jesus não tem nossa cor de pele nós vemos como nós somos tanto que , nós não 

acreditaremos. O profeta ele tem a nossa pele, nosso continente e nosso país não avançarão. 

Você entende?  

Eu: Mas, na realidade, os estudos viram que a pele de Jesus era negra. É verdade. As imagens 

são todas ele branco, mas os estudos dos cientistas que analisaram a época, (...). Talvez, não 

fosse tão escura, talvez como os árabes, mas eu acho que era negro. Ele não é branco como 

nas fotos. É muito interessante, depois você pesquisa no seu celular. Há alguma, eu acho que 

é interessante, eu acho que era negro, mas nas imagens ele é sempre branco. Você me disse 

isso, eu me lembrei. Algumas vezes a televisão aparece coisas assim “porque..” A televisão 

ama essas coisas. Mas, só mais uma pergunta. Você me disse que você olha no seu celular a 

internet, e as coisas que você conhece do mundo é porque você tem internet. Você acha 

que antes da internet, as pessoas, no Congo, conheciam menos as coisas? Você acredita que a 

internet possibilita que as pessoas olhem outros lugares mudarem alguma coisa?  

B: Sim. Atualmente, o Congo as coisas estão abertas de acordo com a internet também, . 

Apesar de não ser utilizado lá como aqui. Muito utilizada, quer dizer, nós ainda somos  

pobres. Nós compramos à crédito cada dia. Não é aqui que você vai comprar o crédito de 

1000 reais. Você pode utilizar uma semana. No Congo, você compra o crédito o que você 

consome. Como você utiliza o crédito que você consome a cada dia. Um dia você hesita, se 

você tem dinheiro, você pode colocar o crédito de 50 reais, mas lá os créditos são muito caros. 

Meu país é pobre, mas o crédito é caro. Poucas pessoas o utilizam frequentemente e os outros 

podem ter o telefone, mas não têm crédito. Não têm dinheiro para comprar todo tempo a 

crédito ele pode entrar hoje na internet, depois de duas semanas se aparece dinheiro, ele 

coloca mais crédito. Você vê , isso faz com que uma pessoa que está atrasada, mas ao menos 

ela comprou alguma coisa, porque há outras coisas que você pode dizer a uma pessoa “Alô, 

há alguma coisa que acontece nos Estados Unidos.” Você não diz isso. Para, Não , tem guerra 

nos Estados Unidos, para , e eu vou ver isso. Agora é difícil para mentir para uma pessoa todo 
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o tempo. Mesmo em casa, nós não discutimos mais, você pode dizer que a mulher mais bonita 

é uma mulher congolesa, “mas, não jamais”, “nós, vamos ver na internet”.  Se é a mais bela 

mulher.  

Eu: Mas é uma coisa muito subjetiva. Mas eu entendi a sua ideia.   

B: A gente discute menos em relação... mas a internet não é a realidade. A mais bela mulher 

nós não sabemos onde ela está. Você não sabe quem é a mais bela aqui , hoje. Mas, a internet 

vai te mostrar alguém . Hoje, se discute menos.  Hoje, eu vou ver na internet o que você me 

disse.  

Eu: Sobre Jesus ter sido negro? Veja.  

 

Conversa informal em salão de beleza no Centro do Rio de Janeiro 

Data: 7/12/2016 

A ideia de ir ao salão de beleza congolês foi de coletar dados sobre refugiadas fora do 

ambiente da Cáritas. A cabeleireira que estava presente era de Kinshasa, logo não fazendo 

parte da amostra adotada. No entanto, apesar de não entrevista-la, a conversa informal 

permitiu coletar dados relevantes. 

Nome: L. 

Idade: 32 anos 

Estado civil: Casada 

Data de chegada:  2008 

Local de Origem: Kinshasa  

Acompanhantes: 2 irmãos e 1 irmã  

Filhos: 3 meninas ( 6, 5 e 4 anos) 

Trabalho na RDC: Estudante 

Local de moradia no Rio de Janeiro:  Não informa  

Trabalho no Rio de Janeiro: Cabeleireira 

Trabalho do Marido no Rio de Janeiro: Não informa, porém diz que trabalha com carteira 

assinada 

 

Fui ao salão de beleza congolês acompanhada de uma amiga que ia fazer tranças no cabelo. 

Este salão é conhecido como salão dos angolanos, pois, frequentemente, a população carioca 

chama os congoleses de angolanos. O lugar que se localiza este estabelecimento é uma região 

pobre, próximo do morro da providência, uma favela do Rio de Janeiro, e da Central do 
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Brasil. Esta região é habitada por muitos congoleses, porém aqueles que já chegaram na 

cidade há alguns anos. Além disso, a localização muito central, próximo do trem, metrô e 

ônibus é muito favorável ao comércio. O salão de beleza é claramente uma instalação ilegal, a 

precariedade do local não poderia ter uma autorização do governo para funcionar. Ademais, 

os cabeleireiros estavam todo o tempo olhando para fora do estabelecimento, parecendo 

verificar se não haveria nenhum fiscal próximo ao local.  

No dia em que fui ao salão, havia somente três cabeleireiros, 2 homens e 1 mulher. Os 

homens realizavam cortes masculinos, enquanto a mulher, L., fazia penteados “afro”. L. me 

informou que em dias de maior movimento são contratados funcionários temporários, porém 

aquele dia como era uma quarta-feira de pouco movimento só havia os três funcionários fixos. 

L. conta que está no Brasil há oito anos que veio com dois irmãos e uma irmã. No entanto, um 

irmão e a irmão foram para Alemanha. Ela diz que casou com um congolês no Brasil que veio 

na mesma época que ela de Kinshasa. Ela tem três filhas. L. conta que tem 9 irmãos que cada 

um está em um lugar, que alguns estão na Angola, mas que sua mãe está em Kinshasa. Sobre 

o irmão que está na Alemanha, ela fala que ele sofre muito com o racismo e que ele não tem 

documento ainda, logo corre muito perigo, pois se a polícia o encontra o manda para o país de 

origem. Ela complementa dizendo que no Brasil não é assim, mas que aqui é mais perigoso 

em razão da violência urbana. L. diz que os irmãos dela resolveram ir para a Alemanha, 

porque não gostaram de ficar no Brasil. Entretanto, ela fala que adora morar no país que aqui 

é mais fácil de ter documentos, que ela vai para a igreja (evangélica), vai trabalhar, vai no 

samba em paz. L. diz que apesar da violência do Rio de Janeiro, ela nunca sofreu nenhuma 

situação violência.  

Pergunto se ela trabalhava no Congo como cabeleireira, ela me diz que não que somente 

estudava. Ela conta que começou a trabalhar com isso no Brasil, que no Congo, ela fazia isso 

só no cabelo da sua irmã e de outros parentes, enquanto que a sua irmã fazia nela.  

Pergunto porque ela escolheu o Brasil, ela diz que ela estudava no Congo, que sabia sobre o 

mundo todo, sabia, onde era o Brasil e o seu clima. Ela não fala que a situação econômica do 

país nem o clima a trouxeram para aqui, porém pareceu que o clima influenciou muito a sua 

decisão.  

Pergunto se sua mãe corre perigo no Congo, ela me diz que se não se envolver em assuntos 

políticos não há risco. Em seguida, começa a falar sobre a situação no Congo, diz que o 



 

 
215 

presidente está no poder há 20 anos, desde que ela criança. Ela conta sobre essa situação com 

revolta e compara o seu país com o Brasil que troca de presidente de 4 em 4 anos, comenta 

sobre o impeachment da Dilma, que isso seria impossível na RDC. 

Em relação ao trabalho do marido, ela diz que ele trabalha de carteira assinada, mas não diz 

exatamente o que ele faz. Complementa dizendo que apesar do contrato, ele ganha menos que 

ela. 
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Anexo 4 – Encontro sobre violência contra mulher 

Somente as partes que as congolesas se manifestaram e outras que interessa a estes trabalho 

foram transcritas. 

M: Um dos principais problemas das congolesas são a violência contra a mulher, não sei se 

alguém sabe disso, mas pelo menos a mídia fala que o congo é a capital do estupro. É triste 

não é uma coisa boa, falar sobre isso não é orgulho. É muito triste, mas acontece que essas 

mulheres vivem com isso, sofrem muito, faz mesmo que hoje em dia, várias mulheres estão 

fugindo, deixando o país, deixando tudo, fugindo para buscar paz, buscando refúgio. 

Acontece que tem vários grupos de rebeldes lá, estes grupos de rebeldes, eles fazem vários 

tipos de estupro. Eles podem pedir o filho de uma mulher fazer sexo com a mãe, como você 

não quer fazer ele te mata, quando o pai quer defender a família matam sempre. É muito 

triste, eles fazem mesmo o estupro com as crianças menor de idade, com os nenéns. Acontece 

que esse estupro não está acontecendo só nas partes onde tem guerra, quer dizer que não só 

aqueles lugares, onde tem os rebeldes que têm problema. Acontece mesmo nas casas das 

pessoas. Aqui, por exemplo, para fazer sexo com o seu marido, você tem que querer, quando 

você não quiser, ele não tem direito de obrigar, mas lá não é assim. Você tem que obedecer, 

quando ele quer você vai fazer mesmo, mesmo que você esteja cansada, esteja doente, não 

tenha força, você tem que fazer, você, também, tem que fazer comida para ele, você tem que 

lavar louça, você tem que fazer tudo, não só a violência sexual, tem vários tipos de violência, 

tem essas violências domésticas e o marido, a pessoa da família, por exemplo, você é uma 

mulher casada, o irmão do seu cunhado ou cunhada que ele pede uma coisa, se ele pedir uma 

coisa, se ele ouvir falar uma coisa mesmo que não seja verdade, ele pode chegar na sua casa, 

bater na sua cara, te bater, falar mal com você, ele pode entrar na sua casa e pegar tudo que 

ele quiser, quando o marido morre, você pode virar esposa do irmão dele, mesmo que você 

não queira, mas você tem que fazer, você vai viver com ele, você vai ter filho com ele, isso 

mesmo que acontece lá no meu país. Aquilo não acontece só no meu país, mas em vários 

outros lugares na África. Você é forçado a casar, elas não tem direito como os meninos de 

estudar, em algumas famílias eles não tem a possibilidade de pagar escola, porque lá não 

existe escola gratuita. Você não tem dinheiro para pagar a escola, então você vai ter que 

escolher, eles escolhem só os meninos, você manda só os meninos para estudar e a menina vai 

ficar em casa porque amanhã ela vai casar. Você vai ver uma menina de 12 anos, 13 anos que 

se casa. Eu já vi a situação de uma menina de 13 anos que casou com um homem, chegou na 

casa dele, quando o marido saí e vai trabalhar, a menina fica na casa, outras crianças estão 
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brincando, ela deixa a casa dela, vai brincar, também, e quando o marido chega, ela está tão 

cansada, ela não consegue fazer nada e o marido diz: “você está fazendo o que?”, ela fala: “eu 

estou brincando”, porque ela é criança, mas ela tem que ficar. hoje em dia, ela já tem filhos, 

eu sei porque naquele momento, quando eu estava com eles, eles já tinham um neném, uma 

menina com um neném. Uma criança com criança. Então, isso acontece muito, é triste, mas é 

assim mesmo. Obrigada.  

Z. de Gâmbia fala: “eu sou uma mulher muito muito capaz”. 

(Relata sobre a situação em seu país) 

Momento de perguntas: 

Congolês estudante que mora no RJ: Meu nome é Sid sou da RDC, não sei se é pergunta, 

mas queria intervir um pouco sobre M. e Z. para gente falar um pouco. Meu nome é .... sou da 

RDC, sou estudante da UFRJ, faço “defesa, gestão, (...) na política internacional” e estou aqui 

com visto de estudante, como eu vi hoje o tema com os refugiados, eu trabalho junto com a 

comunidade congolesa aqui e a gente trabalha essa questão dos refugiados por conta própria 

como uma rede dos congoleses mesmo,  a gente se ajuda entre a gente. Eu queria assistir isso, 

porque ..., tem um ponto que eu concordo com a M. e com a Z. e tem um ponto que eu 

discordo. Eu não sei se discordo porque é minha opinião própria ou porque (...). Eu sou 

testemunha de uma violência contra mulher, na minha idade de 10 anos, eu perdi minha mãe 

por uma questão do Congo. Minha mãe morreu na minha frente, ela foi morta pelos 

milicianos na minha frente. Isso, até hoje passo problema psicológico. Essa violência, no leste 

do Congo, começou com o genocídio de Ruanda em 1994, a comunidade internacional pediu 

para o presidente do Congo para abrir fronteira, entraram 2 milhões de refugiados de uma vez 

(...). Entrou todo mundo e ficou nessa parte leste, a parte que faz fronteira mesmo com 

Ruanda, só que a comunidade internacional, não conseguiu separar população civil, de 

milícia, militares e botaram todo mundo junto. Aí essa violência começou, tipo de máfia, de 

contrabando, problema de tráfico, isso criou conflito até hoje nessa parte leste e as pessoas 

estão morrendo por causa financeira, foi descobrindo matéria prima, ai vem pessoa com 

interesse, usando operação com milícia, para poder criar violência nesse lugar para todo 

mundo sair. Eu concordo com a M. que hoje o congo é considerado a capital do estupro, 

porque em 10 minutos que passa no Congo 5 milhões estão sendo estupradas, mas são 

estupradas pelos milicianos por causa de criar terror e ocupar esses espaços que vão servir de 

mina que eles vão explorar ilegalmente, isso que a verdade, esse tipo de violência estão sendo 
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trazidos de algum lugar porque se for falar do contexto histórico, nós congoleses somos 

Bandu, Ruandeses são “nilógicos”(não entendi direito) de forma morfológica, o contexto 

histórico, a gente não tem a mesma forma de agir, de amar o outro, se for falar dos “nilógicos” 

é o jeito deles de viverem, esse conflito sendo de outro tipo de povo, mesmo sendo africano, 

mas eles tem uma outra morfologia, outro espírito de fazer as coisas que Congo está sendo 

vítima hoje dessa questão, mas um ponto que eu discordo com a M. é essa questão da 

violência doméstica. Ela afirmou aqui as coisas que se passam no Congo e eu como congolês, 

eu não vou aceitar que hoje em dia eu me considere como fruto do estupro, de uma violência 

sexual dentro de casa, de casamento. Eu sou orgulhoso porque meu pai casou com a minha 

mãe e tiveram filhos, eu sou o caçula numa família de 5 pessoas e eu não vou aceitar ser fruto 

de uma violência, de um estupro, porque essa questão, o congo é um país católico. Se eu 

posso falar da questão histórica, da colonização, porque essa questão que ela falou, essa 

questão que acontece na Gâmbia, é um país no leste do continente. Porque Gâmbia, Senegal 

são países que sofreram com a colonização islã-árabe. São os países que a maior parte da 

população são islâmicos. Dentro do islã no século XV, quando eles invadiram, porque as 

pessoas falam da colonização hoje, parece só a Europa que colonizou África, não é, antes do 

século XV, já tinha a colonização islã-árabe. Eles entraram nessas partes e deixarão essa 

cultura. Dentro do Alcorão a mulher não pode fazer muitas coisas, o homem que tem algumas 

liberdades, ele pode ser poligâmico, pode casar 4, 5 vezes, porque é autorizado dentro do islã. 

No século XV, quando eles vieram para essas partes, eles vieram para converter todo mundo 

ao islã, essa cultura islã-árabe, que até hoje continua a exercer nessa parte leste, Gâmbia, no 

dia-a-dia. Na África Central, o Congo, camarões, 80% é Católico, porque sofremos 

colonização europeia. No catolicismo, isso é diferente, porque no dentro do casamento no 

Congo, a gente tem uma cultura de dote, o homem vai..., o casamento ocorre entre duas 

famílias, o homem que saí, que vai pedir primeiro a mão, vai abrir a porta, falar: eu quero 

casar com a mulher de vocês. Aí a família da mulher vai estabelecer uma certa lista de coisas 

tribais ou tradicionais, que as pessoas pedem e o homem leva essas coisas para ele valorizar a 

mulher. A questão da mulher no Congo, essa questão de trabalhar em casa é uma questão que 

a mulher congolesa de sentir que ela é responsável, que ela é responsável da família, no 

Congo a mulher que manda na família. Essa questão de ser a mãe, casa torna ela ser 

responsável pela criança. Mas a questão de violência doméstica, eu não concordo com isso. 

Me disseram que eu não tenho mais tempo para falar, eu queria discutir isso. 
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Z: Só para entender que eu não entendi, que parte você não concorda comigo sobre Gâmbia. 

Não entendi que parte você não concordou. 

Sid: Na verdade, sobre Gâmbia, eu não discordei, porque eu queria que você entendesse, até o 

médico quando ingressa o paciente no hospital, a primeira questão que ele (...) é saber a 

origem da doença, mas só a causa, tem muita coisa que foi, no século XV, isso foi trazido 

pelos islâmicos-árabes. Eles levaram essa questão quando eles vieram invadir pela 

colonização. Até hoje instalaram o islã nessa parte como o Corão dentro do Islã. Quando eu 

disse essas questões, isso continua até hoje. Essa questão religiosa interfere na cultura do país. 

Z: Entendi 

M: Eu quero falar sobre o comentário, sobre a opinião do Sid. Ele é congolês como eu. Eu 

não sei se é verdade que você cresceu e passou, sabe ao fundo os problemas familiares das 

famílias lá no Congo. Eu não sei.  Tudo que eu estou falando aqui, não são coisas que eu 

inventei, são as coisas verdadeiras. Eu estou falando, é verdade que o Congo é um país 

Católico. É verdade, concordo, isso não faz que o país com as pessoas, eles mesmos sejam 

católicos ou fazem tudo que o católico pede. Não, cada pessoa, cada família, eles têm 

educação e, também, as famílias, as pessoas saem, de outros países e cada pessoa que nasceu 

no mundo tem coração dele e as perspectivas dele. Você falou aqui que no Congo, só os 

países que estão vivendo essas influências mulçumanas, esses países que as mulheres, os 

homens faz esse tipo de coisa, eles casam com dois, três, quatro cinco mulheres. Todos os 

países africanos, eles têm, eles se casam, os homens, eles casam as mulheres com quem eles 

quiserem. Na minha família, o meu avô pai da minha mãe, ele tinha, algumas já faleceram, 

mas ele tem, não sei se ele tinha 7 ou 10 mulheres. A minha mãe, a mãe dela era a primeira 

mulher do meu avô. A mãe dela faleceu quando ela tinha 9 anos e deixou o irmão da minha 

mãe caçula com 1 ano e os irmãos da minha mãe, eles não conhecem a mãe deles e mesmo 

que,  quando meu avô estava casado com minha avó, ele já estava com outras mulheres. 

Desculpa, gente, estou falando isso para que o auditório entenda melhor tudo o que ele falou. 

A irmã da minha mãe aquela que segue a minha mãe não é filha da segunda esposa do meu 

avô. A família da minha mãe, o meu avô tem 20 ou 30 filhos com várias mulheres. Hoje, o 

meu avô falava com os meus tios, se o mundo poderia voltar, ele não ia casar com várias 

mulheres, ele ia se casar só com uma porque ele entendeu que quando você se casa com várias 

mulheres, você vai ter vários problemas. Isso é verdade e isso aí não acontece e aconteceu só 

na minha família, acontece até hoje em vários países lá, as meninas maiores de idade, é 
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verdade que lá na cultura da gente, a gente se casa, você quer uma mulher, essas mulheres 

todas do meu avô, o meu avô casou, ele foi nas famílias delas deu o dote e deu várias outras 

coisas que a cultura pede. Você casa, mas não tem uma lei que diga que você e os homens, 

eles não tem direito. Eu sei que lá no Congo e em outros países na África, os homens, eles 

podem se casar com várias mulheres, mas você mulher, você não tem direito, seja que ele vai 

fora da casa ou fora do país, você não tem direito, você não pode sair com outro homem, não 

tem esse direito. Mesmo que a sua própria família, eles não podem aceitar. Então, tudo que eu 

falei aqui, não sei, ele tem direito de concordar ou não concordar, isso é direito dele, mas tudo 

que eu falei aqui, eu falei verdade, isso ai acontece no meu país. Várias mulheres 

batalhadoras, estão batalhando sobre isso, várias. Na minha família, tem muitas mulheres, 

tem, também, as mulheres que se casaram depois o homem foi casar com outra, ela falou não, 

eu não concordo, eu não quero. Deixa eu falar, eu que estou falando aqui, você não sabe, eu 

me casei com um homem que não estava direito comigo que estava me perseguindo e era 

muito difícil. Eu um dia tomei a decisão, eu me divorciei daquele homem, ele estava fazendo, 

ele queria fazer de mim, uma pessoa, eu não sei, tipo coisa, cara eu trabalhava, eu ia trabalhar, 

eu conseguia, eu ganhava mais dinheiro que ele, ele não entendia isso, sabe o que ele fazia? 

Ele pegava o meu dinheiro fazia tudo que ele queria e eu não tinha aquele direito. Quando ele 

ganhava o dinheiro dele para ele fazer tudo o que ele queria e acontecia muitos problemas. Na 

casa, o celular dele era uma coisa privada, as coisas dele eram privadas, ele saía, ele estava 

saindo com outras mulheres e tinha aquelas mulheres, podia vir até na minha casa, eu não 

tinha esse direito de falar ou de fazer qualquer coisa. Até que quando eu tomei a decisão de 

me separar, essa decisão na África não é tão difícil, porque quando eu tomei essa decisão, eu 

fui, eu não vou falar de tudo que aconteceu naquele casamento. Eu fui conversar com o meu 

pai. Na África, você não pode, mas eu fiz isso, conversei com o meu pai, conversei com a 

minha mãe, eu conversei com todo mundo, ele não estava aceitando até que quando eu saí 

daquela casa, quando eu saí deixei tudo, ele tinha dinheiro. Na minha casa, não faltava nada, 

mas deixei e saí, eu consegui minha vida, segui, eu fui em frente até hoje. Eu sou uma mulher 

batalhadora, mas é verdade no Congo, meu irmão, no Congo, tem as pessoas, os casamentos 

se fazem, existe. Mesmo que você seja casada, esse estupro que a gente fala, essa violência 

doméstica que a gente está falando aqui não só, essas violências que você está pensando de 

uma pessoa que não está casada, não. Na sua casa, você casado, você tem seus direitos, mas lá 

o homem são eles que tomam as decisões, eles fazem estupros mesmo que sejam casados. 

Quando você não quer fazer sexo, ele quer, você não quer, ele que pressiona, até que você faz, 

isso não é estupro? Na força, ele vai te forçar a fazer, isso é estupro. Então, como eu falei, 
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meu irmão, não falei para. A gente não tem muito tempo para poder falar profundamente 

algumas coisas, entendeu?  

Z: Eu queria dizer que é muito triste, eu sei que é seu direito de comentar, mas hoje é dia de 

estar procurando, mudar as coisas com muita sinceridade, mas a sua postura me confirmou 

uma coisa no machismo africano, sabe porque? Porque somos irmãs que estão falando o que a 

gente passou, entende? Eu sou mulçumana, mas eu quero falar uma coisa, eu não quero falar, 

discussão entre religiões. Porque se for assim, vou condenar desde de catolicismo, 

cristianismo, até Islã. Porque se formos falar sinceramente, o que acontece dentro das igrejas, 

lá o que não é falado, é muito feio, mas eu não vou entrar nisso. Em todas as religiões existe 

respeito, em todas as religiões existe sujeira, entende? Mas eu não vou falar isso, porque (...) 

Quando você falou de Gâmbia, Senegal, guiné, não sei, fiquei muito triste, porque quando a 

gente estava falando, as mulheres que estavam falando aqui, não é nenhuma gambiana, não é 

nenhuma mulçumana, são mulheres congolesas, falando de Congo, vítimas que passaram 

coisas que viram e não concordaram e tão falando. Eu sou uma sobrevivente de matrimônio 

infantil e eu vou condenar isso a minha vida toda, porque eu venci, mas muitas pessoas 

morrem, tentando ter filhos, porque são muito pequenos e se você fala, não existe violência 

doméstica, fico muito triste, meu pai era ele um comerciante bastante rico, o que ele fazia? 

Casava com cada mulher bonita, cada mulher bonita porque ele bancava, o que que foi a 

nossa vida. Um dia ele foi assassinado, nós ficamos atrás, eu tenho irmãos que parte de pai 

que eu não conheço, eu posso ficar com ele, eu bato nele, faço amor sem saber, que ele é meu 

irmão e isso é bastante triste para qualquer jovem africano. A gente fala que não existe 

violência doméstica, muitas mulheres africanas tendo esposo, ele larga a casa, ele entra a hora 

que ele quiser (...), às vezes nem um carinho pode dar para essa mulher, isso não é violência 

doméstica, aquela violência moral daquele homem que não pode ter a delicadeza de vir de dar 

um beijo na mulher ou talvez chegar, pegar a criança e lavar, ele dar um banho, eu estou 

falando de coisa tão real, porque sabe, essa é a realidade, a gente não está falando de ficção, 

estou falando de realidade e a gente não falou, por exemplo, existe  dentro do matrimonio, por 

exemplo, homem e mulher, a gente tendo um filho, eu não sei. A ideia dela não é essa, ela 

está falando quando uma mulher não quer fazer amor, ela tem o direito, como o homem ele 

tem o amor na rua, ele chega em casa, se você quer fazer amor, ele fala que ele está cansado, 

porque a mulher não pode? Essa é a nossa indignação. Eu fico triste porque você é homem 

africano que poderia começar educando, um dia os filhos “meu filho está acontecendo alguma 

coisa?”. Nossa cultura é muito bonita, a cultura africana tem bastante respeito, bastante coisas 
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bonitas que eu falei que a gente nunca vai abrir mão por isso, mas, também, tem coisas que 

precisam ser mudadas e como essas coisas vão ser mudadas? Enfrentando elas com 

sinceridade, não com ficção e a sinceridade da mulher africana, ela é criada bonita, eu falei 

isso, ela é líder, mas ao mesmo tempo ela é enganada, porque ao mesmo tempo ela tem um 

cantinho que a pertence, que é a cozinha, essa é a realidade africana e a gente é muito mais 

capaz que isso. Essa é a nossa indignação. Não é ficção, é realidade, muito obrigada. 

 C: (...) Eu vou falar  sobre as coisas que a M. falou e o irmão duvidou. Eu nasci numa 

família, o meu avô tinha 17 mulheres, eu posso pedir para a minha mãe me mandar foto da 

minha família, eu vou trazer vocês vão ver. O meu avô tinha 17 mulheres, o meu pai tem 117 

irmãos, a gente ficou junto quase se casando, a gente não conhecia quem era irmão, que foi 

primo, quem foi tio, a gente ficou junto, crescemos juntos, na mesma cidade, aí eu sou uma 

vítima da violência e não gosto que alguém quando está passando a violência falam da 

violência e ele dúvida porque eu sou uma vitima, eu fui estuprada dentro da casa e o irmão ai 

duvidou, o seu coração não é o coração do outro, o que o outro homem faz na esposa dele, o 

outro homem vai fazer dentro da casa. Quando a gente fala é porque estamos vivendo. 

Desculpa, gente, pela minha expressão, eu fico nervosa, quando alguém duvida disso, fico um 

pouco nervosa, desculpa, por isto. Eu sou uma vítima da violência, eu fui estuprada com 15 

anos por um comandante, isso a violência no Congo, não sei se esse debate vocês mandaram 

para provocar a gente, porque não sei, vocês quando começam isso, como é que vocês vão 

resolver, a gente está aqui para combater sobre a violência sobre a mulher, a gente está aqui 

no Brasil e como a gente lá na África vai parar com a violência, eu não sei, são 5 ou 4 

mulheres africanas que estão aqui e os outros estão ai vivendo, continuando na violência, 

quando será o fim dessa violência quem não tem irmã que não passou na violência não vai 

acreditar, o que a gente vive. Eu, na minha casa o meu esposo, não tem a capacidade de pegar 

calcinha da filha, não tem um tanque para lavar roupa, eu tenho 4 filhos, começo com o 

primeiro filho dando banho, ele se preparando, 1º, 2º, 3º até o 4º, quando chegar na minha 

vez, você não tem nem tempo para se preparar para se maquiar porque você tem muitos filhos 

e os homens congoleses não ajudam, não sei se o irmão que duvidou alguma vez lavou roupa 

dos filhos dele,  ou lavou calcinha da mulher dele. No meu país quando você faz isso, um 

homem faz isso é uma abominação, aí vocês tentam postar um homem, uma foto de um 

homem lavando sutiã da mulher, vocês vão notar o quanto de insultos que vai sair naquela 

foto que vocês vão postar, um homem lavando sutiã da mulher, é uma abominação na África, 
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a gente sofre por isso e vocês quando falam disso, um homem saindo de dentro da África 

falando isso, é uma tristeza para mim. Você duvidou irmão? Você lavou sutiã da sua mulher?  

Z: Aqui vai fazer 

C.: É isso aí, desculpa irmã por muita coisa que eu falei. Na África uma mulher se você na 

faculdade  encontra com seu noivo vai dizer “oi parceira, pode parar com isso, seu lugar é na 

cozinha. A maioria aqui no mundo não tem uma presidenta negra, aqui no mundo, seja na 

África ou aqui no Brasil. No meu país, quando você chegar nesse estágio, a não ser que, isso é 

uma abominação na África. Meu avô quando as mulheres chegavam,  você tem que chegar 

assim se ajoelhando, batendo palmas, “senhor, você já pode entrar em casa tem comida”. Se 

você não fizer isso, você vai para fora e para você conseguir mais um homem para você casar 

é difícil, entendeu? Mas a gente vive nisso, quando que terá fim isso tudo? Obrigada, por 

tudo.  

I: Boa noite, eu sou a I.. Eu vou falar sobre o assunto que estamos falando. Eu só queria 

explicar um pouco a realidade da minha família. Eu estou aqui, eu não conheço o meu pai e só 

queria falar isso, que eu nunca toquei nessa história, nunca contei, porque eu sofro com um 

problema de memória, tem coisas que eu esqueço, mas enquanto que as irmãs estão falando, 

voltei e me puxei da memória. O que que acontecia? A minha mãe e meu pai não são nem 

divorciados porque nunca se casaram, não fizeram nem papéis para fazer o divorcio. O que 

que acontecia? Um tempo, porque eu andei muito, porque a gente andava, vai ali, vai no 

norte, no Kivu, até eu conhecia muitas províncias lá no Congo por causa dessas coisas. O que 

que aconteceu? O meu pai até tinha um nome ai que me lembro parece que tinha 8 ou 9 anos, 

um nome assim que pessoa que é muito nervosa. O que que ele fazia? Tudo o que ele queria é 

a minha mãe que tinha que obedecer e até a chegar ao ponto que quando ele fazia a relação, se 

a minha mãe negava, batia, eu me lembro que era até no banheiro. Batia a cabeça da minha 

mãe dentro do banheiro até a minha mãe se aleijou aqui e eu ficava a chorar, “mas é o que?”. 

A mãe disse: “você é uma mulher, tenho que te contar isso, que um dia você vai se casar, tem 

que saber qual é o homem que você vai se meter com ele porque o teu pai, as coisas que ele 

me faz, eu se negar ficar com ele na cama, fazer tudo que ele quer, quando ele quer ficar 

comigo, se eu negar. Esse é o assunto que você vê a gente todo dia brigando, fazendo essas 

confusões daí quando a minha mãe fez (...). Minha mãe fugia pelas províncias, já que nós 

como crianças, muito pequenos, tinha que nos levar e andava de província a província porque 

assim juntas mesmo a província, a mãe se separa não dava certo, porque era mesmo violência 
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grave. A família do meu pai que falava para a minha mãe: “é melhor você procurar ir longe, 

longe, longe mesmo para que você não possa mais o ver”. Até hoje, desde que a minha mãe 

fugia conosco, fomos andar, andar, andar, para procurar (...).  Hoje que eu falo que agora, eu 

já não me lembro mais desde da idade de 9 anos até hoje. Mas,  se ficava sempre juntos, na 

mesma, por exemplo, em Kinshasa, o meu pai que já não lembro mais (...) não consigo mais 

lembrar porque tenho um problema na memória. E o que que acontecia? O meu pai ficava, 

por exemplo, em Kinshasa. Se a minha mãe fugir foi na casa do pai dele, o meu pai quando 

chega lá começa lhe bater, faz de tudo, ninguém conseguia lhe falar, nem o meu avô, nem a 

irmã dele, a única pessoa que falava era a minha tia, mas aquela minha tia quando começa a 

falar, briga com meu pai, até todo mundo admirava. Isso que eu queria falar, essa experiência, 

explicar porque nem sei como consegui voltar porque nunca mais veio na minha mente, por 

isso agradeço por ter voltado uma coisa que eu tinha esquecido na minha mente. Obrigada.  

Congolesa X: Boa noite, família. Eu só queria falar sobre o assunto, uma está falando, a outra 

está contradizendo. Eu só queria falar que cada um de nós, tem a história dele e a experiência 

dele e cada um que fala a história não pode duvidar, não pode contradizer para não, não sei.  

Se alguma pessoa está falando alguma experiência porque  viveu, viveu aquela coisa que ele 

está falando sobre isto. Cada um de nós, tem uma história, quem viveu a história não tem. 

Tem gente, também, que nasceu em berço de ouro, mas muita gente que está aqui ou no nosso 

país, não nasceu com aquele berço de ouro, não. Eu só a vítima do divórcio do nosso país. O 

meu pai, eu só me lembro, ele maltratava a minha mãe. Maltratava mesmo. Minha mãe vendia 

num mercado assim grande e quando chegava não podia faltar o dinheiro nem um centavo 

quando faltava um centavo (...). Meu pai ia começar a falar mal, vai começar a socar (...) e 

chega à noite estupra porque a mamãe estava cansada. Mas ela tem que fazer porque o marido 

está pedindo e assim, vivemos assim, até o dia que a minha mãe, outra irmã dela se revoltou, 

falou: não eu vim buscar a minha irmã porque você não casou ela, mas está maltratando ela e 

ai em 1996, os meus pais se divorciaram. E nós filhos sofremos muito por causa daquele 

divórcio, começava fica um, você vai ficar hoje aqui, muito mal, muito feio. Não me deixa 

viver em paz, mas não gosto de me lembrar muito e assim só queria falar que é feio de 

contradizer a coisa do outro porque é a experiência dele. Obrigada. 

M: A gente falou, essas falas são legais, gostei. Assim mesmo que  a gente pode fazer para 

poder conseguir, tudo que a gente precisa para poder pelo menos. Eu sei que erradicar a 

violência contra a mulher, não sei se vai acontecer, mas pelo menos o que eu quero que 

quando as pessoas como a minha irmã perguntou, ela falou, se perguntou e perguntou: como 
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que a gente pode fazer para acabar a violência contra a mulher? Eu acho que para conseguir, 

para acabar com isso aí. Primeiramente,  a gente tem que fazer tudo que a gente está fazendo 

agora denunciar, falar, não só denunciar, falar, porque as pessoas não podem guardar tudo que 

a gente está passando, tudo que está acontecendo de ruim. A sua vida não pode guardar para 

você mesmo, não é bom, porque quando você guarda, você vai sofrer muito e tudo piora até 

que você pode mesmo perder a vida, ou alguém da sua família próximo a você pode perder, 

também. O melhor que a gente pode fazer é denunciar, se juntar, aquelas mulheres vítima, 

aquelas mulheres que já sofreram um dia de violência, aquela que ainda não sofreu da 

violência e, também, aquela que já assistiu as pessoas próximas delas sofrendo da violência. 

Eu acho que todos que são mulheres tem que se juntar, tem que se levantar. Levantar a 

cabeça, levantar o peito e seguir, falar, brigar e fazer tudo possível, tudo que ela pode, nós 

podemos para poder conseguir porque se você sabe, a maioria das mulheres sofrem da 

violência, não porque elas querem, não só as mulheres era mesmo que estão se violentando, 

mas me desculpa, mas são os homens que estão fazendo isso contra as mulheres. Ele está 

colocando, a maioria deles. É o que eu estou falando que eles todos, mas tem algumas que 

estão colocando as mulheres em condições bem ruins da violência e quem estão sofrendo são 

elas. Então, eles não vão deixar facilmente, essas mulheres se levantarem para poder 

conseguir porque fazer tudo que eles estão fazendo, ele quer fazer, porque essa aí, eles estão 

se beneficiando, se um dia, ele deixa, eles vão perder. Eles pensam que vão perder, na 

verdade, não. Porque a gente tem que se complementar, a gente tem que viver junto, as 

mulheres tem que se levantar, os homens nunca vão deixar, nunca, mas só nós mulheres que 

deveríamos fazer uma coisa, deveria se juntar, se levantar para poder conseguir, isso é a 

minha opinião. Obrigada. 
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ANEXO 4 – Tabela com resumo dos principais dados das entrevistadas 

 

 



 

 

 

 


	As nove entrevistadas do leste da RDC afirmaram terem saído de suas cidades, após a invasão de rebeldes. Nesta região, os grupos armados são inúmeros, sendo, somente no Kivu do Norte, mais de 40. (Wambua-Soi, 2017) Seis das entrevistadas estavam nes...
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