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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo apresentar o CCBT, uma instituição
cultural que funciona no Brasil há nove anos e que foi inspirada em um grande movimento
popular da Turquia, o Movimento Hizmet. A tentativa de golpe de Estado ocorrida em julho
de 2016 na Turquia produziu tensões entre o governo turco e membros deste movimento
popular. O governo prontamente acusou o líder do Hizmet de ser o mandante da ação golpista
e desde então membros e simpatizantes do movimento são perseguidos pelo Estado. Prisões
em massa de jornalistas, professores, advogados, juízes, entre outros, além do encarceramento
de opositores do governo, tornaram-se comuns no que era, até então, um exemplo de
democracia dentro do chamado “mundo islâmico”. Esse cenário gerou a fuga de cidadãos
ameaçados pelo autoritarismo e, recentemente, o CCBT se tornou um lar para indivíduos que
buscam refúgio em solo brasileiro. Partindo de uma contextualização dos eventos ocorridos
em julho de 2016 na Turquia e comentando as posteriores consequências que eles trouxeram
para a vida do Movimento Hizmet, através de entrevistas e diálogos com interlocutores que
conheci ao visitar a sede do CCBT, este trabalho relata parte da atuação da entidade cultural e
seus novos horizontes.
Palavras-chave: CCBT; Hizmet; Turquia; Refugiados.

ABSTRACT

This undergraduate thesis aims to present the CCBT, a cultural institution that has been
operating in Brazil for nine years and was inspired by a great popular movement in Turkey,
the Hizmet Movement. The attempted coup d'état that took place in July 2016 in Turkey has
stirred spirits between the Turkish government and members of this popular movement. The
government promptly accused the Hizmet leader of being the mastermind of the coup action
and since then members and supporters of the movement have been persecuted by the state.
Mass arrests of journalists, teachers, lawyers, judges, among others, in addition to the
incarceration of government opponents, became commonplace in what was, until then, an
example of democracy within the so-called “Islamic world”. This scenario generated the flight
of citizens threatened by authoritarianism and, recently, the CCBT has become a home for
individuals seeking refuge on Brazilian soil. Starting from a contextualization of the events
that took place in July 2016 in Turkey and commenting on the subsequent consequences that
they brought to the life of the Hizmet Movement, through interviews and dialogues with
interlocutors that I met when visiting the CCBT headquarters, this work reports part of the
performance of the cultural entity and its the new horizons.
Keywords: CCBT; Hizmet; Turkey; Refugees.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

Este trabalho busca relatar a atuação e as problemáticas enfrentadas por uma
instituição intercultural turco-brasileira após os eventos ocorridos na Turquia em 15 de julho
de 2016. Esta instituição pertence a um movimento popular, o qual atualmente sofre
acusações e ataques do governo de Recep Tayyip Erdoğan. Por conta disso, temendo
consequências sérias dentro da Turquia, membros desse movimento passaram a pedir refúgio
em outros países – entre eles, o Brasil.
Antes de qualquer coisa, acho necessário fazer uma contextualização dos fatores que
me trouxeram ao tema deste trabalho de conclusão de curso. Sempre fui uma pessoa curiosa
por idiomas e linguagem. Minha curiosidade por línguas com características fonéticas
distintas do português me acompanha desde a minha infância, quando eu assistia a desenhos
japoneses e queria decifrar as letras e ideogramas que apareciam na tela, ou quando eu via
notícias na TV sobre países do Oriente Médio e queria entender o árabe e outros alfabetos que
figuravam nas cenas das reportagens. Acredito que essa curiosidade esteja relacionada a uma
predisposição em conhecer pessoas de culturas diferentes e exercitar a alteridade.
Em suma, desde muito cedo tenho apreço pela diversidade humana. Aliás, agradeço
enormemente ao meu padrasto Gesiel por ter me levado ao aeroporto do Galeão quando eu
tinha uns sete anos de idade, o que me possibilitou ver pessoas de vários lugares do mundo –
lugares que eu só conhecia pelas fotos e mapas dos livros de geografia dos meus irmãos.
Certamente esse passeio foi uma primeira centelha para esse meu traço de personalidade!
Em 2011, com 17 anos de idade, decidi aprofundar o meu conhecimento – até então
básico, de inglês. Entrei em um curso e comecei a praticar a língua com pessoas de diferentes
lugares do mundo através de sites voltados para conversação. Foi quando conheci uma
menina da Turquia que aprendia e praticava inglês. Eu nunca imaginei que faria amizade com
alguém da Turquia, mas isso aconteceu. Comecei a aprender um pouco do idioma turco por
mera curiosidade e fui ficando cada vez mais interessado por essa língua e pelas histórias que
eu lia sobre a Turquia e através das minhas conversas com ela. Rapidamente eu recebi
convites de amizade de amigas dela que queriam praticar inglês e então eu já estava com
várias amizades turcas! Ao fim do ano de 2011, eu falava um bom inglês e, ainda, aprendia
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coisas básicas de turco. Foi aí que comecei a buscar aulas online desse idioma e passei a
estudar de forma autodidata.
Progredi à medida que fui aprendendo mais em diferentes websites1 e conversando
com colegas da Turquia, mas me dei conta de que não havia material em língua portuguesa
para quem também desejasse aprender. Foi assim que tive a ideia de criar um material
didático próprio.
Meu canal de aulas no YouTube, chamado “Aprenda Turco com o Biel”, foi uma
iniciativa para fornecer aos brasileiros e lusófonos do mundo todo uma base gramatical de
turco que os permita progredirem de maneira autônoma após aprenderem o que eu apresento.
Comecei a pesquisar conteúdo sobre gramática turca no final de 2011 e fui anotando
tudo o que encontrava em folhas de papel A3, que após serem dobradas ao meio se
transformaram numa pequena “apostila” manuscrita que passei a usar para os meus estudos
pessoais. Após dois anos estudando, eu finalmente conseguia me comunicar de forma
razoável e foi então que percebi que eu poderia passar para outras pessoas tudo aquilo que eu
já havia acumulado comigo.
Influenciado por canais de educação que eu já acompanhava, decidi criar meu próprio
canal no formato em que ele se apresenta: a tela é um quadro negro e a minha voz narra a
aula. Procurei fazer em um tom descontraído para tornar os vídeos interessantes e desenvolvi
métodos didáticos que são muito elogiados pelos meus espectadores, como o uso das cores
nas explicações e a organização por tópicos que realizo nas aulas.
Coloquei a meta de realizar 20 aulas e no momento tenho 12, tendo parado durante a
produção das aulas de número 13 e 14. Demoro um certo tempo para produzir os vídeos,
porque preciso me manter em dia com o idioma (o que é complicado quando não há com
quem conversar). Toda vez que gravo uma aula, preciso recapitular tudo o que já aprendi para
evitar passar conteúdo errado aos meus inscritos ou repetir algo que já foi apresentado. Além
disso, há o tempo de produção das aulas, de gravação e edição final, que representam várias
horas de dedicação. Além das minhas aulas gravadas, fiz legendagem de algumas músicas
turcas para que meus inscritos praticassem cantando, mas infelizmente o YouTube suspendeu
parte do material por causa de reivindicações de direitos autorais automaticamente geradas
pelo sistema do site, em defesa dos estúdios que produziram as músicas que usei. O copyright
1

Ao longo de vários meses, aprendi turco de forma autodidata nesses sites:
https://www.youtube.com/user/OnlineTurkishLessons
https://www.turkishclass101.com/
http://turkishbasics.com/
https://www.busuu.com/
https://turkishteatime.com/
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é um problema muito inconveniente da plataforma, pois esse tipo de conteúdo que eu produzo
não gera receita e não tem quaisquer fins lucrativos para mim.
Apesar do trabalho e de alguns obstáculos técnicos, como essa questão do copyright, a
experiência tem sido muito boa, todos os dias eu recebo algumas mensagens de inscritos
perguntando por mim ou pedindo para tirar dúvidas. Desde a criação desse meu curso online
fui surpreendido pela quantidade crescente de pessoas interessadas pelo aprendizado do
idioma, que atualmente chega a 12.900 inscritos (última atualização em 10/12/2020).
A maioria expressiva dos inscritos são mulheres (85,3% do público) entre 25 e 54
anos, como demonstram estes gráficos gerados pelo YouTube (atualizados em julho de 2019):

Figura 1: Gênero dos espectadores

Fonte: Estatísticas do Canal no Youtube “Aprenda turco com Biel”, 2019.

Figura 2: Faixa etária dos espectadores:

Fonte: Estatísticas do Canal no Youtube “Aprenda turco com Biel”, 2019.

No geral, meu canal é bem simples e com números modestos se compararmos com
canais de cultura pop que existem na plataforma, mas a quantidade de pessoas interessadas em
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aprender um idioma tão exótico (ao falar de exotismo não me valho da visão antropológica
acerca da linguagem, apenas expresso qual era a minha visão leiga de um momento prégraduação sobre a língua turca) para brasileiros é realmente expressiva. A aula 1, na qual
apresento o alfabeto turco, tem 165.417 visualizações. Acredito contribuir de maneira positiva
no aprendizado de muitas pessoas e certamente melhoro o meu próprio aprendizado da língua,
pois preciso fazer inúmeras revisões antes de passar meu conhecimento adiante.

1.1 Da vida escolar à entrada para a Universidade
Em 2013, fiquei sabendo de um curso de língua turca que começaria a funcionar na
UFF, uma oficina. Fiz um semestre. O curso ocorreu através de uma parceria entre o
Programa de Pós-Graduação em Antropologia PPGA/UFF e o CCBT (Centro Cultural BrasilTurquia), de caráter gratuito, sendo cobrado apenas o material didático – caso o aluno o
quisesse. Foi quando conheci esta Universidade e decidi que era onde eu queria estudar.
Necessário dizer que sempre tive o intuito de seguir alguma carreira que me
possibilitasse viajar o mundo e conhecer pessoas – e que meu pai é antropólogo, portanto, eu
sempre soube que a profissão dele era uma carreira que eu poderia considerar seguir para
atingir esse fim. Prestei ENEM2 e ingressei no curso de Antropologia.
Minha aproximação pessoal com o CCBT ocorreu a partir do meu interesse em estudar
o idioma turco. Indo às aulas da oficina, que eram ministradas na UFF, campus Gragoatá,
conheci os professores do CCBT e passei a interagir também com eles fora de aula. Visitei a
instituição para tomar chá turco e fui a passeios pelo Rio de Janeiro com alguns de seus
membros. Jogamos futebol no Aterro do Flamengo, comemos em restaurantes e passeamos
pelas ruas do centro da cidade e da Zona Sul do Rio de Janeiro.
Acabei me afastando do CCBT quando deixei o curso de Antropologia. Tinha saído do
curso por me sentir perdido e um tanto desmotivado, mas após um bom tempo me adaptando
ao mundo sem escola (que era algo inédito para mim) fiz novamente o ENEM e entrei mais
uma vez na Antropologia. Dessa vez, sim, reconheci ser a área que eu queria, a qual me
trouxe tanta coisa boa e que me fez repensar quase toda a minha visão de mundo, além de me
deslocar de espaços cômodos que já eram naturalizados por mim.

2

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, e foi criada em 1998.
Ela é utilizada para avaliar a qualidade do ensino médio no país.
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Com mais entusiasmo após meu retorno à UFF, cursei disciplinas que me
apresentaram leituras sobre Oriente Médio, com a professora Gisele Fonseca Chagas e minha
orientadora Mirian Alves de Souza, tendo esta me convidado para um projeto de iniciação
científica por saber do meu interesse pela Turquia. Inicialmente, a proposta era pesquisar
sobre refugiados do Oriente Médio no Brasil, com ênfase nos sírios que chegam ao país
devido à tragédia humanitária que atinge a Síria desde 2011. Após alguns dias, me dei conta
de que eu poderia agregar meu interesse pela Turquia à pesquisa, pois em 2016 ocorreu uma
tentativa de golpe de Estado e, desde então, duras medidas têm sido adotadas pelo governo
turco, causando a prisão de milhares de opositores do presidente. Tal situação tem provocado
a fuga de cidadãos turcos, que acabam por buscar refúgio em outros países – incluindo, de
forma menos recorrente, o Brasil.

1.2 Metodologia
Este projeto de pesquisa surgiu da minha experiência com o curso de língua turca,
oferecido pelo CCBT na Universidade Federal Fluminense. Ao me relacionar com os turcos
responsáveis pelo curso, ao longo dos meses, me aproximei da instituição e comecei a
conhecer mais de perto as outras atividades realizadas por eles. Juntando minha vontade de
conhecer mais de perto o CCBT com a disciplina de Prática de Pesquisa do curso de
graduação em Antropologia, organizei, junto com a minha orientadora, um roteiro de visita à
sede da instituição, em São Paulo. Como pano de fundo havia o recente acontecimento da
tentativa de golpe de Estado que chamou a atenção de toda a comunidade internacional para a
Turquia. Este ocorrido trouxe à tona tensões que há tempos estão presentes no cotidiano
daquele país, entre o atual governo turco e o Hizmet, movimento do qual a instituição CCBT
faz parte.
Com a oportunidade de realizar um projeto de pesquisa com bolsa PIBIC sobre
refugiados do Oriente Médio no Brasil, enxerguei uma possível conexão entre este momento
turbulento de ameaça de golpe na Turquia e o tema do refúgio. Busquei, através de alguns
contatos que eu já tinha na Turquia, informações sobre pessoas deixando o país para fugir da
repressão e perseguição, e obtive deles a confirmação de que esse movimento de fuga estava
acontecendo. Entrei em contato com o CCBT para apresentar minha intenção em conhecer
mais profundamente a instituição e, caso houvesse pessoas em situação de refúgio entre eles,
realizar entrevistas para entender o que estavam vivendo.
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Desta forma, a metodologia utilizada consiste na realização de entrevistas abertas (e
conversas informais) com membros da comunidade, especialmente aquelas que foram
realizadas nos dias em que realizei a visita ao CCBT em São Paulo.
A entrevista realizada com um membro importante do CCBT, o Sr. Burak Ediz, foi
gravada com a permissão do mesmo. Após essa primeira entrevista, fui a outra sala para
conversar com três homens que Burak indicou. Neste segundo momento, porém, não gravei
nenhuma das conversas. Considerei que seria disruptivo introduzir um instrumento de
gravação no momento, pois como descreverei mais adiante, as conversas começaram de
forma espontânea e foi no meio delas que fui explicando aos meus interlocutores o que eu
estava fazendo ali. O que fiz para registrar essas entrevistas foi gravar minha própria voz
imediatamente quando tive oportunidade – no caso, andando pela rua logo depois de me
despedir de todos do CCBT, cerca de duas horas depois da última conversa. Gravei minha voz
dando o máximo de detalhes que eu conseguia lembrar na hora e fiz minhas transcrições
baseadas nesses áudios.
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CAPÍTULO 2
TURQUIA, 15 DE JULHO DE 2016 E O PÓS-GOLPE

Em 15 de julho de 2016 a Turquia viveu uma noite sangrenta com a tentativa de golpe
de Estado realizada por militares kemalistas3. A ação, que até hoje não tem um mandante
claramente identificado, começou às 22h30min da noite do horário local turco, com a
obstrução de importantes vias em todo o país. Imediatamente, o presidente Recep Tayyip
Erdoğan declarou à rede de televisão CNN turca que aquilo se tratava de uma ação golpista
promovida por Fethullah Gülen, líder do movimento Hizmet, e convocou a população para
sair às ruas em defesa da Turquia.

Figura 3: Foto de cidadãos comuns nas ruas para se opor à tentativa de golpe

Fonte: Tolga Bozoglu/EPA, 20164.

A partir desse dia, um grande expurgo a profissionais e instituições do movimento
Hizmet se iniciou, com demissões em massa, prisões e mandados de busca e apreensão dentro
e fora da Turquia. Ao longo dos meses que sucederam esse dia, o movimento sofreu forte
criminalização do governo e ficou manchado na opinião pública. Em conversas que tive com
3

O Kemalismo é uma ideologia formulada e colocada em prática por Mustafa Kemal Atatürk no momento da
fundação do Estado Moderno Turco. Atatürk era um modernista e acreditava nos valores que circulavam no
ocidente, como a laicidade, o método científico e os ideais nascidos do Iluminismo. Ainda assim, conciliava
esses valores com o nacionalismo presente em sua campanha, bastante fundamentado na fé Islâmica. O
Kemalismo é fundamentado em seis pilares: o Republicanismo, o Populismo, o Secularismo, o Reformismo, o
Nacionalismo e o Estatismo. Desses conceitos, devo chamar atenção ao Populismo, que não possui a conotação
atual da palavra. À época, o populismo referia-se ao caráter popular do poder, à ideia de que a população era a
detentora do poder do Estado.
4
Disponível em: https://www.aljazeera.com/news/2017/7/15/turkeys-failed-coup-attempt-all-you-need-to-know.
Acesso em: 10 dez. 2020.
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alguns contatos pessoais da Turquia tomei conhecimento de que a palavra “hizmet” é como
algo “proibido” de ser falado, que as pessoas evitam bastante usar o termo. O governo, através
de Erdoğan em seus pronunciamentos oficiais, refere-se ao movimento Hizmet como “FETÖ”
(sigla para Fethullahçı Terör Örgütü, que em turco significa “Organização Terrorista do
Fethullah”).
A entrevista que realizei em São Paulo com o membro importante do CCBT, Burak
Ediz, e que constantemente aparecerá neste trabalho, representa a maior parte do meu material
empírico nesta pesquisa e conta com falas a respeito do cerceamento de liberdades individuais
e coletivas praticado pelo governo turco. Aproveitarei algumas dessas falas para ilustrar já
neste tópico as consequências do autoritarismo que cresceu na Turquia após o episódio da
tentativa de golpe.
Num dado momento de minha visita, Burak me apresentava as filiais de sua instituição
e falava sobre a atuação delas dentro dos seus contextos regionais. Ele me contou que a
unidade que existia em Istambul, na Turquia, fora fechada antes de 2016. Nas palavras dele
“antes de Erdoğan fechar, nós fechamos”. Perguntei “vocês fecharam antes de acontecer o
golpe?” e Burak disse “sim, antes de acontecer o golpe. Porque o golpe do Erdoğan em 2016
foi uma última ação. A perseguição contra o Hizmet já tinha começado antes”.
Essa declaração diz respeito à perseguição decorrente dos confrontos que o Partido da
Justiça e Desenvolvimento (AKP)5 e Erdoğan têm com Gülen e seu movimento, que se
acirraram de forma crescente nos últimos vinte anos. Mais adiante buscarei detalhar mais
algumas razões para essas desavenças, mas aqui é importante dizer que do início dos anos
2000 até meados de 2014 e, sobretudo, após 2016, o discurso agressivo dirigido ao Hizmet só
não chegava ao ponto atual de criminalização e rotulação de terrorismo. Ainda não havia uma
narrativa suficientemente estabelecida pelo governo e aceita pela população turca para que
essa acusação não soasse absurda. Atualmente, sobretudo após julho de 2016, as acusações
que Erdoğan e demais opositores do Hizmet fazem ao movimento são flagrantemente mais
graves.
O dia 15 de julho de 2016 deve ser entendido como um estopim para o
recrudescimento dos ataques que o AKP e Erdoğan realizam contra a comunidade do Hizmet.

5

Abreviação em turco de Adalet ve Kalkınma Partisi. O AKP foi fundado em 2001, por uma ala reformista do
Partido da Virtude, que é um partido islâmico turco. O AKP considera-se um partido moderado e conservador,
defensor de uma economia de livre mercado e do acesso da Turquia à União Europeia.
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2.1 Os impactos sobre a atividade jornalística e veículos de notícias

É válido lembrar que em 2013 ocorreu um grande escândalo de corrupção envolvendo
o presidente e seus filhos, com o vazamento de áudios deles circulando por toda a Turquia. O
escândalo foi noticiado pelo jornal Zaman, também uma instituição do Hizmet, e
imediatamente esse veículo de notícias entrou na mira de Erdoğan. Burak me falou sobre o
jornalista Kamil Ergin, que me é apresentado como um amigo seu que trabalha com mídias.
De acordo com Burak, Kamil foi representante do Cihan6, que é do grupo Zaman – o qual
possui o maior jornal da Turquia, tendo sido este fechado junto com a TV Zaman. Kamil
perdeu seu emprego por conta do fechamento do jornal e abriu um restaurante em São Paulo
com outros dois amigos. Kamil sempre foi uma referência de jornalismo para canais de mídia
e jornais estrangeiros que queriam falar sobre Turquia e Oriente Médio. Aqui no Brasil
mesmo ele deu diversas entrevistas7 e participou de debates para trazer a público a
preocupante situação que os veículos de notícias e profissionais da comunicação que se
posicionam de forma crítica ao governo passam na Turquia.
Em outro ponto dessa entrevista que fiz com Burak, ele me falou a respeito de uma
exposição sobre jornalistas turcos presos, que foi realizada pelo CCBT e contou com a
presença de diversos jornalistas. Ele diz que foi uma atividade de grande importância para
eles, pois deu visibilidade ao tema.
Nas palavras de Burak, “o ‘recorde mundial maldito’ de jornalistas presos no mundo é
da Turquia”8. Ele me falou que "numa boa, dá para afirmar que 90% da mídia na Turquia não
é nem pró-governo, mas do governo mesmo”.
Em suas palavras, é impossível fazer jornalismo contra o governo lá, então o máximo
que um portal de mídia consegue é fazer um jornalismo "menos pró-governo que os demais”.
Se um jornalista se referir ao Hizmet sem usar a sigla FETÖ, cunhada pelo partido de
6

A Agência de Notícias Cihan (em Turco Cihan Haber Ajansi) foi uma agência de notícias turca
baseada/sediada em Istambul. A agência, criada em 1994, foi parte das Publicações Feza, que também eram
donas do jornal Zaman e da Aksiyon, uma revista semanal de notícias. A Agência de Notícias Cihan, que
produziu notícias sobre eventos contemporâneos, política, economia, notícias estrangeiras, artes e esportes,
diariamente produzia aproximadamente 450 notícias escritas, 315 fotos e 100 vídeos de notícias. Em 27 de julho
de 2016 a agência foi fechada sob decreto de estado durante o estado de emergência pós tentativa de golpe,
devido a acusações de possuir ligações com o Movimento Gülen.
7
Kamil Ergin para GloboNews - https://www.youtube.com/watch?v=aVe_jdWF_SE
Kamil Ergin para vejapontocom - https://www.youtube.com/watch?v=GB2BBB6jaTU
Kamil Ergin para Radio CBN - https://www.youtube.com/watch?v=4ktzqY7lXEM
Entrevista de Kamil Ergin com Luis Nassif - https://www.youtube.com/watch?v=cxgQRquNJIQ
8
De fato, como aponta o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), a Turquia em 2018 (momento da minha
entrevista com Burak) possuía 68 jornalistas presos, sendo o país que liderava este ranking no mundo, seguido
pela China (47), Egito (25) e Arábia Saudita (16).
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Erdoğan, provavelmente não conseguirá publicar. "Mesmo ele não falando bem do governo,
ele tem que falar mal da gente".
Quando alguns portais tentam falar contra o governo, são rapidamente bloqueados. Na
Turquia, se as pessoas não usarem VPN9, não é possível acessar nenhum site (com notícias
contrárias ao governo). Burak comentou que várias contas de Twitter e Facebook estão
bloqueadas ainda e que o YouTube passou um tempo bloqueado por conta dos vazamentos
escandalosos do presidente (não só de áudio, mas também vídeo). Houve um mês de bloqueio
total da plataforma de vídeos (iniciado numa sexta-feira, dia 4 de novembro de 2016).
Ainda durante a nossa conversa sobre o golpe e suas consequências, perguntei a Burak
o que acontece com uma pessoa que sai do Brasil e vai à Turquia através do Hizmet (já
pensando numa hipotética visita minha ao país no futuro para realizar estudos). Eu queria uma
ideia de quais os riscos esse brasileiro poderia correr. Burak me deu dois exemplos de
brasileiros que tiveram que sair de lá, sendo o primeiro:
“Na universidade de Fatih, primeira universidade do Hizmet, que era uma das
melhores universidades particulares da Turquia e foi tombada hoje fazendo parte de
uma universidade estatal (İstanbul Üniversitesi) tinham mais de 4.000 alunos, sendo
que por volta de 1.500 eram estrangeiros. Com o nosso trabalho eles foram de fora
para lá. Tínhamos lá cinco alunos brasileiros, de diferentes cursos. Uma deles, eu
me lembro bem, se formou em um colégio aqui, foi para lá, pois a gente conseguiu
bolsa da universidade. Ela estava no terceiro ano do curso, foi percebido que foi
através do Hizmet e ela precisou sair para não ser presa. Ela chegou a ser detida,
pegaram seu passaporte (e posteriormente devolveram). Conseguiu sair para a
Europa, pois tinha um conhecido para abriga-la, mas sem conseguir terminar o
curso.” Dados empíricos, entrevista com Burak).

E o segundo:
“Tem outra menina também no terceiro ano, numa universidade em Izmir, minha
cidade, que veio e não conseguiu pegar nenhum documento. Três anos e meio de
estudos como se não existissem, ela vai começar do zero aqui. E não importa se é
estrangeiro, se é turco...” Dados empíricos, entrevista com Burak).

Essas palavras de Burak encontram ressonância nas histórias que meus interlocutores
que buscam refúgio no Brasil me contaram e nos relatos espontâneos que alguns contatos que
tenho na Turquia fizeram quando conversamos pelas redes sociais. Para pessoas que são
membros, simpatizantes ou simplesmente próximas ao Hizmet, a situação é extremamente
perigosa. A polícia agride sem qualquer hesitação, confisca documentos e prende. O aparato

9

VPN é uma sigla, em inglês, para “Rede Virtual Privada” e que, como o nome diz, funciona criando uma rede
de comunicações entre computadores e outros dispositivos que têm acesso restrito a quem tem as credenciais
necessárias.
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de justiça do Estado abre processo e condena sem espaço para defesa. Relatos de torturas e
mortes em prisões turcas já são numerosos10.
Embora eu diga a Burak que o contexto brasileiro é marcado por enormes
arbitrariedades apesar das regras democráticas –, ele me disse que o Brasil tem problemas,
mas de uma maneira geral voltados para a questão econômica e ainda que haja conflitos
políticos entre entidades midiáticas que defendem lados diferentes, as instituições têm espaço
para continuar existindo e atuando. Burak diz que no Brasil há realmente instituições e mídia
independentes. Ressalto que a entrevista ocorreu em agosto de 2018 e já naquela época eu não
concordava inteiramente com essa afirmação.
Na Turquia, Burak argumentou que falta a descrição correta de “Democracia”. Sobre
isso, ele disse:
“Pro Erdoğan, por exemplo, tudo que ele está fazendo ele faz dentro da
democracia, conforme ele acha. Por que ele tem maioria dos votos e é legitimado,
como ele diz, para fazer o que está fazendo. O que está errado nisso? O
entendimento correto de democracia.” (Dados empíricos, entrevista com Burak).

Burak diz que Erdoğan sabe que democracia não é só o direito ao voto, mas que ele
respeita somente este aspecto da democracia, o voto. Se tiver maioria para fazer alguma coisa,
tudo certo, mas as questões mais fundamentais para a vida democrática, como liberdade de
imprensa, de expressão, laicidade etc, não são respeitadas. “A única coisa que importa para
Erdoğan é maioria de voto”. Burak comenta que há diversas ditaduras que são construídas
através da democracia, por meio de maioria de votos. Ele diz que “com a Rússia não é
diferente, por exemplo, e é votado realmente. Tem outros países também”.
E prossegue, “a qualquer momento qualquer um pode ser parado na Turquia e pedirem
carteira, celular para verificar se tem ‘alguma coisa errada’”.
Comentando o absurdo dessas intervenções, ele me diz que em qualquer país no qual
se respeita valores democráticos isso é invasão de privacidade e não pode ser feito sem um
mandado judicial, porém, na Turquia acontece sob o aval do Estado de Emergência que
entrou em vigor após julho de 2016.
Questionei como funciona o Estado de Emergência por lá e ele me contou que
acontece há dois anos após renovações de três em três meses, sob justificativa de segurança
nacional e, desta forma, tudo que é decidido passa apenas pela assinatura do presidente, sem
ação da justiça. Decisões de expulsar pessoas do país, prender pessoas etc. Meu interlocutor
10

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/turkey-independent-monitors-must-be-allowed-to-accessdetainees-amid-torture-allegations/
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afirma que “assim foi possível Erdoğan conseguir tudo o que conseguiu nos últimos dois
anos”.
Burak é enfático ao me dizer que todos os feitos de Erdoğan são usados para justificar
uma resposta ao golpe que ele mesmo fez. A ideia de um autogolpe é muito forte entre
membros do Hizmet, como pude acompanhar em entrevistas e notas em diversos sites na
internet. A tese de que Erdoğan realizou uma farsa a fim de legitimar suas ações repressivas a
opositores faz sentido dentro das narrativas dos membros do movimento.
Justamente no momento de sua fala a respeito de um autogolpe, reagi de maneira
surpresa porque até aquele instante essa era uma possibilidade que eu não tinha considerado.
Burak notou minha feição de surpresa e seguiu explicando a ênfase dessa afirmação:
“Não existe golpe bom, isso eu sempre falei, nem civil, nem militar, nem de outras
formas. O que a Turquia está sofrendo é um golpe civil. Nós tivemos golpes
militares na Turquia: quatro antes desse de 2016. Sempre realmente interrompendo
a democracia e levando o país para muito atrás. Tivemos em 60, 71, 80 e 97. Um
atrás do outro, quase a cada dez anos tínhamos um golpe na Turquia. E o próprio
Fethullah Gülen foi um dos perseguidos durante golpe militar, ele chegou a ser
preso, para você ter ideia - como muitos aqui que em golpe militar foram presos.“
(Dados empíricos, entrevista com Burak).

“No caso, esse golpe é muito estranho. Nós sabemos como acontecem os golpes.
Um golpe não acontece apenas em duas cidades de um país. Se você não controla o
país todo você não conseguirá fazer golpe. Você não pode fazer golpe sem prender
políticos, governantes atuais. Esse golpe não teve nada disso. Só ocorreu em
Istambul e Ancara - e em partes dessas cidades, e nenhuma outra cidade da
Turquia. E só 5% de militares envolvidos. Três ou quatro caças militares entre
centenas que tem na Turquia... E nem oposição, nem governante, nenhum Ministro,
nem presidente foi preso. Como é um golpe isso? Num golpe até matam essas
pessoas.” (Dados empíricos, entrevista com Burak).

A estranheza das características desse golpe, para Burak, não deixa dúvidas de que o
ocorrido foi uma farsa. Ainda defendendo a perspectiva de um autogolpe, ele complementou:
“Até o golpe, Erdoğan fez tudo para perseguir todos os opositores, críticos e
dissidentes. O Hizmet sempre defendeu, com seu jornal e com sua TV, a democracia
e liberdades fundamentais, os direitos das pessoas e das instituições. Por isso,
justamente depois de 2013, que foram divulgadas as corrupções que envolviam a
família dele, vários Ministros etc - o que deixou muito claro o sistema que
funcionava há dez anos na Turquia, na verdade, ele começou a perseguir não só o
Hizmet, mas também muitos outros grupos. Além disso, também teve trabalho ilegal
com a Síria, com rebeldes que hoje em maioria são ISIS (Estado Islâmico) - nem
todos os rebeldes se tornaram (ISIS), mas uma parte sim. E a Turquia teve
realmente trabalhos ilegais com esses grupos terroristas na fronteira11.” (Dados
empíricos, entrevista com Burak).

11

Localizei esta notícia que corrobora com a narrativa de Burak sobre os trabalhos ilegais na fronteira:
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/turkish-journalists-charged-over-claim-that-secret-servicesarmed-syrian-rebels
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Ao comentar esse acontecimento, Burak chamou atenção a um ponto importante da
atuação de Erdoğan como regulador de tensões na região do Oriente Médio, “ele teve uma
ambição maior do que ser líder da Turquia, ele queria ser um líder regional - ou até mundial”,
nas palavras dele.
“Ele fez perseguições desde 2013 por causa dessas coisas que foram relevadas, mas
nunca conseguiu chamar o Hizmet de terrorista. Ele chegou a dizer ‘Estado
Paralelo’, ‘Marionetes dos Estados Unidos’, ‘Marionetes de Israel’, não sei o quê,
mas nunca falou terrorista porque não tinha como – as pessoas tinham livros em
suas casas, estudam, têm jornal... e como que seriam terroristas? Aí justamente
faltavam argumentos para ele dizer isso. Aí que teve esse golpe de Estado esquisito
demais.”

Fui informado que no site do CCBT há links de analistas brasileiros e internacionais
sobre o assunto, me dando como exemplo um diretor deles que fez mestrado sobre a cobertura
da mídia brasileira com o ocorrido na Turquia e que teria chegado a um alto índice da mídia
deixando claro que se tratou de um autogolpe. "O entendimento do Brasil foi isso, não é
diferente do mundo ocidental em geral", disse.
Burak argumenta que tudo o que é mostrado deixa claro que:
“Esse golpe jamais poderia ser organizado por alguém que não seja Erdoğan.
Quem se beneficiou de lá para cá, unicamente, foi Erdoğan. Quem ficou mais
poderoso, acabou com todas as restrições que poderiam fazer ele tomar um certo
cuidado antes de fazer as coisas foi Erdoğan.”

“Esse golpe permitiu expulsar, prender dezenas de milhares de pessoas de todos os
tipos, desde juízes – olha isso, prender juiz! Isso é um processo que leva um tempo...
Mas com uma assinatura ele demite 13.000 juízes, numa assinatura ele prende
6.000 advogados, expulsa 5.000 policiais.”

A maior estranheza desse golpe, para Burak, foi a velocidade com que Erdoğan
afirmou que o golpe foi a mando de Fethullah Gülen. Ainda durante o golpe, na noite de 15 de
julho de 2016, em entrevista para a CNN Türk, Erdoğan cita Fethullah como golpista. Burak
ironizou: “olha a inteligência que ele teve, hein. Acho que os anjos sussurraram em seus
ouvidos”.
Outro fato bem lembrado por meu interlocutor diz respeito ao dia seguinte da tentativa
de golpe, quando começaram a ser divulgadas as listas com nomes de pessoas que
participaram. Milhares de pessoas. Algo realmente impressionante de se imaginar sendo
produzido em poucas horas de um momento tão intenso no dia de um país. Burak comenta
que é muito óbvio que essas listas foram previamente preparadas há muito tempo, pois dentro
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delas há situações no mínimo inusitadas como nomes de pessoas que estão oficialmente fora
do país há anos a trabalho e mesmo de pessoas que morreram meses antes da data do golpe.
Outra hipótese é a de que Erdoğan não planejou essa tentativa de golpe, mas que após o
fracasso da ação aproveitou para forçar sua agenda de ataques aos opositores e desafetos ao
longo do tempo que se passou da data até hoje.
Com a afirmação de que atualmente nós jamais podemos chamar a Turquia de
democracia, ele cita outros segmentos atacados pelo governo turco. O primeiro exemplo é o
Cumhuriyet, jornal turco fundado por Atatürk.
Burak conta que Atatürk fundou uma república laica e fortíssima após a derrota na
primeira guerra e deu muita força para os militares a fim de manter esse sistema novo,
chamado de sistema kemalista. Esse sistema sempre se sobrepõe a todas as coisas na Turquia,
mesmo com a existência de vários partidos, pois os militares mantêm essa ordem. O
Cumhuriyet sempre foi um grande jornal, muito embora vendesse pouco por ser mais caro.
"[O jornal] Sempre teve sua autonomia para criticar, xingar e falar o que quisesse dos
governos. Ninguém conseguia tocar no jornal Cumhuriyet", disse. Apesar disso, um editorchefe do jornal foi preso por divulgar um envio de armas da inteligência turca para a Síria,
para os rebeldes. Outro exemplo são jornais curdos: todos foram fechados. Todos.
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CAPÍTULO 3
CASO ALI SIPAHI
Recentemente, no Brasil, um empresário turco residente em São Paulo desde 2007, Ali
Sipahi, foi detido pela Interpol no aeroporto de Guarulhos ao chegar de viagem dos Estados
Unidos. Ficou preso do dia 5 de abril ao dia 8 de maio de 2019 na Superintendência da Polícia
Federal em São Paulo, aguardando uma decisão da justiça sobre um pedido de extradição para
a Turquia feito pelo governo turco. O pedido era baseado numa acusação de que Ali pertencia
e financiava uma “organização terrorista internacional”.
Essa acusação apontava que o empresário tinha feito depósito no valor de 1.721,31
liras turcas (algo em torno de R$ 1.168,00, nos valores daquele período) numa conta bancária
em seu nome no Bank Asya, um dos principais do país e que foi fechado em 2016 por ser uma
instituição do Hizmet, além de ter conduzido atividades no Centro Cultural Brasil-Turquia
(CCBT) e na Câmara de Comércio e Indústria Turco-Brasileira (CCITB).
Estranhamente, a transação financeira do empresário num banco com mais de seis
milhões de clientes e suas atividades no CCBT pareceram, para o governo turco, provas
suficientes de sua associação a uma “organização terrorista armada internacional” (segundo
eles, o Hizmet). Caso fosse extraditado para a Turquia, Ali Sipahi cumpriria de 7 a 15 anos de
detenção. O absurdo desse caso retrata a forma agressiva que o governo de Erdoğan tem agido
contra seus opositores.
Um mês após sua detenção, no dia 8 de maio, por decisão da justiça, Ali foi solto e
passou a responder ao processo em liberdade. Seu caso criou temores na comunidade turca do
Hizmet que vive aqui no Brasil, pois dependendo da decisão que a justiça brasileira tomasse
os demais indivíduos do movimento correriam risco de extradição sob a mesma justificativa
de pertencerem a um “movimento terrorista”.
Em agosto de 2019 o caso de Ali chegou a um final: a segunda turma do STF votou
em unanimidade contra a extradição do empresário. No entendimento da corte, o judiciário
turco não apresenta confiabilidade de independência para realizar um julgamento imparcial
sobre o caso.
Em reportagem veiculada no canal oficial do YouTube da TV Justiça há trechos dessa
sessão. Durante o julgamento, o advogado do governo turco, João Batista Lira Rodrigues
Junior, argumentou que
“... a extradição de Ali Sipahi é fundamental para levar um criminoso adiante. O
fato trasladado, 1.500 liras turcas é crime de insuficiência? Não é. É um terrorista.
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Que precisa ser levado às margens da justiça. Precisa pagar pela sua participação
no maior atentado à democracia da Turquia.” (TV Justiça. 2019).

A advogada de Ali Sipahi, Elaine Rangel, classificou como um "disfarce" o pedido de
extradição e defendeu que o Movimento Hizmet não é uma organização terrorista. Para a
defesa, ele é um perseguido político. Em sua fala veiculada pela reportagem, Elaine Rangel
disse:
“... Na hipótese de extradição, Vossas Excelências, o destino de Ali Sipahi já está
traçado: no instante em que desembarcar no aeroporto de Istambul será preso e
condenado sem direito à defesa, sem devido processo legal. Necessário ainda
registrar e destacar os inúmeros relatos de tortura e morte de opositores políticos no
regime penitenciário turco.” (TV Justiça. Youtube. 6 de ago. 2019. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=lKCbrBEA4jw>. Acesso em: 14 de dez. 2019).

Além dos advogados de Ali e do governo turco, estavam também presentes os do
CCBT (Antônio Siqueira) e do Conectas (Beto Ferreira)12.
Além de Ali Sipahi, outros indivíduos que residem no Brasil passam por
constrangimentos por causa de pertencimento ou proximidade ao movimento Hizmet. Meu
trabalho se baseia numa visita que fiz a uma instituição do movimento, o já mencionado
CCBT (Centro Cultural Brasil-Turquia), em 2018. Entrevistei um membro importante da
instituição, Burak Ediz, e outros três indivíduos turcos que buscam refúgio no Brasil.
A seguir farei uma introdução ao movimento Hizmet e procurarei situar a instituição CCBT
dentro desse contexto.

12

A Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental brasileira do tipo associação civil sem
fins lucrativos, reconhecida legalmente como organização da sociedade civil de interesse público. Foi fundada
em setembro de 2001 na cidade de São Paulo. O site oficial da organização é https://www.conectas.org/.
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CAPÍTULO 4
MOVIMENTO HIZMET
Para chegar ao foco deste trabalho, devo falar sobre o movimento Hizmet, ou
movimento Gülen (em alusão ao sobrenome de seu líder inspirador, Fethullah Gülen), que é
um movimento com milhões de adeptos na Turquia e no mundo. Trata-se de uma filosofia que
orienta a ação prática das pessoas. Não possui uma hierarquia ou mesmo um escritório central
de onde partem orientações para os membros. Fethullah Gülen, por exemplo, não gosta que
usem o nome dele para intitular o movimento, expressando o caráter descentralizado do
Hizmet. Do turco, a palavra “hizmet” significa “serviço” e de acordo com texto publicado no
site do CCBT,
[...] o movimento é uma iniciativa civil mundial, enraizada na tradição espiritual e
humanística do Islam e inspirado pelas ideias e ativismo de Fethullah Gülen. Esse é
um movimento não-ideológico, sem atuação política, mas social, cultural e
educacional, cujos princípios básicos decorrem dos valores humanos universais,
como o amor pela criação, respeito às diferenças, empatia pelo ser humano,
compaixão e altruísmo”. (MOVIMENTO HIZMET. Centro Cultural Brasil Turquia,
2016. Disponível em: < https://brasilturquia.com.br/movimento-hizmet-1392.html>.
Acesso em: 01, nov. 2020)

Conforme a antropóloga Liza Dumovich, referência importante sobre o tema13, a
comunidade do Hizmet no Brasil representa parte do movimento Gülen, que ela descreve
como “um movimento turco muçulmano sunita transnacional”.
Dentro do cenário de perseguição e dificuldades vivido pela comunidade do hizmet no
Brasil, a visão desses indivíduos sobre a Turquia e seu próprio lugar no mundo é
reinterpretada através de sua perspectiva acerca da história e dos símbolos do Islã. Desta
forma, sua trajetória num momento de adversidades, como o atual, ganha sentido dentro do
objetivo principal de sua filosofia de vida, que é seguir o caminho do profeta (DUMOVICH,
2017, p.3).
A ideia de hicret (em português, Hégira), que significa o caminho que o profeta
Maomé fez para migrar da cidade de Meca para Medina, em 622 d.C., é utilizada, neste
contexto, pela comunidade do Hizmet como uma forma de sacralização de sua própria
migração. Além disso, essa utilização imprime um caráter diaspórico14 à vivência dessa
13

DUMOVICH, Liza. Following the Prophet’s path: narrating migration in the Hizmet community in Brazil. In:
CASCA/IUAES Conference/InterCongress. Panel MB-SSR02. Ottawa, Canadá, de 2 a a 7 de mai. de 2017.
14
O termo “diáspora” não possui um único significado, tendo sido apropriado como auto-descritivo por diversos
grupos (judeus, armênios, gregos, sul-asiáticos, irlandeses, palestinos e africanos) ao longo do tempo. De origem
grega, o termo diáspora (semear/dispersão) remetia à ideia de migração e colonização na Ásia Menor e no
Mediterrâneo, no período da Antiguidade (800 a 600 A.C). Contudo, tal termo ganhou força posteriormente para
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comunidade aqui e ocorre em um momento visto como transitório. Essa “transição” é
caracterizada por um estado de “separação” (gurbet) entre a realidade objetiva e a
espiritualidade. Utilizo o conceito de diáspora tal como propõe Fiona B. Adamson (2001)15,
que pensa essa reinterpretação da realidade, utilizando elementos de sua terra natal
relacionados a elementos de sua atual localização e a constante comunicação entre os
indivíduos que vivem aqui e os que “ficaram” na Turquia, promovendo um entendimento
comum de que sua “casa” é onde o hizmet se faz presente, ou seja, onde suas crenças e
atividades encontram espaço para serem vividas e praticadas. De certo modo, sua casa não é
inteiramente “cá”, nem inteiramente “lá”, mas nesse espaço construído através da prática de
interpretação do grupo.

4.1 História do movimento
Após um período de grande reflexão sobre o papel do Islã em países muçulmanos e do
processo de fundação do Estado Moderno turco por Mustafa Kemal Atatürk, as ideias
difundidas por um líder religioso otomano chamado Said Nursi e seu movimento, conhecido
como Movimento Nur, ganharam espaço dentro da sociedade turca. Essas ideias buscavam
uma reconciliação do Islã com a ciência. Justamente após um período de 25 anos de forte
ideologia kemalista que restringia a prática religiosa à esfera individual, movimentos como
esse passaram a ter mais espaço para atuação.
Depois da morte de Nursi, seu movimento continuou expandindo e de sua posterior
divisão em duas facções surgiu o chamado Movimento Gülen. Fethullah Gülen era membro
da comunidade Nur e teve contato com os ideais de Nursi através da leitura de seus escritos

designar a dispersão forçada judia provocada pela destruição de Jerusalém e do templo pelo imperador
babilônico no ano 586 A.C. A diáspora judaica foi muitas vezes tomada como um “tipo-ideal”, funcionando
como referencial comparativo para outras. Partindo desse e de outros modelos recentes, Safran (apud Clifford,
1994:304) aponta que alguns aspectos centrais da diáspora seriam: comunidades expatriadas; dispersas de um
centro original; que mantêm uma memória ou mito de sua terra natal; que acreditam que não são completamente
aceitos na sociedade de acolhida; que veem o lar ancestral como um local de eventual retorno; que estão
comprometidos com a restauração da terra natal; e no qual a consciência e a solidariedade são definidas por esta
relação com o local de origem. Clifford, no entanto, aponta que este modelo diaspórico, voltado para um
“centro” e calcado na ideia de “retorno”, não atenta para as conexões laterais, descentradas, e desprovidas da
ideia de “origem” e “retorno” que outras diásporas, como o “Atlântico Negro” descrito por Paul Gilroy, revelam.
O conceito e a experiência da diáspora, portanto, ganhariam sentido dentro de um domínio semântico maior que
incluiria termos como: “viagens”, “transnacionalismo”, “hibridismo”, “fronteiras”, “imigração”, “refugiados”,
“comunidades exiladas”, “comunidades étnicas” etc. (Clifford, 1994).
15
ADAMSON, Fiona B. Mobilizing for the transformation of home: politicized identities and transnational
practices. In: Al-Ali, N. & Koser, K. 2001. Eds. New Approaches to Migration, Transnational Communities, and
the Transformation of Home, London: Routledge.
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no Risale-i Nur (Epstiles of Light). Em 1957, Gülen veio com uma visão diferenciada sobre o
conceito de “hizmet” e suas bases conceituais, atribuindo mais ênfase à ação (aksiyon).
De 1960 a 1980 o Movimento Hizmet se constituiu como uma comunidade. Foi nesse
período que Gülen adquiriu seguidores e estruturou seus ideais. Gülen é o grande responsável
pela forma através da qual essa comunidade é “imaginada”16. A partir desse momento, Gülen
propunha uma nova geração de pessoas que, através da prática do hizmet, encontrariam sua
realização espiritual e promoveriam mudanças sociais imensas onde estivessem. A ideia do
hizmet como uma prática transformadora conduz o indivíduo ao que seria o caminho do
profeta Muhammad, desta forma, se Muhammad é a personificação do “homem perfeito”,
hizmet é o caminho para atingir esse patamar (DUMOVICH, 2019, p. 3).
De 1983 a 1999 a Turquia passou por um período de grande ascensão comercial,
através de medidas liberais do então Primeiro Ministro Turgut Özal. Por conta disso, o
Movimento Hizmet passou a expandir suas instituições por todo o país, através da construção
de escolas e cursos. Além desses empreendimentos educacionais, seus membros passaram a
construir projetos diversos, como empreendimentos comerciais, jornais (após o fim do
monopólio estatal da mídia) e hospitais. Todas as ramificações que a comunidade do Hizmet
construiu atribuíram um caráter descentralizado ao movimento que é observado até hoje.
Nesse período o Movimento foi grande aliado do Estado turco.
Em decorrência da queda da União Soviética, em 1991, o movimento enxergou a
oportunidade de se expandir pelos países próximos que sofreram com as consequências dessa
dissolução. Por meio da construção de escolas e hospitais em países como o Turcomenistão,
Uzbequistão e na região dos Bálcãs, o Hizmet ganhou importância na comunidade
internacional e passou a exercer papel de grande destaque nas políticas públicas e
civilizacionais17.

4.1.1 Percalços de Fethullah Gülen
Os discursos de Gülen falavam sobre a importância de levar o hizmet a outros lugares
do mundo e dentro dessa perspectiva a ideia de migração passou a ter bastante importância no
entendimento do termo hicret. O ato de sair de sua terra natal e levar a mensagem a outros
16

Aqui faço referência ao livro “Comunidades Imaginadas” de Benedict Anderson (2008).
Informações que obtive assistindo ao documentário "Amor É Um Verbo", que me foi disponibilizado em
mídia DVD pelo CCBT quando visitei a instituição em Agosto de 2018 para realizar este trabalho. Trata-se de
um filme que acompanha o Movimento Hizmet pelo mundo, contando o papel de Fethullah Gülen. Foi trazido
para o Brasil pelo Centro Cultural Brasil-Turquia.
17
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lugares e sua dimensão missionária passou a ser um dos valores do movimento. Neste
momento, que pode ser visto como uma terceira fase do movimento Hizmet (após seu
surgimento e fundamentação), Gülen não via o hizmet apenas como um projeto de reforma
social para a Turquia, mas para o mundo.
Ao mesmo tempo em que a internacionalização do movimento se tornava sólida, uma
forte campanha kemalista de oposição a Gülen ganhava força, colocando-o como uma ameaça
ao Estado secular depois do “soft coup” de 28 de fevereiro de 199718 (que Gülen apoiou como
um gesto de enfrentamento a essa nova oposição militarizada). O desafeto com o corpo
constituinte do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) e Erdoğan nasceu nesse
momento e, a partir disso, o clérigo sofreria retaliações que mudariam seu destino de maneira
crítica.
Em 1999, áudios editados de sermões de Gülen a seus seguidores sugeriam que ele
incentivava uma ação golpista contra o governo turco. Por conta disso, um mandado de prisão
com a acusação de tentativa de golpe foi feito e Fethullah precisou sair do país. Desde então,
encontra-se em autoexílio na Pensilvânia, nos EUA.
Embora essas acusações tenham sido retiradas, o clérigo nunca mais retornou à
Turquia e isso é marca de uma nova fase do Movimento. Conforme observado por Liza
Dumovich, se até aquele momento a ideia de migração para a prática do hizmet consistia
numa escolha (no sentido positivo da coisa, isto é, uma ação orientada pelo desejo individual
de migrar), ela passou a ter também sua dimensão de “fuga” – e essa atribuição ganha mais
destaque em relação à primeira por conta da característica de “sacrifício” que o indivíduo
precisa realizar para fazer o hizmet, como uma provação que dignifica ainda mais a pessoa
que busca seguir o caminho do Profeta.
Portanto, podemos ver que a sacralidade auto designada do Hizmet é produto de uma
história particular do movimento e seu líder em meio aos processos políticos e sociais que
ocorreram na Turquia e no mundo muçulmano.

18

1997: Os anos 90 foram um período de instabilidade política com constantes mudanças de governo e frágeis
alianças. Em 1996, a até então primeira-ministra, Tansu Çiller, do partido DYP, formou um governo de coalizão
com o islamita Partido da Prosperidade (RP), dirigido por Necmettin Erbakan, que se tornou chefe do governo.
As constantes provocações de Erbakan e seus discursos incendiários desagradavam profundamente o exército,
que em 28 de fevereiro de 1997 apresentou ao governo um memorando de 18 pontos. As medidas estavam
dirigidas a reduzir a influência dos islamitas e fizeram com que o governo de Erbakan renunciasse em 30 de
junho daquele ano. Devido ao fato de os militares não terem chegado a atuar, o incidente entrou para a história
como o golpe "virtual" ou "pós-moderno".
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CAPÍTULO 5
CENTRO CULTURAL BRASIL-TURQUIA
O Centro Cultural Brasil-Turquia é uma instituição de difusão cultural que visa a
aproximar brasileiros e turcos, através do ensino da língua, culinária, dança e arte ebru
(pinturas com tinta sobre água). Seus membros de origem turca são do Hizmet e através de
palestras e materiais didáticos próprios divulgam o que é o movimento e o legado de
Fethullah Gülen, seu líder inspirador.
O CCBT, até 2016, tinha escritório no centro do Rio de Janeiro, porém, após julho
daquele ano, a situação financeira da instituição (assim como de outras do Hizmet) se tornou
complicada e o corte de gastos levou ao fechamento dessa unidade. Burak enfatiza que essa
situação é decorrente de uma obstrução do fluxo de verbas com destino a pessoas/instituições
do Hizmet imposta pelo governo turco como forma de retaliação e enfrentamento ao
movimento após julho de 2016. A narrativa sustentada pelo governo Erdoğan e seus
apoiadores culpa o líder do movimento, Fethullah Gülen, pela tentativa de golpe.
Como sempre fui muito bem recebido por todos do CCBT, me senti confortável para
entrar em contato com o Sr. Burak Ediz, e marcar uma entrevista sobre o que sua instituição
vem fazendo, sobre o que a Turquia vive neste momento e sobre as consequências que ele e
demais membros do Hizmet têm sofrido após julho de 2016. Meu objetivo com esse encontro
era obter informações para o meu projeto de Iniciação Científica cujo tema era sobre
refugiados da Turquia no Brasil. Perguntei se ele conhecia pessoas da Turquia pedindo
refúgio no Brasil e recebi resposta positiva. Burak agendou uma data (10 de agosto de 2018)
para que eu fosse a São Paulo entrevistá-lo na sede do CCBT, além de conversar com três
homens que estão pedindo refúgio aqui.
Chegando cedo pela manhã do dia 10 de agosto de 2018, cerca de 09h30min da
manhã, toquei a campainha da casa onde fica a sede do CCBT em São Paulo, no bairro Granja
Julieta, do distrito de Santo Amaro. Fui atendido rapidamente por Erhan19, um secretário do
CCBT, e conduzido à sala principal. Observei que o espaço era uma casa grande adaptada
para ser utilizada pela instituição como local de trabalho. Diversos cômodos são usados como

19

Pseudônimo.
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escritórios ou salas de reuniões. A sala principal onde eu estava é utilizada para encontros
formais entre o CCBT e autoridades, recepção de visitantes ou reuniões com muitas pessoas.
Enquanto aguardava a chegada de Burak, tomei um çay (chá turco) e comi alguns biscoitos,
servidos de forma gentil por Erhan. Burak rapidamente se apresentou, me cumprimentou de
forma empolgada e por alguns minutos conversamos sobre minha ida a São Paulo, o clima e
outras amenidades. Imediatamente me senti confortável para entrevistá-lo, a informalidade
daquele breve bate-papo tirou a tensão que eu tinha por realizar minha primeira entrevista
(fora do ambiente familiar da Universidade, eu nunca havia agendado horário com uma
pessoa que não conhecia para entrevistá-la).

5.1 Entrevista com Burak Ediz
Após um breve telefonema que havia recebido, Burak pediu para que eu começasse a
gravação da entrevista, e logo nos pusemos a falar das filiais do CCBT.
Comecei mencionando que visitara o escritório no centro do Rio de Janeiro. Burak deu
continuidade complementando minha afirmação, “eu me lembro daquele escritório. O
primeiro escritório do CCBT no Rio de Janeiro. Era um bem pequeno, mas foi muito útil pra
gente”. “Acho que era na Rua México, lá no alto de um prédio...”, eu disse.
“Isso. Lá começou muitos projetos, inclusive a escola intercultural em Duque de
Caxias. Soube disso? Uma escola que administramos junto com a secretaria de
educação do Estado do Rio, já há três anos. Nós ensinamos turco e inglês,
informática e robótica. Nós montamos laboratórios e a Secretaria assumiu outras
disciplinas.” (Dados empíricos, entrevista com Burak).

Conforme apresentado por Burak, em Duque de Caxias a instituição tem parceria com
uma escola municipal e lá é ensinado inglês e turco aos alunos, além de cultura turca. De
acordo com o que consta no catálogo que Burak me apresentava durante nossa conversa, tratase de uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro na escola Ciep
218 – Ministro Hermes Lima – Ensino Médio Intercultural Brasil-Turquia, em Duque de
Caxias. O ensino é em horário integral e com ênfase em Física e Informática, aliado ao
desenvolvimento dos alunos na proficiência das línguas turca e inglesa. A escola conta com
mais de 250 alunos, o uniforme contém as bandeiras do Brasil e da Turquia e as placas
espalhadas pelas instalações são em português e turco, atendendo ao seu sistema de ensino
bilíngue.
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Figura 4: Alunos(as) da escola CIEP 218 Ministro Hermes Lima integrante do programa Dupla Escola e é
administrada em parceria com CCBT.

Fonte: Centro Cultural Brasil Turquia, 2016. Disponível em <http://brasilturquia.com.br/atividades-1301.html>

Após algumas rápidas buscas pela instituição agora em 2019, pude notar que o projeto
segue funcionando e muitas pessoas participam ativamente da vida escolar nesse lugar. Burak
estava bastante contente falando a respeito desse projeto e, aparentemente, as pessoas
envolvidas no desenvolvimento e na manutenção dele também depositam bastante dedicação.
O IDEB do estado do Rio de Janeiro corresponde a 3.5, sendo que essa escola pontua 5.8.
Voltando a falar sobre a localização e atividades do CCBT.
Burak: mas agora nós mudamos. Fomos para o Flamengo e Botafogo. Estamos menos ativos,
assim posso dizer, por estarmos com menos espaço e mais distantes das pessoas.
Enquanto abre o catálogo para me apresentar mais da instituição, continua.
Burak: E aqui Erhan falou para você sobre as atividades do CCBT em geral, né?

36

O CCBT existe em três cidades: São Paulo – a sede, Brasília e Rio. Aqui onde
estamos vendo [apontando uma foto no catálogo] era em Botafogo, aqui Brasília e
aqui era a sede antiga que tínhamos antes desta [onde estávamos fazendo a
entrevista] – bem perto daqui, mas era muito maior. Esse espaço é muito pequeno
pra gente, mas para manter as atividades a gente optou por diminuir o espaço,
diminuir os custos e mudamos de lá para cá. Aqui foi um bom lugar para fazer as
atividades que a gente vinha fazendo. (Dados empíricos, entrevista com Burak).

Figura 5: Fotos da filial de Brasília (A)

Fonte: Centro Cultural Brasil Turquia, 2016. Disponível em < http://brasilturquia.com.br/fotos-da-filial-1329.html>

Figura 6: Fotos da filial de Brasília (B)

Fonte: Centro Cultural Brasil Turquia, 2016. Disponível em < http://brasilturquia.com.br/fotos-da-filial-1329.html>
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Burak me explicou, enquanto mostrava o catálogo, que eles têm plataformas onde as
atividades são categorizadas. São elas responsabilidade social, mídia, mulheres e jovens.
Conforme ele disse: “todos são nativos, seus coordenadores”.

Figura 7: Plataformas do CCBT

Fonte: Centro Cultural Brasil Turquia, [201-]. Disponível em <http://brasilturquia.com.br/plataformas-amp-atividades-1052.html>

Burak: aqui são algumas fotos de sedes. Esse aqui é o lugar que te falei que era bem grande e
onde fazíamos todas as atividades. Esses dois do Rio...
Gabriel: esse é o atual do Rio?
Burak: não, atual não. A gente mudou. Mas pretendemos voltar, se Deus quiser. Foi a
terceira sede lá no Rio.
Burak: essas [fotos] todas são da nossa antiga sede aqui pertinho de onde estamos. Pode ver
que tínhamos salas muito grandes. Esse salão oriental que decoramos, trouxemos materiais
todos da Turquia com containers. Todas [as fotos] aqui são de onde realmente fizemos muitas
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atividades. E onde a gente enfrentou o golpe e fizemos também atividade com mídia, como
coletivas de imprensa, entrevistas em geral.
Virando as páginas do catálogo, Burak falou sobre os conselheiros da instituição:
Burak: O CCBT, como muitas instituições do Hizmet no mundo todo, tem conselheiros
consultivos locais. Há conselheiros em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Paulo Gabriel
Hilu Pinto20 é conselheiro no Rio de Janeiro.

Figura 8: Foto do quadro do conselho consultivo de São Paulo e Brasília.

Fonte: Instituto pelo Diálogo Intercultural. [201-]. Disponível em <https://institutopelodialogo.org.br/quem-somos/>

Explicando os conselheiros consultivos para mim, Burak disse que
“... são conselheiros que conhecem o Hizmet, conhecem o Fethullah Gülen (não
pessoalmente, mas pelos seus trabalhos com sua filosofia) e conhecem bem o CCBT.
E gostam dos trabalhos, portanto querem colaborar. Muitos foram para a Turquia,
inclusive, com a gente, conheceram a origem dos trabalhos do Hizmet, do CCBT, e
querem trabalhar, colaborar. E a gente convida para o conselho, a cada dois, três
meses a gente se reúne. Amanhã, por exemplo, tem reunião com conselheiros de São
Paulo, num almoço. Eles orientam a gente como proceder, o que fazer, onde fazer.
Abrem portas pra gente, são testemunhas e propõem, muitas vezes, atividades do
CCBT. Através desses amigos nós conseguimos realizar muitas coisas que não

20

Paulo Gabriel Hilu Pinto é professor do PPGA/UFF e coordenador do Núcleo de Estudos do Oriente Médio
(NEOM) da UFF. A professora Gisele Fonseca Chagas, coordenadora do PPGA/UFF, e vice coordenadora do
NEOM, e Liza Dumovich, pesquisadora do NEOM, também são conselheiras no Rio de Janeiro.
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conseguiríamos, embora tivéssemos recursos (mas agora não temos também, né, é
outra questão)”. (Dados empíricos, entrevista com Burak).

Agora apontando no catálogo as várias parcerias que a instituição tem aqui no Brasil,
Burak comenta sobre as unidades que ainda contam com atividades educacionais e outras que
deixaram de existir, como no caso de Belo Horizonte:
“Aqui são parceiros de universidades. Como você é testemunha, fomos parceiros da
UFF, onde você teve os primeiros contatos com a gente. Há mais outros. Alguns
continuam, alguns são projetos momentâneos, como seminários, conferências,
conclusão de um projeto... Mas não deixa de ser uma parceria. Na USP, por
exemplo, nós temos uma atividade constante. Há seis anos tem curso de língua e
cultura turca, onde começou primeiro. Depois foi para a UFF, UNICAMP, PUC,
UnB etc. Mas nesse momento continuamos na USP, UNICAMP e PUC.” (Dados
empíricos, entrevista com Burak).

Figura 9: Parceria com Universidades

Fonte: Centro Cultural Brasil Turquia, [201-]. Disponível em <http://brasilturquia.com.br/atividades-em-universidades-1053.html>
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Nós tínhamos também sede em Belo Horizonte, inclusive o Erhan foi diretor de lá. E
tínhamos em Istambul também, uma unidade, numa localização muito boa. Antes do
Erdoğan fechar, nós fechamos. (Dados empíricos, entrevista com Burak).
E aqui são outras instituições, instituições parceiras de atuação cultural. Temos
muitas atividades também, em parceria, né. Seminários, exposições, concertos...
Diversas atividades. Você pode visualizar tudo isso no site. O site é bem atual e
transparente, sempre as atividades do CCBT estão expostas lá. (Dados empíricos,
entrevista com Burak).

A respeito da transparência do site, Burak comentou que postagens sobre visitas que o
CCBT realiza, porém, não são mais feitas, pois ele optou por não divulgar mais essa agenda a
fim de evitar situações desgastantes:
“Apenas algumas visitas ultimamente a gente não coloca para as pessoas não
sofrerem intimidação do consulado, ou da embaixada. Nós colocávamos visitas que
fazíamos e recebíamos também, mas isso parecia uma “briga de cachorro”.
Quando visitávamos alguém, o consulado ia em seguida para caluniar a gente. “Ah
eles não são assim, eles são terroristas, não sei o quê”. Aí as pessoas às vezes
ligavam pra gente dizendo “olha, Burak, a gente teve uma visita com o cônsul, foi
assim e assim...”. (Dados empíricos, entrevista com Burak).

Gabriel: Falando para ter cuidado?
Burak: É... E é melhor a gente não expor as pessoas que colaboram com a gente, né.
Essa fala de Burak reflete o clima de hostilidade que o governo turco instaurou após
julho de 2016 contra membros ou simpatizantes do Hizmet, nesse caso em um país muito
distante da Turquia.
Em uma fala mais adiante na entrevista, Burak comentaria que na Turquia as pessoas
podem ser abordadas na rua e terem seus documentos e celulares solicitados por policiais e,
no caso de encontrarem qualquer coisa que remeta ao Hizmet, a pessoa é detida. Meus
interlocutores que pedem refúgio no Brasil também falaram sobre esse tipo de situação, é algo
realmente comum depois que o presidente Erdoğan acusou Gülen de mandar a tentativa de
golpe. Sendo assim, a cautela de Burak em preservar a privacidade dos colaboradores se faz
necessária, visto que a presença turca através de consulados e embaixadas, territórios turcos, e
da comunidade turca pró-Erdoğan no Brasil pode efetivamente representar ameaça para essas
pessoas.
Quando conversávamos sobre visitas a autoridades para tratar de assuntos importantes
para a instituição, Burak chamou atenção para o apartidarismo do CCBT:
[visitas] a autoridades ainda fazemos, Governador, Prefeito... Sempre que mudar
nós ainda vamos fazer visita, independentemente de seu partido – nós somos um
movimento apartidário, por isso, sempre procuramos nos apresentar corretamente
às autoridades locais. Então você pode ver que visitamos [o prefeito Fernando]
Haddad (do PT) e visitamos [João] Dória (do PSDB) também. (Dados empíricos,
entrevista com Burak).
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Figura 10: Fotos de atividades e trabalhos com Instituições Oficiais

Fonte: Centro Cultural Brasil Turquia, [201-]. Disponível em <http://brasilturquia.com.br/trabalhos-com-instituicesoficiais-1434.html>

Burak falou sobre atividades sociais do CCBT (limitadas por conta da questão
financeira). Houve trabalhos realizados no Rio de Janeiro, no complexo Paraisópolis (SP),
em Duque de Caxias e em diversas favelas também. As atividades mencionadas consistiam
em distribuição de alimentos em uma data muçulmana de sacrifício de carne. Os recursos
(doação de dinheiro para abate de bois) são enviados por empresários da Turquia, por ocasião
da Festividade do Abraão (ou Festividade de Sacrifício*21). Por seis anos seguidos eles
21

Conforme consta no site do CCBT, esta festividade é uma data religiosa dos muçulmanos, baseia-se na
tradição do Profeta Abraão que ao receber a ordem de Deus para sacrificar seu filho (No Alcorão-Surata Abraão
39 e Genesis 22), como um teste de obediência, viajou com seu filho para o local indicado. No momento em que
o Profeta Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus enviou um carneiro e ordenou que abatesse o carneiro no lugar
do filho. Em homenagem a isso os muçulmanos que têm condições financeiras abatem carneiros ou bois neste
dia, alguns sacrificam alguns ou até centenas. É condição obrigatória que o animal seja macho, adulto e
saudável. A carne desses abates é distribuída, para familiares, vizinhos e a outras pessoas, principalmente mais
necessitadas. Alguns muçulmanos optam por fazer doações às organizações de caridade, que executam o
sacrifício em seu nome e distribuem a carne às pessoas que mais precisam. Os empresários da Turquia estão
fazendo esta atividade em 103 países neste ano (2013). Esta data sucede a realização do Hajj (a peregrinação a
Meca), que ocorre sempre a partir do décimo dia do último mês do ano lunar.
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fizeram essas ações em diferentes lugares do Brasil, inclusive em Brasília, cidade onde ele
viveu por dois anos.
No complexo do alemão ocorreu uma das maiores operações do Hizmet. Numa
parceria com o então prefeito do Rio, (Eduardo Paes) realizaram a distribuição de 10.000kg
de carne. Burak organizou a ação, que contou com a colaboração de brasileiros e turcos, além
de empresários (50 turcos da ASEBT - Associação Empresarial Brasil Turquia) que ajudaram
na doação de carne.
Além dessas ações, há também oferecimento de bolsas (para turcos virem ao Brasil).
O secretário Erhan, por exemplo, foi um deles e se formou no Mackenzie. Burak comentou
que mais de 200 bolsistas vieram de lá e estudaram aqui. Além disso, 10 ou 12 brasileiros
foram para a Turquia estudar. Três de pós e outros de graduação, mas tiveram que retornar
porque a escola onde estudavam foi fechada.
Quando há datas comemorativas turcas há também atividades na escola de Duque de
Caxias que mencionei anteriormente. Dois alunos do professor Salih, que leciona há três anos,
se destacaram nessa escola e iriam para a Turquia através de bolsa, mas como essa
possibilidade não existe mais, eles não vão. Burak comentou que a escola continua existindo e
se eu quisesse visitar bastava apenas entrar em contato com o coordenador Fatih e agendar um
dia e horário para a visita.
Burak diz que:
“o CCBT não é uma instituição de promoção de cultura turca apenas, essa é uma
das coisas, mas muitas das atividades que o CCBT faz são para o bem da sociedade
brasileira, inclusive. Tudo que o Hizmet faz, na verdade, no mundo, é mais global
do que envolve Turquia. Ainda hoje muito menos, hoje nós somos tão perseguidos
que, por exemplo, o Consulado turco mandou pra gente uma notificação
extrajudicial pedindo que nós tirássemos a Turquia do nosso nome." (Dados
empíricos, entrevista com Burak).

Meu interlocutor comenta que esse pedido foi feito porque de acordo com o
consulado, "’Turquia’ pertence ao Estado turco" e que isso eles não poderiam usar. "Não tem
nenhuma validade, nenhuma realidade nas regras (leis) brasileiras, mas isso é só pra você
ter uma ideia hahaha!". Nesse momento rimos juntos da ideia de "Turquia" ser uma “marca
registrada”.
Neste dia ocorreu um almoço com a presença de vários turcos membros do CCBT e,
entre eles, alguns que estão pedindo refúgio no Brasil. A pedido de Burak, após nossa
entrevista, três deles se disponibilizariam a conversar um pouco comigo sobre suas histórias e
o que os levou a virem para o Brasil.
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CAPÍTULO 6
O REFÚGIO COMO ALTERNATIVA

Uma crise política crescente, inflamada por um episódio de golpe como o ocorrido em
15 de julho de 2016, na Turquia, tem como uma de suas consequências mais graves a difusão
do medo na sociedade. O discurso (conscientemente precoce e virulento) de Erdoğan colocou
na mira dos órgãos do governo e da opinião pública membros, simpatizantes e quaisquer
pessoas remotamente ligadas ao movimento Hizmet, de Fethullah Gülen. Essa criminalização
do Hizmet levou à fuga de muitas pessoas que viviam na Turquia e que, ao verem seus locais
de emprego sendo fechados, amigos sendo presos e respondendo processos com acusações
graves, além de familiares perseguidos pelo Estado, entre outros problemas, decidiram para si
mesmas que era hora de buscar uma vida fora daquele país.
Para termos uma ideia do autoritarismo de Erdoğan: foram presos 319 jornalistas na
Turquia depois de 15 de julho de 2016. Esse número inclui todos os jornalistas que foram
presos por consequência da tentativa de golpe ocorrida naquele ano. Cerca de 180 deles ainda
são mantidos presos mesmo aguardando julgamento ou sem acusações22.
O movimento Hizmet passou por um momento de expansão e contou com a adesão de
muitos empresários que investiram em suas instituições. Portanto, a principal característica
que destaco dos meus interlocutores é que todos levavam uma vida financeiramente próspera
na Turquia. Seus relatos contam histórias de um passado muito bom, como por exemplo um
advogado renomado com diversos clientes e respeitado em seu ramo e um jovem familiar de
políticos próximos a Erdoğan, que saiu da Turquia por interesse próprio em se especializar
academicamente fora do país.
Uma linha bastante parecida entre as narrativas deles era o fato de terem saído da
Turquia e vindo parar no Brasil “por acaso”. Ou, como foi o caso deste que é familiar de
políticos, ter vindo para o Brasil sem a intenção de pedir refúgio (e acabando por pedir depois
que um possível retorno a sua terra-natal se tornou inviável).
Momentos antes de me encontrar com os três interlocutores que estavam no CCBT, eu
iniciava o tópico final da minha entrevista com Burak, que era justamente a questão dos
refugiados. Comentei (de maneira inocente, agora posso perceber) que o Brasil parece um
destino bem acessível para Turcos. Ele me corrigiu dizendo que, na verdade, não é bem um
22

https://turkeypurge.com/journalism-in-jail
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país acessível, principalmente pela questão financeira. O Brasil acaba sendo uma opção
remota, muitas vezes nem considerada para quem sai da Turquia, por se tratar de um país
muito distante e muito custoso para se chegar. Muitos que estão em situação de refúgio saem
da Turquia após terem perdido suas formas de sustento e precisam economizar o que têm no
momento para buscar oportunidades em outro país, então, pagar caro para ir a um país
distante não é exatamente um bom plano, estrategicamente falando.
Em continuidade à entrevista com Burak Ediz, perguntei se havia um “perfil” dos
refugiados que saem da Turquia, pois eu queria ter algum panorama de gênero e também se
saíam mais pessoas sozinhas ou acompanhadas de familiares. Burak me fala que os casos são
diversos. Há casos de indivíduos se escondendo sozinhos em caminhões e veículos para
atravessar a fronteira. Há também famílias que deixaram a Turquia ilegalmente utilizando
barcos.
Na semana em que estive no CCBT fazendo essa entrevista, aliás, fui avisado por
Burak e por um de meus interlocutores que busca refúgio no Brasil que uma família morreu
afogada numa travessia da Turquia para a Croácia.
Nas palavras de Burak:
"o problema do Brasil e da América Latina é que, primeiro: é longe, custa muito
para chegar. Segundo: não se fala inglês, isso é uma realidade, sem Espanhol ou
Português fica muito difícil construir alguma coisa para viver tranquilamente por
aqui. Terceiro: burocracia. É muito difícil lidar com as documentações necessárias
por aqui, impostos, custos de vida altos”. (Dados empíricos, entrevista com Burak).

Por conta de fatores como os enunciados, Burak observa que o Brasil – embora seja
sim um país de grande receptividade a estrangeiros, acaba se tornando uma alternativa difícil
para refúgio. Burak diz que conhece apenas 30 famílias (de turcos) no Brasil.
Ele também comenta que um conhecido dele veio para o Brasil e por dois anos
trabalhou em Brasília em diferentes serviços, como por exemplo, no Uber23. Mas a situação
financeira não melhorou e ele foi para a Holanda. Lá, sim, ele pode desenvolver melhor suas
finanças, pois o país automaticamente o colocou num acampamento para refugiados com
alguns suprimentos já garantidos e uma espécie de mesada de 300 euros por mês para que
houvesse espaço para refugiados como ele buscarem oportunidades no país.
O depoimento de Burak corrobora bastante com a tese de Sônia Hamid (2012), que
aborda o processo de reassentamento de refugiados Palestinos no Brasil. De modo geral, o
23

Relacionei essas duas notícias de estrangeiros que vivem no Brasil e buscam renda através do serviço no Uber
https://blogdarose.band.uol.com.br/estrangeiros-sao-46-dos-motoristas-do-uber/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/por-renda-estrangeiros-viram-motoristas-de-aplicativos-emsp.shtml
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Brasil “permite refúgio”24, mas não auxilia de maneira efetiva na permanência e no
desenvolvimento da qualidade de vida dessas pessoas.

6.1 Entrevistas com refugiados turcos

Conforme expliquei na sessão a respeito da metodologia que orientou este trabalho de
conclusão de curso, há momentos do meu trabalho de campo que são transcritos a partir dos
áudios que gravei da minha própria voz. Nesta seção eu falo sobre as minhas entrevistas com
os refugiados após ter saído do CCBT. Não fiz anotações ou qualquer outra coisa durante as
conversas para evitar que meus interlocutores se sentissem desconfortáveis. Ao sair de lá,
relatei o que se segue.
Conversei com três refugiados após entrevistar o Burak. Eu falei com o Burak às 11h
da manhã, mais ou menos, então tive que esperar de 13h da tarde até 13h30min, porque
algumas pessoas que acabavam de chegar ao CCBT foram para a sala onde eu estava para
fazer uma oração (que ocorria regularmente naquele horário). Fiquei numa sala dos fundos da
casa para não atrapalhar aquele momento. Depois dessa oração houve um almoço: arroz e
frango desfiado com salada de alface e tomate, servidos em pequenas bandejas de isopor e
colheres descartáveis, com iogurte servido em copos descartáveis. Em seguida Burak levou
três homens para conversarem comigo.
O primeiro homem que chegou para conversar apareceu meio que de surpresa (ou eu
estava muito distraído e não o vi chegar). Entrou na sala onde eu estava, falando inglês.
Rapidamente estávamos nos apresentando um ao outro, nos cumprimentando e falando sobre
o que estava acontecendo na vida dele. Tudo foi tão rápido que eu não consegui nem pausar a
conversa para fazer um acordo sobre usar seu nome verdadeiro ou não. Eu não queria quebrar
o ritmo do nosso diálogo, que estava correndo de maneira espontânea. Ao final da conversa
com esse primeiro homem já estavam na sala, sentados na minha frente, outros dois,
aguardando para conversarem comigo.
Optei por não entrar em detalhes técnicos (como o uso do nome, pedido para gravar a
conversa e, em caso positivo, fazer uma pausa para ligar o gravador) para não criar uma
atmosfera formal demais (e acabar travando aquele diálogo entre desconhecidos). Estava
realmente muito tranquilo de conduzir a conversa, pude sentir que ambos estávamos
24

Há uma resolução que impede o Brasil de recusar refugiados, assinalada na lei 9.474/1997, também conhecida
como a Lei do Refúgio e em consonância com a Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto dos
Refugiados.
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confortáveis e tínhamos nos conhecido havia menos de dez minutos.
Emin25
O primeiro homem com quem conversei, que tinha algo em torno de 30 anos de idade,
me contou que estava na Tanzânia e que desse país veio para o Brasil. Seu pai é perseguido na
Turquia e chegou a ser preso. Houve um momento no início da fala dele, pouco depois de nos
cumprimentarmos, que parecia que ele ia chorar falando de sua mãe. Sua feição realmente
expressava memórias pessoais tristes, mesmo sem ter dito muita coisa até aquele instante.
Ele disse que lá, na Turquia, acontece de pessoas que não são nem engajadas em
ativismo ou política serem perseguidas sob alegação de serem terroristas, quando são apenas
professores, advogados ou qualquer profissão que nunca sequer encosta numa arma. Ele
mesmo enfatizou que nunca pegou uma arma e nem saberia usar e ainda assim é taxado de
terrorista. Amigos dele também passam por essa situação.
Ele disse que ficou um tempo na Tanzânia e depois veio para o Brasil de maneira um
pouco inesperada. Segundo Emin, é muito difícil de chegar ao Brasil, por causa dos custos da
viagem. Ele disse que precisa aprender o português, que está complicado para ele, que só está
aqui há seis meses (ele chegou em fevereiro de 2018). Perguntei se ele retornaria à Turquia
um dia e ele disse que de jeito nenhum volta para lá. Ele não vê nenhuma chance de retorno.
Selçuk
O segundo refugiado que falou comigo era aparentemente mais velho que o primeiro e
fez um longo relato. Ele se apresentou para mim de maneira amistosa e disse que estava
disposto a contar a maior quantidade de coisas possíveis.
Ele me contou que trabalhava com advocacia na Turquia, tinha muitos clientes e era
famoso no ramo. Tinha uma boa vida. Ele queria sair de lá e ir para os EUA ou para outro
lugar que precisava de visto, mas a família dele não tinha e não poderia acompanhá-lo. Então
optou em ir para a África do Sul, na cidade de Capetown, e assim poderia continuar com a
família.
Ficou na cidade por seis meses, mas lá estava muito caro e por conta disso decidiu ir
para Uganda (na capital Campala), com o plano de morar lá por dois anos. Porém, com a
eventualidade de ter um filho ele pensou em conseguir um trabalho para sair de Uganda e ir
para um lugar com mais opções de vida estável a fim de assegurar uma boa criação para ele.

25

Os nomes dos interlocutores que pediam refúgio no Brasil foram substituídos por pseudônimos.
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Ele fez um comentário sobre Uganda, dizendo que lá é muito pobre e que há bastante assalto,
mas que “esses assaltos são sem violência e muitas vezes quem está roubando você pede
desculpas após pedir seus pertences ou dinheiro”. Ele disse que apesar da baixa qualidade de
vida lá, a educação que o filho dele estava recebendo era ótima e que o sistema educacional
de lá é muito bom.
A seguir apresento alguns comentários dele que julguei importantes para este trabalho.
Ainda quando estava na África do Sul, esperava um dinheiro que ele tinha direito de receber
pelos trabalhos que tinha prestado na Turquia. “Então esse dinheiro demorou a chegar, não
chegava, e a vida foi ficando cara...”. Até que um dia ele recebeu, mas já estava difícil
naquele ponto e então por isso ele foi para Uganda.
Em Uganda nasceu o seu filho, sua esposa estava esperando o bebê enquanto ele buscava
emprego.
De Uganda ele veio para o Brasil, em São Paulo, e aqui ele diz que tem uma fabrica
têxtil onde produz e envia para colegas de outros estados do país (“Rio, Goiânia, Curitiba...”).
Ele diz que se sustenta assim e que o business dele aqui é têxtil. Ele diz não sair daqui (SP)
porque a matriz é em SP. Fica no bairro Granja Julieta porque ali, com seu dinheiro, ele paga
o aluguel – que é caríssimo, e se alimenta. Ele diz que não compra roupas novas há um bom
tempo porque as que ele usa são suficientes. Tudo o que ele faz é pagar o aluguel e comer. “As
crianças estudam na escola daqui” (no momento não compreendi se “aqui” referia-se ao
CCBT ou a São Paulo).
Uma reflexão que fiz sozinho ao longo da entrevista é que quando eu fazia menção de
interromper a fala dele, por qualquer razão, ele subia o tom de voz pra continuar falando
(nunca desrespeitosamente ou rude, era mais como um ato inconsciente para seguir a fala).
Selçuk diz que não gosta de metrópole, que prefere interior, onde as pessoas são muito
educadas. Sobre viver no Brasil ele diz que se sente “abraçado por Cristo” e que aqui há
muito amor. Ele parece gostar daqui mesmo, diz se sentir seguro e acolhido. A maior
dificuldade para ele aqui no Brasil é que a cidade é cara e os idiomas que entendemos aqui
são somente o Português e/ou o Espanhol. “As pessoas aqui praticamente não falam inglês”.
Quando chegou, segundo ele, seu primeiro contato foi com a Cáritas26 e então ele foi
26

A Caritas é uma organização não governamental da Igreja Católica e organismo da CNBB – Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil. Conforme consta no site oficial da organização, "seu princípio é contribuir para
um mundo mais digno e mais justo, principalmente para as pessoas excluídas da sociedade". Em continuação, a
organização pontua que "no início a Cáritas partiu para uma prática assistencialista, ajudando a camada mais
pobre da população, realizando a distribuição dos mantimentos através de doações vindas de organizações
europeias. Atualmente, a Caritas Brasileira assume a palavra caridade no sentido de solidariedade, na perspectiva
da 'solidariedade pela vida'. A Caritas atua na defesa dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável
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acolhido com coisas básicas, como comida e abrigo. Ele diz que um dia quer se voluntariar a
trabalhar com a Carritas, porque acha importante oferecer assistência a quem passa pela
experiência do refúgio.
Sobre as histórias da Turquia ele disse que teve situações já em 2011 que o fizeram
estranhar seu país, pois nesse ano houve oportunidade de mudança constitucional, que em sua
visão, era positiva para a democracia, mas que o Erdoğan não aceitou. Quando isso aconteceu
houve um discurso do Erdoğan de que “democracia demais tira as coisas do controle”.
Em seguida Selçuk jogou ao vento “e a Turquia se envolvendo na questão contra Bashar alAssad...”.
Selçuk diz que ficou se perguntando "por que a Turquia quer entrar em briga com outro
Estado? Quem Erdoğan acha que é para afrontar um Estado-nação?".
Referindo-se ao tom autoritário do Presidente, ele disse que viu um crescimento do
autoritarismo na pessoa do Erdoğan e que isso já estava deixando ele com o alerta ligado, lá
em 2011, quando ele passou a prestar atenção nesse aspecto, além de posteriormente (em
2013 ou 2014) a prisão de jornalistas e o fechamento do Zaman, fora os milhares de
advogados presos.
Sobre achar ser possível voltar para a Turquia ele disse que “lá está horroroso” e até
xingou em inglês (fuck off) falando sobre o cenário de lá. Disse que
“Erdoğan prega que a Turquia é maravilhosa, que eles são o máximo, que ninguém
pode com os turcos etc, de maneira 'bem ultranacionalista'”. Mas ele disse que
imagina que um dia vai melhorar porque o tempo passa e nenhum ditador dura
para sempre. “O tempo vai fazer as coisas serem superadas”. (Dados empíricos,
entrevista com Selçuk).

Ele fez alguns comentários rápidos sobre famílias que tentam fugir ilegalmente da
Turquia a fim de buscar refúgio fora do país. Que o governo confisca documentos e as
pessoas tentam fugir, mas as fronteiras são muito vigiadas e isso se torna difícil. Comentou
sobre famílias saindo de barco e se afogando. Morreram crianças na semana de nossa
entrevista, e Selçuk comentou sobre Erdoğan ou o Ministro da Defesa dizer que as vítimas
eram "terroristas" ou pessoas que estavam com terroristas.
Salih
Ele diz que não tem vontade de retornar para lá porque desfez seus laços com o país.

solidário na perspectiva de políticas públicas, com uma mística ecumênica. Seus agentes trabalham junto aos
excluídos e excluídas, muitas vezes em parceria com outras instituições e movimentos sociais".
https://www.caritassp.org.br/quem-somos/
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A família dele vive na Turquia e, embora ele seja do Hizmet, seus pais são membros do
partido de Erdoğan e “pessoas próximas” do presidente. Bem por isso, conforme me disse, a
situação dele em relação à segurança pessoal é um pouco mais tranquila, pois ele até pode ser
perseguido, mas provavelmente não foi até hoje por causa da proximidade dos seus pais com
o núcleo do partido.
Ele disse que veio ao Brasil em 2011 para trabalhar com o CCBT, que é formado em
teologia, agora cursa mestrado na USP e gosta de fazer trabalhos sobre diversidade religiosa.
Ele gosta de reunir lideranças diferentes e promover debates entre religiões.
Ele comentou sobre o apoio de Erdoğan ao ISIS num episódio em que um caminhão
cheio de armas e munições foi apreendido. “Primeiro ia para os rebeldes, depois sei lá
quem... e aí se descobriu que era pro ISIS - e Erdoğan jamais negou. Como nos escândalos de
corrupção, Erdoğan não nega”.
Esse entrevistado comenta que na Turquia há um clima muito forte de paranoia, onde
qualquer um pode estar vigiando o outro, a polícia pode vir a fazer algo inesperado. Na
Turquia as pessoas temem denúncias anônimas em encontros de família. A polícia para você
na rua e verifica se você usa um aplicativo que é aberto para download na Play Store27 e que
lá é considerado ilegal porque é utilizado pelo "FETÖ".
Por conta desse sentimento de que está sendo perseguido ele preferiu nem retornar à
Turquia. Então ele continua aqui e não tem planos de voltar para lá, não acredita que a
Turquia vá melhorar e acha que tudo lá é ruim mesmo.
Falando sobre burocracia, ele disse que fez pedido de refúgio aqui no Brasil 28 em 2017
e que “leva três anos para acontecer”. Preencheu 26 páginas de um formulário da Polícia
Federal e até o momento da entrevista não sabia de nada sobre o pedido, e que a previsão é de
três anos até obter uma resposta. Antes de sair o pedido ele vai realizar entrevistas (em 2018
ainda não tinha ido a nenhuma). Ele precisa do documento para poder pegar o seu diploma na
universidade.
Além disso, ele precisa de comprovante de residência. Ele me mostrou um documento
provisório de 2016 e disse que foi ao Congresso Nacional e não pôde entrar porque esse
documento não foi aceito, mas esse provisório, que está errado, foi permitido e ele entrou!
Ele ainda contou que a Caritas se encarrega da primeira assistência aos refugiados, embora ele

27

Google Play é um serviço de distribuição digital de aplicativos, jogos, filmes, programas de televisão, músicas
e livros, desenvolvido e operado pela Google. Ela é a loja oficial de aplicativos para o sistema operacional
Android, além de fornecer conteúdo digital.
28
Sobre o processo de refúgio no Brasil, ver a tese de Ângela Facundo (2014).
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tenha mencionado o CONARE29 (ele comentou que se preenche o formulário da Polícia
Federal, envia para a CONARE e, aparentemente, com eles o assunto é tratado).
Ele pretende continuar no Brasil. Seu português é realmente muito bom e ele aparenta se
sentir confortável vivendo aqui, entre brasileiros.

29

O Comitê Nacional para os Refugiados é um órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública, que delibera sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho pretende contribuir para o campo da antropologia, apresentando um texto
baseado em pesquisa empírica e bibliográfica sobre as repercussões de um evento importante
para a história contemporânea da Turquia.
Espero que meu trabalho tenha sido minimamente interessante aos olhos dos leitores.
Naquele momento em 2018, quando comecei a pesquisa, minha visão sobre a Turquia era
completamente diferente da atual e eu tinha muita energia para investir no tema. A Turquia é,
no meu imaginário, uma possibilidade de lar no futuro. Desde antes da minha maioridade eu
já idealizava como seria viver no país. Porém, ao desenvolver a pesquisa que deu origem a
este trabalho, descobri que a Turquia estava longe de ser um lugar ideal (quem dirá um
sonho!) para mim. Ou seja, aprendi de maneira prática que “estar em campo” significa
realizar trocas, mesmo que eu não as perceba em algum nível material. Minha mentalidade
sobre todos os temas abordados mudou significativamente e a carga disso agora eu carrego
comigo. A prática de pesquisa é, para mim, a parte mais interessante e motivadora da
Antropologia e realizar este trabalho foi uma experiência muito enriquecedora.
Apesar de todos os aspectos inerentemente negativos dos temas que eu abordei ao
longo desta monografia, eu enxergo que este trabalho se encerra também com exemplos
concretos de que linhas de fuga sempre são possíveis e que o recomeço é uma questão de
tempo e ação coletiva. Concordo com Selçuk e acho que injustiças não podem, e nem devem,
durar para sempre.
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