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RESUMO 
 

 

O número de refugiados continua a aumentar a cada ano, atualmente somam cerca de 70 

milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo. Tanto as causas quanto à origem dessas 

pessoas são diversas, mas em todos os casos são pessoas que têm seus direitos humanos 

infringidos seja por perseguições relacionadas à raça, religião, nacionalidade, orientação 

sexual ou opinião política, e são forçadas a migrar para outros países em busca melhores 

condições de vida. Os países denominados de terceiro mundo destacam-se como a principal 

rota para estes migrantes forçados, segundo dados da Agência para Refugiados das Nações 

Unidas (ACNUR). Não obstante, o Brasil ainda apresenta um número pequeno de refugiados, 

sendo que 28.670 mil reconhecidos para uma população de duzentos milhões de pessoas. 

Neste cenário, a cidade do Rio de Janeiro aparece como uma das grandes cidades do país com 

maiores números de refugiados, 17% dos refugiados com cadastros ativos moram na cidade.  

Este trabalho busca contribuir para o conhecimento desses fluxos migratórios dentro do 

contexto brasileiro, problematizando a categoria integração. A integração dos refugiados é 

frequentemente apontada como um conceito-chave por diversos estudos migratórios. Mas o 

que significa esta integração? O que os refugiados pensam e entendem sobre ela? Para 

problematizar essas questões apresento dados coletados através do trabalho de campo 

realizado nas aulas de árabe do curso de idiomas Abraço Cultural e a observação participante 

realizada em uma pesquisa encomendada pelo ACNUR à Fundação Casa de Rui Barbosa, 

cujo objetivo é estabelecer o perfil socioeconômico dos refugiados no Rio de Janeiro a fim de 

criar subsídios para “políticas de integração” pela Unidade de Meios de Vida da Agência. 

Focalizando o Abraço Cultural e a pesquisa do ACNUR, o presente trabalho explora como a 

cultura dos interlocutores acionados é agenciada como objeto de trabalho, tornando-se 

ferramenta fundamental para obtenção de renda e o seu papel na “integração” social e 

econômica dos refugiados de diferentes nacionalidades e diversos perfis, mediante seus 

discursos produzidos pelos entrevistados em campo na cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

Palavras-chave: Refúgio. Integração. Cultura. 
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ABSTRACT 
 

 

The number of refugees continues to increase each year, today, there are about 70 million 

displaced people around the world. Both the causes and the origin of these people are 

different, but in all cases they are people who have their human rights infringed by 

persecution related to race, religion, nationality, sexual orientation or political opinion, and 

they are forced to migrate to other countries in search better living conditions. Countries 

called third world stand out as the main route for these forced migrants according to data from 

the UN Refugee Agency (UNHCR). Nevertheless, Brazil still has a small number of refugees, 

with 28.670 million recognized for a population of two hundred million people. In this 

scenario, the city of Rio de Janeiro appears as one of the largest cities in the country with 

larger numbers of refugees 17% of refugees with active registers live in the city. This work 

seeks to contribute to the knowledge of these migratory flows within the Brazilian context, 

problematizing the integration category. The integration of refugees is often cited as a key 

concept for many migratory studies. But what does this integration mean? What do refugees 

think and understand about it? In order to problematize these questions, I present data 

collected through the field work carried out in Arabic classes of the language course Abraço 

Cultural and the participant observation carried out in research commissioned by UNHCR to 

the Casa de Rui Barbosa Foundation, whose objective is to establish the socio-economic 

profile of refugees in Rio de Janeiro in order to create subsidies for "integration policies" by 

the Agency's Livelihood Unit. Focusing on Abraço Cultural and UNHCR research, the 

present work explores how the culture of the interlocutors involved is touted as working 

object, becoming a fundamental tool for obtaining income and its role in the social and 

economic "integration" of refugees of different nationalities and diverse profiles, through his 

speeches produced by field interviewees in the city of Rio de Janeiro. 

 

 

Keywords: Refuge. Integration. Culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

Enquanto cursava o quarto período da faculdade de ciências sociais, em meados de 

2016, comecei a repensar a trajetória profissional que gostaria de seguir. Em determinado 

momento, senti que talvez não fosse o curso certo e decidi arriscar fazer algumas matérias de 

relações internacionais para saber qual, de fato, era meu interesse. Nessa busca de que 

caminho seguir, um refugiado árabe sofreu ataques de um trabalhador ambulante brasileiro 

em seu carrinho de esfirras no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Minha reação, para além 

do horror, foi começar a pesquisar o porquê de tantas famílias serem obrigadas a fugir de suas 

casas e migrar, custe o que custar.  

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), fundado em 

1950, se baseia na convenção de 1951 e o protocolo de 1967 para definir os critérios de 

atribuição do status de refugiado a alguém. De acordo com a Convenção de 1951, um o termo 

de refugiado pode ser atribuído a quem:  

Em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 

1951, e temendo ser perseguido por motivos de raça, nacionalidade, 

pertencimento à grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país 

de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer 

valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se 

encontra fora do país no qual tinha a sua residência habitual em 

consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, 

não quer voltar a ele. (p.19) 

Segundo o Manual de Procedimentos e Critérios para Determinação da Condição de 

Refugiado um dos principais objetivos da convenção em questão é garantir amplos direitos e 

exercício das liberdades fundamentais aos refugiados (p. 09). Até o ano de 2011, 148 Estados 

faziam parte da convenção e/ou do protocolo. É importante ressaltar que essas definições não 

são simplórias e a própria convenção de 1951 passou por um momento de revisão, onde 

encaixa-se a criação do protocolo de 1967, visando ser mais amplo em relação ao novo tipo de 

refugiados existentes. Dentro desde manual podemos observar como cada cláusula e condição 

atribuída ao estatuto do refúgio é bem detalhada e minuciosa, a fim de aferir validade e boa 

aplicabilidade às pessoas que procuram refúgio. Essas pessoas, segundo o processo de 

atribuição do estatuto do refúgio, são chamadas de solicitantes de refúgio¹, na vida prática, a 

sociedade acaba por associar ao solicitante de refúgio o status de refugiado mesmo se o 

processo ainda estiver em seu início. Mesmo como solicitantes alguns dos direitos atribuídos 

¹Cf.  FACUNDO, Angela. Êxodos e Refúgios: Colombianos Refugiados no Sul e Sudeste 

do Brasil. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2014. 
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aos refugiados protocolados são aplicáveis, como por exemplo, os direitos de não devolução 

para país em que sua vida ou sua integridade física esteja em risco, de não penalização pela 

entrada irregular, direito por uma documentação oficial. Os solicitantes de refúgio têm direito 

ao Protocolo Provisório, documento destinado a exercer o papel de identificação do refugiado 

no país e a carteira de trabalho provisória. Retirado do livro do ACNUR “Direitos de Deveres 

dos Solicitantes de Refúgio no Brasil”, p. 8: 

 Protocolo provisório de solicitação de refúgio: após receber o Termo de 

Declarações, o CONARE expedirá declaração autorizando a Polícia Federal 

a emitir o Protocolo Provisório de solicitação de refúgio. O Protocolo é 

extremamente importante, já que funcionará como documento de identidade 

do solicitante até a análise de seu caso. Com o Protocolo, o solicitante 

poderá solicitar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Trabalho 

Provisória. O documento tem validade de seis meses e deverá ser renovado 

na Polícia Federal até o solicitante ter uma resposta final sobre o processo.  

 

Aqui no Brasil, quem determina os pedidos de refúgio é o Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e composto por 

representantes do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério 

do Trabalho, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Departamento da Polícia 

Federal e de organizações da sociedade civil que atuam na assistência de refugiados.  O 

ACNUR é ligado ao CONARE, mas sem direito a voto. 

Esse tema não foi de fácil estudo, porém quando comecei o curso de antropologia IV 

vi no trabalho que a professora passou como avaliação uma forma de entrar em contato com a 

temática do refúgio. Nessa disciplina os alunos foram encarregados de fazer uma mini 

etnografia, ou melhor, um exercício etnográfico. Assim, comecei a procurar interlocutores e 

organizações que trabalhassem com refugiados aqui na cidade do Rio de Janeiro. Minha 

primeira ação foi contactar o grupo da UFF no facebook. Hoje em dia, o grupo online conta 

com mais de 25 mil alunos conectados e, apesar de se referir à unidade de Niterói, estão 

reunidos alunos de todos os polos da universidade. Ao perguntar sobre instituições que 

trabalham com refugiados no Rio de Janeiro, obtive resposta quase que imediata. Ao final, a 

publicação contava com cerca de 20 comentários de pessoas me indicando lugares, pessoas e 

ONGs. Dentre as indicações fornecidas pelos alunos da UFF estavam o trabalho da 

ENACTUS do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), a Cruz Vermelha 

Brasileira, a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, o Lab Migrar da UFF e por fim o 

Abraço Cultural. Acionei todos pelos meios que encontrei, por exemplo, pela página do 
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facebook, e-mail institucional e telefones, porém prossegui apenas com aqueles em que obtive 

resposta. 

 O trabalho desta disciplina me ajudou para que tivesse um primeiro contato a ampla 

rede que existe no Rio de Janeiro em torno dos refugiados. Visitei uma aula aberta na sede do 

PARES Cáritas – Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio, 

localizado no bairro do Maracanã. A instituição realizou esse evento devido à tamanha 

procura pelo público por seus trabalhos, afinal esse tema tem sido cada vez mais discutido, o 

que gera grande interesse nas pessoas ainda que fora do âmbito acadêmico. Nessa aula, o 

público era majoritariamente feminino e, por se localizar ao lado a UERJ, notei que grande 

parte das estudantes eram alunas do curso de relações internacionais de lá. Até um professor 

do departamento esteve presente, o professor Maurício Santoro.  

Esse evento ocorreu em outubro de 2017, naquele momento a instituição já apontava 

que o maior fluxo de refugiados vinha da Venezuela. E é um refugiado venezuelano que me 

contou sobre sua trajetória até chegar ao Brasil, seu nome é Gustavo Martinez e ele vive no 

Brasil há 5 anos. Gustavo diz que planejou sua vinda ao Brasil durante alguns meses porque 

não tinha condições financeiras de comprar uma passagem aérea para o Brasil e se mudar pra 

cá. Sua motivação foi fuga política, e segundo sua experiência, disse que percebia que a vida 

política já parecia muito diferente do que ele julgava como deveria estar, “sentia que 

caminhava para algo que não era bom para os cidadãos”, disse. O medo do futuro político em 

seu país o levou a economizar durante muitos meses a fim de passar o carnaval no Rio de 

Janeiro, isto é o que contou para toda sua família e seus amigos. Chegando ao Brasil, Gustavo 

procurou por ajuda e apoio no PARES. Suas maiores dificuldades foram com a moradia, no 

primeiro momento, e com trabalho, afinal, a partir de agora precisaria se sustentar em seu 

novo lar. Foi em outra instituição que acolhe refugiados que conseguiu seu emprego mais 

duradouro: professor de espanhol no Abraço Cultural, unidade de curso de línguas com 

professores refugiados.  
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Figura 1 – Foto do palestrante Gustavo 

 

Fonte: Bárbara Carine Fernandes, 2017. 

Figura 2 – Mesa destinada à venda das comidas dos empreendedores refugiados 

 

Fonte: Bárbara Carine Fernandes, 2017. 

Para além de uma simples aula aberta, a Cáritas do Rio de Janeiro reuniu diversos 

refugiados que trabalham no segmento alimentício para que atuassem vendendo suas comidas. 

Entre os presentes, Anas Rjab, 32 anos, me chamou muita atenção pela sua tremenda simpatia 

e atenção com seus clientes. Ele é sírio e possui um bistrô de comida árabe, o SimSim. Apesar 
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de eu não ter dinheiro trocado naquele momento, Anas não deixou de me vender sua esfirra de 

berinjela, a solução foi vendê-la por um preço mais baixo. Ele prefere não falar muito a 

respeito dos motivos que culminou sua vinda ao nosso país, mas por falta de trabalho 

ingressou no segmento alimentício, a convite de um amigo. Foi ali que descobri, por meio 

desses refugiados cozinheiros, a Feira Chega Junto². 

Realizada mensalmente na Christ Church em Botafogo, a Feira Chega Junto é 

amplamente conhecida pela rede de contatos em torno dos refugiados do Rio de Janeiro, bem 

como por aqueles que costumam frequentar eventos gastronômicos na cidade. Durante minha 

pesquisa monográfica estive presente em diversos momentos e diversos contextos na feira. 

Realizada sempre no último final de semana de cada mês, a feira Chega Junto costuma 

realizar parcerias com outras instituições da temática do refúgio como o PARES-Cáritas e o 

curso de idiomas Abraço Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

² Cf. MACIEL, Beatriz Castelo Branco. Entre protocolos, culinária e eventos culturais: as dinâmicas 

da ‘integração de refugiados’ no Rio de Janeiro. Niterói, 2017.  56 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação Ciências Sociais) – Curso de Ciências Sociais – Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
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Figura 3 – Feira Chega Junto 

 

Fonte: Bárbara Carine Fernandes, 21/10/2017. 

Figura 4 – Barracas da Feira Chega Junto 

  

              Fonte: Bárbara Carine Fernandes, 21/10/2017. 

 Por último, através de indicação de alunas da UFF em minha publicação no grupo 

online da universidade, entrei em contato com o Lab Migrar, o Laboratório de Políticas 

Públicas, Migrações e Refúgios. Situado na escola de serviço social da UFF, pude conversar 

com a professora Ângela Vasconcelos que coordena o laboratório, porém, apesar de 
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comparecer a algumas reuniões, não consegui muitos materiais ali. A não ser a indicação de 

um curso sobre refúgio na Fundação Casa de Rui Barbosa. Passei o restante dos dias abrindo 

cotidianamente o site da fundação para que pudesse me inscrever no tal curso, mas ele nunca 

era divulgado. Assinei a newsletter do site e assim checava meu e-mail todos os dias 

esperando as inscrições para o curso serem abertas.  

 Por estar na graduação, quando finalmente fui me inscrever, tive que fazer uma breve 

carta de apresentação justificando meu interesse no curso. Durante os dias 11 a 15 de 

dezembro de 2017 compareci a 3ª edição do Curso de Verão: O Refúgio em uma Perspectiva 

Global, com uma carga horária de 40 horas, pude me aprofundar intensivamente nos estudos 

sobre refúgio. Além de renomados pesquisadores de todo mundo, o curso contou com 

palestras de ativistas, agentes estatais e até alguns refugiados aqui do Rio de Janeiro. Essa foi 

a primeira vez que vi Kalil, mas ainda não o conhecia.  

 Neste curso intensivo pude desenvolver melhor qual seria o tema da minha 

monografia, pois desde o exercício etnográfico que produzi para a disciplina de Antropologia 

IV estava interessada em pensar a cultura e seu uso como forma de obtenção de renda para 

refugiados. Naquela época ainda tinha um olhar muito ingênuo sobre a questão e por se tratar 

do primeiro trabalho, ainda não entendia muito bem as categorias nem sua problemática. Não 

é a toa que atribui ao trabalho o título de “A cultura como forma de ‘reinserção’ social e 

econômica para refugiados na cidade do Rio de Janeiro”. Durante o curso de verão da 

Fundação Casa de Rui Barbosa comecei a aprender sobre o refúgio, sobre suas implicações 

legais, os direitos envolvidos, questões políticas bem como ouvir os relatos de quem passou 

por isso.  

 Através do pesquisador canadense Randall Hansen substituí a categoria de reinserção 

pela de integração no meu trabalho, categoria esta a qual irei problematizar mais adiante neste 

trabalho, mas neste contexto foi a que pareceu mais coerente de acordo com a ideia proposta 

para a monografia.  

 Neste curso da Fundação Casa de Rui Barbosa tomei conhecimento de que uma 

professora da UFF pesquisava a temática do refúgio, Mirian Alves de Souza, professora do 

Departamento de Antropologia e pesquisadora do Núcleo de Estudos do Oriente Médio. A 

antropologia é uma das três principais matérias do curso de Ciências Sociais, juntamente com 

Sociologia e Política. Não a encontrei nos dias do evento, mas em seu final mandei um e-mail 

à professora para que pudesse ser minha orientadora. Não deixei de mencionar minha 
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participação no curso de verão, o que facilitou para que aceitasse ser minha orientadora. A 

partir desse momento, estabelecemos em conjunto qual seria meu campo para fazer essa 

pesquisa de monografia: o curso de idiomas Abraço Cultural. O que eu não esperava era que 

em determinado momento eu fosse me tornar uma aluna e meu campo passaria a ser 

observação participante. 

 A convite da professora Mirian Alves de Souza, minha orientadora, participei da 

pesquisa intitulada: “Perfil socioeconômico dos refugiados no brasil. Elementos para subsídio 

de políticas públicas”. Essa pesquisa foi desenvolvida no Centro de Estudos em Direito e 

Política de Imigração e Refúgio da Fundação Casa de Rui Barbosa, sendo encomendada pelo 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). A partir do acordo de 

cooperação Cátedra Sérgio Vieira de Mello, ACNUR e FCRB são parceiros na realização de 

pesquisas acadêmicas e eventos de difusão sobre refúgio. Em 13 de agosto de 2018, a UFF 

também assinou o acordo de cooperação e passou a integrar a Cátedra, sediada na Escola de 

Serviço Social e coordenada pela Professora Ângela Vasconcelos.  

No trabalho de campo para a pesquisa realizada na FCRB a pedido do ACNUR tornei-

me colega de Adel Bakkour, professor de árabe do curso de idiomas Abraço Cultural. Ele 

recebeu o convite para integrar nosso grupo de pesquisa pela professora Mirian, afinal Adel, 

além de ser refugiado e ter uma ampla rede de contatos, é estudante de Relações 

Internacionais na UFRJ. Passamos o período de três meses como colegas de trabalho. 

  Foi então no segundo semestre de 2018, em meados de agosto, que passei a frequentar 

as aulas de árabe de Kalil, meu primeiro entrevistado para esta pesquisa. Ele é professor de 

francês no Abraço Cultural, porém, atendendo uma demanda dos pesquisadores do NEOM 

(Núcleo de Estudos do Oriente Médio da UFF), Kalil se dispôs a vir para Niterói lecionar 

árabe para nós.  

 Minha pesquisa para este trabalho contou com minhas anotações enquanto 

observadora participante. Com meu primeiro interlocutor, Kalil, fiz uma entrevista 

orquestrada pela minha orientadora, porém, não prossegui com esse método tendo em vista a 

aproximação que obtive tanto com Kalil quanto com Adel ao decorrer do ano. Eu fui aluna de 

Kalil e parceira de pesquisa de Adel, minha posição em ambos os casos favoreceu que 

estreitássemos nossa relação para além das entrevistas. 

 Enquanto realizava esta pesquisa pensei muito a respeito do anonimato dos meus 

interlocutores, de fato, entendia que o mínimo que poderia fazer por eles seria proteger seus 
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nomes como uma forma de lhes proteger. Uma pessoa que se refugia em outro país sofreu 

algum tipo de perseguição em seu país de origem que lhe obrigou buscar ajuda e proteção 

exterior, dessa forma, não gostaria de colocar alguém em risco pelo simples fato de revelar 

suas identidades e o motivo de terem vindo ao Brasil. Esse é um tema delicado para se relatar, 

ainda mais em uma etnografia onde passei tempo convivendo com essas pessoas e certos 

dados, por mais inofensivos que pareçam, podem não o ser.  

O anonimato pode ter uma conotação negativa como se o interlocutor tivesse algo a 

ser escondido ou então atua como uma medida de proteção para o próprio antropólogo 

(FONSECA, 2010). Porém, nessa situação e levando em conta não só a trajetória, mas como a 

vida atual de meus interlocutores, tive que lhes perguntar o que preferiam. De fato eu entendo 

que até a conclusão dessa monografia eles podem mudar de ideia, mas cada um deles possui 

uma relação diferente com o empreendimento do refúgio e uma relação singular com seu país 

de origem.  

Desta forma, Adel, que almeja seguir uma carreira dentro do humanitarismo e políticas 

para refugiados, prefere que mantenha seu nome aqui quando escrevo sobre ele. Porém Kalil 

prefere que eu abstenha seu nome principalmente pelas questões que existem entre ele e seu 

país de origem. Enquanto conversávamos sobre essa questão do anonimato, ele me contou 

sobre um autor que é seu conterrâneo e foi muito mal recebido de volta ao Norte da África 

após se assumir homossexual. Percebi que Kalil teme algum tipo de retaliação como a do caso 

desse autor, chamado Abdellah Taïa. 
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2. O ABRAÇO CULTURAL E A PESQUISA DO ACNUR 

Este capítulo apresenta os dois locais em que meu trabalho de campo foi 

desenvolvido, em primeiro lugar, o curso de idiomas Abraço Cultural e, em seguida, a 

pesquisa do ACNUR a qual participei e recolhi dados. As aulas de árabe que frequentei para o 

relato de observação participante tiveram início em agosto e duraram até dezembro de 2018. 

A pesquisa do ACNUR durou de junho a outubro, totalizando cerca de três meses de trabalho 

em que realizei um total de dezesseis entrevistas. Durante esse período tive seis encontros 

com Adel fora o contato que mantivemos online. 

 

2.1. O Abraço Cultural 

A pesquisa desta monografia compreende o relato do trabalho de campo realizado nas 

aulas de árabe com Kalil, com a experiência de ser colega de pesquisa de Adel e minha 

presença em diversos eventos da temática do refúgio e Oriente Médio, como a feira Chega 

Junto, o II Seminário Brasil e Oriente Médio: Religião, Nação e Diásporas, a XII Jornada de 

Alunos do PPGA/UFF diálogos étnico-raciais: embates e construções. 

Ambos os interlocutores acionados neste trabalho atuam como professores do curso de 

idiomas Abraço Cultural. Minha intenção era fazer o campo diretamente na unidade do curso 

na Tijuca, Rio de Janeiro, porém levando em consideração o fato de eu residir em Niterói, 

meu deslocamento semanal ao curso ficaria comprometido, além do alto custo das aulas 

somadas as passagens de transporte público.  

Dessa forma, a partir do esforço da professora Gisele Fonseca Chagas, uma turma de 

aulas de árabe foi criada em Niterói. O convite foi feito para os professores de árabe do 

Abraço Cultural – os irmãos Adel e Hadid Bakkour – mas foram impossibilitados de aceitar 

devidas suas respectivas agendas. O convite passou para os outros dois professores do 

Abraço, que não são professores da língua árabe, mas são etnicamente árabes. Esse é um 

ponto interessante desse curso de idiomas, os professores não ensinam, obrigatoriamente, a 

língua imediatamente associada a sua nacionalidade, no caso de Tulin e Kalil eles lecionam 

suas segundas línguas. Kalil é professor de francês no Abraço Cultural, durante nossa 

primeira entrevista ele me contou como durante o processo seletivo ele foi orientado a 

lecionar francês por apresentar melhor domínio do que o inglês, vaga a qual se candidatou. 

Tulin é Síria e professora de inglês no curso, apesar de falar árabe e ser considerada uma 

mulher árabe, tem plena condição de ensinar o inglês, língua a qual fala fluentemente. 
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O Abraço Cultural propõe o aprendizado da língua juntamente com um aprendizado 

cultural. Há também um rompimento com o imaginário fortemente reforçado por alguns 

cursos de línguas que se associam a um determinado país falante, isto é, um curso de inglês 

que apresenta uma ligação com os Estados Unidos ou então com o Reino Unido, como é o 

caso da Cultura Inglesa, tanto pelo sotaque a ser ensinado naquela escola como uma forma de 

apresentar uma autenticidade no inglês ensinado. Porém, no curso Abraço Cultural há o 

reconhecimento do inglês, no caso que estou expondo, como uma língua falada não apenas 

nos Estados Unidos ou no Reino Unido, mas em países como a Síria, onde Tulin, professora 

de inglês da escola, nasceu. Desta forma, o aluno que matricula-se no curso de inglês com 

uma professora Síria aprende mais sobre este determinado país de origem e entra em contato 

outros aspectos culturais daquele país ou região. A cultura, como pensada neste curso, vai 

além de um conjunto de elementos tradicionais, autênticos e estáticos de um povo. Ela 

encontra-se em constantes mudanças, o que permite que se atualize com o passar do tempo e 

incorpore novos elementos que passam a ser culturais (BARTH, 2005). Segundo este 

pensamento, fica fácil entender como uma síria falar inglês e um marroquino falar francês 

podem ser características culturais de cada um deles. 

Organização não governamental que presta não somente uma ajuda voluntária, mas 

exerce um importante papel na efetiva integração dos refugiados na sociedade brasileira, o 

Abraço Cultural possibilita a autonomia dos refugiados a partir da geração de renda para que 

construam suas vidas no Brasil de forma independente a partir das aulas de línguas, 

promovendo uma troca de experiências e encontros culturais a fim de quebrar preconceitos e 

barreiras culturais. O curso tem por objetivo o encontro de culturas diferentes e valorização do 

refugiado, com o propósito de romper estigmas atribuídos a essas pessoas. 

Atualmente, possui sede nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e oferece cursos de 

língua árabe, espanhol, inglês e francês, tanto para adultos como para crianças. A sede do 

Abraço Cultural do Rio de Janeiro se encontra na Tijuca, mas as aulas também ocorrem em 

Botafogo, na Casa de Cultura Habonim Dror (de tradição judaica). A iniciativa não só deu 

certo como rende frutos até hoje, sua página no Facebook conta com mais de trinta mil 

“curtidas”, isto é, mais de trinta mil pessoas que apoiam a causa e acompanham as novidades 

pela internet. Cursos de idiomas mais tradicionais no Brasil como a Aliança Francesa e a 

Cultura Inglesa acumulam, respectivamente, 53 mil e 560 mil curtidas em suas páginas 

direcionadas as unidades do Rio de Janeiro.  O curso de línguas oferece ao, mesmo tempo, 
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uma forma das pessoas ajudarem diretamente com refugiados e um curso de língua com um 

preço abaixo do mercado, esses são os fatores que mais motivam os alunos a se matricularem 

nos cursos.   

Todos os refugiados que se tornam professores passam por um processo seletivo que 

abre uma vez por ano. Sempre no início do ano os refugiados podem se candidatar as vagas de 

professores de língua e não é necessária uma experiência prévia em sala de aula. A equipe do 

Abraço Cultural conta com pedagogos e profissionais da área da educação que auxiliam os 

novos professores a dar uma aula mais didática possível. Kalil me contou que passou por uma 

especialização de três meses promovida pela pedagoga e fundadora do curso Abraço Cultural, 

Carolina de Oliveira Vieira. Inclusive são esses profissionais que elaboraram o material 

didático exclusivo do curso, cada língua oferecida apresenta um material específico e 

confeccionado em parceria dos pedagogos com os próprios professores. Quando comecei a ter 

aulas de árabe com Kalil, que é um homem marroquino, utilizamos o material do Abraço 

Cultural. Diversas vezes ele nos apontava como determinados termos eram sírios, tendo em 

vista que o material foi elaborado em parceria aos professores de árabes, que são naturalmente 

Sírios. De forma alguma isso atrapalha no aprendizado pleno da língua, inclusive estimula a 

pensarmos na pluralidade linguística a qual a língua árabe é submetida. Essas diferenças 

culturais aparecem mesmo quando o árabe ensinado é o clássico.  

Kalil me contou que uma amiga lhe incentivou a fazer o processo seletivo do Abraço 

Cultural, até então ele trabalhava vendendo esfirras em um carrinho próximo ao Shopping 

Tijuca, localizado no bairro da Tijuca no Rio de Janeiro. Sua intenção era se tornar professor 

de inglês, porém, a equipe do curso o orientou a ser professor de francês. Ele não sabia, mas 

de acordo com o grupo, possuía maior domínio da língua francesa. Isso se dá porque seu país 

de origem foi uma colônia da França, assim, o francês se tornou a segunda língua oficial do 

país, ensinado em muitas escolas. Essas informações eu obtive do próprio Kalil, enquanto 

realizávamos nossa entrevista. Ele domina muito bem os conhecimentos de história e é ótimo 

em analisar e entender mapas. Esse comportamento não é apenas seu, o curso Abraço Cultural 

estimula o ensino para além da língua, como de toda a história por trás dela, dos países 

falantes, de sua geografia e principalmente da cultura. Lembro-me bem da primeira aula que 

tivemos.  
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Em nossa sala de aula havia um mapa da região que é conhecida como Oriente Médio. 

Posso afirmar que aquele dia tivemos uma aula de contextualização histórica e geográfica 

daquela parte do planeta antes de entrar de fato no aprendizado de árabe. Esse método faz 

com que os alunos aprendam muito mais do que se comunicar em outra língua, 

principalmente se pensarmos quando o aluno viajar para um país falante de árabe, as aulas 

terão proporcionado um conhecimento além daquela cultura o que acarreta na quebra de 

alguns estereótipos, por exemplo. 

Eu acompanho a página institucional do Abraço Cultural no Facebook, essa semana a 

equipe produziu um conteúdo relacionado à cultura árabe, ou melhor, egípcia³. O Egito é um 

país falante de língua árabe, mas também é o maior produtor da indústria cinematográfica do 

mundo árabe, o blog do Abraço Cultural montou uma lista de indicação de filmes egípcios 

para que se aprendesse ainda mais daquela cultura. A inciativa do curso perpassa as barreiras 

digitais e compreende eventos que estimulam uma troca cultural entre alunos e professores. 

Esse ponto é interessante, pois se pensarmos na integração de refugiados no Brasil, falamos 

de uma troca cultural, tanto por parte da sociedade receptora como por parte dos refugiados. É 

claro que para um imigrante se adaptar a uma sociedade é necessário que ele conheça a 

cultura “local” – utilizo as aspas porque a cultura não é necessariamente restrita a um 

território, ou que ela seja completamente distinta entre um contexto e outro – mas também é 

importante que, no caso, os brasileiros aprendam sobre a cultura dos estrangeiros para que 

esse aprendizado derrube barreiras culturais que possam existir, principalmente se pensarmos 

na questão da xenofobia e como ela tem sido acionada principalmente por conta do grande 

fluxo de refugiados por todo o mundo.  

O Abraço Cultural promove as chamadas aulas culturais, no dia da minha primeira 

entrevista com Kalil nós prosseguimos encontro à aula aberta sobre a Questão Curda. Por 

termos nos atrasados, não conseguimos entrar na sala em que a palestra acontecia por estar 

completamente lotada. A aula foi organizada pelo curso de idiomas, mas quem palestrou 

aquela noite pela professora Monique Sochaczewski Goldfeld. Como não pudemos participar, 

Kalil me levou para que conhecesse a equipe do Abraço Cultural para que depois que a aula 

encerrasse pudéssemos comer as comidas ofertadas aquela noite. Um amigo de Kalil fez  

³ABRAÇO CULTURAL. “8 filmes para conhecer o Egito”. http://www.abracocultural.com.br/8-

filmes-para-conhecer-o-cinema-egipcio/ acessado em 30/08/2018 

https://www.facebook.com/monique.goldfeld
http://www.abracocultural.com.br/8-filmes-para-conhecer-o-cinema-egipcio/
http://www.abracocultural.com.br/8-filmes-para-conhecer-o-cinema-egipcio/
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esfirras, quibes e outras comidas árabes para vender no local, porém como uma das filhas 

havia passado mal ele não pôde estar presente. Quando ficou sabendo sobre essa situação, 

Kalil prontamente se ofereceu para ocupar o lugar do amigo e ajudou nas vendas. O Abraço 

constantemente promove esses eventos e o público perpassa a esfera dos alunos matriculados 

do curso, pois existe um interesse muito grande por uma parcela da sociedade brasileira por 

um mercado cultural, ainda mais no caso do Abraço onde promove-se um aprendizado para 

além do consumo. 

O Abraço Cultural foi idealizado em meados de 2014 durante a realização da 1ª Copa 

dos Refugiados, em São Paulo. Originalmente intenção era criar um projeto que fomentasse 

uma ajuda a longo prazo que auxiliasse na integração de refugiados no país - discorrerei sobre 

essa integração mais a frente. Em 2015 surge a sede em São Paulo do curso e um ano mais 

tarde, em 2016, abre o Abraço Cultural Rio de Janeiro. Essa sede carioca tem três mulheres 

como coordenadoras e conta com voluntários que atuam no projeto. Cacau Vieira é a 

coordenadora pedagógica, Roberta Sousa é coordenadora de comunicação e Tatiana 

Rodrigues é coordenadora gerencial. O site institucional do curso explicita como a ideia do 

projeto é ofertar renda para refugiados que agora moram no Brasil a fim de que possam 

reconstruir suas vidas no país.  

O curso é uma iniciativa recente que têm gerado grandes frutos, atualmente emprega 

doze refugiados e além de oferecer um curso de idiomas de forma que descentralize a ideia de 

língua nativa e país de origem, promove uma imersão cultural de acordo com as experiências 

dos professores. Desse modo, o professor utiliza da sua cultura a fim de quebrar barreiras que 

existem entre os brasileiros e migrantes forçados promovendo uma integração social além de 

garantir sua renda. Segundo a informação concedida pelo site do Abraço Cultural: 

A maior vantagem é aprender uma língua de um jeito diferente. Nossa ideia 

é ensinar através da cultura do professor, queremos que o aluno se aproxime 

de diversas culturas e aprenda uma língua de uma forma mais completa. Que 

tal aprender árabe escutando uma contadora de histórias? Ou espanhol com 

um grupo de música tradicional cubana? Que tal aprender francês enquanto 

aprende também um pouco mais da riqueza do continente africano? No 

Abraço Cultural, o aluno terá aulas regulares focadas no idioma e, 

periodicamente, todos os alunos são convidados para um workshop de 

tradições, que pode envolver culinária, dança, literatura, cinema, 

curiosidades, política e história de um país tema. ⁴ 

⁴ABRAÇO CULTURAL. “Sobre o curso”. http://www.abracocultural.com.br/sobre-o-curso/ acessado em 

05/12/2018 

http://www.abracocultural.com.br/sobre-o-curso/
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2.2. A Pesquisa do ACNUR  

Em meados de maio de 2018, a professora Mirian Alves convidou-me para participar de uma 

pesquisa encomendada pela Agência de Refugiados das Nações Unidas (ACNUR) à Fundação 

Casa de Rui Barbosa que sedia a Cátedra Sergio Vieira de Mello. De acordo com a página da 

internet do ACNUR, a cátedra estabelece um acordo de cooperação entre centros 

universitários com o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) e tem como objetivo 

promover a educação, pesquisa e extensão acadêmica voltada para a população em condição 

de refúgio e incentivar a produção acadêmica em torno da temática do refúgio. Este acordo 

está em vigor desde 2003 e é altamente reconhecido internacionalmente, afinal, essa é uma 

medida pensada e aplicada no Brasil⁵. 

A equipe de pesquisa foi composta por cinco estudantes, três da graduação e dois da 

pós-graduação sob a coordenação dos pesquisadores do CEDPIR, Mirian Alves de Souza e 

Charles Gomes. Um desses pesquisadores é Adel, refugiado sírio de vinte e cinco anos de 

idade. Ele, além de parceiro de pesquisa, se tornou um dos meus interlocutores, pois além de 

trabalharmos juntos, Adel também é professor do curso Abraço Cultural.   

Fizemos uma reunião com o oficial de Meios de Vida do ACNUR, Paulo Sérgio de 

Almeida para acertar os detalhes do método proposto pela agência e para esclarecer o objetivo 

da pesquisa. A intenção é mapear o perfil socioeconômico dos refugiados em algumas capitais 

brasileiras a fim de saber seus respectivos interesses em empreender, para então, segundo 

eles, criar subsídios para políticas públicas. Mas, de certa forma, fica implícito um objetivo 

secundário. O ACNUR pretendia também atualizar os dados cadastrais desses refugiados, 

pois, durante o campo notei que muitas das pessoas que contatei estão no Brasil há mais de 

vinte anos, como é o caso da maioria dos refugiados angolanos e congoleses cujo maior fluxo 

de vinda ao Brasil ocorreu na década de 1990, e os dados que possuem deles estão 

completamente desatualizados. Nesta reunião tivemos acesso sobre o método de pesquisa e 

pudemos entrar em contato pela primeira vez com o questionário. Até aquele momento o 

questionário não estava completo, inclusive, tivemos a oportunidade de apontar algumas 

questões que notamos ao ler as perguntas e respostas ofertadas. 

 

 

⁵ACNUR. “Cátedra Sérgio Vieira de Mello”. https://www.acnur.org/portugues/catedra-sergio-vieira-de-mello/ 

acessado em 05/12/2018. 

https://www.acnur.org/portugues/catedra-sergio-vieira-de-mello/
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A aplicação dos questionários dessa pesquisa foi realizada através de um formulário 

apresentado por um aplicativo de celular, aplicativo esse desenvolvido por jovens 

universitários, chamado ODK. Notamos categorias pertencentes ao imaginário brasileiro que 

muitas vezes não faz sentido para pessoas de outras nacionalidades. Um exemplo é a pergunta 

sobre a raça ou cor de pele do interlocutor. A pergunta é moldada nos parâmetros brasileiros 

do IBGE, tanto é que a descrição da pergunta informa de acordo com o Instituto: 

Consideraram-se cinco categorias para a pessoa se classificar quanto à 

característica cor ou raça: branca, preta, amarela (compreendendo-se nesta 

categoria a pessoa que se declarou de raça amarela), parda (incluindo-se 

nesta categoria a pessoa que se declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca 

ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça) e indígena 

(considerando-se nesta categoria a pessoa que se declarou indígena ou índia). 

Mas não é verdade que qualquer pessoa se reconheça de acordo com essas categorias 

brasileiras. 

Tivemos acesso, muito tempo depois, às listas com dados amostrais, uma original e 

duas de reposição.  A lista de refugiados a serem entrevistados, com nome, sobrenome e 

endereço foi feita também através do método do IBGE. Ela contava com oitenta pessoas de 

diversas nacionalidades e de diversas idades, porém a grande maioria de angolanos e 

congoleses. Esse dado é coerente se analisarmos a nacionalidade que mais aparece entre os 

refugiados no Brasil, os refugiados dessas nacionalidades em questão migraram forçadamente 

para cá há muitos anos e o fluxo continua sendo significativo. Ao longo da pesquisa, devido à 

falta de dados, ou então, a quantidade de cadastros desatualizados que implicavam na 

dificuldade de contato com os refugiados os quais o ACNUR queria que entrevistássemos, 

houve uma grande alteração nas listagens que nos foram fornecidas. 
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Tabela 1 – Distribuição da amostra por município de residência da(o) refugiada(o), segundo unidade da 

federação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: ACNUR, 2018. 

 

Tabela 2 – Nacionalidades de refugiados mais recorrentes no Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

Fonte: ACNUR, 2018. 

Até então, o problema existente nesse momento era como contatar os refugiados, os 

dados que obtínhamos deles podiam ser de cinco anos atrás, pois tivemos acesso aos dados 

pertencentes à polícia federal e esse é o prazo de validade de um cadastro. É importante 

ressaltar que nessa lista não continha nenhum solicitante de refúgio, apenas pessoas já 

UF  MUNICÍPIO RESIDÊNCIA TOTAL AMOSTRA 

DF BRASILIA Sem dados 20 

    
PR FOZ DO IGUAÇU 136 17 

PR CURITIBA 140 18 

    
RJ RIO DE JANEIRO 680 80 

RJ DUQUE DE CAXIAS 68 10 

    
RS PORTO ALEGRE 23 12 

RS SAPIRANGA 32 16 

RS VENANCIO AIRES 12 6 

RS PASSO FUNDO 16 6 

    
SP SÃO PAULO 2628 266 

SP GUARULHOS 142 14 

    
SC FLORIANÓPOLIS Sem dados 15 

    
MG BELO HORIZONTE Sem dados 15 

    
AM MANAUS Sem dados 5 

    
 TOTAL Sem dados 500 
 

Rio de Janeiro Total Homens Mulheres 

Total 80 54 26 

ANGOLANOS 27 21 6 

CONGOLESES 27 15 12 

SÍRIOS 9 7 2 

COLOMBIANOS 4 2 2 

OUTRAS 

NACIONALIDADES 13 9 4 
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reconhecidas refugiadas. A polícia federal não concedeu o número de telefone dos refugiados, 

ficamos limitados a seus endereços. Devido à dificuldade de contatar os refugiados 

solicitados, a solução encontrada foi pesquisar as pessoas pela internet, usei tanto o Facebook 

como o Google para tentar falar com os refugiados da lista. Muitos perfis eram antigos, mas 

consegui falar com algumas pessoas. Porém meus colegas de pesquisa não obtiveram os 

mesmo resultados que eu, depois de algumas reuniões e um esforço por parte da coordenação, 

o ACNUR nos concedeu uma lista com mais refugiados a serem contatados. Esta nova 

listagem contava com 887 nomes de refugiados e nós pudemos escolher sem regra alguma a 

ser seguida qualquer refugiado da lista.  

Na primeira lista houveram nomes de crianças inclusas e obviamente elas não poderiam 

ser entrevistadas, não só por um posicionamento da equipe, mas por própria orientação do 

ACNUR. A segunda lista continuou contendo cadastro de crianças, porém agora tivemos 

acesso à data de nascimento de cada uma das pessoas facilitando assim a identificação das 

crianças, que nós já eliminamos a primeiro momento. Nós, da equipe, fizemos uma crítica em 

relação a isso porque não faz sentido esses nomes estarem presentes em ambas as listagens. 

Entre os dados fornecidos estão nome, sobrenome, data de nascimento, nacionalidade (um 

caso de apatridia), endereço, cep, cidade e estado. Além da cidade do Rio de Janeiro, haviam 

pessoas de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Petrópolis e Teresópolis. Porém 

nossa obrigatoriedade era entrevistar os refugiados das cidades do Rio de Janeiro e Duque de 

Caxias. 

Dei muita atenção ao método de aproximação a ser utilizado, seguindo a tradição 

antropológica, não pensei em momento algum que essa entrevista seria apenas uma das vinte 

que teria que realizar. Sinceramente, tive muito interesse em conhecer melhor os refugiados e 

saber sobre suas vidas, mas acima de tudo, me preocupei em não ser rude ou grosseira com 

eles. No decorrer da pesquisa, convidei um dos refugiados que entrevistei para integrar parte 

da equipe de pesquisadores. Sua presença, juntamente a de Adel, foi fundamental para o 

cumprimento de nossa meta de entrevistas dentro do prazo que foi estabelecido pois ambos 

lançaram mão de suas redes de contatos na cidade, além de representar uma identificação 

cultural com os interlocutores. 

Claro que havia o interesse de que eles aceitassem dar a entrevista, dessa forma, ser 

rude poderia afastá-los de mim, mas o ponto crucial foi que não quis acionar todos os agentes 

envolvidos nessa pesquisa, como é o ACNUR ou a Polícia Federal que cedeu os dados dos 
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refugiados e transformar minha aproximação em uma intimação. A maioria das vezes em que 

entrava em contato pela primeira vez com um refugiado aparecia perguntas como “Quem é 

você?”, “Por onde me achou?”, “Como tem meus dados?” e “Como sabe que sou 

refugiado(a)?”. A pesquisa foi totalmente voluntária e contou com um termo de 

consentimento que, além de explicar o propósito daquela entrevista, fornecia o contato do 

coordenador da pesquisa no Rio de Janeiro e o nome dos coordenadores de outros estados. Só 

poderíamos prosseguir com a entrevista se o entrevistado assinasse o termo por vontade 

própria. Durante a pesquisa eu levava duas cópias do termo para que pudessem levar para 

casa, já que o termo assinado eu teria que entregar no final da pesquisa.  Também não queria 

lhes causar medo, afinal, não tenho interesse em lhes prejudicar ou forçá-las a fazer algo 

contra suas vontades.  Apesar de ser apenas uma estudante voluntária, sou porta-voz de 

instituições governamentais que possuem interesse nos dados desses refugiados.  

De fato, tentei me aproximar como uma entrevistadora universitária, dessa forma, houve 

quem entendesse minha pesquisa como trabalho da faculdade. Muitas pessoas se preocuparam 

em me ajudar por eu ser uma estudante e senti que a empatia esbarrava na ideia de me ajudar 

enquanto universitária, mas logo explicava que a pesquisa não se limitava a isso por ter 

propósito governamental. No final das contas estou aqui utilizando desses dados para fins 

acadêmicos. Ao longo da pesquisa, encontrei diversos tipos de posicionamentos e 

principalmente diversas formas de entender o refúgio, pois a forma a qual a pessoa lida com 

esse protocolo acaba sendo muito subjetiva. De forma alguma pude atribuir a esse grupo de 

refugiados no Rio de Janeiro um caráter de homogeneidade ou então algum resquício de 

congruência. Se há algo em comum nesse grupo é a singularidade de cada um, decorrente não 

só do país de origem, mas de suas trajetórias pessoais. 
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3. DADOS 

3.1. Kalil 

Kalil é um jovem marroquino de trinta anos, nascido em Casablanca, maior cidade de 

Marrocos. Historicamente, a cidade foi colonizada por franceses, dessa forma, parte da 

população fala ou ao menos é capaz de compreender o francês. Kalil faz parte dessa 

porcentagem de pessoas que além do árabe, domina o francês e o inglês. 

 Sua vinda para o Brasil estava marcada para o dia onze de julho do ano de 2016, 

porém, perdeu seu voo. Naquele momento, chegou a acreditar que vir a outro continente para 

reestruturar sua vida era uma péssima ideia, ou seja, atribuiu uma significação negativa ao 

fato de não ter conseguido embarcar nesse voo. Mas desistir desse plano não era tão simples 

assim, logo, decidiu tentar novamente e sua viagem ocorreu no dia quinze de julho do mesmo 

ano. 

Chegando ao Brasil, Kalil desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 

- Galeão, localizado na Ilha do Governador. A primeiro momento ficou atônito, duas coisas 

lhe chamaram a atenção: em primeiro lugar, quando saiu do aeroporto foi abordado por 

taxistas e ao sinalizar que iria fazer seu trajeto de ônibus “bus, bus, bus”, os taxistas reagiram 

também em inglês perguntando o porquê de ter escolhido o ônibus e não o táxi “why bus, 

why, why, why?”. Ao mesmo tempo em que achou cômico, Kalil sentiu-se um pouco 

desconfortável com a situação. Mas diante dessa situação pude perceber que ele estava 

minimamente informado sobre o que fazer quando chegasse ao Brasil, ele claramente foi 

orientado sobre os altos preços das corridas de táxi do aeroporto para o centro da cidade e 

também sobre qual linha de ônibus deveria pegar, ou como ele me informou “o ônibus azul”.  

Em segundo lugar, Kalil não imaginava que teria tanta dificuldade de se comunicar, pois não 

tinha ideia que a maioria da população, ao menos no Rio de Janeiro, fala quase que 

exclusivamente o português.  

Antes de chegar ao país, já havia reservado uma vaga em um quarto compartilhado em 

um Hostel em Botafogo, o que demonstra que Kalil tentou se organizar na medida do possível 

antes de chegar ao Brasil. O cenário do Hostel não lhe agradou muito, pois era bastante 

desconfortável e o quarto, por ser compartilhado, fez com que a estadia não fosse muito 

agradável para Kalil naquele momento. Pouco tempo depois de ter ficado no Hostel, Kalil 

quis mudar de estadia porque além de não se sentir muito bem naquele ambiente, o seu 
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orçamento não possibilitava que ficasse por mais muito tempo morando ali. Mas essa não foi 

uma tarefa fácil devido a falta de domínio da língua portuguesa e orçamento apertado que não 

lhe deram muitas escolhas. Orientado por colegas, Kalil decidiu procurar a comunidade 

marroquina existente no Rio de Janeiro, mas mais uma vez se decepcionou com o que 

encontrou, pois ele não se identificou com os marroquinos que vivem na cidade do Rio de 

Janeiro. Num modo geral, não foi bem recepcionado e sentiu que a comunidade marroquina 

observava muito sobre sua vida aqui no Brasil. Se aceitasse ingressar nessa comunidade 

estabelecendo relações com eles, em troca deixaria de ter sua privacidade. 

Com o decorrer do tempo notei que Kalil mantém um mínimo contato com 

determinados marroquinos no Brasil, não posso dizer que ele é um membro ativo da 

comunidade marroquina até porque ele procura estabelecer uma distância. Kalil me contou 

como por mais que essa comunidade pudesse o acolher de alguma forma, a comunidade serve 

como um canal de contato entre Brasil e Marrocos, ou seja, poderia ser um veículo de 

informações sobre sua vida aqui para com seu país de origem. O que ele tentou me explicar é 

que a comunidade, em troca de acolhimento, estabelece um controle aos marroquinos que 

vivem aqui. Em sua opinião, essas pessoas não esperam que os outros consigam ascender 

socialmente, ou ao menos tornarem-se independentes. 

Essa experiência negativa que viveu o fez percorrer uma longa trajetória pela cidade do 

Rio de Janeiro, trajetória essa que se mantém até hoje porque ele ainda não se fixou 

definitivamente em algum lugar. Em determinado momento, sem muitos recursos financeiros 

e sem a quem recorrer, Kalil se viu dividindo uma pequena casa no pé de uma favela com um 

argentino e um baiano que vieram ao Rio de Janeiro por conta dos Jogos Olímpicos sediados 

na cidade. A casa era alugada por uma mulher que reside no Rio de Janeiro, cada um deles 

alugava uma vaga na residência. Essa foi uma de suas piores experiências em relação à 

moradia porque não era bem tratado e o ambiente residencial não era agradável. Kalil me 

disse que se incomodava quando seus colegas de casa junto da proprietária do imóvel ficavam 

até tarde da noite conversando, bebendo e usando drogas ilícitas dentro de sua casa. Mas só 

decidiu sair de lá quando um desses homens começou a fazer piadas sobre ele ser um homem 

bomba, segundo seu relato: “ao mesmo tempo que estava triste por ser associado ao homem 

bomba, fiquei feliz porque estava começando a entender português”. Esse tipo de comentário 

deveria ser recorrente, Kalil me disse que não se dava bem com as pessoas que moravam na 

casa. A proprietária da casa vivia cobrando o aluguel de forma rude, como se ele nunca fosse 
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pagá-la e reclamava sobre seus costumes, como por exemplo, quando fazia seus chás. A 

mulher reclamava pelo fato de Kalil guardar suas infusões em seu próprio armário. 

Kalil pediu para a Cáritas que lhe ajudasse com um lugar para morar, mas a instituição 

oferece a assistência judicial, por mais recorrente que esse tipo de pedido seja, ela não possui 

nenhum lugar para oferecer como moradia, ainda que provisória aos refugiados. Essa situação 

levou Kalil a refletir a respeito dos moradores de rua, ele me disse que “ninguém dorme na 

rua porque quer, também não tem como dormir bem na rua, seu corpo não descansa, nenhuma 

posição é boa e você está sempre atento ao que pode te acontecer.”. A ele foi indicado o 

abrigo da Paróquia de São João Baptista da Lagoa, em Botafogo. Este abrigo que leva o nome 

de Casa do Refugiado, foi fundado pelo Padre Alex Coelho e conta com uma parceria com a 

Cáritas. Tendo uma moradia, Kalil começou a trabalhar vendendo esfirras numa barraquinha 

de um conhecido.  

A barraca de seu conhecido ficava próximo ao Shopping Tijuca, localizado no bairro 

da Tijuca, zona norte da cidade. A distância entre os bairros que morava e que trabalhava é 

significativa, ainda mais se pensarmos que Kalil percorria o trajeto utilizando transporte 

público. Desde então ele enfrenta dificuldades com a mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, 

atualmente continua percorrendo um longo trajeto até seu trabalho. Essa questão está 

relacionada ao preço de moradia na cidade e o local onde existem oportunidades de emprego, 

morar perto de onde se trabalha, nesta cidade em questão, é quase que um privilégio ao 

trabalhador. É comum as pessoas passarem horas para se deslocar até seu local de trabalho, 

com Kalil não foi nada diferente. 

Segundo o relato de Kalil, seu emprego de vendedor ajudou para que sua vida 

começasse a se encaminhar, mesmo sabendo que seu lar era temporário. Foi durante esse 

tempo trabalhando na rua que ele me contou as mais malucas reescreve, porque assim está 

muito coloquial histórias. Ele me disse que era constantemente abordado por pessoas 

evangélicas as quais tinham o interesse de que Kalil conhecesse sua religião, mas a 

abordagem sempre baseava-se numa assimilação do Kalil com o islamismo. Inclusive ele não 

frequenta religião alguma no Brasil. Quando o perguntei a respeito de sua crença ele disse que 

não possui uma religião em específico, mas o que pude entender é que ele tem sim alguma 

crença. Considerando que o Marrocos é um país majoritariamente muçulmano, famílias 

tradicionais como a de Kalil costumam ser bastante praticantes das atividades religiosas 

islâmicas. Inclusive, sua criação foi fundamentada no islamismo - em contrapartida meu 
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próximo interlocutor se considera ateu apesar da força da religião em seu país natal. Esse 

assunto foi abordado durante uma de nossas aulas de árabe, minha colega de turma chegou 

completar a conversa dizendo “há dias em que a religião é a única coisa que nos tira da cama, 

não é?” e Kalil acenou com a cabeça concordando com ela. Por mais que Kalil não frequente 

as mesquitas que existem aqui no Rio de Janeiro ele continua manifestando o que acredita em 

publicações em suas redes sociais. 

Em outro dia em que Kalil veio até a UFF para me encontrar, ele se deparou, logo na 

entrada da universidade, com jovens panfletando a respeito do movimento comunista. Fiz 

uma piada com ele sobre esses jovens, referente à experiência que a maioria dos estudantes do 

Gragoatá têm com eles e Kalil me revelou que já os conhecia. Na verdade sua reação ao 

encontrar os jovens foi de alegria, pois foi reconhecido por uma das meninas que estava na 

UFF. Ele me disse que a conheceu na época em que trabalhava vendendo esfirras na Tijuca, 

enquanto ele passava o dia na barraca, a garota ficava na rua panfletando, assim como 

continuou fazendo na universidade. Eles passavam muito tempo conversando e a garota 

tornou-se sua amiga, ela ficou contente em saber que agora Kalil é professor.  

A experiência como vendedor de esfirras ajudou Kalil a melhorar seu português, afinal 

a comunicação é fundamental no ramo do comércio. Primeiramente ele passou entender 

melhor a língua portuguesa, e então a falar principalmente termos e palavras relativas à 

alimentação e comércio bem como expressões mais utilizadas na vida cotidiana e língua 

coloquial. Por mais intenso e cansativo que esse trabalho fosse, era o único que Kalil teve 

acesso, mas foi extremamente importante para que conhecesse mais sobre os brasileiros que 

vivem na mesma cidade em que ele vive agora. Ali ele pode vivenciar da forma mais direta a 

vida de boa parte dos cariocas e aprender sobre a socialização no Brasil. De fato essas lições 

aconteceram mediante seu esforço, pois Kalil possuía grande interesse em se adaptar melhor 

ao Brasil e aprender a falar a língua portuguesa. 

 Cerca de nove meses depois trabalhando nesta barraca, uma amiga lhe informou a 

respeito do curso de idiomas Abraço Cultural. Kalil ainda não conhecia sobre a escola de 

idiomas, mas foi orientado a procurar o local para pode ser inscrever num processo seletivo e 

se tornar professor de língua. O processo seletivo para o Abraço acontece uma vez por ano, as 

vagas são ofertadas no primeiro semestre e os candidatos passam por entrevistas e 

acompanhamento pedagógico para se efetivarem professores. O interessante desse curso, além 

da iniciativa de empregar refugiados, é que não existe a necessidade do refugiado ter sido 
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professore previamente. Kalil, por exemplo, por mais que tenha diploma de ensino superior, 

nunca atuou como docente. Após fazer o processo seletivo para professor de inglês, a equipe o 

orientou a ser professor de francês, pois, segundo o corpo pedagógico, Kalil possui um maior 

domínio da língua francesa e que dessa forma ele se sairia um melhor profissional. Já fazem 2 

anos que atua como professor no Abraço Cultural.  

Devido a uma demanda de alunos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 

UFF, a professora Gisele Chagas reuniu alunos vinculados ao Núcleo de Estudos do Oriente 

Médio (NEOM) e me convidou para que formássemos um grupo de aulas de árabe aqui em 

Niterói. Devido seu contato com Adel, ele foi a primeira pessoa que convidou para se tornar 

nosso professor, porém ele também é professor do Abraço Cultural e atualmente está 

matriculado em um curso da graduação da UFRJ, desta forma ele não dispunha de tempo para 

lecionar as aulas em Niterói. Neste momento eu já matinha contato com Kalil, foi quando 

sugeri a Gisele que o convidássemos para ser o professor aqui em Niterói e ele prontamente 

aceitou. Às segundas-feiras nós nos reunimos em Niterói, das 11h às 13h para aprender árabe 

clássico com Kalil. Nossas aulas tiveram início em agosto, logo após o fim das férias 

escolares da UFF e desde então estudamos uma vez por semana a língua árabe. 

Apesar das aulas serem particulares, o pagamento realizamos diretamente ao Kalil, ele 

utiliza do material didático do Abraço Cultural para dar as aulas. O método que ele utiliza 

para dar as aulas também é um método incorporado da escola de idiomas, lembro-me de nossa 

primeira aula onde dispúnhamos de um mapa do Oriente Médio e Norte da África em nossa 

sala de aula e Kalil passou metade da aula contando sobre a origem da língua árabe, sobre os 

países árabes e falantes da língua árabe e até sobre a história da região. Sua intenção era de 

que nós entendêssemos mais sobre o contexto geo-político da região antes de aprender a falar 

qualquer coisa em árabe. Na verdade, hoje em dia, 3 meses após o início das aulas, que 

começamos a formular frases em árabes. Nós passamos quase um mês inteiro dedicado na 

alfabetização da língua, afinal, o alfabeto não é o mesmo utilizado em português. Kalil 

inclusive distingue o alfabeto árabe do alfabeto romano o tempo inteiro. Há muitos anos que 

eu não aprendia um novo idioma, percebi que essa tarefa fez com que eu refletisse muito 

sobre minha língua e sobre hábitos culturais implícitos nela. De fato essas reflexões são 

constantes em minha vida já que sou uma garota de São Paulo que mudou-se para o Rio de 

Janeiro. De fato, existem diferenças linguísticas, principalmente no que diz respeito ao 

sotaque e em determinados termos, como é o caso do “bolacha ou biscoito?”, mas quando se 
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aprende uma nova língua fatores históricos também são evidenciados. Para além das 

diferenças, eu gostei de notar certas semelhanças que a língua árabe possui com a língua 

portuguesa, não necessariamente em uma terminologia, mas no fato de perceber a língua 

como algo em constante transformação. Independente do idioma, a língua não é estática e 

possui variações ainda que dentro de um só país, como é o caso do Brasil e também dos 

países árabes. 

Enquanto as aulas decorriam, Kalil relembrava dos dias de sua alfabetização e com 

isso dividiu um pouco da sua infância no Marrocos. Ele é filho de pai militar, sua educação 

foi bem tradicional e rígida. Quando chegamos no módulo de aprendizado dos números 

árabes ele sempre brincava como os números no Brasil são de origem árabe enquanto os 

números dos países árabes não são de origem árabe, mas de origem persa. Esses algoritmos 

são bem diferentes do que estamos acostumados, até o próprio Kalil contou como tinha 

dificuldade em diferenciar os números 7 e 8 (۷ e ۸, respectivamente).  

Atualmente mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande e continua 

trabalhando como professor, Kalil participa de diversos tipos de eventos para refugiados 

porque além de ter se tornado uma pessoa conhecida e muito querida, adora ajudar as pessoas. 

Dentre esses eventos, Kalil oferece workshops de caligrafia árabe e chás marroquinos, como 

em nossa primeira entrevista onde exibiu sua habilidade de servir chá de acordo com o 

costume marroquino. Ao longo do ano compareci em alguns eventos em que esteve presente 

como foi o caso da 2ª Edição do Rio Refugia, evento de celebração do Dia Mundial do 

Refugiado comemorado dia 20 de junho. A 2ª edição do evento ocorreu dia 23 de junho no 

Sesc Tijuca no Rio de Janeiro devido ao sucesso da primeira edição no ano anterior e neste 

ano não foi diferente, compareci e trabalhei como voluntária para ajudar no evento. Passei o 

dia na barraca da colombiana Nelly que vendia arepas de camarão, carne, frango, mista e 

vegetarianas. Enquanto Nelly atendia e montava as arepas eu fiquei responsável pelo caixa. 

Outro evento mais recente o qual Kalil participou foi a Feira Intercultural que ocorreu dia 11 

de novembro no Centro de Artes da UFF. Ele foi convidado pela professora do teatro que 

participa, mas aqui em Niterói ele deu mais uma oficina de caligrafia árabe e teve a 

oportunidade de participar de um debate com pessoas como a professora Ângela 

Vasconcellos, atual coordenadora da Cátedra Sério Vieira de Mello da UFF.  
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Figura 5 – Kalil em uma oficina de escrita em árabe 

 

Fonte: Victor Curi, 2018. 

Fica nítido que Kalil é uma pessoa que tem interesse por arte, não só pelas aulas de 

caligrafia que oferece, mas também por participar de uma companhia de teatro, por ser 

fotógrafo nas horas vagas, atuando principalmente cobrindo eventos da temática de refúgio e 

Oriente Médio, e pelos textos que escreve sobre sua trajetória. Kalil publicou em um blog 

pessoal um texto o qual intitulou Xenofobia que revela muito sobre seus sentimentos. 

Lá no Marrocos, sofríamos antes da imigração. O desemprego já havia, o 

crime já havia, mas por egoísmo patriótico nós queremos ter tudo e não 

deixar nada para o outro. Queremos ficar ricos as custa dos outros. Em 

Candide, Voltaire conta sobre um europeu que veio para a América Latina e 

tinha diamantes e ouro nas ruas da Bolívia e do Peru. Ele começou a guardar 

esses diamantes e ouro. O imperador do Peru falou "Você pode ter todo o 

ouro e diamante que quiser". E morou no palácio, rico, com tudo. Mas dois 

meses depois, ele fala ao imperador "eu quero ir para a Europa, pegar 

comigo todo o diamante e ouro, e ir para lá onde eu tenho tudo que ninguém 

tem".⁶ 

 No passado, Kalil possuía uma ONG de ajuda a imigrantes em seu país natal, mas em 

determinado momento passou a ser perseguido por sua prática. Esse foi um dos motivos os 

quais o levou a sair do Marrocos e pedir refúgio no Brasil. Enquanto terminava de escrever 

esse trabalho de conclusão de curso o pedido de refúgio de Kalil foi aceito e depois de dois 

anos que havia feito a solicitação de refúgio no Brasil ele será reconhecido como um 

refugiado, deixando de utilizar apenas o protocolo como documento oficial por ter direito ao 

Registro Nacional de Estrangeiros (RNE)⁷.   

⁶Trecho do poema escrito por Kalil em sua página na internet. Texto completo no Anexo A 

⁷ACNUR. “Direitos e Deveres dos Solicitantes de Refúgio e Refugiados no Brasil”. p. 12. 
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Depois de quatro anos vivendo no Brasil sob a condição de refugiado, Kalil poderá 

requerer a residência permanente⁸, alterando seu status no país. 

Sua principal fonte de renda é proveniente de seu trabalho como professor de francês 

no Abraço Cultural, porém toda sua trajetória no Brasil dependeu das inúmeras vezes as quais 

acionou sua cultura para conseguir trabalho e consequentemente sustento, para relacionar-se 

com as pessoas e então para participar de eventos e adentrar uma rede de instituições, ONGs e 

pessoas que atuam acerca da questão do refúgio no Rio de Janeiro. Em novembro, ajudei Kalil 

a entrar com um pedido de revalidação de diploma da sua graduação e mestrado na UFF, pois 

tem a intenção de continuar seus estudos. Ele me disse que precisa de um objetivo para 

continuar sua vida no Brasil e estudar o impulsiona positivamente. 

3.2. Adel  

 Adel Bakkour foi meu colega de trabalho na pesquisa encomendada pelo 

ACNUR à Fundação Casa de Rui Barbosa. Assim como eu, sua participação no estudo 

proveio do convite da professora Mirian Alves. A presença de Adel na pesquisa, para além da 

intenção da professora em ajudá-lo, tendo em vista que a pesquisa foi remunerada, era 

facilitar nosso acesso aos refugiados na cidade. Ele é um nome proeminente na rede acerca do 

refúgio existente na cidade do Rio de Janeiro, bem como tem estreita relações principalmente 

com os refugiados etnicamente árabes que chegam à cidade. Sabíamos que o fato de Adel 

falar árabe facilitaria muito o contato com os refugiados, pois apesar das pessoas que tivemos 

que entrevistar serem refugiados reconhecidos, dois anos de vivência no Brasil costuma ser 

pouco tempo para um domínio completo da língua portuguesa. Ainda mais que o questionário 

dispunha de categorias muito específicas a nossa cultura como já relatei no capítulo 2.  

Adel é da Síria e completou seu sexto ano morando no Brasil dia 24 de novembro 

deste ano. Toda sua história e trajetória são ligadas a questões políticas, tanto é que para 

contar sobre sua vida ele faz uma contextualização histórica a respeito do sistema político de 

seu país de origem. “Passei um ano e meio na Revolução da Síria”, essa categoria revolução 

foi acionada pela escolha própria. Ele disse que o movimento de reivindicação de direitos 

civis o qual o povo sírio se tornou uma guerra civil de interesses entre potências mundiais, 

segundo seu relato, o que acontece hoje em dia no país não tem mais relação com as  

⁸ ACNUR. “Direitos e Deveres dos Solicitantes de Refúgio e Refugiados no Brasil” p. 17. 
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manifestações que ocorriam no passado. A maioria das pessoas as quais iam para as ruas eram 

jovens e estudantes como ele.  

A gente vivia numa ditadura militar na Síria. É muito estranho pensar que 

estamos em 2018 e continuamos tendo ditaduras tão sólidas e com apoio de 

potências mundiais como a Rússia, a China, e de certa forma com a 

manutenção dos Estados Unidos, pois se não fosse interesse deles, já teriam 

tirado o presidente da Síria há muito tempo.  

Ele aponta que a Síria possui combustíveis naturais em seu território, como é o caso do 

petróleo e do gás, o que gera grande interesse de outros países naquela região. A Rússia, 

segundo Adel, não tem apenas um interesse no gás, mas reconhece a Síria como sua última 

base militar no Oriente Médio, já os Estados Unidos possui um interesse explícito pelo 

petróleo. Nesta parte do relato é evidente como ele possui um forte posicionamento político a 

respeito da política em seu país, bem como uma opinião sobre a atual guerra na Síria.  

Adel contou-me que Hafez Al-Assad tomou comando da Síria através de um golpe 

militar, e afim de perpetuar seu mandato matou seus aliados. Foi bem sucedido nessa 

intenção, pois Hafez foi presidente durante vinte e nove anos e só deixou de ser no dia de sua 

morte em 10 de junho de 2000. A fim de que o governo continuasse no poder da família Al-

Assad, Hafez mudou a lei que dizia que o presidente deveria ser muçulmano e ter no mínimo 

quarenta anos. Como Bashar Al-Assad tinha trinta e quatro anos no ano 2000, a lei passou a 

dizer que a idade mínima é de trinta e quatro anos. Segundo Adel, essa foi uma forma de fazer 

com que não houvessem eleições na Síria após a morte de Hafez Al-Assad, que já se 

encontrava doente naquele ano. “Apesar de ser chamada de república, acho que de república 

não tem nada”, ele me disse. Segundo o sistema político da Síria, as eleições só ocorrem a 

cada sete anos e o presidente atual não passa por nenhuma restrição em detrimento sua 

candidatura, isto é, ele pode se candidatar e se reeleger quantas vezes for reeleito. Em 2007 e 

2014 a oposição a Bashar Al-Assad era muito fraca, isso se dava pelo temor existente no meio 

político no país, além do medo, o governo em questão não permitia a livre oposição. Adel 

considera o futuro da Síria muito difícil de prever, mas que esse relato explica mais ou menos 

os últimos anos e o que motivou sua vinda ao Brasil.  

Nascido em Aleppo, uma das últimas cidades a entrarem no conflito armado, Adel me 

contou como ela é a maior cidade econômica da Síria, para que eu entendesse na prática ele 

comparou a cidade com São Paulo e sua importância para o Brasil, pois Aleppo basicamente 

controlava a economia da Síria. Ele me relatou como brigou com o marido de sua tia devido 

seu posicionamento a favor do governo, o homem utilizava da justificativa de se proteger a 
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economia do país. Isso demonstra como nessa cidade as pessoas costumavam apoiar e 

legitimar o governo de Al-Assad para não perder seus empregos e mudar a forma a qual 

viviam no país. Apesar dessa preocupação, quando o conflitou atingiu Aleppo, o dólar 

americano que antes custava cerca de setenta libras sírias, hoje custa mais de 300. Mas essa 

não foi a única razão que levou Adel a deixar seu país, na Síria existe uma lei de alistamento 

obrigatório aos homens que atingem a maioridade. Em detrimento de o país viver uma guerra, 

os jovens que se alistam são convocados quase que imediatamente a servir o exército e então 

lutar pelo país, porém ele não tinha o mínimo interesse de dar sua vida pela Síria nesse 

conflito, principalmente por ter um posicionamento crítico a todas as partes envolvidas na 

guerra. 

Dessa forma, Adel chegou ao Brasil em 2012 depois do convite de sua irmã, uma 

mulher síria-brasileira, identidade atribuída por ele mesmo durante sua fala. Mas ele não veio 

sozinho, mudou-se junto de seu irmão mais novo. Essa parte da história sobre sua irmã me 

pareceu um pouco confusa e fiquei interessada para saber mais a respeito. Adel contou que 

seu pai estudou economia internacional na União Soviética, onde conheceu uma brasileira que 

posteriormente virou sua namorada. Apesar de terem voltado cada um para seu país, ele para 

Síria e ela para o Brasil, mantiveram contato até ela decidir ir para Síria casar com o pai de 

Adel. Viveram por vinte anos no país, onde a irmã mais velha nasceu. O casal chegou a passar 

uma temporada de dois anos no Brasil e então voltaram a Síria. Em 1992, Nancy, esposa do 

pai de Adel, decidiu ao Brasil com sua filha de 19 anos. Seu pai foi político e hoje é 

aposentado, “ele é comunista socialista e eu também sou. Ele não gostaria de morar fora da 

síria, por isso ficou”, disse Adel. 

Com apenas dezenove anos, mesma idade de sua irmã assim que chegou ao Brasil, 

Adel viveu a experiência de sair da casa de seus pais para vir morar no Brasil. Ele me disse ter 

uma teoria de que o ser humano se constrói e entende seus desejos quando entra para a 

faculdade, pois em sua experiência na Síria, a única coisa que os jovens faziam era sair de 

casa para a escola e da escola para casa. Quer dizer, pelo menos em seu círculo social não 

havia muita vivência na cidade. Esse discurso foi utilizado por Adel para justificar como ele 

não tinha a mínima noção de onde e o quão longe ele estava ou o quão grande é o Brasil. 

Todas essas questões o levou, por inúmeras vezes, a sentir vontade de desistir, até começar a 

trabalhar e estudar foi muito difícil para Adel. Neste momento ele contou como foi 

fundamental a presença de sua irmã, por ela ter se mudado da Síria para o Brasil com mesma 

idade que ele, ela viveu coisas muito parecidas com as quais ele iria viver também. Além de 
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ter sido o motivo principal da vinda de Adel para o Brasil, ela teve um papel muito 

significativo em sua trajetória no novo país, pois o aconselhava e ajudou para que 

conquistasse alguns de seus objetivos. 

O primeiro emprego de Adel no Brasil não foi diferente da maioria dos refugiados 

árabes no Rio de Janeiro, ele começou a trabalhar em um restaurante de comida árabe situado 

no bairro de Copacabana. Da mesma forma que Kalil, essa experiência no comércio o ajudou 

a aprender o português de forma mais rápida e foi imprescindível para que pudesse prosseguir 

com sua vida no país, uma vez que a língua é o ponto fundamental para a integração numa 

nova sociedade e seu domínio implica na possibilidade de conquista de empregos. Contudo, o 

interesse de Adel era continuar os estudos, visto que havia sido aceito na faculdade de 

química ainda em Aleppo. No final do ano de 2013, um ano após sua chegada ao Brasil, Adel 

teve a ajuda de sua irmã e de um professor do curso de Letras que era amigo dela para traduzir 

seus documentos e fazer uma carta de intenção a ser apresentada na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Depois de dois meses foi seu peido foi aprovado e a UFRJ abriu uma 

vaga para o refugiado da síria para continuar seus estudos. Adel relata que ficou tão feliz que 

sentiu que era o dia mais feliz de sua vida: “Eu me senti fazendo parte do Brasil, do Rio de 

Janeiro, da UFRJ e é isso que quero. Eu me senti acolhido naquele momento, realmente.”. 

Ainda que gostasse do curso de química, após três anos ele decidiu mudar para 

relações internacionais. Adel brincou dizendo que curso de exatas é muito difícil de estudar, 

mas a verdade é que ele precisa trabalhar e estudar, e o curso de química exige tempo e 

dedicação que ele não pode oferecer atualmente. A escolha pelo curso de relações 

internacionais se deu pelo fato do jovem gostar muito de discutir política e de formar 

opiniões, além disso, Adel pensa a respeito de uma pós-graduação que poderá cursar no 

futuro. 

 “Eu tenho muita opinião formada sobre refúgio e essas questões por conta do Abraço 

Cultural e todas as entrevistas que dei para jornais”, Adel disse-me que sempre foi a pessoa do 

Abraço Cultural que queria falar e tomar a frente das discussões. Muitos refugiados se sentem 

incomodados ao serem abordados por jornalistas e pesquisadores, principalmente pelo fato de 

que a temática do refúgio está em alta e isso acende uma espécie de holofote em cima dessas 

pessoas. O problema é que essa atenção acaba por ser momentânea e muitos refugiados se 

sentem, de certa forma, usados pela mídia e pela academia já que são objetos de estudos mas 

não ganham absolutamente nada com tudo isso. Muitas vezes têm suas vidas reveladas e suas 
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dores midiatizadas, mas ninguém faz algo com isso, ou então a ajuda acaba por ser da mesma 

forma imediata e em curto prazo. Mas, ao contrário da grande maioria, Adel acredita que as 

perguntas que as pessoas fazem, acabam por lhe ajudar a refletir e repensar a respeito de 

certas questões. Ele me disse que pensava ter uma cabeça aberta, isto é, acreditava ser uma 

pessoa progressista e de certa forma, liberal. Mas quando chegou ao Brasil percebeu que isso 

poderia ser verdade em relação a cultura existente na Síria, já que aqui no Brasil ele se sentiu 

um pouco conservador, “tive de desconstruir coisas, reconstruir outras, passar vergonha. Mas 

eu gosto quando as pessoas me corrigem”.  

Adel entrou no processo de naturalização agora em novembro. Um de seus maiores 

objetivos é se naturalizar brasileiro, pois se considera um homem brasileiro, devido à vivência 

que teve no país, como o ingresso na faculdade e as relações que tem com pessoas brasileiras. 

Em sua opinião, viveu muito mais a vida no Brasil do que na Síria, no sentido em que se 

tornou um homem enquanto estava aqui. No geral, muitos refugiados que entrei em contato 

não entram com o pedido de naturalização mesmo podendo, os principais motivos disso são a 

falta de informação a respeito da naturalização, o preço a ser gasto com o aparelho judicial e a 

dificuldade da prova.  

Há dois anos e meio ele atua como professor de árabe no Abraço Cultural, quando se 

refere ao curso de idiomas, Adel aciona a categoria de ONG. Essa denominação explicita o 

caráter de projeto social da instituição, politiza o projeto que emprega os refugiados no Rio de 

Janeiro. Quando me contou sobre o tempo que está trabalhando no Abraço ele demonstrou 

grande emoção, pois nunca imaginou se tornar professor e agora ele é um professor de árabe. 

Ele não sabe até quando irá atuar no curso de idiomas, mas além de todo o sentimento de 

agradecimentos que tem pelo Abraço, Adel gosta do que faz, “o Abraço Cultural abre uma 

porta para os refugiados que vêm de países distantes para ingressar no mercado profissional, 

para ser capacitado como professor”. 

A ONG África do Coração⁹, de São Paulo, vai abrir um escritório no Rio de Janeiro. 

Tem o intuito de reunir a voz de refugiados e imigrantes no Brasil e Adel foi convidado a 

integrar parte da equipe.  

⁹ÁFRICA DO CORAÇÃO http://africadocoracao.org/ acessado em 16/10/2018 

 

http://africadocoracao.org/


43 
 

Eu gosto muito de ajudar refugiados principalmente os sírios, eles chegam 

no Brasil sem falar português e eu sou um dos mais antigos no Rio de 

Janeiro, dos refugiados dessa última onda. Eu tenho muito mais experiência 

e muito mais conhecimento, então eu sempre me apresento para todo mundo 

para poder ajudar quem eu puder. As pessoas as vezes ficam na minha casa 

por semanas até conseguir uma casa uma outra oportunidade. Eu já morei 

numa barraca no alojamento da UFRJ, por 6 meses. Eu achei triste a situação 

mas achei a experiência importante e boa, me ajudou a conviver com 

brasileiros e entender os brasileiros, não havia refugiados lá. 

 Essa conquista é um marco importante em sua trajetória profissional e o leva para mais 

perto de seu objetivo de fundar uma ONG de assistência para refugiados no Brasil. Adel se 

apresenta como liderança dentro da temática do refúgio e é reconhecido como tal pela 

chamada “comunidade de refugiados árabes” no Rio de Janeiro. A prova disso é que quando 

fui entrevistar um homem sírio para a pesquisa do ACNUR, ao mencionar Adel, o refugiado 

apesar de não conhecê-lo pessoalmente, sabia que era o líder do time de futebol da Síria que 

participa da Copa dos Refugiados. Esse reconhecimento vem do esforço que Adel tem para se 

fazer presente em diversos ambientes relacionados e/ou destinados aos refugiados árabes. 

Hoje em dia, ele fala com grande domínio a língua portuguesa e se não fosse as aulas de árabe 

que leciona no Abraço Cultural, ou o emprego no restaurante árabe que obteve assim que 

chegou ao Brasil, Adel não estaria tão integrado a sociedade brasileira. 

3.3. Entrevistas do ACNUR 

Durante minha atuação como assistente de pesquisa no estudo da ACNUR, fiz um 

pequeno diário de campo que acompanhou-me durante as entrevistas que realizava. Devido ao 

protocolo da agência que tive que seguir, fui impedida de gravar as entrevistas, porém, 

mediante a aprovação dos interlocutores, anotava, assim que saía de campo, todos os dados 

que obtive. Muitas vezes essas anotações eu realizava no ônibus a caminho de Niterói – tendo 

em vista que as entrevistas eram feitas com moradores da cidade do Rio de Janeiro – ou então 

as gravava em meu celular utilizando o gravador de som, onde eu relatava em áudio tudo o 

que aconteceu na entrevista. Em todos os casos aqui apresentados utilizei de um nome fictício 

a fim de proteger suas identidades. 

Um de meus interlocutores foi um homem sírio. Combinamos de nos encontrar na Zona 

Sul do Rio de Janeiro, local onde se encontra seu carrinho de esfirras. Acabei chegando muito 

cedo e tive que esperá-lo voltar, Omar se mostrou um homem muito atarefado com pouco 

tempo livre, nossa entrevista ocorreu logo após seu horário de almoço. Quem me recebeu em 

sua barraca foi Samira, não sei sua nacionalidade, mas é uma mulher árabe que trabalha para 
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Omar e além de ser muito carismática quer muito ajudar seu patrão. Ela me mostrou fotos que 

tira do carrinho e dos amigos sírios de Omar quando se encontram para fazer uma página no 

Instagram do comércio. Inclusive tirou uma foto minha comendo uma esfirra para, 

futuramente, postar no Instagram.  

Ela pegou meu número de telefone para me avisar quando Omar chegasse e assim o fez. 

Omar me avisou previamente que não entedia bem português, inclusive tinha marcado para 

que Adel me acompanhasse e fizesse a tradução se necessária, mas ele não pôde ir comigo. 

Decidimos ir a uma lanchonete, sentamos na primeira que achamos. Pela demora do 

atendimento Omar se irritou e me levou a uma lanchonete de um amigo sírio que conheceu no 

Brasil e que coincidentemente nasceu na mesma cidade de que ele. Ele se mostrou muito 

orgulhoso por esse fato, imediatamente atribuiu a origem árabe do dono do restaurante a um 

ótimo atendimento realizado no local. Desculpou-se muitas vezes por estar me fazendo andar, 

de certa forma poderia ser um risco para mim já que não sabia onde estava sendo conduzida, 

porém notei que Omar é controlador e seu papel de homem lhe obrigava tomar uma atitude. 

Pedi um suco e ele pediu o mesmo que eu. Começamos a entrevista. Omar tem 38 anos e 

chegou ao Brasil há menos de três anos. Sua história com o Brasil começou com um antigo 

patrão brasileiro na companhia aérea que trabalhava. Segundo o homem, quando chegasse 

aqui no Brasil, Omar seria ajudado por ele, mas o homem nunca mais o respondeu.  

Dando continuidade à entrevista ele afirmou ser Católico Maronita, eu pessoalmente 

não conhecia essa corrente do catolicismo, e para entender o que ele queria dizer em árabe foi 

extremamente difícil. Durante a entrevista utilizamos o Google Tradutor algumas vezes, 

ferramenta a qual o Omar pareceu muito bem familiarizado. Omar revelou não relacionar-se 

com brasileiros, seu ciclo social, até então, limita-se aos seus amigos árabes. Esse é um 

grande dilema de imigrantes e refugiados: integrar-se à comunidade ou a nova sociedade? Até 

que ponto estar de um lado o obriga a romper com o outro? Omar pareceu bem satisfeito com 

seus amigos, mas o seu comércio acaba por incluí-lo ao meio social brasileiro, pois fidelizou 

muitas pessoas que passam pelo seu carrinho e sempre comem suas comidas. 

Estava prestes a encerrar a entrevista e a essa altura eu já tinha terminado meu suco, 

Omar cobrou o garçom de uma forma grosseira sobre o seu suco que nunca chegou. 

Imediatamente o garçom trouxe. Durante toda a entrevista foi gentil e solícito comigo. 

Chegado o momento de ir embora, ele me impediu de pagar a conta, ou ao menos a minha 

conta. Em outras entrevistas eu paguei um café ou uma água para o interlocutor como um 
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gesto de gentileza, afinal a pessoa disponibilizou de seu tempo para dar uma entrevista 

voluntariamente. Porém, segundo Omar de onde ele vem esse papel é do homem. Apesar de 

saber que ele tem uma jornada de mais de quarenta horas diárias e que seu negócio não está 

lucrando muito, ele sacou uma nota de cinquenta reais pra pagar dois sucos taxados com 

preços típicos da Zona Sul do Rio de Janeiro. 

Em outro dia entrevistei Alain, congolês de quarenta e cinco anos. Encontramo-nos na 

Biblioteca do consulado francês, chamada de BiblioMaison. O lugar possui um sistema de 

segurança muito reforçado e a escadaria em pedra branca não pode ser utilizada, o único meio 

de acesso aos demais andares é pelo elevador.  No último andar do prédio do consulado fica 

da biblioteca. Ela é pública e conta com um grande acervo de livros em francês, há sofás, 

mesas de estudos, pufes, o que atrai muitos estudantes. Alain estava dando uma aula particular 

de francês quando nos encontramos.  

Para poder conversar fomos à varanda do prédio que possui uma vista incrível da 

cidade. Alain chegou ao Brasil há dez anos. Na República Democrática do Congo ele cursava 

economia, mas ao chegar ao Brasil, não pôde dar continuidade aos estudos, limitando-se 

apenas a formação técnica. O fato de tantos refugiados cursarem o ensino técnico é devido a 

ajuda que instituições como a Cáritas, por exemplo, fornecem a essas pessoas. No caso do 

Alain, ele queria continuar sua graduação, mas segundo a instituição, o serviço educacional 

para os refugiados restringia-se ao nível técnico. Esse tipo de ação acaba por colocar os 

refugiados em uma determinada posição segundo a estratificação social, já que dentro do 

mercado de trabalho as vagas para graduados não serão mais compatíveis. Alain fez diversos 

cursos técnicos, ao ser questionado sobre eles, imediatamente retirou seu currículo da mochila 

para consultar e começou a enumerá-los. Atualmente está desempregado e faz bico de 

professor particular de francês, as aulas particulares são o que garantem sua renda mensal. 

Chegou a trabalhar em grandes frigoríficas no sul do país, diferentemente dos 

muçulmanos, essa não é uma questão para ele tendo em vista que é um homem cristão. 

Segundo ele o salário é muito bom, mas a sociedade não é receptiva. Alain se sentia mais 

isolado em Santa Catarina do que no Rio de Janeiro, mas o fato do mercado de trabalho lá ser 

melhor o faz pensar em mudar novamente. Mesmo com uma renda apertada, envia ajuda 

financeira a sua família no Congo, mas isso não implica em uma vontade continuar morando 

no Brasil. 
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Após a entrevista com Alain me encaminhei a encontro de Ernesto que já estava me 

esperando no café que combinamos de realizar a entrevista. Ele é cubano, tem 53 anos e veio 

para o Brasil em 1993 para encontrar seu irmão que já vivia no Rio de Janeiro. Segundo 

Ernesto a maior parte de sua família saiu de Cuba, boa parte vive nos Estados Unidos. Ele se 

disse apaixonado pelo Brasil e pretende ficar no país indefinidamente. Relatou que assim que 

chegou ao Rio de Janeiro ficou impressionado como existem muitas contas a serem pagas, 

segundo ele, em alguns momentos se assustava: “isso também tem que ser pago?”.  

Ernesto é professor de merengue e salsa, faz bicos como ator, profissão em que se 

formou ainda em cuba, e em datas festivas como o carnaval trabalha vendendo batatas em um 

carrinho que comprou. A cultura cubana se faz muito presente em sua vida principalmente 

pelo seu trabalho. Apesar disso contou que quando viaja a Cuba seus amigos não lhe 

consideram mais cubano, nem no Brasil é considerado brasileiro. Segundo sua opinião, 

brasileiro e cubano são muito parecidos, principalmente pelo fenótipo, ele inclusive me 

apontou como uma possível garota cubana, mas o idioma que ele fala não chega a ser um 

português tampouco seu espanhol é puramente espanhol. Ernesto me disse que sua língua é o 

portunhol e isso é motivo de piada entre os amigos cubanos. 

Fiquei muito interessada em seu relato e Ernesto expressou vontade de falar. Ele disse 

que sua sorte foi ter terminado os estudos em Cuba, porque se dependesse do Brasil não seria 

fácil. Contou também que sua mãe tem oito filhos, no exato momento em que ele fala isso eu 

fiquei muito surpresa e ele percebeu. Disse que em Cuba não é tão difícil assim ter tantos 

filhos porque o governo dá tudo. Percebi que ele tem uma posição favorável ao governo 

cubano, mas me disse que nada vale a liberdade que ele tem no Brasil. Mesmo sendo difícil 

economicamente viver aqui, apesar de toda dificuldade, existe liberdade para dizer o que 

pensa, liberdade para reclamar do governo e reivindicar questões, em Cuba isso não é 

possível. Ainda assim brincou comigo dizendo “quando cheguei ao Brasil entendi Fidel”. 

A forma que consegui contatar Ernesto foi através da página do Facebook da religião 

que participa. Ernesto me explicou que a sua religião é afro-cubana, chamada de Ifá, a 

referência que ele acionou foi o grupo musical cubano Orishas que eu também conhecia. Essa 

conexão o deixou muito contente e o fez falar mais sobre a religião aqui no Rio de Janeiro, 

que para minha surpresa, é bastante engajada. 
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Ernesto relatou que apesar de tudo não mudaria nada em sua vida, não se arrepende de 

ter vindo para o Brasil e se voltasse no tempo ainda viria para cá. Seu relato sobre a história 

de sua vida demonstra um pouco da realidade em Cuba.  

Por último é importante relatar uma experiência singular que obtive durante essa 

pesquisa do ACNUR, durante minhas rotineiras entrevistas com interlocutores selecionados 

pela agência, um angolano teve um papel fundamental para o andamento das entrevistas. 

Conversando com Domingos descobri que ele veio para o Brasil ainda criança, esse dado é 

comum entre as famílias angolanas que vieram para o país há cerca de 20 anos. O 

deslocamento dos angolanos foi majoritariamente familiar, em contrapartida, os 

deslocamentos dos refugiados sírios, como pude constatar, se dão individualmente. 

Domingos cresceu e educou-se na cidade do Rio de Janeiro e quando terminou o ensino 

médio ingressou a graduação de Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Nossa conversa saiu dos moldes do questionário que deveria aplicar e ele traçou-me uma 

detalhada linha de sua trajetória de vida. Nosso encontro foi difícil, mas com os resultados 

que obtive valeu a pena o esforço para nos vermos. Seguindo sua sugestão, encontramo-nos 

na livraria Cultura no centro da cidade do Rio de Janeiro, atualmente a livraria encontra-se 

fechada. Ele me disse que esta livraria é um local que costuma frequentar, principalmente na 

época da graduação, pois gostava de estudar ali. 

Nossa entrevista foi longa pela empatia de Domingos com meu trabalho monográfico. 

Mesmo estudando serviço social, ele teve interesse de fazer um trabalho de campo em Angola 

sob a temática das ocupações urbanas na cidade em que nasceu. Seus colegas de turma o 

ajudaram a pagar as passagens para a viagem e no final das contas, o trabalho foi muito 

elogiado pela banca. Chegou até participar de um evento na UFF sobre essa pesquisa que 

realizou. Dessa forma, diante sua experiência, Domingos teve uma paciência a mais para 

detalhar para mim sua história.  

Além de ser um interlocutor especial que já ocupou posteriormente a posição de 

pesquisador, Domingos passou a integrar a equipe da pesquisa do ACNUR. Este fato ocorreu 

devido nossa dificuldade de contatar a rede de refugiados angolanos na cidade. Além de 

Domingos ser um homem angolano, ele é filho de mãe congolesa, na prática, percebi que essa 

identidade étnica assumida por ele e as redes de contato que sua mãe possuía na cidade ajudou 

muito para que concluísse em tempo recorde um grande número de entrevistas. Por ter vindo 

para o Brasil ainda criança, Domingos relatou que sentiu que havia de fazer uma escolha: 
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continuar dentro da comunidade étnica a qual pertencia ou integrar-se a sociedade brasileira. 

Ele me disse que escolheu a integração na nova sociedade a fim de conseguir ter uma vida 

mais fácil e com mais possibilidades, mas essa escolha o fez sentir que deixou de lado a 

comunidade angolana. O que vi ao longo da entrevista é que independente de Domingos ter 

feito essa escolha, nenhum refugiado o qual ele entrou em contato recusou-se dar a entrevista 

para ele, afinal, existia ali um reconhecimento entre o pesquisador e o entrevistado. Domingos 

me disse que muitos falavam “não daria essa entrevista não, mas como é para um irmão 

angolano, aceito falar com você”. Mesmo Domingos colocando-se a parte dessa comunidade, 

assim que entrou em contato com ela, foi imediatamente aceito mesmo que temporariamente. 
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4. PROBLEMÁTICA DA CATEGORIA INTEGRAÇÃO 

Os países denominados de terceiro mundo destacam-se como a principal rota dos 

refugiados, segundo dados da Agência para Refugiados das Nações Unidas (ACNUR). Não 

obstante, o Brasil ainda apresenta um número pequeno de refugiados, sendo que 28.670 mil 

reconhecidos para uma população de duzentos milhões de pessoas. Neste cenário, a cidade do 

Rio de Janeiro aparece como uma das grandes cidades do país com maiores números de 

refugiados, 17% dos refugiados com cadastros ativos moram na cidade
10

.  

Os dados apresentados pelo Comitê Nacional para os Refugiados mapeia um 

significativo acréscimo nesses dados, há pelo menos três anos o número de solicitantes de 

refúgio no país tem aumentado gradativamente. Entretanto, em escala global o Brasil está 

longe de ser o destino mais procurado para os migrantes forçados, porém esses dados 

adquiridos servem como base para questionar o papel do Estado bem como da sociedade civil 

no acolhimento dessas pessoas. Para além dos aparatos legais que o Estado dispõe, é comum 

existirem grupos humanitários a fim de realizar trabalho voluntário de auxílio aos refugiados 

em seu novo país. Porém, por muitas vezes esse tipo de ajuda é projetada como temporária 

(mesmo que muitas vezes acabe durando por gerações) e se fundamenta na caridade cristã. É 

sobre esse tipo de ajuda humanitária que Adel faz crítica no capítulo anterior.  

Segundo a autora Barbara Harrell-Bond (2002), o problema do trabalho humanitário 

está no estigma de coitado atribuído ao refugiado, além de impedir que desfrutem de seus 

plenos direitos civis.  A caridade ocidental cristã, como ela aponta, é problemática 

principalmente em como a relação entre o “doador” e o “receptor” possuem papéis opostos, 

isto é, no caso de um voluntário humanitário e um refugiado, a relação entre esses dois atores 

é assimétrica e sem reciprocidade.  Isto reforça como o refugiado é dotado de um caráter 

desemponderado, ou melhor dizendo, sem poder.  Essas críticas levantadas por Harrell-Bond 

estimulam uma reflexão acerca das políticas de refúgio. De acordo com pesquisadores da 

temática migratória, se o trabalho humanitário condiciona o refugiado a uma posição 

receptiva de ajuda, a ferramenta necessária para que o migrante forçado passe a ser o ator 

direto de sua vida é a integração tanto no meio econômico quanto no meio social. Na verdade, 

esses dois modos são quase que indissociáveis.  Organizações como é o Abraço Cultural 

atuam para que os refugiados se profissionalizem e não dependam exclusivamente de doações 

10
 ACNUR. “Dados sobre Refúgio no Brasil”. https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-

refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/ acessado em 29/08/2018. 

https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/
https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/
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a categoria que o curso de idiomas aciona é a da integração, como consta em sua página 

online. 

Dentro dos estudos migratórios a integração é, de fato, comumente acionada sem 

grandes questionamentos principalmente quando se trata do estudo da questão do refúgio a 

partir de viés de administração de conflitos ou de segurança. Em ambas as perspectivas, o 

refúgio é tido como um grande problema a ser solucionado pelo país receptor. Assim, 

pesquisadores como é o caso do Randall Hansen, apontam para a integração como a chave 

para a solução dessa “crise migratória”. Naturalmente, essa integração costuma ser pensada 

diante da perspectiva do imigrante, ou então neste caso, na perspectiva do refugiado. Por 

muitas vezes, a lógica estabelecida é de que deva haver um esforço para que o estrangeiro se 

adapte a nova sociedade e a nova cultura. Neste ponto notamos que há uma separação entre o 

nós e os outros, atribuindo ao refugiado uma cultura paralela a da sociedade receptora e 

criando barreiras culturais. Esse pressuposto pode ou não ser verdade.  

Essa ideia é rejeitada pela autora Jenny B. White (1997), analisando os turcos que 

vivem na Alemanha ela pôde chegar à conclusão de que o grande empecilho e a maior 

barreira a ser quebrada é a da própria sociedade alemã. No caso da Alemanha, a autora 

estudou o caso dos turcos-alemães - em turco Almanya'daki Türkler – os quais eram 

apontados como rígidos culturalmente, indobráveis quanto seus costumes e de certa forma 

radicais. Esse grupo étnico não era composto de imigrantes propriamente, mas sim de filhos e 

netos alemães de imigrantes turcos. O que White observa é que quem impedia a plena 

integração dos turcos são, de fato, os alemães. O que gera incômodo a eles é o fato do turco 

não comer porco e algumas mulheres turcas usarem o hijab, mas em momento algum, existe 

uma reflexão sobre como esse incômodo diz respeito a uma aversão ao multiculturalismo na 

sociedade alemã e no esforço para manter esses turcos, que já vivem há gerações em território 

alemão, como os outros, os estrangeiros, os “inintegráveis”. Esse dado obtido por Jenny B. 

White não restringe-se somente a essa comunidade, mas pode ser aplicado em outros 

contextos onde a comunidade imigrante não é plenamente recepcionada e causa um grande 

desconforto na sociedade que a recebe. 

No contexto brasileiro, pode-se pensar a integração socio-econômica relacionada ao 

agenciamento da cultura do refugiado enquanto atividade promotora de renda. Muitos 

refugiados etnicamente árabes encontram na venda de comidas “típicas” uma saída para 

trabalhar. Como foi o caso de Kalil, de Adel e continua sendo de Omar, as barracas que vende 
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esfirras árabes aproveitam-se de uma ascensão do chamado mercado étnico para que a 

instabilidade, principalmente econômica, da vida de um refugiado ou solicitante de refúgio 

seja amenizada. Não foi através desses novos fluxos migratórios que a comunidade árabe 

passou a mercantilizar traços de sua cultura, na verdade, o primeiro grande fluxo migratório 

de árabes para o Brasil ocorre em meados do final do século XIX. Como aponta Rodrigo 

Ayupe em A importância da comida na construção da etnicidade árabe em Juiz de Fora, a 

comunidade árabe passa a agenciar aspectos culturais como forma de obter renda. A 

autenticidade árabe é revertida em capital simbólico a fim de lucrar-se com isso.  Esse dado 

do imigrante trabalhador está muito presente na obra A Imigração de Abdelmalek Sayad 

(1998) que apesar de trabalhar com o recorte de imigrantes argelinos na França, diz muito 

sobre toda a comunidade migrante mundial. O autor, que faz parte desta categoria, define o 

imigrante como uma força de trabalho temporária e esse caráter temporal dialoga diretamente 

com o que Barbara Harrell-Bond trata sobre trabalho humanitário. A constante entre os dois 

ponto é a temporalidade atribuída não só ao imigrante, quanto ao refugiado.  

De certo, um trabalho temporário e uma assistência temporária implica na não 

integração do migrante forçado, levando essas pessoas às margens da sociedade. Citando 

Sayad (1998, p. 55):  

Afinal, um imigrante só tem razão de ser no modo do provisório e com a 

condição de que se conforme ao que se espera dele; ele só está aqui e só tem 

sua razão de ser pelo trabalho e no trabalho; porque se precisa dele, enquanto 

se precisa dele, para aquilo que se precisa dele e lá onde se precisa dele. 

  

Apesar da crítica intrínseca, a definição de Sayad não passa a ser menos verdadeira. Se 

o imigrante se faz presente na sociedade enquanto força de trabalho, por que o mesmo não se 

daria com os refugiados – aqueles que migraram forçadamente? Se a integração é uma via de 

mão dupla e precisa do esforço da sociedade local, a inserção econômica é um grande aparato 

para que essa integração se estabeleça até na definição social do termo.  

Porém, a integração é uma categoria passível de críticas que muitas vezes passam 

despercebidas. O recurso da integração pode ser entendido como uma forma de assimilação 

dos refugiados no Brasil, isto é, uma assimilação cultural a fim de homogeneizar as diferenças 

existentes entre os não-brasileiros para se adequar a uma “cultura tipicamente brasileira”. 

Toda a problemática existente a respeito do fluxo migratório de refugiados é construída em 

cima das divergências culturais existentes entre os cidadãos nativos da sociedade receptora e 
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os refugiados. Logo, a forma de solucionar esse “problema”, ou como a grande mídia costuma 

chamar, a “crise de refugiados” (termo o qual refuto no início deste capítulo) é fazer com que 

deixam de existir barreiras culturais, a integração implica, muitas vezes, em não um 

multiculturalismo, mas na homogeneização das diferenças culturais e nesse embate quem sai 

perdendo é o imigrante. Esse argumento pode ser facilmente associado à ideia de etnocídio 

trazida por Pierre Clastres (1994), principalmente se pensarmos a partir de um projeto estatal 

de integração para refugiados. A categoria de etnocídio implica num esforço estatal em 

sociedades modernas de exterminar um modo de vida de determinada cultura, porém, a partir 

de um viés otimista. Nesse caso, o etnocídio surge como uma atitude diante da diferença, pois 

enxerga a diferença como algo ruim para a sociedade. Até que ponto a integração leva em 

conta a pluralidade das pessoas e não espera que eles se assimilem aos dados nacionais?  
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5.  CONCLUSÃO 

Este trabalho tem o intuito de problematizar a categoria de integração comumente 

acionada nos estudos migratórios, principalmente dentro da agenda do refúgio. A partir disso, 

há um questionamento a respeito do fluxo de refugiados árabes para o Brasil e, com base em 

um trabalho etnográfico realizado em dois contextos diferentes (aulas de árabe com Kalil e a 

pesquisa do ACNUR com Adel e os outros interlocutores), analiso o papel da cultura na vida 

social dos refugiados no Rio de Janeiro. 

A pesquisa deste trabalho tem seu início no final do ano de 2017 e toda a trajetória que 

percorri até agora contribuíram para que houvesse, além de uma mais imersão na temática, 

uma melhor relação com meus principais interlocutores. No momento em que comecei a ter 

aulas de árabe, meu local enquanto pesquisadora foi colocado em jogo, pois em diversos 

momentos passei a questionar minha própria realidade, principalmente em relação a 

linguística e os processos de aprendizado. Além do fato de que, para além do meu papel de 

aprender mais sobre Kalil, ele aprendia muito sobre mim também. Minha posição não era 

exatamente neutra e foi a partir dessa identificação que o trabalho se deu.  

Já com Adel, sua intenção em ser um empreendedor étnico no Rio de Janeiro pela 

comunidade síria e de refugiados no Brasil nos aproximou a fim de dar voz a suas questões. 

Não sou a primeira e não serei a última a ter Adel como interlocutor, pois a cada dia que passa 

ele têm se tornado uma referência em relação ao refúgio, como ele mesmo disse, “sou um dos 

mais antigos no Rio de Janeiro”. Esse reconhecimento vem desde a comunidade de refugiados 

árabes bem como por órgãos estatais que atuam nas questões migratórias.  

A experiência com a pesquisa do ACNUR serviu para que refletisse sobre como um 

órgão estatal atua, ainda que num caso específico, sobre a questão do refúgio no Brasil. Pude 

então ouvir o lado de uma grande instituição como é o ACNUR e o discurso elaborado pelos 

próprios refugiados a respeito de suas trajetórias e vida aqui no Rio de Janeiro. Em 

determinado momento realizei que, apesar de ser uma pesquisadora acadêmica, naquele 

momento eu não servia este papel, mas sim atuava como porta-voz de uma instituição estatal.  

Em todos os casos relatados, os refugiados, na tentativa de estabilizar suas vidas no 

novo país, utilizaram de elementos culturais para obter renda. No caso dos refugiados árabes 

fica nítido a agência do mercado étnico neste sentido, pois, apesar de grande parte das 

barracas de esfirras nas ruas do Rio de Janeiro serem comandadas por refugiados, não é de 
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agora que a comunidade árabe no Brasil lucra com sua “autenticidade cultural” que é 

revertida em capital simbólico
11

. 

Após as pesquisas realizadas para este trabalho de curso, como foi o trabalho de campo 

no Abraço Cultural – uma ONG que promove a autonomia de refugiados – e a pesquisa feita 

pelo ACNUR – órgão ligado ao Estado, cabe-se crítica à falta de políticas de integração 

voltada aos refugiados por parte do governo brasileiro. O ano de 2018 foi marcado pelo 

grande fluxo de imigrantes venezuelanos para o Brasil pela fronteira no norte do país
12

, 

principalmente pelo estado de Roraima, a solução para os problemas advindos da grande 

chegada de venezuelanos em cidades pequenas pouco povoadas foi a interiorização
13

 dos 

imigrantes para outros estados do país (HAMID,2012). A consequência dessa medida poderá 

ser vista nos próximos meses, mas o governo ainda não tem um projeto de integração para 

essas pessoas, nem mesmo uma definição de status para os venezuelanos. O que pode-se 

apontar também é como a integração é diversas vezes acionadas por pesquisadores na área da 

migração. Porém, essa categoria não é bem definida e pode ser muito ambígua. A integração 

sugere uma adaptação do estrangeiro no país de acolhimento, no caso dos refugiados seria 

uma forma de solucionar o problema advindo de sua migração forçada para que se adapte bem 

a nova sociedade e possa ter autonomia no Brasil a fim de permanecer aqui. O outro lado da 

integração implica numa dissolução da identidade, principalmente étnica, do refugiado de 

modo que se assemelhe à sociedade que o está recebendo. Esse pensamento tem como 

pressuposto a ideia de que a diferença é responsável por causar possíveis conflitos. 

Concluo que a integração é uma categoria ambígua e pouco definida em seus termos, 

mas que é repetidamente acionada como a solução para questões migratórias, como é o caso 

do Brasil como país receptor de refugiados, sobretudo, no caso dessa pesquisa, refugiados 

árabes. 

 

 

11
PINTO, Paulo Hilu. Árabes no Rio de Janeiro: Uma Identidade Plural. Rio de Janeiro: Editora 

Cidade Vida, 2010. 
12

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/12/14/onu-preve-53-milhoes-de-refugiados-e-migrantes-

venezuelanos-ate-o-final-de-2019.ghtml acessado em 16/12/2018. 
13

http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/setembro/interiorizacao-ja-transferiu-cerca-de-1-5-

mil-venezuelanos-de-roraima-para-outros-estados acessado em 16/12/2018. 

 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/12/14/onu-preve-53-milhoes-de-refugiados-e-migrantes-venezuelanos-ate-o-final-de-2019.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/12/14/onu-preve-53-milhoes-de-refugiados-e-migrantes-venezuelanos-ate-o-final-de-2019.ghtml
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/setembro/interiorizacao-ja-transferiu-cerca-de-1-5-mil-venezuelanos-de-roraima-para-outros-estados
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/setembro/interiorizacao-ja-transferiu-cerca-de-1-5-mil-venezuelanos-de-roraima-para-outros-estados
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ANEXO A - XENOFOBIA 

Escrito por Kalil. 

Um dia, eu e meu amigo, queríamos fazer uma associação para orientar os imigrantes 

refugiados subsaarianos. Nós começamos isso porque tem muitas associações no meu país, 

mas essa ideia nunca foi implantada por ninguém. Os africanos subsaarianos que chegam lá 

moram nos guetos. Entre eles tem muita dificuldade de se integrar. Também ocorre um 

racismo contra eles, pois dizem que eles roubam o emprego da gente, aumentaram o crime, e 

o país está em crise. A gente quer ajudá-los a se integrar com os marroquinos. 

Com muita burocracia, ficamos um ano, e ouvíamos as perguntas: "Por que você quer 

ajudá-los? Precisamos ajudar aqui dentro. Deixa eles irem para a Europa." Foi difícil, eu sofri 

muito e essa tristeza me empurrou para deixar o país. Nos últimos meses, a gente desistiu, ele 

foi para Omã e eu vim para o Brasil. A mesma coisa que eu escutei lá sobre africanos 

subsaarianos eu ouço aqui. 

Eu gosto do Brasil, acho o Brasil bom, pois eu ando sempre com as pessoas boas. No 

Omã, ele esqueceu toda a história da associação. Agora, a história está voltando. Agora, nós 

somos refugiados. Agora, vemos a xenofobia. 

Eu recebi muita ajuda de muitos brasileiros e vejo que recebi essa ajuda, pois eu 

também tentei ajudar os outros no meu país. E agora, estou bem, trabalho como professor de 

francês, eu estou com o Chega Junto e conto essa história porque hoje é o dia da África e sei 

que os africanos estão sofrendo muito, mesmo que a Europa tenha recursos para receber muito 

mais imigrantes, não o fazem. Lá fora, os brasileiros, latinos sofrem igualmente.  

Quando eu cheguei aqui, vi como a visão do Brasil lá fora é um estereótipo e que aqui 

tem muita diversidade. Agora estou sujeito ao mesmo preconceito contra o qual eu lutava lá 

no meu país. É um sentimento que você nunca pode imaginar até que você vive. Quando eu 

estava lá eu via o sofrimento e sofria, mas aqui, sujeito a esse preconceito você se machuca. 

Falta para as pessoas pensarem antes de falar e verem algo além da superfície. Os governos 

também são culpados, pois não tem muita discussão, não tem uma educação da verdade, não 

dão muitas oportunidades.  

Lá no Marrocos, sofríamos antes da imigração. O desemprego já havia, o crime já havia, 

mas por egoísmo patriótico nós queremos ter tudo e não deixar nada para o outro. Queremos 

ficar ricos as custa dos outros. Em Candide, Voltaire conta sobre um europeu que veio para a 

América Latina e tinha diamantes e ouro nas ruas da Bolívia e do Peru. Ele começou a 

guardar esses diamantes e ouro. O imperador do Peru falou "Você pode ter todo o ouro e 

diamante que quiser". E morou no palácio, rico, com tudo. Mas dois meses depois, ele fala ao 
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imperador "eu quero ir para a Europa, pegar comigo todo o diamante e ouro, e ir para lá onde 

eu tenho tudo que ninguém tem". 

 

 

 


