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2. Resumo da pesquisa 

A investigação ancora-se na integração social de refugiados a partir da perspectiva 

territorial e os impactos das políticas públicas voltadas para esta questão em países de 

acolhimento, como é o caso do Brasil. Tendo em vista a situação de invisibilidade e 

provisoriedade em que são categorizados, buscaram-se recursos de visibilização da 

presença das pessoas em situação de refúgio no referido território, como um primeiro 

passo a se pensar possíveis caminhos e soluções.   

Apresenta a elaboração de mapas de distribuição territorial de solicitantes de 

refúgio no Rio de Janeiro, em recortes temporais que permitam uma análise de suas 

estratégias de inserção territorial em consonância com a ocorrência de conflitos em escala 

global. Se soma a esta abordagem, o processo de oficinas de mapeamento participativo 

feitas com pessoas refugiadas, trazendo a perspectiva pessoal de suas vivências no espaço 

urbano. Como marcos teóricos, trazemos a abordagem dos processos históricos que dizem 

respeito à constituição dos refugiados como sujeitos no espaço urbano e a situação social 

do contexto em que se inserem.  
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4. Objetivos gerais e específicos  

Objetivo geral: Esta investigação tem como objetivo aprofundar a discussão 

acerca da temática dos refugiados urbanos – pessoas em situação de refúgio que vivem 

em cidades - a partir do campo do urbanismo. Busca enfocá-los como sujeitos no espaço 

urbano, tanto em escala global, quanto local, na dinâmica socioterritorial da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. A pesquisa então está centrada na criação de uma 

metodologia que permita espacializar dados sociais dos refugiados no território em 

análise, mas que possa ser também reproduzida em outros contextos, dadas suas 

especificidades, tanto territoriais quanto de acesso a informações sobre pessoas em 

situação de refúgio. 

Objetivos específicos: (1) discussão teórica, buscando aproximar a discussão já 

existente sobre refúgio à perspectiva espacial, com ênfase na sua constituição como 

sujeito no espaço urbano em âmbito global; (2) discussão sobre espaço urbano sob a ótica 

das desigualdades sociais e segregação socioterritorial no Rio de Janeiro; (3) produção de 

ferramentas de análise e ação (mapas) que permitam discutir o tema com ênfase na 

questão do território, trazendo elementos que permitam desinvisibilizar a questão; (4) 

oferecer alternativas metodológicas na análise espacial frente ao tema que auxiliem no 

subsídio de políticas públicas e contribuam ao debate, junto a instituições de ensino e 

pesquisa, entidades da sociedade civil e com a população refugiada diretamente; (5) 

caracterização da forma como se dá a inserção territorial dos refugiados ao chegarem no 

Rio de Janeiro. 

5. Metodologia utilizada 

Partimos de uma hipótese, norteadora da pesquisa, de que há uma relação entre os 

conflitos e desigualdades socioterritoriais locais (nas cidades de acolhida) e o tipo de 

inserção territorial que os refugiados terão, se inserindo, a partir de aspectos sociais, em 

lógicas preexistentes a sua chegada. A pesquisa está centrada na criação de uma 

metodologia que permita espacializar dados sociais dos refugiados no território em 

análise, mas que possa ser também reproduzida em outros contextos, dadas suas 

especificidades, tanto territoriais quanto de acesso a informações sobre pessoas em 

situação de refúgio. No entanto, é fundamental compreender do ponto de vista histórico, 

social e político como o refugiado é construído como sujeito social e espacial e os reflexos 

que essa construção traz para sua incorporação em um novo corpo social – o que é uma 

das premissas fundamentais para a integração local. Dessa forma, como marcos teóricos, 

trazemos como referência a discussão teórico-metodológica já iniciada por outros campos 

disciplinares presentes no debate, bem como a experiência prática da sociedade civil na 

assistência aos refugiados e solicitantes, no caso do Rio de Janeiro, a Cáritas 

Arquidiocesana.1  

A metodologia desenvolvida ao longo da pesquisa busca então oferecer um 

caminho de discussão às problemáticas trazidas no que concerne a relação entre a pessoa 

em situação de refúgio e o espaço urbano. Propomos isso tanto pelo viés teórico, como 

base de compreensão do quadro em múltiplas dimensões, quanto na sugestão de uma 

metodologia de análise de dados e produção de materiais que permitam uma leitura sobre 

                                                           
1 A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ), através do Programa de Atendimento a Refugiados 

e Solicitantes de Refúgio, atua nas frentes: acolhimento, proteção legal e integração local. No que diz 

respeito ao abrigamento, é importante ressaltar que a Cáritas não dispõe de um espaço que funcione como 

abrigo, ela atua no agenciamento de encaminhar as pessoas que não tem nenhuma alternativa de moradia, 

para abrigos no Rio de Janeiro.  



os processos de inserção territorial e as dinâmicas e efeitos decorrentes deste. Assim, a 

metodologia da pesquisa se dividiu em cinco etapas, cada uma originando um capítulo da 

dissertação.  

O capítulo um introduz a perspectiva do refugiado como sujeito, e as diferentes 

escalas de relação com a questão territorial, da global à local, entre abordagens mais 

genéricas e amplas e outras mais específicas. Através de uma investigação teórica que 

busca compreender a constituição histórica e social do refugiado como sujeito no espaço 

urbano, buscou-se identificar os elementos constituidores da condição de refugiado e a 

leitura social em que é enquadrado. Nisso, buscamos entender como, a partir dos 

processos de exclusão de que é sujeito, fica constantemente em condição de 

vulnerabilidade e provisoriedade. Buscamos trazer também o marco legal da questão, e 

como vem sendo problematizada em escala intergovernamental e governamental no 

Brasil.  

No capítulo dois, discorremos sobre a constituição desigual do espaço urbano no 

Brasil e no Rio de Janeiro, buscando oferecer o panorama geral da realidade territorial na 

qual se inserem os refugiados. São incorporados à discussão o conceito de populações e 

territórios a margem, de Vera Telles (2010), bem como se dá a construção social do que 

é ilegal na vida urbana. Rolnik contribui com o que chama de situação de transitoriedade 

permanente e vulnerabilidade territorial (2015), e as relações que se estabelecem com a 

soberania nacional (HADDAD, 2008) e a exclusão inclusiva (AGAMBEN, 2007). Dado 

o quadro social atual e sua relação retroalimentar com as lógicas territoriais, são trazidos 

os conceitos de desenraizamento, provisoriedade e invisibilidade, de Cunha e Porto 

(2015) para relacionar algumas das condições humanas e sociais que aproximam e 

população deste território em situação de vulnerabilidade, e os refugiados. Por fim, 

Vianna e Facundo são trazidas à discussão, apresentando uma relação direta entre 

refugiados urbanos e territórios de margem, mais especificamente as favelas. 

O capítulo três problematiza assim a importância da visibilidade espacial como 

forma de visibilidade social, e traz, para isso, inicialmente a construção da ponte entre as 

noções de Arendt (1951), direito a ter direitos, e Lefèbvre (1968), direito à cidade, 

incorporando a esta base teórica entrevistas com pessoas envolvidas diretamente com o 

tema. Também oferece, no exercício da visibilização, uma reflexão sobre as implicações 

envolvidas e um repertório de tipos de mapas, com objetivos distintos mas que trabalham 

a visibilização por diferentes óticas. Por exemplo, o guia de ruas da Maré, bem como o 

mapa que a Escola de Sociologia de Chicago usava para seus estudos sobre imigração no 

início do século XX, na escala de bairros da cidade. 

O capítulo quatro se destina ao trabalho de campo que envolveu a análise de 

informações, tendo durado cerca de sete meses e através do qual foi possível analisar 

4.367 formulários de solicitação de refúgio, preenchido pelos solicitantes, presentes nos 

arquivos da Cáritas RJ (CARJ). Foram levantados vários tipos de dados que permitissem 

a caracterização socioespacial da população refugiada no território de análise. Ele traz 

também o tratamento dos dados, os desafios do trabalho de campo, as mudanças nos 

rumos do que se previa, e as informações que puderam se coletadas. 

Em um segundo momento, o capítulo apresenta a metodologia de 

desenvolvimento dos mapas, a espacialização dos dados coletados. Por não haver 

referências de mapas que propusessem esses cruzamentos temáticos (população refugiada 

x território em escala de região metropolitana x relação temporal), foi um processo 

criativo, de um instrumento que pudesse comunicar todas essas esferas de forma visual. 



A descrição de seu processo se inicia com a determinação de quais mapas seriam feitos, 

a partir de quais dados puderam ser coletados, passa pelos desafios de bases cartográficas 

sobre as quais trabalhar, chegando a escolha de elementos gráficos e escala de 

representação.  

O último capítulo, cinco, introduz a leitura espacial pela perspectiva dos 

refugiados, trazendo a ótica de vivência, a expressão dos problemas e fragilidades 

decorrentes das estratégias de sobrevivência urbana encontradas. São feitas oficinas de 

mapeamento participativo com refugiados e solicitantes de refúgio, na perspectiva de ser 

pensar o território a partir da experiência de quem o vive, trazendo seu olhar e sua voz. 

Elas propõem a essas pessoas o exercício de conscientização em relação à dinâmica 

urbana e suas experiências nela, sugerindo um maior esclarecimento através da percepção 

pessoal e da discussão em grupo sobre isso. Entendemos isso como uma outra maneira 

de trabalhar o tema da integração local, também pela via do território, mas através da 

identificação de problemas, dificuldades, conflitos e impactos de sua vivência nos 

espaços que ocupam. 

6. Resultados obtidos 

Os mapas de distribuição territorial que ilustram a distribuição de solicitantes de 

refúgio ao chegarem no território em questão, identificando o primeiro bairro de moradia 

registrado, tendem a confirmar a hipótese levantada pela base teórica construída ao longo 

dos dois primeiros capítulos. Isto é, a população em situação de refúgio tem uma 

tendência a acompanhar o processo de deslocamento para os municípios periféricos, 

subúrbios e favelas, havendo também uma relação mais especifica com os grupos 

nacionais que terão maior tendência a esse movimento. 

Foi notada também a importância de se trabalhar a análise espacial em diversas 

escalas, para que se possa pensar instrumentos de ação e resposta em contextos urbanos 

mais específicos. A exemplo disso, observamos concentração de grupos nacionais tais 

quais angolanos, congoleses e venezuelanos, e que têm variações no volume demográfico 

em determinados bairros que ocupam. É possível notar que apresentam mudanças ao 

longo dos anos, tanto no que diz respeito aos locais de moradia quanto ao volume dos 

grupos. Estudar mais especificamente os movimentos, seja de grupos de nacionalidades 

específicas, ou da aglomeração em determinados recortes do território, são novos 

caminhos de pesquisas que se revelam. Esses elementos inauguram outras problemáticas, 

que podem ser analisadas em maiores especificidades, outras escalas e recortes.  

Trabalhar em diferentes escalas, além da proposta nessa investigação, bem como 

com recortes sociais mais específicos de pessoas em situação de refúgio, pode ser um 

fator de grande contribuição para pensar políticas públicas para integração local e atenção 

à população refugiada. Podem ser pensadas soluções de forma mais estratégica e pontual, 

em consonância com especificidades dos grupos, mas considerando também as 

contradições e conflitos existentes no território em questão. As entrevistas feitas e o que 

foi mostrado nos mapas, planilhas e gráficos que identificam como é feito o acolhimento 

da população refugiada no momento da chegada no Rio de Janeiro, mostram a urgência 

da ênfase em políticas de acolhimento, sobretudo neste, que é o momento mais vulnerável 

para eles.  

Aos mapas de distribuição territorial, se soma a experiência, relatos e caminho 

pedagógico construído para as oficinas de mapeamento participativo com pessoas 

refugiadas, e como trazer possibilidades de inclusão e autonomia através do 

esclarecimento e tomada de consciência sobre onde vivem e o que isso significa nesse 



contexto. Uma conscientização também sobre como o espaço, a mobilidade, a dinâmica 

urbana local, as relações sociais discriminatórias, influenciam diretamente suas vidas e a 

forma como viverão aqui – o que se pode chamar, nesse contexto, de impactos sobre a 

integração local.  

Os marcos teóricos adotados foram fundamentais para a desnaturalização da 

questão do ponto de vista socioespacial, em escala local e global, tanto para assumir o 

significado político e social que os mapas representam nessa temática, quanto oferecendo 

subsídio para sua melhor compreensão. Através das noções de exclusão inclusiva 

(AGAMBEN, 2007), permanente transitoriedade (ROLNIK, 2015), e territórios e 

populações de margens (TELLES, 2010) e invisibilidade (CUNHA, PORTO et al., 2015) 

foram elaboradas as categorias que permitiram criar subsídios para analisar a condição 

em que vivem os refugiados urbanos residentes no Rio de Janeiro. Sua heterogeneidade 

como grupo, a partir das nacionalidades identificadas individualmente nos mapas, 

também revela quais grupos de refugiados se incorporarão mais às dinâmicas urbanas e 

grupos sociais brasileiros que podem ser incorporados às categorias elencadas. 

Verificamos como os refugiados acabam sendo incorporados em espaços e condições 

classificadas como ilegais, seja pelo corpo social, seja como consequência da ausência de 

políticas de acolhimento que ofereçam a devida atenção ao tema. Acabam por se somar, 

de forma geral, pela condição social e espacial que ocupam, às populações já em situação 

de vulnerabilidade que são cidadãs brasileiras, e se mesclam à condição de invisibilidade, 

provisoriedade e constante desenraizamento (CUNHA, PORTO et al., 2015). 
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