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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo a apresentação dos resultados iniciais de minha pesquisa de 

campo em meio aos refugiados sírios no Brasil. Desta forma, ressalto neste texto  minhas  

primeiras  reflexões  acerca  do  estágio  inicial  de  meu  trabalho  que  tem como  pretensão  

estudar o  movimento  de  refugiados  sírios  direcionado  para  o  Brasil  e, em justaposição, 

compreender em que medida o conflito delineado na Síria se reverbera nos corações e mentes 

de suas vítimas no local de refúgio a partir de uma construção de uma  memória  da  guerra.  

Este exercício busca compreender a formação de suas identidades  políticas  em  relação  ao  

conflito  em  seu  país  de origem,  a  partir  de  uma metodologia específica que  leve em 

consideração a apreensão das memórias de guerra. A partir das leituras e de algumas 

conversas com  meus  interlocutores  sírios,  passo  a  compreender  a  revolta  síria  sob  um  

ponto  de vista mais complexo da situação político-social do país, tentando me afastar ao 

máximo das análises que  simplificam o tema  no Ocidente  como um todo, evitando 

enquadrar o conflito sírio dentro de uma única perspectiva, muita das vezes, etnocêntrica da 

situação,  como  exemplo,  a  representação  da  primavera  síria  como  grupos  que  se  

opõem meramente segundo o confessionalismo religioso.  

Palavras-chave: Síria – refugiados - memória. 

 

ABSTRACT 

This article aims to present the initial results of my field research among the Syrian refugees 

in Brazil. Thus, I highlight in this text my first reflections about the initial stage of my work 

that pretends to study the movement of Syrian refugees directed to Brazil and, in 

juxtaposition, to understand to what extent the conflict outlined in Syria reverberates in the 

hearts and minds of victims in the place of refuge from a construction of a memory of the war. 

This exercise seeks to understand the formation of their political identities in relation to the 

conflict in their country of origin, based on a specific methodology that takes into account the 

apprehension of the memories of war. From the readings and some conversations with my 

Syrian interlocutors, I come to understand the Syrian revolt from a more complex point of 

view of the country's political and social situation, trying to get away from the analyzes that 

simplify the theme in the West as a whole, avoiding to frame the Syrian conflict within a 

single, often ethnocentric perspective of the situation, as an example, the representation of the 

Syrian Spring as groups that are merely opposed by religious confessionalism. 

Key words: Syria – refugees – memory 

 



6 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 6 

 

2 OS AUGÚRIOS E O DESENCADEAR DO 

CONFLITO................................................................................................................ 12        

 

3 OS REFUGIADOS SÍRIOS NO BRASIL............................................................... 15 

3.1 METODOLOGIA E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA.................. 18 

 

4 CONCLUSÃO............................................................................................................ 22 

 

5 REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Introdução 

 

A reflexão aqui apresentada é fruto de minhas primeiras incursões ao campo, tendo 

em vista a apreensão de uma parte do movimento de refugiados sírios, originado a partir do 

conflito, que terá como destino o Brasil. Desta forma, o objetivo da pesquisa é estudar o 

movimento de refugiados sírios direcionado para o Brasil e, em justaposição, compreender em 

que medida o conflito delineado na Síria se reverbera nos corações e mentes daqueles que 

estão em situação de refúgio a partir de uma construção de uma memória da guerra. 

Em dezembro de 2010, um jovem vendedor de rua tunisiano, Mohammad Bouazizi, 

após ter sua mercadoria (legumes e frutas) confiscada por uma policial, se dirige para a 

Prefeitura da pequena cidade de Sidi Bouzid para solicitar uma audiência com as autoridades 

locais. Ao ter a solicitação negada, ele compra gasolina e ateia fogo em seu próprio corpo em 

frente ao prédio do governo. A autoimolação de Bouazizi representará as frustrações de uma 

boa parcela da população do mundo árabe em relação às aspirações políticas, sociais e 

econômicas, que se intensificarão em uma série de revoltas pelos países da região. Estas 

revoltas ficarão conhecidas, em linhas gerais, como Primavera Árabe.  

Dentro deste contexto, a Síria desponta como o país em que as revoltas populares se 

precipitaram em uma guerra civil de larga escala, envolvendo um grande número de atores 

sociais e as mais diversas variáveis de sentido para o conflito, o que implicaria na incerteza 

em relação a sua duração e aos seus desdobramentos. Sob um conflito cada vez mais intenso, 

criou-se um quadro de insegurança crescente para milhares de pessoas que se viram imersas 

em um conflito armado de grandes proporções. Evidentemente, a constante sensação de 

insegurança resultou no deslocamento de milhares de pessoas, tanto no interior da própria 

Síria como para fora do país. 

Nesse conflito que completa seis anos, a Síria se tornou cenário de uma grave crise 

humanitária com fortes implicações regionais. Desde o início do levante em 2011 até os dias 

de hoje, estima-se que entre 250 mil a 470 mil pessoas tenham morrido1. Com uma população 

total estimada em 22 milhões de habitantes antes da guerra, o país tem hoje, segundo a ONU, 

cerca de 6,3 milhões de deslocados internos2 e mais de 5 milhões de refugiados3 no exterior. 

                                                           
1 Dados de fevereiro de 2016 de acordo com o Syrian Center for Policy Research que passa a informação de 470 

mil. Os Dados da ONU permanecem em cerca de 250 mil e sem atualização. 

2 De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), os deslocados internos, 

diferentemente dos refugiados, não atravessam nenhuma fronteira nacional em busca de segurança, mas ao 

contrário, permanecem em seu país natal. 



7 

 

Esta crise na Síria se conforma a um esquema global que demonstra uma forte ligação entre 

deslocamento e violência (KNUDSEN, 2014). Daoud Rahman4, um refugiado sírio de 28 

anos e estudante de engenharia entrevistado por mim que, no decorrer do conflito veio para o 

Brasil e agora mora em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, nos oferece um 

panorama desta relação:  

Eu morava em um bairro em Damasco que era controlado pelas forças de 

Assad. Porém, a casa de nossa família ficava na divisa com um outro bairro 

que era controlado pelos rebeldes. Permanecíamos em um fogo cruzado 

entre forças pró-Assad e anti-Assad. A todo momento ouviam-se barulhos de 

morteiro e os soldados constantemente matavam pessoas inocentes. Eu 

olhava pela minha janela e só enxergava pessoas se deslocando. Bairros 

inteiros se esvaziavam em um mesmo momento e as pessoas tentavam achar 

outro lugar para sobreviver. 

Daoud argumenta ainda que não haveria possibilidade de viver no contexto de violência 

em que estava inserido, apenas lutar pela sobrevivência. Foi assim que ele e sua família 

deixaram Damasco e vieram para o Brasil há um ano, país que, segundo ele, era o único no 

momento que liberava todos os pedidos de refúgio.  

Muitos sírios obtêm refúgio e se encaminham para campos de refugiados 

principalmente na Turquia, Líbano e Jordânia.  Uma grande porcentagem hoje também reside 

no Iraque e Egito, e outros tentam chegar ao continente europeu, EUA, Canadá e países da 

América Latina como o Brasil5. De acordo com afirmações de meus próprios interlocutores, 

os sírios escolhem vir ao Brasil por conta da facilidade de entrada no país devido a total 

abertura do governo brasileiro em aprovar a solicitação de pedidos de refúgio a sírios.  

O país é signatário dos principais tratados internacionais de direitos humanos e possui 

uma lei de refúgio (nº 9.474/97) que contempla as principais resoluções regionais e 

internacionais sobre o tema6 e, com a intensificação do conflito na Síria, vêm aprovando todos 

                                                                                                                                                                                     
3 A Convenção de Refugiados de 1951, que estabeleceu o ACNUR, determina que um refugiado é alguém que 

“temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, 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”. A Convenção de 1951 estabelece instrumentos legais internacionais em relação aos 

refugiados, codifica seus direitos a nível internacional e estabelece padrões básicos para o tratamento destes. 

4 A pedido de meus interlocutores, boa parte dos nomes não são reais, para preservação de suas identidades. 

5 Segundo estatísticas do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), o país abriga cerca de 2480 refugiados 

sírios reconhecidos, sendo este o maior grupo dentre os refugiados estabelecidos em território nacional. O 

número de refugiados sírios no país ultrapassaria, inclusive, o dos EUA e de outros países da rota comum de 

refugiados da Europa, como Grécia, Sérvia e Hungria. 

6 A lei brasileira adota a definição ampliada de refugiado estabelecida na Declaração de Cartagena de 1984 que 

considera a “violação generalizada de direitos humanos” como uma das causas de reconhecimento da condição 

de refugiado. 
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os pedidos de refúgio de sírios para o país. Hoje, de acordo com os dados da ACNUR (Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) e do Conare (Comitê Nacional para os 

Refugiados), o número de refugiados sírios no mundo figura em torno de 5 milhões de 

pessoas, registradas como refugiadas7, e o número de refugiados sírios no Brasil é de cerca de 

2400 pessoas. 

A iniciativa do governo brasileiro torna a situação dos refugiados sírios distinta em 

relação a outro grupo de refugiados médio-orientais que aportam no país, os palestinos. Os 

refugiados palestinos chegam ao país em um processo de reassentamento iniciado em 2007, 

quando 108 refugiados são trazidos ao país depois da permanência por quase cinco anos em 

um campo de refugiados na Jordânia do qual chegaram em 2003 – ao terem fugido do Iraque 

por consequência da guerra civil desencadeada após a invasão anglo-americana – sendo 56 

deles instalados em Mogi das Cruzes, São Paulo, e os outros 52 direcionados para diferentes 

cidades do Rio Grande do Sul (HAMID, 2009; PRATES, 2012). Além disso, os refugiados 

palestinos no Brasil não se integraram bem no contexto local, mesmo com a política 

consciente do governo brasileiro de distanciar as famílias em diferentes locais no processo de 

assentamento (SCHIOCCHET, 2011).  

Diferentemente de estarem inseridos em uma política de reassentamento acordada pelo 

governo brasileiro, os refugiados sírios são reconhecidos imediatamente pelo país a partir de 

pedidos individuais. No ano de 2014 o Conare emitiu uma resolução que acelerou o processo 

de reconhecimento de sírios que pedem refúgio ao país, fazendo com que estes consigam 

rapidamente a permissão de entrada no país sob o status de refugiado. De acordo com dados 

até 2016 do Conare8, desde o início do conflito na Síria, 3.772 naturais deste país solicitaram 

refúgio no Brasil, fazendo o país abrigar cerca de 2097 cidadãos sírios reconhecidos como 

refugiados, sendo o maior destino destes na América Latina. Os refugiados sírios tornam-se, 

assim, o maior grupo de refugiados por nacionalidade dentro do território brasileiro. 

Conforme o artigo primeiro da resolução normativa nº 17 de 20/09/2013: 

 

Poderá ser concedido, por razões humanitárias, o visto apropriado, em 

conformidade com a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e do Decreto 

86.715, de 10 de dezembro de 1981, a indivíduos afetados pelo conflito 

armado na República Árabe Síria que manifestem vontade de buscar refúgio 

no Brasil. 

                                                           
7 Os dados foram retirados no dia 21/09/2015 no site da ACNUR: 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.203525844.550183526.1410319707 
8 http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/06/numero-de-refugiados-no-brasil-aumentou-12-em-2016 

(Acessado no dia 10/07/2017). 
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Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito desta 

Resolução Normativa, aquelas resultantes do agravamento das condições de 

vida da população em território sírio, ou nas regiões de fronteira com este, 

como decorrência do conflito armado na República Árabe Síria. 
 

Em contraposição a situação dos palestinos, os sírios são recebidos em espaços variados 

como instituições religiosas muçulmanas e cristãs, ONGs e a comunidade árabe local. Eles 

costumam ser recebidos e são auxiliados por instituições religiosas cristãs e muçulmanas 

principalmente no Estado de São Paulo e, em menor medida, no Rio de Janeiro. Para citar 

algumas destas instituições, temos a Igreja Sirian Ortodoxa Santa Maria, a Igreja Melkita 

Nossa Senhora do Paraíso, a Igreja São João Batista em Botafogo, a Mesquita Brasil, a 

Mesquita de Guarulhos, a Mesquita do Pari e a Cáritas de São Paulo e Rio de Janeiro, além de 

organizações missionárias protestantes, como a Missão Mais, baseada em Vitória. Ao chegar 

aqui, boa parte destes sírios continuam vivenciando o conflito em suas memórias e também se 

posicionam, agindo politicamente em relação a ele. Suas memórias políticas também 

dialogam com os locais que os recebem, produzindo e acionando lembranças que vêm se 

tornando práticas e discursos políticos que resultam desde passeatas e protestos pelas ruas de 

São Paulo contra o regime de Bashar al-Assad, passando por manifestações via redes sociais, 

como o Facebook, até atos simples, mas de alto valor simbólico, como estender a bandeira 

oficial síria em estabelecimentos comerciais acompanhados da negação dos símbolos 

recriados pelos rebeldes. 

Uma das hipóteses que vem sendo analisada é de como se dá o processo de negociação 

das identidades dos refugiados e, consequentemente, o ato de rememoração do conflito no 

cenário do refúgio, seja ao se relacionar com a sociedade brasileira de modo geral, 

especialmente com os grupos de origem árabe já estabelecidos que os recebem, ou ainda, com 

grupos protestantes de cunho missionário. O relato de Fredrik Barth (2005) sobre um pathan 

conhecido seu que chega na sociedade norueguesa pode ilustrar bem esta questão, pois, ao 

desembarcar na Noruega, recebe um conjunto de aprendizados, reflexões e experiências que 

formam uma combinação dinâmica de diferenças, contrastes e conflitos culturais. Para Barth, 

a cultura está sempre em fluxo e mudança, porém sempre sujeita a formas de controle, como 

os processos de apagamento, silenciamento e controle das experiências, o que a meu ver, 

perpassa o aspecto rememorativo, da construção de uma memória da guerra em um contexto 

de refúgio no Brasil.  

Em sua etnografia sobre os refugiados hutus na Tanzânia, Liisa Malkki (1995) 

demonstra como o deslocamento e a desterritorialização podem moldar a construção social da 
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“nacionalidade”, história e identidade, argumentando que os estudos sobre refugiados são 

únicos para pensar as conexões entre memória histórica e consciência nacional. Segundo a 

autora, o processo imaginativo da construção da nacionalidade e da identidade pode ser 

influenciado pelo local e pelas circunstâncias diárias da vida em exílio. Como exemplo, 

alguns refugiados sírios e palestinos que viviam no campo de Yarmouk e arredores, na Síria, 

com sua permanência no Brasil e fixando residência em uma ocupação no bairro da Liberdade 

em São Paulo9 me indagam se sou de “esquerda” – baseado no espectro político 

Direita/Esquerda – pois após viverem na ocupação junto com outros refugiados palestinos e 

sírios e estando em contato com militantes do Movimento Palestina para Tod@s10, os 

refugiados passaram a se posicionar e se afirmar de acordo com a tradicional representação 

espectral da política, reconfigurando, inclusive, suas visões sobre a situação síria. Um outro 

exemplo relacionado é o movimento nas redes sociais (Facebook e Twitter) composto 

principalmente de refugiados sírios que se expressam constantemente com a frase I’m syrian, 

not arab. O movimento virtual de afirmação da identidade síria e negação da arabicidade se 

apresenta tendo como pano de fundo as barreiras de acolhimento aos refugiados sírios por 

parte de alguns países árabes da região.  

Dentro da perspectiva de uma identidade adaptável as circunstâncias e constantemente 

construídas e desconstruídas, Mohamad Moughrabiah, refugiado sírio de 22 anos e estudante 

universitário, frente ao contexto de tribulação que seu país vive, se posiciona: 

Eu sou sírio, não sou árabe. A cultura síria já estava lá quando os árabes 

chegaram. Eu estou a favor do povo sírio, pois os árabes não se importam 

conosco.  

 

Os imigrantes árabes e seus descendentes podem ser encontrados por todo o Brasil e 

sua comunidade se distingue por ter uma grande mobilidade social por parte da segunda e 

terceira gerações dos nascidos no país. Seus membros contribuíram para o desenvolvimento 

das esferas profissionais e culturais da sociedade brasileira como um todo, desde a política, 

passando pela produção artística e intelectual, até o comércio e a indústria (PINTO, 2010). 

John Karam (2009) nos oferece este exemplo ao dizer que os brasileiros de origem sírio-

libanesa passam a ter maior reconhecimento na sociedade brasileira a partir da “transição” 

                                                           
9 Ocupação Leila Khaled. 

10 O movimento objetiva o fortalecimento da causa Palestina em sua luta contra o sionismo por meio da ação 

da sociedade civil, articulando vários núcleos de apoio e promovendo relações com organizações palestinas 

mundo afora. 
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neoliberal do país de 1970 até os dias atuais, neste contexto, sírios-libaneses de segunda e 

terceira geração adquiriram uma projeção étnica que envolvia o significado e o lugar dos 

negócios, da política, da vida familiar, da mobilidade social e do lazer como árabes.  

A etnicidade árabe no Brasil é formada pelas mais diversas configurações identitárias, 

podendo ser nacionais (sírios, libaneses, sírio-libaneses, palestinos) ou religiosas (cristãos 

ortodoxos, maronitas, melquitas e muçulmanos xiitas e sunitas). A maior parte dos árabes no 

Brasil é formada por cristãos de variadas denominações e, apesar da tendência a absorção pela 

religiosidade católica dominante, suas comunidades não deixam de ser realçadas por 

imaginários religiosos que se relacionam com as comunidades cristãs no Oriente Médio. A 

comunidade muçulmana se concentra principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do 

Iguaçu apresentando múltiplas formas de identidade e religiosidade que os conectam tanto 

com codificações transnacionais do Islã, quanto com as configurações locais do campo 

religioso em que se inserem (MONTENEGRO & PINTO, 2008; PINTO, 2005). 

Estas diferentes formas de construções étnicas presentes na comunidade árabe 

brasileira demonstra o constante fluxo cultural destes grupos e a ampla gama de variações 

culturais no interior da comunidade. E é especialmente com esta identidade que se estabeleceu 

no país a partir da década de 70 que os refugiados sírios deverão dialogar, principalmente em 

São Paulo, local de maior fluxo de refugiados. 

Assim, este trabalho pretende entender o conflito sírio a partir das memórias, 

representações e posições políticas e religiosas de seus participantes que agora se encontram 

no lócus de refugiado no Brasil. Para isso, apresentarei de maneira breve o contexto do 

levante na Síria de Bashar al-Assad. 
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Os augúrios e o desencadear do conflito 

Em 6 de março de 2011, na cidade de Derʿa, ao sul da Síria e próximo à fronteira com a 

Jordânia, um grupo de adolescentes entre dez e quinze anos de idade escreveu no muro de sua 

escola o lema da revolução tunisiana, “Al-shaʻb yurid isqaṭ al-niẓam” (o povo quer a queda do 

regime). Estes mesmos adolescentes algum tempo depois estariam sendo torturados pela 

polícia. O incidente comoveu boa parte da população de Derʿa que, em solidariedade e 

movidos pela indignação frente ao ocorrido, iniciou uma onda de protestos contra o regime de 

Bashar al-Assad, que assumiu a presidência em 2000, após a morte de seu pai, Hafiz al-Assad. 

Logo os protestos se expandiram de Derʿa para outras cidades do país situadas nas mais 

diversas regiões, desde Dayr al-Zor a leste, banhada pelo Eufrates, a Lataquia no extremo 

oeste, às margens do Mediterrâneo. Homs e Hama, respectivamente a terceira e a quarta 

cidade mais populosa do país, também se envolveram rapidamente no fluxo dos protestos.  

Segundo Paulo G. Pinto, nestas cidades, os manifestantes gritavam “Allah, Suriya, 

huriyawa bas” (Deus, Síria, liberdade e basta), levantavam cartazes com dizeres como 

“Silmiyya” (pacífica) e “Nós queremos liberdade para todos”. As maiores cidades sírias, 

respectivamente Damasco e Alepo, se mostraram relativamente não afetadas pelos protestos, a 

não ser alguns bairros de operários. Os manifestantes consistiam principalmente de 

camponeses e membros da classe operária síria, provenientes de regiões e de parcelas da 

população que foram colocadas a margem das reformas liberais conduzidas por Assad, ao 

contrário da burguesia industrial e comercial de Damasco e Alepo que, beneficiadas 

diretamente por estas reformas, não se moveram em favor dos protestos contra o regime 

baathista de Assad (PINTO, 2013). 

Conforme o quadro descrito acima, a argumentação que o autor delineia é que, para 

entender a dinâmica da revolta síria, é preciso atentar para a reconfiguração do autoritarismo 

baathista sob a égide de Bashar al-Assad e como sua reformulação da base social do regime 

marginalizou operários e camponeses enquanto atraía a burguesia industrial e comercial. Pois, 

como demonstra, os protestos em sua forma inicial não estariam centrados nos lares de uma 

elite urbana e da classe média síria, mas sim nas áreas urbanas e rurais empobrecidas e 

politicamente marginalizadas pelo novo modelo de governo construído por Assad, isto tudo 

somado a uma violenta repressão por parte do aparelho estatal e corrupção predatória por 

parte dos agentes de governo (PINTO, 2013). 

O próprio caso da cidade de Derʿa, onde se iniciaram os protestos, é bem 

representativo segundo esta formulação: 
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Derʿa’s geographic and sociological characteristics constituted the main 

causal elements behind the Syrian uprising: increasing poverty, decreasing 

governamental investiments and services in rural regions, violent repression, 

and resource-draining corruption. Thus it was not unsurprising that Derʿa 

became the uprising’s early flashpoint (PINTO, 2013, p. 206). 

Segundo esta perspectiva, retrata-se a revolta síria sob um ponto de vista mais 

complexo da situação político-social do país, se afastando de análises simplistas 

principalmente propiciadas pela mídia ocidental, que procuram enquadrar o conflito sírio 

dentro de uma única perspectiva, muita das vezes, etnocêntrica da situação, ao retratar desde o 

início a primavera síria como grupos que se opõem meramente segundo o confessionalismo 

religioso, ou seja, sob o pano de fundo do sectarismo religioso, e que qualquer tipo de conflito 

que surgisse na Síria estaria sobre essa égide. Isto se confirmaria neste momento tardio do 

levante sírio a partir do aumento do poder de grupos radicais islamistas, como é o caso do 

assim denominado Estado Islâmico, grupo de orientação sunita que já controla extensas partes 

da Síria e do Iraque e que se apresenta de modo extremamente hostil para com cristãos, 

yazidis e, principalmente, xiitas. Esta concepção reforça o princípio do “choque de 

civilizações”11 já reiterado pela mídia ocidental, sem recorrer a real dinâmica da situação. 

Edward Said, em Orientalismo, sua obra clássica sobre a representação ocidental em relação 

ao Oriente, já nos alerta para este fato quando diz que o Oriente, mais do que um símbolo 

geográfico, é uma invenção do Ocidente no que diz respeito ao discurso produzido para 

compreender esta região do globo, frequentemente inserida em termos de exotismo, alteridade 

extrema, violência e inferioridade. 

Apesar de hoje o confessionalismo ter emergido como um fator importante no 

conflito, em certa medida realçado principalmente por interesses estrangeiros, ele não é, 

certamente, a única questão em jogo. A complexidade da situação traz a superfície, desde o 

início, cismas que envolvem questões socioeconômicas como diferenças de classe e divisões 

entre o meio rural e urbano. As mudanças promovidas sob o Baath de Assad resultaram em 

divisões de classe profundas e uma disparidade econômica dos grandes centros para com o 

meio rural. Não são fatos isolados os protestos terem começado em áreas de subúrbios pobres 

e em áreas marginalizadas no interior sírio, enquanto nas áreas centrais de Damasco e Alepo 

as parcelas mais abastadas da classe média e da elite urbana se mantinham em silêncio e 

pediam o fim da revolta, já que estes se beneficiaram das políticas econômicas do Estado. 

                                                           
11 A teoria foi forjada por Samuel Huntington em sua conhecida obra Choque de civilizações e a reconstrução da 

ordem mundial, em que explicita o fato de que os conflitos serão pautados segundo a ordem cultural e religiosa 

dos povos. Como exemplo deste apelo pela mídia, ver: http://www.publico.pt/mundo/noticia/choque-das-

civilizacoes-o-estado-islamico-1667888 (Acessado em 11/09/2014). 
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De acordo com Edith Szanto (2013, p. 3), a população Síria consiste em 70% de 

árabes sunitas, 15% de alauítas, 5% de cristãos, 3% de druzos, 1% de xiitas ismaelitas e 1% 

de xiitas duodecimanos. Há ainda 10% de curdos de orientação sunita, porém, não 

necessariamente estão de acordo com os árabes sunitas. Szanto também argumenta que nem 

todas as minorias se colocaram ao lado do governo sírio, apesar de Bashar al-Assad fazer 

parte de uma minoria alauíta, bem como boa parte dos oficiais de governo. Esta prerrogativa 

demonstra a complexidade religiosa síria que não pode ser reduzida em blocos que apoiam ou 

não o governo. 

Segundo Thomas Pierret (2014), haveria três fatores que poderiam ser realçados para 

uma melhor compreensão da revolução na Síria. São eles, o fator confessional, chave da 

resistência do regime face ao movimento de contestação; a dimensão socioeconômica, situada 

no centro das transformações que conduziram o levante de 2011; e a dinâmica de 

militarização da oposição ao regime. Para Pierret, de acordo com o primeiro fator, a lealdade 

das forças armadas está assentada sobre laços confessionais, clânicos e familiares. Assim, 

apesar de representarem cerca de 10% da população síria, os alauítas são maioria entre os 

oficiais militares, guarda republicana e serviço secreto, porém, além da confessionalidade 

comum, existe o fator do parentesco, já que lealdade ao presidente é reforçada por membros 

da família al-Assad dentro de postos importantes. Desta forma, a lealdade automática do 

núcleo duro das forças armadas, permite uma violência ilimitada contra determinadas parcelas 

da população; O segundo fator, a variável socioeconômica, coloca como centro das 

manifestações, uma população marginalizada pelo Estado, isto é, das periferias e das 

províncias interioranas, que, apesar de serem majoritariamente sunitas, o fator confessional 

neste ponto não se coloca como questão, já que a elite burguesa sunita de Damasco e Alepo se 

colocou ao lado do regime; o terceiro fator, a militarização da oposição, mergulhou o país 

dentro de uma disputa armada, ao retirar do Estado o que, como diria Max Weber, seria o 

monopólio do uso legítimo da força. 

Diante da complexidade do conflito na Síria e do grande número de refugiados 

decorrentes, a questão a ser estudada é como os refugiados sírios “trazem” o conflito em suas 

memórias e como isto possibilita um posicionamento político diante da situação na Síria 

quando os mesmos desembarcam em terras brasileiras e, em que medida se dá a negociação 

das identidades dos refugiados no momento em que se integram com a sociedade que os 

recebem, que no caso brasileiro se dá na maioria das vezes a partir de instituições religiosas 

cristãs e muçulmanas de maioria árabe e pela comunidade síria estabelecida em geral. 
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Os refugiados sírios no Brasil 

Garantido por uma convenção da ONU de 1951 e ratificada por lei no Brasil em 1997, 

o refúgio é um direito de estrangeiros. Segundo o Ministério da Justiça, o refúgio pode ser 

solicitado por “qualquer estrangeiro que possua fundado temor de perseguição por motivos de 

raça, religião, opinião pública, nacionalidade ou por pertencer a grupo social específico e 

também por aqueles que tenham sido obrigados a deixar seu país de origem devido a uma 

grave e generalizada violação de direitos humanos”12. Assim, o Brasil figura hoje, de acordo 

com o Conare, como tendo atualmente (até abril de 2016) 8.863 refugiados reconhecidos, de 

79 nacionalidades distintas (28,2% deles são mulheres) – incluindo refugiados reassentados. 

Os principais grupos de solicitantes de refúgio são sírios, colombianos, angolanos e 

congoleses da República Democrática do Congo, sendo que em 2013, 100% das solicitações 

feitas por sírios foram atendidas, o que revela uma maior abertura do governo brasileiro face a 

essas solicitações advindas da Síria após críticas em relação aos entraves da burocracia estatal 

que dificultava o processo.  

O Conare assegurou a vinda de sírios deslocados por conta do conflito a partir de um 

visto especial. Por conta disso, o número de refugiados sírios no Brasil vêm crescendo e, 

segundo este mesmo órgão, até março de 2014, cerca de 333 refugiados sírios solicitaram 

entrada no país. Os refugiados, ao chegarem, são recebidos principalmente por instituições 

religiosas muçulmanas e cristãs, sendo a maioria de origem médio oriental, dentre elas a 

Igreja Sirian Ortodoxa Santa Maria, a Igreja Evangélica Árabe, a Mesquita de Guarulhos, a 

Mesquita do Pari, todas situadas em São Paulo, a Missão Mais em no Espírito Santo e a 

Cáritas de São Paulo e Rio de Janeiro. Muitas destas instituições oferecem cursos de 

português para os recém-chegados ou buscam ainda a construção de associações para tratar 

especificamente da questão dos exilados, como é o caso da Liga da Juventude Islâmica com a 

criação do OASIS, além das iniciativas individuais.  

A Cáritas de São Paulo e Rio de Janeiro estão inseridas em uma parceria com a 

ACNUR e com o Conare no Programa de Assistência a Refugiados e Solicitantes de Refúgio, 

tendo em vista viabilizar a proteção legal e a integração do refugiado na sociedade local. A 

partir disso, a Cáritas realiza um trabalho de assistência social e jurídica com os refugiados. 

Outro exemplo relevante é o OASIS, associação sem fins lucrativos criada pela Liga da 

Juventude Islâmica da Mesquita do Pari em São Paulo, que de acordo com o responsável 

                                                           
12 Dados retirados do site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9474.htm em 22/04/2015. 
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Amer Masarani, atua no auxílio a obtenção de refúgio para os sírios e oferece o amparo que 

facilita a inserção dos sírios na sociedade mais ampla, principalmente na busca de empregos e 

pelo ensino da língua portuguesa para os recém-chegados no país. O OASIS frequentemente 

divulga seus projetos por redes sociais, como o Facebook e pelo site do OASIS-Solidário 

criado recentemente. De forma semelhante a Cáritas, o OASIS criou recentemente um 

cadastro para voluntariado dentro dos projetos da instituição.   

De fato, os refugiados sírios que chegam ao país trazem consigo suas próprias 

convicções políticas diante do conflito que assola a Síria. Não apenas os que chegam na 

condição de refugiados, mas os sírios e a comunidade árabe mais ampla que estão no país há 

mais tempo também se posicionam diante da questão, inclusive a partir de gestos 

humanitários, discursos, símbolos e performances. Um caso que me chamou bastante atenção 

e que me levou a iniciar a pesquisa de campo foi o falecimento do primeiro refugiado sírio no 

Brasil. Mohammad de 37 anos, após ser torturado por agentes do governo sírio conseguiu 

escapar com a família e vir para o Brasil; natural de Arbeen, cidade pobre na periferia de 

Damasco que concentra muitos opositores ao regime do presidente sírio, Mohammad morreu no 

dia 21 de março de 2014. A notícia saiu em alguns jornais conhecidos do grande público, mas o 

que me prendeu o olhar especificamente foram algumas imagens colocadas no site G113 que 

mostravam Mohammad sendo velado com a bandeira usada pela Síria republicana antes do 

Estado ser tomado pelo Baath em 1963. Esta mesma bandeira, composta de três faixas 

horizontais respectivamente das cores verde, branco e preto e com três estrelas vermelhas 

dispostas horizontalmente sobre a faixa branca, foi reapropriada pela oposição ao regime de 

Bashar al-Assad e utilizada oficialmente pela Coalizão Nacional Síria da Oposição e das 

Forças Revolucionárias. 

Um dos atores que narra a história de Mohammad e que trabalha ativamente pelo 

auxílio a refugiados vindos da Síria, é o sírio Amer Masarani que coordena a autodenominada 

Coordenação da Revolução Síria no Brasil, bem como a associação OASIS citada 

anteriormente. Masarani que mora no Brasil há quinze anos, faz o trabalho de retirar pessoas 

do território sírio para trazê-las ao Brasil, tramitando junto as instituições responsáveis do 

governo brasileiro para facilitar a entrada de sírios no país, além de articularem a integração 

dos mesmos na sociedade brasileira. Masarani aparece frequentemente portando as cores da 

bandeira oposicionista síria e faz declarações apoiando a oposição, como é o caso de uma 

                                                           
13 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/03/sirio-escapa-da-morte-na-guerra-foge-com-familia-mas-morre-

em-sp.html (Página acessada em 11/09/2014). 
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entrevista sua, junto a outros sírios residindo no Brasil, para uma matéria da Al Jazeera sobre 

a divisão dos sírios no Brasil diante do conflito em seu país de origem14. Na mesma 

entrevista, um escritor sírio que reside no Brasil relata que há uma tendência das gerações 

mais antigas de sírios no país a apoiarem o regime de Assad enquanto as imigrações mais 

recentes se colocam em favor da oposição, e também tenta desmistificar a ideia das bases do 

conflito assentadas em violências sectárias, alegando razões sociopolíticas. A organização 

coordenada por Amer Masarani não possui uma sede física mas se engaja a partir de uma 

página no Facebook e em um blog com conteúdos em árabe e em português, e segundo o 

próprio Massarani, costuma promover protestos regulares em frente ao consulado sírio em 

São Paulo contra o governo de Bashar al-Assad15. 

A meu ver, com a construção de meu campo de pesquisa em meio aos refugiados, 

existe uma necessidade de se esclarecer como se constroem os diferentes modos de ser sírio e 

os diferentes tipos de nacionalismo no interior desses grupos. Como eles se imaginam 

enquanto comunidades transnacionais. O ato de imaginar envolve constantemente seleções e 

obliterações, as comunidades assim se distinguiriam pelo estilo em que são imaginadas, pela 

forma que criam e recriam suas imagens nacionais espectrais (ANDERSON, 2008). Entre os 

dois grupos são constantes as acusações de que de um lado estão os verdadeiros sírios e do 

outro os falsos e corrompidos.  

O antropólogo norueguês Fredrik Barth (2011) separa a etnicidade da ideia de 

cultura, ao dizer que aquela se trata de um fenômeno sócio-político e não cultural, ou seja, é a 

relação entre grupos que dá substância a etnicidade e não a cultura destes mesmos grupos. 

Para o autor, a identidade étnica está separada da ideia de um grupo com uma cultura, história 

e território próprios, e estreitamente vinculada a ideia processual de manutenção das fronteiras 

e balizadas pelo contexto da ação. Desta forma, muitos sírios que chegam ao país se 

posicionam sociopoliticamente em relação ao conflito de maneira diferenciada podendo ou 

não negar a identidade síria de um “outro” que se posiciona diferentemente. Essa posição se 

produz muitas vezes por meio de ações simbólicas como o uso de bandeiras oficiais da Síria, 

como é o caso de uma família síria em que possuo contato e que é recém-chegada no Rio de 

Janeiro, ou ainda, os protestos realizados pela Coordenação da Revolução Síria no Brasil em 

que as cores da Coalizão Nacional Síria predominam. 

                                                           
14 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/11/20121118103753804372.html (Página acessada em 

11/09/2014). 

15 O último protesto ocorreu no dia 18 de março de 2015. 
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Portanto, da mesma forma que o ato de imaginar envolve seleções e obliterações, o 

ato de rememorar também envolve seleções e silenciamentos. No contexto de minha pesquisa, 

o processo de construção identitária se dá localmente e transnacionalmente e, neste fluxo, 

seguem-se disputas, conflitos e outros variados aspectos que acionam a memória – 

rememorando violências e traumas sofridos – garantindo seus usos e abusos. Este 

gerenciamento da memória implica em reflexões por parte de meus interlocutores sobre como 

foi a Síria antes da guerra, como é agora e como será. Assim, a memória sobre a Síria, 

despertada em um contexto novo e múltiplo no Brasil, produz um constante trabalho de 

composição e recomposição de identidades individuais e coletivas podendo, inclusive, 

produzir novas formas de se imaginar a “nação” síria. 

Desta forma, baseado principalmente nos relatos das pessoas em relação ao que viveram 

em uma Síria mergulhada na guerra, seria necessário pensar em uma abordagem de pesquisa 

que levasse em consideração o aspecto da memória coletiva de um período passado que 

retorna revestida sob uma linguagem política, já que assim como a memória possui seus usos 

e abusos o ato de se imaginar como uma comunidade política envolve seleções e obliterações.  

 

Metodologia e construção do campo de pesquisa 

Com base nas considerações feitas acima, minha abordagem no trabalho de campo se 

deu por meio de entrevistas e observação participante em São Paulo e Rio de Janeiro, 

principalmente no interior da ONG Oasis Solidário, apreendendo o âmbito das histórias de 

vida contadas por estes refugiados, pois vejo na memória um meio privilegiado de apreensão 

das construções identitárias em um contexto móvel em que muitos refugiados se encontram 

ou se encontraram em algum momento de suas vidas.  

Neste sentido, antropóloga indiana Veena Das (1996, 2000) oferece um aporte teórico 

importante em meu contexto de pesquisa, na medida em que trata de uma violência que é 

incorporada diariamente, causando um ponto de inflexão naqueles que sofreram diretamente 

ou daqueles que são historicamente ou imaginariamente alcançados por ela. Das nomeia estas 

circunstâncias caracterizadas pela brutalidade das instituições, como família, o Estado ou 

grupos religiosos e econômicos, de eventos críticos. Portanto, essa discussão é fundamental 

para que se pense o trauma e a violência como experiências que servem como parâmetros da 

vida do refugiado, que serão codificadas e transmitidas pela memória, tornando parte de seu 

quadro de referências. 
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Entretanto, é necessário compreender em que medida a memória age nesta transmissão 

e se relaciona com determinados contextos. A proposição de Maurice Halbwachs contida em 

suas anotações publicadas postumamente, intitulada como A memória coletiva, em que define 

a memória como um fenômeno social submetido a flutuações, transformações e mudanças, 

será útil para tanto. Halbwachs argumenta que, por mais que pareça obra de sentimentos 

meramente individuais, as memórias são perpassadas e marcadas por “quadros sociais” que 

remetem a uma origem que não está contida no indivíduo, ou seja, é supra individual, portanto 

coletiva. Assim, os indivíduos, só possuem lembranças por estarem contidos em seus 

respectivos grupos, estando suas memórias estreitamente vinculadas aos grupos aos quais 

fazem parte. 

As memórias também se apresentam como estreitamente vinculadas ao sentimento 

de identidade, permitindo ao indivíduo a construção de si em relação ao grupo ao qual 

pertence, bem como o sentimento de pertencimento a esse mesmo grupo (POLLAK, 1992a). 

Portanto, a apreensão das histórias de vida dos refugiados sírios que chegam ao Brasil, no que 

concerne ao aumento da tensão em seu país de origem e na consequente saída do país sob o 

status de refugiado, bem como a chegada na sociedade de acolhida, sejam elas instituições 

religiosas ou não, permitirá, a meu ver, compreender como estes refugiados se veem e como 

constroem suas identidades políticas diante do conflito, ao se colocarem dentro de um 

processo não só de lembrança, mas também de esquecimento mediados pelo contexto social 

em que vivem, pois, já que a memória é construída em função do grupo social em que vivem, 

muitos sírios por estarem engendrados em meio a grupos de poder, podem ser coagidos ao 

silenciamento. 

A contribuição de Paul Ricoeur para esta discussão se insere no problema da 

memória não como simples acolhida de uma imagem do passado, mas como uma busca. Para 

Ricoeur, lembrar-se é essencialmente a busca de algo, ou seja, a memória é um exercício, o 

ato de “fazer memória”. A meu ver, a principal formulação do autor em seus estudos sobre a 

memória é que o exercício da memória é seu uso, este por sua vez, comporta a possibilidade 

do abuso, o que de certa forma ameaça o alvo veritativo do exercício memorial. 

Em Memória, esquecimento e silêncio, Ricoeur começa evidenciando a distinção 

entre memorização e rememoração: a rememoração seria um retorno a consciência de um 

acontecimento reconhecido como tendo ocorrido antes, enquanto a memorização estaria 

vinculada a maneiras de aprender, saberes que precisam ser fixados. Neste último caso, o ato 

de lembrar se desliga do passado para efetuar saberes aprendidos arrumados em um espaço 

mental. 
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O trabalho de rememoração envolveria questões importantes, como é o caso dos 

abusos da memória natural que se expressam em manipulações e convocações desta mesma 

memória. Ricoeur chama de memória manipulada a manipulação orquestrada da memória e, 

por sua vez, do esquecimento, por detentores do poder com intuito de se criar uma memória 

instrumentalizada. Em outro âmbito, ainda no nível prático de instrumentalização da 

memória, haveria a mobilização desta a serviço da busca, da reivindicação de identidade. 

Desta forma, em momentos de fragilização da identidade, ocorre um recurso a memória 

enquanto componente temporal da identidade, em conjunto com a avaliação do presente e 

projeção do futuro. Neste momento, segundo Ricoeur, há uma proximidade maior entre 

imaginação e memória, sendo que a primeira encontra nesta seu maior incentivo (RICOEUR, 

2007). 

Uma segunda causa da fragilização da identidade, segundo o autor, é o confronto 

com o “outro”, que passa a ser visto como uma ameaça. O que implica na terceira causa de 

fragilidade, que é a herança da violência fundadora. Segundo Ricoeur, a glória de uns é a 

humilhação de outros. É sobre este solo que se armazenam, nos arquivos da memória coletiva, 

feridas reais e simbólicas. É evidente, como vemos aqui, a contribuição teórica do autor no 

que concernem os estudos de memórias de conflitos. 

A partir destes pontos de fragilidade, a memória passa a ser incorporada à 

constituição da identidade16 (ideologização da memória) por meio da função narrativa, sendo 

ela incorporada em narrativas de fundação, de glória ou de humilhação. A função da ideologia 

como manipulação da memória neste caso é de extrema importância, sendo ela uma busca por 

legitimar os sistemas de autoridade no grupo e de ser um modo radical de integração 

comunitária por meio de mediações simbólicas.  

Sobre a relação entre a função narrativa da memória e a ideologia, Ricoeur aponta: 

É mais precisamente a função seletiva da narrativa que oferece à 

manipulação a oportunidade e os meios de uma estratégia engenhosa 

que consiste, de saída, numa estratégia do esquecimento tanto quanto 

da rememoração. (...) Contudo, é no nível em que a ideologia opera 

como discurso justificador do poder, da dominação, que se vêem 

mobilizados os recursos de manipulação que a narrativa oferece. A 

dominação, como vimos, não se limita a coerção física. Até o tirano 

precisa de um retórico, de um sofista, para transformar em discurso 

sua empreitada de sedução e intimidação. Assim a narrativa imposta 

se torna o instrumento privilegiado dessa dupla operação (RICOEUR, 

2007. P. 98) 

 

                                                           
16  Neste aspecto Ricoeur se aproxima de Pollak, no entanto, dá maior relevância a função narrativa da memória. 
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Portanto, a memória imposta está armada por uma história “autorizada”, a história 

oficial, aprendida e celebrada publicamente. Esta memorização forçada se situa em benefício 

de uma história comum tida como acontecimentos fundadores de uma identidade comum. 

Esta história aprendida e celebrada a partir da memorização forçada soma-se as 

comemorações convencionadas, que por sua vez, constroem o “dever de memória”. 

Neste nível ético-político a memória é transformada em projeto, e é esse projeto de 

justiça que dá ao dever de memória sua forma de futuro e imperativa. Produz-se a ideia de 

herança de uma dívida: O dever de memória é o dever de fazer justiça, pela lembrança, a um 

outro que não o si (RICOEUR, 2007. P. 102). 

Em um último quadro, Ricoeur trata do problema do esquecimento. Para o autor, os 

abusos da memória também são abusos do esquecimento, já que a narrativa possui um caráter 

seletivo. Daí a possibilidade de ideologização da memória por conta do trabalho de 

configuração narrativa, ou seja, pode-se sempre narrar de determinado modo, suprimindo e 

realocando as ênfases. Por fim, existem ainda as formas institucionais de esquecimento, como 

exemplo, a instituição da anistia, sendo esta uma espécie de amnésia comandada. Desta 

forma, a memória privada e coletiva seria interditada de sua crise de identidade que 

possibilitaria uma reapropriação lúcida do passado, do próprio trauma. Evidentemente, a 

anistia também se enquadraria como uma memória manipulada se distanciando do alvo 

veritativo da memória. 
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Conclusão 

Meu exercício, portanto, vem sendo compreender a situação dos refugiados sírios no 

Brasil na tentativa de construção de uma hipótese de trabalho que tratasse da formação da 

identidade política destes refugiados em relação ao conflito em seu país de origem, bem como 

de uma metodologia específica que me possibilitasse a compreensão desta questão, como foi 

o caso da apreensão das memórias de guerra. Portanto, em um campo extremamente mutável, 

estes diversos percursos do meu contexto de pesquisa me levaram a pensar em uma etnografia 

multisituada (HANNERZ, 2003), pois considero que interligar diferentes contextos, 

possibilitará a apreensão de uma diversidade de dados cujas questões enfocam e envolvem 

fundamentos distintos ou que apresentam continuidades e descontinuidades e estão em 

constante fluxo. Tão fluidas quanto as identidades destes agentes classificados como estando 

em uma situação de refúgio, bem como as formas de se imaginar a Síria que eles próprios 

produzem. Portanto, minha tentativa de se fazer uma etnografia do deslocamento pretendeu 

demonstrar as diferentes formas de se construir as identidades e de se imaginar a 

“nacionalidade” dos refugiados sírios no contexto brasileiro que, muito além do drama da 

experiência da guerra, ser refugiado no Brasil envolve uma miríade de fatores que vão desde 

um processo de lembranças e obliterações da Síria até a construção de uma nova vida no 

Brasil, passando pelo reconhecimento do Estado brasileiro e aceitação da sociedade de 

acolhida. 
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