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Resumo da Dissertação: 

Essa pesquisa tem por objetivo compreender o acesso e a permanência de crianças 
refugiadas congolesas no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa foi qualitativa 
(MINAYO, 2002), a partir de um estudo de caso (YIN, 2010), analisando a 
trajetória de uma criança refugiada congolesa, do 3º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, em uma escola no município de Duque de Caxias/RJ.  Para 
compreender o trajeto que essa criança precisou realizar até ser inserida na escola, 
fomos à Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ), instituição que recebe, 
acolhe e provê documentação para todos os refugiados que chegam ao Rio de 
Janeiro. A partir da CARJ fomos à Secretaria de Educação de Duque de Caxias, que 
nos direcionou para a escola e para a criança que acompanhamos. O referencial 
teórico metodológico usado foi a Perspectiva Omnilética de Santos (2013) e a 
dialogicidade em Paulo Freire. Os dados apontam para a prática de exclusão por 
parte das crianças brasileiras em relação às crianças refugiadas. A exclusão foi 
praticada com a criança refugiada que acompanhamos e com outra criança 
refugiada que não acompanhamos. Os dados também apontam para fragilidade 
psicológica e dificuldade de compreensão da língua portuguesa por parte desse 
público alvo que precisou migrar forçadamente. 
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