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Resumo 
 
 

As pessoas que temem pela própria vida ao ponto de se verem obrigadas 

a migrar e pedir proteção de outros países, as/os refugiadas/os, deslocam-se no 

espaço, mas também social, econômica, política e culturalmente. Aquelas que 

procuram o Brasil como destino buscam ressignificar e consolidar os modos de 

vida, mas esbarram nas vulnerabilidades de sua condição, nas desigualdades 

sociais do país e na ausência de políticas públicas efetivas que as apoiem. Esta 

dissertação procura abordar como um projeto da sociedade civil, o curso de 

idiomas Abraço Cultural, centrado na geração de emprego de refugiadas/os por 

meio da valorização das culturas de origem, funciona como importante ator não 

só no âmbito da empregabilidade, mas para a formação de espaços de 

sociabilidade e a articulação das demandas delas/es.    
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Abstract 
 
 

Refugees travel in space, but also socially, economically, politically and 

culturally. Those people who fear for their own lives are forced to migrate and 

seek protection from other countries. Those who seek Brazil as a destination try 

to re-signify and consolidate their ways of life. Nevertheless, they face 

vulnerabilities of their condition, Brazil's social inequalities and the absence of 

effective public policies that support them. This dissertation focuses on a civil 

society project, the Abraço Cultural language course that is centered on job 

creation for refugees through the valorization of the cultures of origin. The goal is 

to understand how this project works as an important actor not only in the area 

of employability but also for the formation of spaces of sociability and articulation 

of their demands. 
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Introdução 
 

 

(...) Quando vim, se é que vim 
de algum para outro lugar, 
o mundo girava, alheio 
à minha baça pessoa, 
e no seu giro entrevi 
que não se vai nem se volta 
de sítio algum a nenhum. 
Que carregamos as coisas, 
moldura da nossa vida, 
rígida cerca de arame, 
na mais anônima célula, 
e um chão, um riso, uma voz 
ressoam incessantemente 
em nossas fundas paredes (...). 

 
(Carlos Drummond de Andrade, 
A ilusão do migrante, em 
Farewell, 1996) 

 

Na primeira vez que ouvi falar do Abraço Cultural, o calendário marcava 

junho de 2015. Um texto do site Catraca Livre lido no Facebook anunciava, em 

São Paulo, o início da experiência que ensinaria refugiadas e refugiados a se 

tornarem professoras/es de língua estrangeira e as/os contrataria para dar aulas 

em uma escola com foco no intercâmbio cultural. Acredito que aquela foi a 

primeira matéria – ou certamente uma das primeiras – em veículo de maior 

acesso do público sobre o projeto. E lembro que, ao lê-la, interessou-me a ideia 

de oferecer uma oportunidade de emprego a pessoas que foram forçadas a 

deixar seus países enfatizando exatamente o que as torna “diferentes”: a origem 

em outra cultura.     

Ilustrada com a história do congolês Alphonse Nyembo2, a matéria 

informava que a edição de estreia do projeto, que aconteceria em formato 

intensivo durante as férias de julho seguinte, em salas da Biblioteca e Centro 

                                                
2 Alphonse Nyembo é um das/os minhas/eus entrevistadas/os nesta pesquisa. Ele já não é mais 
professor do Abraço Cultural. Formado em jornalismo na República Democrática do Congo, 
conseguiu, enquanto trabalhava no projeto, formar-se em engenharia nas Faculdades 
Metropolitanas Unidas (FMU). Hoje, trabalha no setor financeiro da empresa British Telecom no 
Shopping Villa-Lobos, em São Paulo, onde conversei com ele.  



 13 

Cultural América do Sul – Países Árabes (BibliASPA)3, em São Paulo, reuniria 

professoras/es de países como República Democrática do Congo, Haiti, Nigéria 

e Síria, entre outras nacionalidades, para dar aulas de francês, inglês, espanhol 

e árabe. Ficou-me a expectativa de que, por ser tão plural, aquele poderia ser 

um espaço rico para refletir a respeito das identidades, suas ressignificações e 

reflexos na vida cotidiana, tema que me interessava desde os tempos de menina 

e que ganhara, para mim, sentido filosófico durante a graduação.  

A ideia de criar uma escola de línguas com professoras/es refugiadas/os 

surgiu de uma conversa durante a I Copa do Mundo dos Refugiados, em 2014, 

entre Marcelo Haydu, cofundador do Instituto de Reintegração dos Refugiados 

(Adus) – entidade que coordenava o evento –, Daniel Morais e André Cervi, 

cofundadores da organização não governamental Atados4 – instituição 

apoiadora. Pelo que me contou Daniel, eles trocaram impressões sobre as 

dificuldades de entrada das pessoas refugiadas no mercado de trabalho 

brasileiro e caminhos possíveis de inserção. Juntos, eles abriram, 11 meses 

depois da competição, as primeiras turmas do Abraço Cultural5. À época, não 

havia registro nas redes de busca online de outro centro de línguas de proposta 

semelhante no Brasil – o membro do Atados também não mencionou, na 

entrevista que me deu, nenhuma inspiração em projeto do exterior.    

O piloto do curso repercutiu em diversos veículos de imprensa e entre 

simpatizantes da causa refugiada, e em agosto teve início a primeira edição 

extensiva de turmas das quatro línguas, com refugiadas/os à frente das salas de 

                                                
3 Quando o Abraço Cultural foi criado, além da ONG Atados, contava com o apoio da ONG Adus 
e do Centro Cultural BibliASPA. No fim do primeiro semestre de aulas extensivas, a parceria foi 
interrompida. O Atados seguiu com o projeto do Abraço. Ambos focados na integração de 
pessoas refugiadas, o Adus e a BibliASPA abriram cursos de línguas com formatos semelhantes 
ao do Abraço Cultural – o ConectADUS, rebatizado de Mente Aberta, e o Curso BibliASPA, 
respectivamente –, que estão em atividade. 
 
4 Com estatuto de organização não governamental, o Atados se define como “uma plataforma 
social que conecta pessoas e organizações, facilitando o engajamento nas mais diversas 
possibilidades de voluntariado. O fortalecimento dessa rede e a mobilização de voluntários 
ampliam o impacto das organizações e transformam pessoas e comunidades”. Fundada e 
coordenada pelo Daniel Morais e pelo André Cervi – ambos com perfis de empreendedores 
sociais –, a instituição é administrada com o apoio de uma equipe contratada e de voluntárias/os 
que se dispõem mobilizar recursos e outras pessoas a dedicarem tempo para causas sociais. A 
entidade criou, em 2015, o Abraço Cultural como um dos projetos de sua cartela, com forte 
influência do modelo de gestão do Atados. O curso de línguas cresceu e ganhou autonomia 
administrativa em relação à ONG, mas ainda possui vínculo institucional e parcerias. 
 
5 Tratarei, adiante, da história, do modelo de gestão e da minha relação com a iniciativa.	
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aula. Meses depois, quando decidi me candidatar ao processo seletivo para o 

mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais da Fundação Getulio Vargas, o 

Abraço Cultural facilmente me veio à mente como um projeto sobre o qual eu 

gostaria de lançar um olhar acadêmico, pois seria a chance de buscar reflexões 

sobre o desafio que é integrar imigrantes, sobretudo aquelas/es na condição de 

deslocadas/os forçadas/os transnacionais, as/os chamadas/os refugiadas/os, a 

partir de uma abordagem que inevitavelmente passaria pela chave da cultura e 

das identidades.  

Ainda durante as provas para ingresso na FGV, fiz meu primeiro contato 

com o Abraço, por meio da assessoria de imprensa, à época a referência de 

email disponível no site. Descobri então que a iniciativa estava sendo expandida 

para o Rio de Janeiro, cidade onde eu residia à época, e aquela era a minha 

oportunidade de estar mais próxima do meu possível campo de pesquisa. Por 

isso, decidi que, no mestrado, faria uma leitura crítica de como a contratação de 

refugiadas/os como professoras/es no Abraço Cultural, nas duas cidades, 

impacta no processo delas/es de (re)acomodação da vida social.  

Comecei a frequentar atividades do Abraço no Rio de Janeiro desde o 

início. Estive em encontros ao ar livre, em parques e praças – quando o projeto 

ainda não tinha espaço fixo –, com refugiadas/os para as orientações sobre 

como era a proposta do projeto e em parte do primeiro curso de formação que 

aconteceu no bairro de Botafogo. Também tive conversas informais com 

pessoas envolvidas na gestão e com candidatas/os, muitos dos quais, depois, 

tornaram-se professoras/es. Em um desses encontros, com Daniel Morais, no 

Centro do Rio, escutei sobre a importância da divulgação do curso para o 

inesperado número de adesões em São Paulo desde as primeiras turmas e 

sobre a necessidade de encontrar alguém na capital fluminense que pudesse 

apoiar nesse trabalho. Na ocasião, ofereci minha contribuição profissional e me 

tornei a primeira assessora de imprensa, voluntária, do Abraço na cidade6.  

Nessa função, logo compartilhada com a jornalista Rebecca Nery, pude 

conhecer “por dentro” narrativas, propostas, necessidades e dificuldades do 

                                                
6 Recordei das recomendações de se manter certo distanciamento do objeto de pesquisa para a 
“isenção” das análises, mas ponderei que ser voluntária do projeto poderia ser uma outra forma 
de estar perto, além das visitas com a finalidade propriamente de pesquisa, posto que eu 
trabalhava – e trabalho –, o que limitou em alguma medida a minha disponibilidade de estar 
fisicamente presente no cotidiano do Abraço.   
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Abraço Cultural Rio. Minha colaboração foi, porém, mais a distância. Eu e 

Rebecca redigíamos releases, oferecíamos pautas a veículos de grande 

audiência, àqueles chamados de bairro, a blogs de direitos humanos e projetos 

sociais, entre outros canais. Além disso, fazíamos o primeiro filtro de solicitações 

de jornalistas por dados e entrevistas sobre o modelo do curso e sobre o tema 

do refúgio. Nós conversávamos com repórteres e produtoras/es a respeito da 

pauta e direcionávamos para as coordenadoras geral, Tatiana Rodrigues, e 

pedagógica, Carolina Vieira, a Cacau.  

Esse filtro se tratava de entender o pedido da/o jornalista, avaliar se o 

Abraço teria a contribuir com a pauta e se seria positivo para a imagem do 

projeto, tentar localizar possíveis porta-vozes [entre coordenadoras/es, 

professoras/es, alunas/os], além de contextualizar o que é refúgio, como 

funciona o curso, entre outras explicações a não clarezas que a pessoa 

demandante tivesse. Em alguma medida, atuávamos com mediadoras da 

publicização do projeto – e, também, da construção de narrativas –, ainda que 

as decisões finais sempre tenham sido da coordenação.  

Ao longo do trabalho desenvolvido como voluntária7, percebi que, quando 

o curso de línguas começou suas atividades na capital fluminense, conseguiu 

espaço espontâneo na mídia com uma ”agenda de lançamento”, por ser um 

modelo pioneiro de inserção da pessoa em condição de refúgio no mercado de 

trabalho, com ênfase na troca cultural, e por esse ser um tema que, a partir de 

2015, ganhara repercussão internacional, especialmente, pelos recorrentes 

naufrágios de embarcações precárias e superlotadas com pessoas em fuga da 

Síria rumo à Europa, pelo Mar Mediterrâneo. Assim, notei que, ao longo do 

tempo, o Abraço Cultural foi se tornando uma referência não só sobre seu 

modelo de engajamento, mas também a respeito do refúgio de modo mais geral. 

À medida em que o Abraço ganhava notabilidade e se fortalecia nesse papel, 

atraía mais interesse de parceiras/os, pesquisadoras/es, jornalistas.  

Isso trouxe ganhos, como mais reconhecimento para o projeto, e 

desconfortos, como reportagens que abordaram o refúgio e usaram como 

                                                
7 Embora eu nunca tenha, formalmente, deixado de ser voluntária, parei com as atividades na 
função de assessora de imprensa quando deixei o Rio, em março de 2017. Mas, mesmo nos 
meses que antecederam a mudança, eu vinha conseguindo contribuir muito pouco.		
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“personagens” professoras/es do Abraço, mas não citaram o curso de línguas, 

além da recorrente procura de estudantes de diferentes áreas que entrevistaram 

membros da escola e nunca deram retorno sobre suas pesquisas. Ambas as 

situações me foram relatadas mais de uma vez, especialmente pelas 

coordenadoras do Rio, mas também em São Paulo8. 

Nunca consegui acompanhar pessoalmente qualquer entrevista 

articulada por nós ou demandada pela imprensa. Elas quase sempre aconteciam 

quando eu estava no horário de trabalho ou assistindo aos cursos do mestrado. 

Mas, ainda que virtual, o voluntariado me permitiu conhecer o cronograma 

interno e frequentar os espaços mais fluidamente nos fins de semana do que, 

acredito, eu fosse apenas a “pesquisadora”. E, dessa forma, a cada pedido de 

entrevista para a imprensa e encontro articulado pelo projeto, eu ia me tornando 

mais familiar não só para a equipe de coordenação, mas para as/os 

refugiadas/os. Isso me possibilitou aproximar e foi determinante para a 

“escolha”9 da maior parte das pessoas que acabaram sendo entrevistadas, 

sobretudo no Rio de Janeiro.  

 

Refúgio no Brasil 
 

Refugiada/o, uma categoria transnacional  

 

Para falar das minhas observações nesta investigação acadêmica – feitas 

então do olhar de pesquisadora e também do de voluntária –, faz-se necessário 

delimitar o entendimento de alguns conceitos essenciais para as questões aqui 

tratadas. O primeiro deles é a construção sócio-histórica da ideia de refugiada/o. 

Primeiramente, é preciso dizer que essa é uma categoria de migração 

transnacional motivada, como se define nos marcos legais sobre o tema – a 

Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 – por temor de perseguição. O ímpeto 

que move alguém que se sente ameaçado e deixa o seu país de nascimento ou 

de mais longo tempo de vida em busca de abrigo e proteção de outra nação é 

movido, em grande parte das vezes, por uma necessidade de sobrevivência. 

                                                
8 Retornarei a essas questões ao longo da dissertação. 
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As sanções a essas pessoas podem vir do não reconhecimento dos seus 

direitos enquanto seres humanos por parte dos governos ou de grupos sociais 

politicamente hegemônicos ou mais fortes10. As ameaças são muitas vezes 

diretas, mas também podem ser indiretas. Quem vivencia experiências de 

perseguição lida constantemente com a negação a garantias essenciais, como 

os direitos de ir e vir, de se manifestar politicamente, de exercer a liberdade 

individual e as suas crenças, entre outros cerceamentos. E nem mesmo o 

aparato legal [ocidental] formulado ao longo da História em prol da justiça social 

e da proteção internacional é suficiente para salvaguardar todos os indivíduos, 

como já criticou Hannah Arendt em As origens do Totalitarismo11. Logo, os 

deslocamentos forçados se tornam o passo seguinte daquelas/es que têm as 

suas manifestações individuais e coletivas, a sua liberdade e as suas vidas 

ameaçadas. Elas/es vão em busca de algum lugar onde sobrevivam e encontrem 

oportunidades de seguir adiante.  

Historicamente, as duas grandes guerras mundiais são marcos essenciais 

para compreender esse tipo de comportamento migratório e a forma como é 

reconhecido na contemporaneidade.  A filósofa alemã Hannah Arendt argumenta 

que efeitos do pós-Primeira Guerra como inflação, desemprego e as guerras 

civis subsequentes foram seguidos pela migração de compactos grupos 

humanos, que não eram bem-vindos e assimilados em parte alguma. Esse 

processo vem associado à atmosfera de “ódio universal vago e difuso de tudo e 

de todos” (ARENDT, 1989; pág. 301), surgida antes mesmo de 28 de julho de 

1914, que passou a desempenhar um papel central nos negócios públicos de 

todos os países e provocou uma diluição da solidariedade entre as 

nacionalidades não emancipadas. Esses elementos, que ela chama de 

“distúrbios no velho centro nevrálgico da Europa” (Idem; pág. 301), fizeram surgir 

duas categorias de vítimas, as minorias e os apátridas, “cujos sofrimentos foram 

muito diferentes dos de todos os outros grupos, no intervalo entre as duas 

guerras mundiais” (Ibidem; pág. 301). Ambas “haviam perdido aqueles direitos 

                                                
10 Há casos em que a ameaça acontece em esferas mais privadas, como ouvi de entrevistadas 
que fugiram de companheiros violentos. Ainda assim, as histórias delas se enquadram no 
contexto social do refúgio, pois elas não encontram nos seus Estado nacionais amparo e 
proteção real contra violências nos seus espaços sociais mais comunitários.  
 
11 Título original de 1949. Edição brasileira referenciada nesta pesquisa de 1989.  
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que até então eram tidos e até definidos como inalienáveis, ou seja, os Direitos 

do Homem12” (ARENDT, 1989; pág. 301).  

Isso significou não terem governos que os representassem e 

protegessem, o que os forçava a viver sob as leis de exceção dos Tratados das 

Minorias13 ou sob condições de absoluta ausência de leis.  
Com o surgimento das minorias na Europa oriental e meridional e com 
a incursão dos povos sem Estados na Europa central e ocidental, um 
elemento de desintegração completamente novo foi introduzido na 
Europa do pós-guerra. A desnacionalização tornou-se uma poderosa 
arma da política totalitária, e a incapacidade constitucional dos 
Estados-nações europeus de proteger os direitos humanos dos que 
haviam perdido os seus direitos nacionais permitiu aos governos 
opressores impor a sua escala de valores até mesmo sobre os países 
oponentes (Idem; pág. 302). 

 

Cada evento subsequente à Primeira Guerra acrescentou uma nova 

categoria ao grupo das pessoas em alguma medida ou totalmente desprotegidas 

dos seus direitos essenciais, e esse recurso político se tornou central para as 

disputas mundiais posteriores. Durante a Segunda Guerra, os regimes 

totalitários “ansiavam particularmente pela consolidação desse poder através do 

domínio de vastos grupos de pessoas que, independentemente de quaisquer 

ofensas cometidas por indivíduos, estavam de qualquer modo fora do âmbito da 

lei” (Ibidem; pág. 321). O crescente número de grupos sem um governo próprio 

na Europa revelou que não restava autoridade que os protegesse e instituição 

que o garantisse, criando uma atmosfera de convencimento de que a privação 

de direitos nacionais era equivalente à de direitos humanos (ARENDT, 1989).  

                                                
12 Os Direitos do Homem foram proclamados pelas revoluções francesa e americana “como novo 
fundamento para as sociedades civilizadas” (ARENDT, 1989; pág. 326) e, segundo a autora 
alemã, “jamais haviam constituído questão prática em política” (Idem; pág. 326) até as duas 
grandes guerras.   
 
13 A imposição do modelo de Estados-nações da Europa ocidental na Europa oriental e 
meridional esbarrou em elementos adversos como a extrema diversidade étnica de pequenos 
grupos e a não cultura de fixação do solo. Com o discurso de salvaguardar os direitos das 
nacionalidades não predominantes, foram assinados acordos bilaterais pela Liga das Nações e 
pelos novos países, chamados de Tratados das Minorias. Porém, o que eles deixavam claro, 
segundo Arendt, era que “somente os nacionais podiam ser cidadãos” e que os indivíduos de 
nacionalidade diferente “precisavam de alguma lei de exceção até que, ou a não ser que, 
estivessem completamente assimilados e divorciados de sua origem” (Idem; pág. 308). A autora 
pondera, no entanto, que os Tratados das Minorias são importantes por terem sido, pela primeira 
vez, garantidos por uma entidade internacional, a Liga das Nações, o que representa o	
reconhecimento de que “milhões de pessoas viviam fora da proteção legal normal e normativa, 
necessitando de uma garantia adicional dos seus direitos elementares por parte de uma entidade 
externa, e a admissão de que esse estado de coisas não era temporário” (Ibidem; pág. 308). 
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Assim, diante da recorrente perda dos lares, da textura social em que 

viviam e da condição de legalidade em seu país – e, consequentemente, ante 

outros Estados nacionais –, surgiram múltiplos grupos deslocados forçadamente 

e que, em decorrência da sua vulnerabilidade legal, sofriam sanções materiais, 

emocionais e culturais e enfrentavam, assim, dificuldades de ressignificar seus 

modos de vida, mesmo depois do fim da guerra. Nesse contexto, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) – que em 1948 já articulara a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos – criou, em 1950, o Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados (Acnur) e, a partir dessa instituição, redigiu o documento que 

ficou conhecido como Convenção de Genebra de 195114.  

Por meio dele, foram criados um arcabouço conceitual e a consolidação, 

em nível internacional, dos direitos dos indivíduos que se encontram em 

condição de refúgio em outros países que não os seus de nascimento ou mais 

longo tempo de vida. Ficaram elegíveis como refugiadas as pessoas que: 

 
Como resultado de eventos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, 
devido a fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou 
opinião política, está fora de país de sua nacionalidade ou antiga 
residência habitual e, devido a esse medo, é incapaz ou não está 
disposto a se valer da proteção desse país (Convenção de Genebra de 
1951). 

 

 O trecho “como resultado dos eventos ocorridos antes de 1º de janeiro de 

1951” é uma referência direta às pessoas forçadas a se deslocarem em 

decorrência da Segunda Guerra. Por causa dele, a aplicação de quem teria 

direito a ser reconhecido como refugiado ficou, por mais de uma década, 

atrelada a grupos sociais da Europa, de modo a excluir outras categorias de 

migrantes forçados, que, a cada ano, multiplicavam-se mundo afora. Por isso, 

em 1967, o Acnur publicou o documento complementar à convenção que ficou 

conhecido como Protocolo de 1967, no qual foram suprimidas as referências 

territoriais e temporais da redação, de modo a ampliar a salvaguarda a outros 

grupos de deslocadas/os involuntárias/os.  

Ambos os protocolos da agência da ONU [1951 e 1967] são as principais 

referências na delimitação de direitos e deveres dos países de acolhida e das 

                                                
14 Documento entrou em vigor em 1954. O Brasil participou, com uma delegação, das discussões 
do pacto de proteção e se tornou signatário em 1960. 



 20 

pessoas em condição de refúgio. Entre os direitos protegidos, estão: emissão de 

documentos; fixação de residência no novo país e condições favoráveis para 

aquisição de bens móveis e imóveis ou possibilidades de reassentamento, nas 

mesmas condições de outras/os estrangeiras/os; livre trânsito interno; não ser 

discriminado por motivos de raça, religião e país de origem; acesso às mesmas 

condições de trabalho, educação pública, assistência jurídica e seguridade social 

dos nativos (Idem).   

Parte dos 147 países signatários dos dois tratados criou legislação 

nacional para detalhar a aplicação das suas definições. No Brasil, a Lei nº 

4.874/1997 – conhecida como Estatuto do Refugiado – segue as diretrizes da 

ONU. Além de regulamentar as normas de concessão de refúgio no país, o 

Estatuto cria o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), órgão 

responsável, entre outras questões, pela análise de pedidos e declaração de 

reconhecimento em primeira instância da condição de refugiada/o e pela 

orientação e coordenação de ações de proteção e assistência às/aos 

solicitantes15. A equipe do Conare é formada por representantes dos ministérios 

da Justiça – que o preside –, das Relações Exteriores, da Saúde, da Educação 

e do Trabalho e Emprego, da Polícia Federal e de ONGs dedicadas à causa – 

Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e Cáritas Rio de Janeiro e São 

Paulo –, além do Acnur, que não tem direito a voto nas decisões do comitê.  

A passagem do tempo desde a redação e a homologação de cada um 

desses marcos legais não amenizou, contudo, a curva ascendente de pessoas 

obrigadas a deixar seus países de origem em busca de sobrevivência. A 

irredutível desigualdade social e a pluralização de conflitos ao redor do mundo 

têm produzido novos perfis de deslocamentos involuntários transnacionais, não 

caracterizados claramente nas instâncias legais existentes. Apesar de 

encontrarem alguma jurisprudência em tribunais internacionais, categorias como 

                                                
15 Além do Estatuto do Refugiado, o governo brasileiro sancionou, em 2017, a Lei nº 13.445, 
conhecida como Lei de Migração, que “dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do 
visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as 
políticas públicas para o emigrante” (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13445.htm). No que se refere às/aos refugiadas/os, a lei mais recente revalida o 
estatuto de 1997 e regulamenta princípios humanitários. Embora preveja benefícios como 
assistência jurídica gratuita, a nova legislação – que, durante tramitação no Congresso Nacional 
e na sanção presidencial, sofreu veto de mais de 20 pontos de seu texto original e gerou 
controvérsia entre movimentos sociais pelas/os migrantes e o Estado – excluiu aspectos de 
direitos civis, como a possibilidade da/o imigrante de ser aprovada/o em concurso público.   
	



 21 

refugiadas/os por perseguição à orientação de gênero – pessoas LGBTQ+ – e 

por desastres naturais, que em geral são de países com elevados índices de 

pobreza e, quando afetadas/os por tragédias ambientais, não têm outra opção 

se não fugir, muitas vezes se encontram no limbo jurídico do não enquadramento 

e enfrentam desafios maiores para se integrar ao novo lugar.  

Apesar de os protocolos internacionais serem referências relevantes para 

a proteção das pessoas em condição de refúgio, ser reconhecida/o como tal, 

desfrutar de direitos e, mais profundamente, ressignificar os modos de vida 

esbarram em muitas complexidades, sendo uma das mais impactantes a 

burocracia estatal, que, em suas entranhas, media quem é considerado apto ou 

não a ter o status de protegida/o. No Brasil, quatro instituições participam 

diretamente do protocolo de reconhecimento: além do Conare, o Acnur, a Polícia 

Federal (PF) e a Cáritas, uma confederação internacional que reúne 

organizações humanitárias da Igreja Católica e, no Brasil, tem reconhecida 

atuação na assistência a refugiadas/os. Presente em 18 unidades da Federação, 

é a única entidade da sociedade civil oficialmente membro do colegiado. Quando 

alguém chega ao país, seja por via área, terrestre ou aquática, em tese, faz o 

primeiro contato com o Estado brasileiro por meio dos postos da Polícia Federal 

nas regiões fronteiriças e de entrada no país. Como muitas/os das/os solicitantes 

são perseguidas/os pela polícia nos seus países de origem, a maioria acaba 

preferindo não se identificar como refugiada/o e o caminho mais comum é 

procurar a Cáritas – ou outra instituição de apoio – para essa primeira 

aproximação (JUBILUT, 2014). Essas pessoas são também encaminhadas à PF, 

onde dão entrada no pedido de reconhecimento.  

Na fase inicial, é lavrado o Termo de Declaração, no qual constam as 

razões pelas quais a pessoa solicita refúgio, as circunstâncias pelas quais entrou 

no Brasil, além de dados pessoais, como a qualificação civil e a existência ou 

não de cônjuges, ascendentes e descendentes. Serve como documento de 

identificação à/ao refugiada/o até que saia um Protocolo Provisório em seu favor 

– este documento, por sua via, vale até a decisão sobre o pedido de 

reconhecimento e permite a expedição de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

além da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (Idem). O Termo de 
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Declaração garante ao indivíduo o direito ao princípio do non-refoulement16 [algo 

como “não devolução”], que “impede que [a/]o solicitante seja deportad[a/]o para 

o território no qual a sua vida ou integridade física esteja ameaçada, mesmo que 

a entrada em território nacional tenha sido ilegal” (Ibidem; pág. 6), e assegura 

acolhida até que seu pedido seja respondido17. Parcelli Dionizio Moreira e Ana 

Beatriz Garcia explicam que esse dispositivo coloca o Estado na seguinte 

situação: se, por um lado, tem o direito de não abrigar a/o refugiada/o, possui, 

por outro, a obrigação de zelar pela vida e pela segurança dela/e. Logo, se não 

for possível encontrar outro país que a/o acolha, a única opção é recebê-la/o 

(MOREIRA E GARCIA, 2015; s/n). 

Feita a solicitação do reconhecimento, o Conare informa ao Acnur a 

existência do processo para que o organismo internacional possa acionar a sua 

rede de apoio a refugiadas/os durante a tramitação. A/o solicitante é 

encaminhada/o – ou retorna – à Cáritas, onde responde mais detalhadamente 

as motivações para o pedido de refúgio, o que gera um formulário que será 

anexado ao Protocolo Provisório. O relato tem duas funções essenciais, afirma 

Jubilut: encaminhar a/o solicitante para programas de assistência e inserção 

social e verificar se ela/e se enquadra no conceito de refugiada/o do Acnur. 

Depois disso, a/o refugiada/o enfrenta nova entrevista, dessa vez com 

representantes do Conare, que relatarão a trajetória da/o solicitante ao grupo de 

membros que o compõem. Da discussão do comitê, sai uma recomendação para 

que o Estado brasileiro aceite ou não a/o solicitante como refugiada/o. Só então 

o parecer é encaminhado ao plenário do Conare, onde tem o mérito apreciado.  

Dado o veredito, se a/o refugiada/o tem a sua condição reconhecida pelo 

Estado brasileiro, pode usufruir da proteção dele. Isso “decorre do caput do 

artigo 5º da Constituição Federal que determina que: ‘Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileir[a/]os e 

estrangeir[a/]os residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade’” (JUBILUT, 2014; p.12). As pessoas 

                                                
16 Previsto no artigo 33 da Convenção de 1951. 
 
17 Caso o acesso de forma ilegal ao Brasil tenha gerado algum processo criminal e/ou 
administrativo em decorrência da entrada ilegal no país, ele fica suspenso até que saia o 
resultado do pedido de reconhecimento de refúgio. E, se o peticionário conseguir o refúgio, os 
procedimentos são arquivados (JUBILUT, 2014). 
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que têm o pedido negado podem recorrer dentro de 15 dias ao Ministério da 

Justiça, que é a entidade que dá a palavra final. Caso a decisão do Conare seja 

endossada por essa instância, a/o refugiada/o fica sujeito à legislação de 

estrangeiras/os, mas, ainda assim, não pode ser enviada/o ao país de origem. 

Como na maioria das vezes as pessoas nessa condição entram no Brasil 

“irregularmente”, é comum se tornarem ilegais quando recebem a negativa18. 

Na saga da burocracia, a/o solicitante de reconhecimento fica, no entanto, 

à mercê de lacunas e subjetividades ao longo do processo. 

 
Cumpre ressaltar que a decisão de reconhecimento é declaratória e 
não constitutiva, ou seja, que se entende que [a/]o solicitante que tem 
o seu pedido de refúgio reconhecido já era refugiad[a/]o antes mesmo 
da decisão, servindo esta apenas para declarar o direito à proteção de 
que [a/]o mesm[a/]o já era titular anteriormente. O que faz de um 
indivíduo u[ma/]m refugiad[a/]o são as condições objetivas de seu país 
de origem e/ou de residência habitual das quais decorram um fundado 
temor de perseguição, e não o ato do governo brasileiro que reconhece 
o pedido de refúgio” (JUBILUT, 2014; p.13).  

 

A antropóloga colombiana Ángela Facundo analisa, no livro Êxodos, 

refúgios e exílios – Colombianos no Sul e no Sudeste do Brasil, aspectos das 

mediações de agentes públicos nos processos de solicitação. Ela diz que, “para 

ser oficialmente reconhecid[a/]o, não basta ter uma história de refúgio” 

(FACUNDO, 2017; pág.45). A pesquisadora acessa outras/os autoras/es para 

lembrar que as políticas migratórias brasileiras do pós-guerra apontam “para 

uma preferência nacional pela eleição de certos grupos migratórios e 

estabelecem filtros para a recepção, inclusive no caso daquel[as/]es cuja 

                                                
18 Há pouca literatura dedicada ao que acontece às pessoas que têm a solicitação de 
reconhecimento pelo Estado brasileiro recusada; em geral, abordam o entendimento legal de 
como funciona o dispositivo. Segundo o Acnur, internacionalmente, quando não 
reconhecidas/os, as/os migrantes se encontram em “uma situação similar à dos estrangeiros 
irregulares e podem ser deportad[as/]os”, embora o Alto Comissariado da ONU recomende a 
concessão de proteção àquelas/es provenientes de países afetados por conflitos armados e 
situação de violência generalizada (Ver em https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-
refugio/perguntas-e-respostas/#decide). Pesquisador do tema, Marcelo Haydu diz que, no Brasil, 
apesar da sujeição ao enquadramento de estrangeiras/os irregulares, pela Lei nº 9.474/1997, 
elas/es não devem ser transferidas/os para o país de nascimento ou residência habitual 
enquanto perdurarem as circunstâncias que colocam em risco a vida, a integridade e a liberdade 
delas/es. O que pode acontecer, diz o autor, é receberem uma notificação do governo brasileiro 
para deixar o país (HAYDU, 2009; pág. 199). Para se ter ideia, o último dado de indeferimentos 
divulgado pelo Ministério da Justiça brasileiro, divulgado em 2017, aponta que, dos 1.986 casos 
de solicitação julgados em 2016, 879 foram indeferidos, ou seja, tiveram a proteção negada.   
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migração se enquadra na legislação internacional sobre refugiad[as/]os e 

apátridas” (Idem; pág. 23).  

De acordo com Facundo, no campo da burocracia, há um paradoxo no 

qual essas “outras categorias [de solicitantes]” são necessárias para tipificar 

quem é refugiada/o e, simultaneamente, tornam-se “potencialmente 

contaminantes de sua caracterização como tal”, um esforço para fazer com que 

a/o “refugiad[a/]o puro apareça em todo seu esplendor anômalo” (Ibidem; pág. 

45). Os processos de produção da categoria de refugiada/o envolvem, então, 

exercícios de codificação e promulgação e fazem uso, de acordo com a tese da 

autora, de duas construções sociais a respeito dela: a de que essas pessoas são 

pensadas como um grupo numericamente relevante que “representa um 

problema social que deve ser resolvido”; e a de que o refúgio é uma realidade 

que merece intervenção, como uma anomalia frente a um ideal, “uma anomalia 

de ordem nacional” (FACUNDO, 2017; pág. 45). 

A partir de observações de campo, a antropóloga percebeu, em episódios 

envolvendo solicitantes com comportamentos considerados desviantes, que 

 
 (...) os programas e políticas de refúgio [no Brasil] carregam como um 
ideal a preferência pelos refugiad[as/]os que não deem problema. 
Trata-se, sobretudo, de um contínuo processo, de ações constantes, e 
não de um estado definido dessas políticas ou desses programas 
(Idem; pág. 58).  

 

Essa idealização da/o refugiada/o identificada nas estruturas do Estado, 

seja de teor positivo, negativo ou misto, também foi observada por Facundo – e 

por mim, ao longo do campo – em outros espaços de sociabilidade. A 

convivência entre nativos e imigrantes de diferentes nacionalidades faz com que 

essa idealização seja ressignificada a cada instante, o que a torna um elemento 

importante para a observação do campo político.  

   As disputas pela representação e pelo reconhecimento da categoria de 

refugiada/o, mediadas tanto na chave legal quanto no cotidiano dos espaços 

transitados por esses grupos de imigrantes forçadas/os, são o terreno no qual 

esta pesquisa busca entender aspectos das motivações para o êxodo, da 

ressignificação dos modos de vida e das identidades e de que forma se 

agenciam em um “outro lugar”. A partir da percepção e das narrativas das/os 

minhas/meus entrevistadas/os – além de entrevistas e dados qualitativos e 
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quantitativos complementares –, destacarei nos capítulos a seguir elementos 

para essas reflexões.   

 

O país como destino 

 

 O Brasil é, historicamente, um país de composição imigrante. As relações 

entre nativos e estrangeiros aqui residentes são, desde a colonização, 

fundamentais para compreender a formação da sociedade brasileira 

contemporânea (PACÍFICO & JOSÉ MARCELINO, 2009) e da noção de 

identidade nacional (LESSER, 2015). Andrea Pacífico e José-Marcelino dizem 

que o fenômeno das migrações se confunde com o próprio nascimento da 

sociedade brasileira, com portugueses e espanhóis, seguidos de outros 

Europeus [ingleses, holandeses, franceses], “sempre buscando dominar a costa” 

(PACÍFICO e JOSÉ-MARCELINO, 2009; pág. 248). Depois chegaram pessoas 

de diversos países do continente Africano [durante o tráfico negreiro], árabes 

[principalmente sírios e libaneses], turcos, italianos, alemães, judeus e, em 

períodos mais recentes, até os anos 2000, angolanas/os, colombianas/os, 

paraguaias/os, bolivianas/os. A partir da década de 2010, o país passou a 

experimentar o crescimento de uma onda migratória de pessoas deslocadas 

compulsoriamente por temor, que acompanha um movimento internacional 

decorrente da eclosão ou da longa duração de conflitos civis e militares, da 

desigualdade social extrema, de crises humanitárias e desastres naturais.  

Nesta última década, o termo “refugiado” se tornou mais recorrente nas 

ruas, nos noticiários, em eventos multiculturais organizados por entidades 

dedicadas ao tema ou simpatizantes à causa – o próprio Abraço Cultural surge 

nessa toada. Os dados oficiais do Estado brasileiro publicados pelo Ministério 

da Justiça em 2017 mostram que, entre 2010 e 2015, o número de solicitações 

anuais de reconhecimento passou de 966 para 28.670, o que representa um 

aumento na demanda de 2.868% – em 2016, houve, no entanto, uma queda para 

10.308 solicitações, o que pode, ao menos parcialmente, encontrar alguma 

explicação na crise política que o Brasil viveu naquele ano, com o impeachment 

de Dilma Rousseff e a mudança de gestão para Michel Temer. Em 2017, os 

pedidos de reconhecimento voltaram a subir: 33.866 pessoas fizeram a 

solicitação. Naquele ano, o acumulado de protocolos deferidos chegou a 10.145 
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no país, mas o passivo de migrantes à espera de uma resposta era de cerca de 

86 mil pessoas.  

Apesar de o Brasil não ser tão representativo como receptor de 

refugiadas/os quanto a Turquia (em 2015, total de 2,9 milhões de pessoas nessa 

situação), o Paquistão (1,4 milhão) e o Líbano (1 milhão)19, o aumento na procura 

pelo Estado brasileiro é relevante e merece algumas reflexões. A primeira delas 

é: não se pode esquecer que os apontamentos quantitativos são recortes 

institucionais de uma realidade que, certamente, será sempre mais ampla e 

complexa do que os números podem revelar. Ángela Facundo diz que as críticas 

à produção de estatísticas no âmbito do refúgio vão da dificuldade de traduzir 

em dados exatos uma determinada realidade social ao “risco de fazer coincidir 

forçosamente a existência de um fenômeno social com o momento de sua 

enunciação por meio de sua evidência estatística” (FACUNDO, 2017; pág. 41), 

além do fato de serem consolidados a partir de um contexto de produção 

específico, com atores próprios.  

 
As fontes disponíveis de estatísticas de refúgio, por exemplo, são 
quase exclusivamente recolhidas e editadas pelo sistema ONU, 
geralmente por meio do Acnur e de suas ONGs associadas ou dos 
governos nacionais com os quais mantêm relação. Com a produção e 
o controle desses relatórios, é possível ampliar o domínio de sua ação. 
Isso quer dizer que essa instituição não age só sobre grupos de 
pessoas, pensados como uma população específica, mas também 
sobre a informação a respeito delas (Idem; pág. 42)    

 

 Destarte, o uso de levantamentos e estatísticas é, na presente pesquisa, 

não só referência a dados oficiais, mas também recurso para leituras qualitativas 

a respeito das estruturas. Outra questão relevante é que “a transição dos 

regimes políticos adotados no Brasil não trouxe melhoras significativas para as 

vidas d[as/]os imigrantes e d[as/]os refugiad[as/]os acolhid[as/]os, apesar da 

avançada lei dos refugiados em 1997” (PACÍFICO e JOSÉ-MARCELINO, 2009; 

pág. 244). Facundo diz que, apesar de – por meio de documentos oficiais, leis, 

declarações de agentes do Conare e do Acnur, textos de difusão das políticas, 

eventos e outros conteúdos de divulgação produzidos – o Brasil costumar se 

posicionar como um país exemplar em matéria de acolhimento de refugiadas/os, 

                                                
19 Os países que mais têm refugiados, segundo informações do Acnur referentes a 2017 e 
divulgadas neste ano. Ver em http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-
trends-forced-displacement-2016.html.  
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existe uma tensão nas políticas voltadas para essas pessoas. A autora aciona 

Judith Butler para dizer que “a percepção do Estado, como aquele que garante 

os direitos e que é administrador da cidadania, é só parte da equação” 

(FACUNDO, 2017; pág. 49) e que, para que a fórmula esteja completa, é preciso 

ter ciência de que pode também ser a fonte da destituição de direitos e da 

proteção.  
 

Para usufruir do prestígio do doador, é preciso também garantir 
(sempre em termos ideais) que essas vidas sejam mantidas a salvo e 
que sua restituição existencial ao regime da cidadania seja (ou pareça 
ser) efetiva. Caso não garanta a proteção dos refugiados, o Estado 
receptor desliza perigosamente para o lado condenável dos Estados 
que expulsam ou não conseguem cuidar dos cidadãos (Ibidem; págs. 
49-50).       

 

 A autoproclamada – e endossada pela ONU e por representantes 

diplomáticos – imagem generosa e solidária do país é, contra-argumenta a 

antropóloga, sustentada em “processos que permitam controlar o número e as 

características das pessoas recebidas e exibir, de maneira seletiva, tanto as 

histórias de integração bem-sucedida quanto as características dos processos e 

as políticas a esse respeito” (FACUNDO, 2017; 50). Assim, o Brasil persegue 

como forma ideal para o refúgio um modelo que não acarrete grandes custos 

econômicos ou diplomáticos “e que não represente o risco de perder o prestígio 

de país receptor e humanitário” (Idem; pág. 50).  

  Desse modo, a partir das narrativas coletadas ao longo desta pesquisa, 

lanço mão de reflexões acerca de como se reacomodam as formas de vida de 

pessoas na condição de refugiada/o em outro país. A delimitação conceitual e 

jurídica de quem tem direito à proteção do Estado brasileiro se faz assim 

necessária para contextualizar de que forma as/os deslocadas/os transnacionais 

são legalmente protegidas/os no país, pois as dimensões legal e burocrática 

impactam em suas vidas antes mesmo de decidirem deixar as nações de origem. 

É importante salientar que os direitos garantidos em leis estão sujeitos a 

interpretações e enquadramentos pelas/os agentes do Estado de recebimento, 

e, que, assim, nem todas/os as/os solicitantes de reconhecimento o acessam da 

mesma maneira.  

 
Ao olhar de perto a arquitetura institucional, normativa e administrativa 
do refúgio, é preciso procurar [também, inserção minha] pelo que ela 
aparentemente não regula ou que ignora, como todas as pessoas que 
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serão consideradas como não estando aptas ou adequadas às 
modalidades de refúgio ofertadas pelo Estado nacional que ‘recebe’ e 
‘acolhe’ (FACUNDO, 2017; pág. 14).  

 

 Nas observações que faço nos capítulos a seguir sobre a integração de 

pessoas refugiadas, pontuarei percepções sobre como aspectos da vida 

cotidiana, inclusive a mediação com a burocracia estatal brasileira, refletem-se 

no processo de adaptação delas à vida no país e no sentimento de 

pertencimento20 a esse novo lugar. Hannah Arendt diz que algo mais 

fundamental que a liberdade e a justiça – que são os direitos do cidadão – é 

colocado em xeque “quando deixa de ser natural que um homem pertença à 

comunidade que nasceu, e quando não pertencer a ela não é um ato da sua livre 

escolha” (ARENDT, 1989; pág. 330), como é o caso das/os refugiadas/os. A 

autora argumenta que essas pessoas são privadas não só dos seus direitos à 

liberdade e ao pensamento, mas também à ação e à livre opinião (Idem).  

O acolhimento em um novo lugar, sob a guarda formal de um Estado que 

a/o proteja, não é, dessa forma, garantia de que a vida se reacomode 

integralmente. Além da burocracia legal para o reconhecimento, que impacta no 

acesso a serviços como saúde e educação e na geração de renda, as/os 

refugiadas/os, na sua condição de outsiders, de Outras/os (HALL, 1996), 

precisam lidar com mediações simbólicas sobre si ante a nova cultura em que 

estão inseridas/os. O Abraço Cultural, como espaço de empregabilidade e 

sociabilidade, mas que ressalta, em seu modelo de gestão, as culturas de origem 

das/os professoras/es como recurso de integração e como diferencial 

pedagógico de seu curso de línguas, interessa-me, pois, como um microcosmo 

onde podem ser feitas observações sobre como essas mediações acontecem e 

de que forma isso reverbera no agenciamento das pessoas deslocadas.   

 
Metodologia 
 

                                                
20 Desdobrarei melhor a ideia de “sentimento de pertencimento” mais adiante, mas vale pontuar 
desde já que está diretamente relacionada às memórias individuais e coletivas, que são “um 
elemento constituinte do sentimento de identidade” (POLLAK, 1992; pág. 204). “A construção da 
identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios 
de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação 
direta com outros” (Idem; pág. 204).  
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Para encontrar informações que deem pistas às minhas questões, meus 

métodos fazem abordagens quantitativas e, sobretudo, qualitativas. Com relação 

aos dados estatísticos, recorro a números oficias divulgados por organizações 

internacionais e nacionais, de ordem estatal, de cooperação ou privada [com ou 

sem fins lucrativos] como o objetivo de contextualizar o refúgio no Brasil e 

levantar as interpretações possíveis de sua realidade por meio da combinação 

de análises econômica e sócio-histórica. Uso ainda informações de bancos de 

dados do Ministério da Justiça e do Acnur. A abordagem qualitativa se dá por 

meio de entrevistas e observação participante. As entrevistas estão divididas em 

dois grupos: refugiadas/os contratadas/os como professoras/es no Abraço 

Cultural; e representantes do curso de línguas: o cofundador, Daniel Morais, e 

as coordenadoras gerais Carolina Teixeira – que já deixou o projeto – e Mari 

Garbelini, de São Paulo, e Tatiana Rodrigues, do Rio de Janeiro. Abaixo, coloco 

breve resumo dos perfis delas/es. 

 

Daniel Morais Assunção – Cofundador da ONG Atados e do curso de 
línguas Abraço Cultural 
Administrador de Empresas pela Universidade de São Paulo (USP), com 

formação complementar em cursos de criação de projetos colaborativos e 

processos de mentoria da Fundação Fenômenos, da Endeavor e da Ashoka. 

Teve uma passagem de três anos no mercado financeiro, que deixou para 

investir em empreendimentos sociais. Fundou diversas instituições e projetos, 

entre elas: a ONG Atados, o curso de línguas Abraço Cultural, o programa de 

empreendedorismo e inovação social para jovens Sementes de Transformação 

e a rede de cursos livres Ulala. Foi eleito para o Prêmio Empreendedor Social 

da Fundação Schwab da Folha de São Paulo. É de São Paulo, morou no Rio 

de Janeiro, mas está de volta à capital paulista.  

 
Carolina Teixeira – Ex-coordenadora geral Abraço Cultural São Paulo 
Formada em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), participou do Programa de Educação Tutorial de Relações 

Internacionais da PUC com o tema “Direitos Humanos, Segurança e Relações 

Internacionais: aspectos domésticos e internacionais”, realizando pesquisas. 
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Coordenadora geral do início do projeto a 2017, foi minha primeira entrevistada 

nesta pesquisa.  

 
Mariângela (Mari) Garbelini - Coordenadora geral Abraço Cultural São 
Paulo 
Formada em direito pela Universidade de São Paulo e em Relações 

Internacionais pela PUC-SP, atua no Terceiro Setor desde 2003. Trabalhou 

como advogada de organizações beneficentes, coordenou projetos educativos 

e culturais na Associação Viva e Deixe Viver e contribui com diversos projetos 

sociais como voluntária. Começou a atuar com refugiados na Tailândia, em um 

projeto de empoderamento de birmaneses. Foi voluntária no Adus, onde 

começou dando aula de português e coordenou o grupo de assistência jurídica 

para refugiadas/os. No Abraço, é responsável pela coordenação geral e gestão 

administrativa. 

 
Débora Oliveira – Coordenadora pedagógica Abraço Cultural São Paulo 
Débora é graduada em Letras pela Universidade Estadual Paulista 

(Unesp/Araraquara) e leciona a língua inglesa há 12 anos. Possui 

especialização em Produção de Livros Didáticos, já atuou como revisora em 

grandes editoras e é autora dos materiais de inglês produzidos exclusivamente 

para o Abraço Cultural. Seu envolvimento com o terceiro setor começou em 

2013, como voluntária em diferentes ONGs. Tornou-se parte da equipe do 

Abraço em 2016. Ministra treinamentos para pessoas refugiadas e em situação 

de vulnerabilidade para que elas possam se tornar professores/as de língua 

estrangeira. É responsável pela produção do material didático e pela 

coordenação das aulas regulares e culturais. 

 
Tatiana Rodrigues - Coordenadora gerencial Abraço Cultural Rio de 
Janeiro 
Formada em biomedicina, com experiências em laboratórios e projetos de 

pesquisa, diz ter descoberto por meio do trabalho voluntário o desejo de 

trabalhar em projetos sociais. Assim, em 2016, aceitou o desafio de fundar, 

junto a Carolina Vieira, o Abraço Cultural Rio de Janeiro. Elas foram 

convidadas a liderar o projeto na capital fluminense a convite de Daniel Morais, 
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depois de uma reunião de voluntários/os que participaram. Trabalhou alguns 

meses como voluntária, mas acabou contratada como coordenadora geral das 

duas unidades.  
 
Carolina Vieira (Cacau) – Coordenadora pedagógica Abraço Cultural Rio 
de Janeiro 
Formada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

trabalhou como professora de francês por oito anos, a maior parte do tempo na 

Aliança Francesa. Em 2016, uniu-se a Tatiana para fundar o Abraço Cultural 

Rio de Janeiro. Desde então, exerce o papel de coordenadora pedagógica. É a 

principal responsável pela adaptação e produção de material pedagógico e 

organização das aulas regulares e culturais.  

 
Roberta Sousa – Coordenadora de Comunicação Abraço Cultural Rio de 
Janeiro 
Formada em Relações Internacionais pela UFRJ, tem o percurso profissional 

marcado, desde cedo, pelas áreas da comunicação e do ensino de idiomas. 

Como sempre se interessou pela promoção dos direitos humanos e pela 

defesa da migração, acabou se aproximando do Abraço Cultural Rio de Janeiro 

em 2016, onde atuou, inicialmente, como voluntária. Hoje, desempenha a 

função de coordenadora de comunicação e de cultura. 

 

Na coleta das histórias das/os refugiadas/os, é utilizado o método de 

entrevistas de história oral, por meio do qual se busca apreender traços sociais 

e históricos a partir da narrativa da trajetória — a construção da memória — de 

um indivíduo21. Por não dominar as línguas nativas de todas/os as/os 

entrevistadas/os, pedi que a elas/es que conversássemos em português e 

todas/os pareceram minimamente confortáveis em falar na língua oficial 

brasileira. Nas transcrições, procuro manter a narrativa das/os refugiadas/os o 

mais literal possível, com uso de palavras e expressões da língua nativa, para 

                                                
21 No Manual de História Oral, Verena Alberti diz que a história oral pode usada como método 
de investigação científica, como fonte de pesquisa e como técnica de produção e tratamento de 
depoimentos gravados (ALBERTI, 2004; pág 24). No caso deste projeto de pesquisa, entendo 
que cabem um pouco dos três usos.   
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que preservem, desse modo, referências de como elas/es se comunicam. Os 

perfis e as trajetórias delas/es serão trazidos ao longo desta dissertação. Verena 

Alberti define a história oral como um método multidisciplinar que “privilegia a 

realização de entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam, 

acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do 

objeto de estudo” (ALBERTI, 2004; pág. 25).  

 
“A entrevista de história oral – seu registro gravado e escrito – 
documenta uma visão do passado. (...) Trata-se de ampliar o 
conhecimento sobre acontecimentos e conjunturas do passado por meio 
do estudo aprofundado de experiências e visões particulares; de 
procurar compreender a sociedade através do indivíduo que nela viveu 
[e vive, inserção minha]; de estabelecer relações entre o geral e o 
particular mediante a análise comparativa de diferentes testemunhos, e 
de tomar as formas como o passado é apreendido e interpretado por 
indivíduos e grupos como dado objetivo para compreender suas ações.” 
(ALBERTI, 2004; pág 26) 

 

 A história oral privilegia a trajetória individual da/o entrevistada/o como 

matéria-prima para, de uma perspectiva invertida, dedicar-se aos processos e 

atores que intervêm no trabalho de constituição e de formalização das memórias 

coletivas.  
Ao privilegiar a análise d[as/]os excluíd[as/]os, d[as/]os 
marginalizad[as/]os e das minorias, a história oral ressaltou a 
importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das 
culturas minoritárias e dominadas, se opõem à `Memória oficial’, no 
caso a memória nacional22 (POLLACK, 1989; pág. 4).      

 

 O autor argumenta que essa abordagem reabilita a periferia e a 

marginalidade, pois “acentua o caráter destruidor, uniformizador e opressor da 

memória coletiva nacional”, e encontra nas memórias subterrâneas campo para 

um trabalho de subversão no silêncio. “A memória entra em disputa. Os objetos 

de pesquisa são escolhidos de preferência onde existe conflito e competição 

entre memórias concorrentes” (Idem; pág. 4). Pollak ressalta, contudo, que, 

embora esteja recorrentemente ligada a fenômenos de dominação, a 

segregação entre memória oficial e dominante e memórias subterrâneas não 

remete necessariamente à oposição entre Estado dominador e sociedade civil, 

                                                
22 Michael Pollack diz que a nação “é a forma mais acabada de um grupo” e a memória nacional, 
“a forma mais completa de uma memória coletiva” (POLLAK, 1989; pág. 3). Ele usa memória 
nacional como objeto para compreender as memórias coletivas construídas a partir de 
percepções hegemônicas, e, por isso, entendo que as análises que faz desse conceito podem 
ser lidas à luz de processos semelhantes de discursos e identidades. 
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mas se encontra com mais frequência “nas relações entre grupos minoritários e 

a sociedade englobante” (Ibidem; pág. 5).  

Recorro a esse método de entrevista com professoras/es para buscar nas 

suas narrativas como são (re)construídas as memórias de sua vida antes da 

emigração e suas identidades a partir da experiência neste novo lugar. Para as 

entrevistas com as demais pessoas envolvidas no Abraço Cultural, não são, 

todavia, utilizadas técnicas de história oral, porque, nesses casos, interessa-me 

mais a construção coletiva do projeto que as trajetórias individuais, embora 

também sejam abordadas. 

 Ao longo da pesquisa foram realizadas seis entrevistas com 

refugiadas/os23: cinco homens, sendo um deles o único ex-professor, e uma 

mulher. Encontrar interlocutores para pesquisas acadêmicas é sabidamente um 

processo que enfrenta diversos obstáculos. No meu caso específico, obtive a 

recusa de algumas aproximações que pareceram inicialmente possíveis. O 

modelo estabelecido de aproximação escolhido foi, então, via mediação da 

coordenação, especialmente de Mari Garbelini e Tatiana Rodrigues, 

coordenadoras gerais do projeto em São Paulo e no Rio, respectivamente. Isso 

contribuiu para deixar ambas as partes mais confortáveis, mas em alguma 

medida me atrelou ao contato prévio. Entre outras dificuldades que percebi 

importantes para definir o mosaico de entrevistadas/os, estão ainda o perfil de 

cada pessoa, o interesse em contar a própria história – houve casos que não 

consegui a entrevista porque a/o refugiada/o não queria falar do passado nem 

abrir sua situação no Brasil por causa da vulnerabilidade jurídica ou de temor 

perseguição –, a relação entre as coordenadoras e a/o professora/r e a 

disponibilidade de agenda convergente minha e delas/es.   		

Tentei acesso a mais professoras, mulheres, e consegui algumas 

conversas informais, mas uma única entrevista em profundidade. A 

desproporcionalidade de representação de gêneros se explica por alguns 

fatores. Um deles é a própria composição do quadro de professoras/es do 

Abraço Cultural tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, 

predominantemente masculina. A coordenação não tem dados oficiais dessa 

divisão por gêneros, mas ao longo do meu campo pude notar que a quantidade 

                                                
23 O roteiro das entrevistas com os coordenadores do Abraço e com os professores encontra-
se no Anexo 1. 
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de mulheres é menor, embora tenha aumentado ao longo dos semestres. No 

Abraço Cultural Rio, por exemplo, havia apenas uma mulher entre os nove 

primeiras/os professoras/es.   

Além disso, notei maior resistência das mulheres a contar suas histórias 

e menos disponibilidade de agenda para conciliar a conversa, o que pode ter 

sido intencional ou apenas sobrecarga de tarefas cotidianas – uma das quatro 

com quem tentei aproximação tem uma filha. Na oportunidade de a minha única 

entrevistada, Maria Ileana, ser uma uma antropóloga, historiadora e jornalista 

que se dedica a pesquisar interculturalidades e gênero, perguntei a ela como 

interpreta a minha dificuldade de conseguir estabelecer outras oportunidades de 

entrevista com professoras e ela me falou da própria experiência para buscar 

uma justificativa geral. Narrou-me que, apesar de tentarem silenciá-la de 

diferentes formas, tanto em Cuba quanto no Brasil, ela decidiu falar sobre a sua 

situação de refugiada. Deu entrevistas, participou de documentário e palestras. 

Mas, quando a contatei, estava recolhida e evitava falar, porque, pelo que me 

narrou, tinha se dado conta de que precisava proteger a família e a si, que tinha 

sido colocada em uma condição de vulnerabilidade e porque, pelo que entendi, 

havia sido entrevistada por pessoas que abordar apenas as próprias pautas, e 

não o que Maria estava a falar, sobretudo em relação às mulheres.    

 
Eu tinha falado que eu não ia dar mais entrevistas. A Maria [Garbelini, 
coordenadora do Abraço] sabe disso. Todos sabem disso. Como 
pesquisadora, eu falei para você e você sabe disso, você também me 
comunicou disso, que você [a refugiada] está mexendo com a sua 
própria vida e você já está em uma situação de vulnerabilidade porque 
tem sido colocada [nela]. Você não é vulnerável. Isso é uma coisa 
muito importante, que eu acho que as pessoas têm que distinguir e não 
sempre fazem, e não sempre fazem não por não quererem, porque 
sequer se dão o tempo para fazerem. Por uma série de elementos 

 

Ela disse que foi, inclusive, por isso que, incorporou a temática da mulher negra 

refugiada entre suas pesquisas.  
	

Eu pensei ‘Essa situação das mulheres não falarem, eu sei que a 
maioria não vai falar, não só pela situação de fragilidade, mas porque 
temos sido ‘má educadas’ para nós não nos expressarmos por nós 
mesmas’. Para ficar chorando pelos cantos, para procurar mecanismos 
soterrados de sobrevivência. Para que nossa fortaleza, entre aspas, 
seja entre nós mesmas, e socialmente, tida não, em verdade, como 
fortaleza de qualquer sujeito social. 
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Subentendo, pelas minhas tentativas negadas de entrevista, pelas 

conversas informais que consegui e pela narrativa de Maria que as mulheres 

refugiadas, por estarem expostas a mais condições de fragilidade social, optam 

por silenciar. Além disso, para o resultado do meu campo, há que se considerar 

o fator de mediação do Abraço Cultural na escolha das/os entrevistadas/os, 

antes de uma aproximação mais formal.  

A maior parte das entrevistas formais e informais com professoras/es e 

demais integrantes do Abraço aconteceu em alguma das instalações do projeto, 

nos dois estados. Das seis entrevistas de história oral com refugiadas/os, uma 

aconteceu na minha casa no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, que estava 

vazio, outra no Shopping Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, e uma 

terceira, na casa da entrevistada, em São Paulo.  As demais, bem como as 

conversas mais informais e as entrevistas com coordenadoras/es aconteceram 

nas unidades do projeto. Apenas a interlocução formal com o cofundador Daniel 

Morais não foi presencial, mas por Skype.  

Em alguns casos, foi possível reencontrar pessoal ou virtualmente 

entrevistadas/os e retomar, em conversas informais, eventuais pontos das 

entrevistas. Durante a etapa de observação participante, estive em aulas 

culturais, aulas regulares, Happy Hour, cursos de formação, eventos 

multiculturais externos ao Abraço. Também me valho de discursos e narrativas 

apreendidos enquanto voluntária, seja presencialmente seja por meio dos 

grupos virtuais de comunicação no Whatsapp e no Facebook. 

A pesquisa a seguir está dividida em três capítulos – além desta 

introdução e da conclusão.  

- Capítulo 1 / De forma mais descritiva, trato como o curso de línguas Abraço 

Cultural vem sendo construído ao longo desses três anos: histórico; missão; 

estrutura organizacional; perfis de gestoras/es e visão geral dos perfis de 

alunas/os e voluntárias/os; critérios de seleção; a formação de redes de 

relacionamento interpessoal para as/os refugiadas/os. 

- Capítulo 2 / Abordo, considerando leituras teóricas e as entrevistas com 

refugiadas/os, pontos gerais do processo de integração das pessoas em 

condição de refúgio no Brasil. Trato da ideia da emigração – dos porquês e de 

como acontece o deslocamento – e, a partir dos aspectos apontados no 

diagrama da integração de Ager e Strang (2008), especialmente 
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empregabilidade e formação de vínculos sociais, discuto como as pessoas com 

quem conversei as experimentou e experimenta no Brasil. Além disso, discuto o 

contexto migratório da nacionalidade de cada um das/os minhas/meus 

entrevistadas/os, como o Estado trata a situação migratória e como foi o 

processo de solicitação de reconhecimento no país.  

- Capítulo 3 / Valho-me das discussões teóricas sobre cultura, memória e 

identidade para, a partir de dados empíricos extraídos de entrevistas com 

coordenadores, participantes e professoras/es e das observações de campo, 

fazer considerações sobre como acontecem as mediações simbólicas e a 

(res)significação dessas questões para as/os refugiadas/os que trabalham – ou 

trabalharam – no Abraço Cultural, um espaço em que o direito à cultura de 

origem está posto como central. Além disso, faço reflexões sobre como essas/es 

imigrantes se posicionam nesse contexto e como acontece o agenciamento 

delas/es nesse espaço não só de trabalho, mas de convivência e sociabilidade.  
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Capítulo 1: O Abraço Cultural 
 
1.1.Da ideia ao curso   

 
Entre o torneio de futebol, em 2014, e as primeiras turmas do Abraço 

Cultural, no ano subsequente, Daniel Morais conta que a ideia ficou na gaveta 

por uns seis meses, até que ele e outras pessoas envolvidas na ONG Atados 

fizeram um curso de gestão e decidiram executá-la.  

 
                                        (...) Uma vez modulada a ideia – a gente a modulou mais ou menos 

nesse curso –, (...) a gente começou a chamar voluntários para fazer o 
Abraço Cultural acontecer. A gente jogou essa ideia pro mundo e 
convidou voluntários em três frentes: comunicação, pedagogia e 
administrativo. E foi muita gente nessa reunião. Muita gente gostou da 
ideia, a gente começou a dividir as pessoas em grupos, só que a gente 
não tinha a menor ideia de como fazer efetivamente um curso de 
idiomas. Mas tinha muita gente ali que era professor de idiomas, que 
sabia mais ou menos um pouco essa questão de idiomas. Eles 
começaram a ajudar a modelar o material. Enquanto eu e o André 
[Cervi, o outro cofundador do Abraço, também da ONG Atados] 
estávamos mais voltados para fazer reuniões, articular parceiros, 
pensar na parte administrativa. Então, a gente foi fazendo toda a parte 
de comunicação, conseguiu um espaço de graça, até o dia que a gente 
conseguiu lançar o Abraço Cultural. O lançamento foi no ano seguinte 
da copa. (...) A gente pensou em ter 40 alun[as/]os, mas, no fim, o curso 
de férias teve 120 alun[as/]os, porque bombou muito a comunicação. 
Todo mundo ouviu falar (...) (Daniel Morais). 

 

Meu primeiro contato pessoal com a equipe do Atados foi numa manhã 

de sábado de dezembro de 2015 na cidade do Rio de Janeiro, em um evento de 

dia do voluntariado (5/12) promovido pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) na Praça das Crianças, no Aterro do Flamengo. Apresentei-me 

pessoalmente ao Daniel Morais, mas pouco conversamos. Ele estava entre 

entrevistas e atividades do Atados com o público. Menos de duas semanas mais 

tarde, fui a São Paulo para a minha primeira entrevista, com Carolina Teixeira, 

umas das coordenadoras gerais do curso de línguas na capital paulistana.   

Cheguei numa sexta ao sobrado na Rua Teçaindá número 81, no bairro 

de Pinheiros, onde fica a sede da ONG Atados na cidade. Em uma sala de 

reuniões, Carolina me contou que o Abraço Cultural surgiu “da percepção de 

quem está em contato com refugiados, [a partir] de uma demanda por trabalho 

deles – que a gente entende que é um caminho para a integração plena”. Ela 

disse que, na percepção dela, ao serem contratadas/os como professoras/es de 

línguas, as/os refugiadas/os desenvolvem potencialidades que elas/es não 
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encontram em outros empregos mais manuais, “tipo de construção civil”.  

 
A proposta do Abraço Cultural é ser um curso de línguas, sim, claro, 
mas que traga uma abordagem de cultura, né? E é a cultura d[as/]os 
professor[as/]es. Então o material [didático] é feito pel[as/]os 
professor[as/]es e pelo coordenador pedagógico. Alguns del[as/]es já 
tinham dado aula, mas têm outras/os que não. Então é importante ter 
as coordenadoras para auxiliarem na produção do material e os 
professor[as/]es também. Porque a proposta do Abraço é sair dessa 
linha acadêmica de escola de línguas, sempre meio [na] Cultura 
Inglesa [a/o professora/r é da] Inglaterra, [na] Aliança Francesa [é da] 
França, [em] outras escolas de línguas só [tem professor/a dos] 
Estados Unidos. Então a gente quer abordar outros países, a gente 
aborda a cultura, a música, a comida. Então, no nosso modelo do 
extensivo de 2015, no segundo semestre, eram duas aulas semanais 
e toda sexta-feira era uma aula de cultura, que era feita na Casa de 
Trocas. Então teve sobre a Palestina, teve sobre a República 
Democrática do Congo, teve sobre Cuba, o Haiti (Carolina Teixeira).   

 

O primeiro semestre letivo do Abraço Cultural se encerrou, e o novo ano 

chegou. Em janeiro de 2016, marquei um almoço com Daniel Morais no Centro 

do Rio de Janeiro, e foi nessa ocasião que eu ofereci apoio com a produção de 

textos e com o atendimento a pedidos de jornalistas – e assim me tornei, como 

voluntária, a primeira assessora de imprensa do projeto na capital fluminense. 

Logo em seguida aconteceu um dos primeiros encontros entre refugiadas/os pré-

selecionadas/os, coordenadoras e voluntárias/os.  

Entre as árvores retorcidas do jardim do Museu de Arte Moderna (MAM) 

do Rio, nós nos sentamos sobre cangas de praia. Eu cheguei atrasada e fiquei 

um pouco deslocada. Mas foi possível notar que parte das pessoas do grupo já 

tinha alguma conexão. Foi aí que as/os minhas/eus potenciais entrevistadas/os 

começaram a ganhar rosto. Lembro de ter conhecido, na ocasião, o Carlos 

Andrés Sanches24, o José Perez25 e o Adel Bakkour – que foram contratados 

como professores de espanhol [os dois primeiros, que são venezuelanos] e de e 

de árabe [sírio], respectivamente.  

A primeira oportunidade de trocar informações com as/os refugiadas/os 

só aconteceu, contudo, alguns fins de semana depois. As coordenadoras me 

convidaram para participar de uma das etapas do primeiro curso de formação 

                                                
24 Nome alterado a pedido do entrevistado, que ainda não tem reconhecimento como refugiado 
no Brasil. O codinome adotado foi sugerido por ele.  
 
25	Nome alterado a pedido do entrevistado, que ainda não tem reconhecimento como refugiado 
no Brasil. O codinome adotado foi sugerido por ele.	
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delas/es e falar sobre a dinâmica de entrevistas para a imprensa. Na ocasião, 

eu e a outra assessora de imprensa voluntária, Rebecca Nery, ouvimos um 

pouco das histórias de todas/os que ali estavam para escrevermos pequenas 

biografias para o site do Abraço Cultural, e assim pude ter uma primeira noção 

das trajetórias das/os minhas/eus futuras/os entrevistadas/os. 

 

1.2.Um curso de línguas diferente 
 
1.2.1.De fácil acesso  

 
 O Abraço, enquanto escola de línguas e projeto social, está dividido entre 

quatro cursos: de inglês, de francês, de espanhol e de árabe. Na estrutura, além 

das/os professoras/es, estão coordenadoras gerais e coordenadoras 

pedagógicas, voluntárias/os de comunicação, os cofundadores, Daniel Morais e 

André Cervi, e parceiras/os. As atuais coordenadoras gerais, Mari Garbelini em 

São Paulo e Tatiana Rodrigues no Rio, cuidam do administrativo, do financeiro, 

da prospecção, de parcerias. As coordenadoras pedagógicas, Débora Oliveira 

(SP) e Cacau Vieira (RJ) produzem e atualizam o material didático, colaboram 

na seleção e na formação pedagógica das/os professoras/es e fazem 

acompanhamento do desenvolvimento delas/es em sala de aula.   

 A poucos passos da estação de metrô Fradique Coutinho, no sobrado 

onde fica a sede do Atados Paulistano e do Abraço Cultural, volta e meia, durante 

as aulas culturais e outros eventos, o portão se abre e um aglomerado de 

pessoas toma conta do estacionamento à porta. No que seria a garagem, um 

espaço de convivência, com sofás. No andar térreo, uma ampla mesa de 

reuniões compartilhada, algumas salas e banheiros. No segundo andar, além de 

outro espaço de reuniões, onde Carolina Teixeira me deu a primeira entrevista 

sobre o projeto, há as salas e uma decoração com fotos que remetem a tradições 

culturais de diferentes países.  

A sede do Abraço Cultural no Rio também é compartilhada com a equipe 

[carioca] do Atados. A menos de 500 metros da estação de metrô Saens Peña, 

na Tijuca, o segundo andar do prédio número 488 da Rua Conde de Bonfim tem 

também um hall e, no corredor ao fundo, a maior parte das salas, os banheiros 

e a copa. O edifício pertence à escola de inglês Brasas, e foi cedida às duas 

instituições em regime de concordata. O Abraço Rio ainda dispõe de salas de 
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aula na Casa de Cultura Habonim Dror, próximo à estação de metrô Botafogo. 

As/os professoras/es se dividem entre turmas nos dois espaços, de segunda-

feira a sábado. Eu me recordo que, na minha conversa como Daniel Morais em 

janeiro de 2016, quando o Abraço ainda não tinha sede na capital paulistana, ele 

frisou a preocupação de buscar um espaço que seja em um lugar minimamente 

seguro e próximo do metrô, para que seja uma facilidade para atrair alunas/os. 

Esse é um requisito seguido em todas as unidades do projeto nas duas capitais.  

 

1.2.2.Abordagem cultural 

 

 Na proposta pedagógica focada no intercâmbio do Abraço Cultural, o 

curso é formado por classes regulares – duas vezes por semana ou uma, com 

duas horas/aula – e aulas culturais. Nas regulares, as/os alunas/os aprendem 

gramática e práticas orais e escritas das línguas. O material didático usado em 

sala foi, inicialmente, uma adaptação de conteúdos já prontos à abordagem 

intercultural do projeto, produzido por professoras/es de língua estrangeira 

voluntárias/os e coordenadoras pedagógicas. A cada semestre, ele passa por 

reformulações, agora também com o suporte das/os refugiadas/os. Não há, 

contudo, total alinhamento de material didático entre as escolas dos dois estados 

nem tampouco entre diferentes níveis da mesma língua. As unidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro têm apostilas em comum, mas existe [alguma] autonomia 

para cada uma criar exercícios e conteúdo próprios. No primeiro semestre de 

funcionamento em São Paulo, quiçá também no segundo, as/os alunas/os 

recebiam textos e exercícios fotocopiados em folhas avulsas, em preto e branco, 

que colecionavam ao longo do semestre em pastas.  

Agora, o Abraço já conseguiu desenvolver apostilas para a maior parte 

dos níveis das quatro línguas. A escolha por qual delas ganhará um olhar mais 

estruturado varia de acordo com a demanda por novas turmas e, ao meu ver, 

também, com o perfil dos profissionais envolvidos no processo de elaboração 

dos materiais, entre voluntários e coordenadores. Mari Garbelini, coordenadora 

geral do Abraço São Paulo, contou-me, em entrevista concedida em setembro 

de 2016, que a equipe do Abraço paulistano conseguiu dar um upgrade no 

material didático e na formação pedagógica das/os professoras/es depois de 

ganhar um edital da Arimax no valor de R$ 10 mil. Com o recurso, as/os 



 41 

coordenadoras/es pedagógicas/os produziram conteúdo e formularam um curso 

em oito encontros.  

 
Foram oito encontros: quatro todo mundo junto e quatro separado por 
idioma. E cada coordenador26 tocou o seu módulo. Isso foi em julho [de 
2016]. E a gente contratou alguns professores desse curso e alguns a 
gente está mantendo para aulas particulares, workshops, essas 
coisas” (Mari Garbelini). 

 

 A Tatiana Rodrigues, coordenadora geral do Abraço Rio, lembrou, em 

entrevista em setembro de 2017, que a necessidade de consolidar atividades em 

uma apostila foi crucial para ela e Cacau Vieira, coordenadora pedagógica do 

Abraço Rio, adotarem uma postura mais moderada que a equipe de São Paulo 

no planejamento do curso. Ela me disse que, por não se sentirem confortáveis 

com o material que tinham à mão, optaram por abrir menos turmas nos 

semestres iniciais e só ampliar o espectro de níveis à medida que conseguiam 

avançar na produção de material didático equivalente. Ela disse que sente que 

foi acertada a escolha de “ir devagar, não abrir até o nível cinco de todos os 

cursos sem material, com o professor nunca tendo dado aula, vendo como eles 

iam se adaptar.” 

Ao longo desses mais de três anos desde a criação do projeto, a 

multiplicidade de níveis das quatro línguas nas escolas dos dois estados tem 

sido acompanhada pelo planejamento e pela execução de novos conteúdos. Em 

São Paulo, a coordenadora pedagógica, Debora Santos, e, no Rio, a Cacau, 

lideram a elaboração do material, hoje, com a participação das/os 

professoras/es, que trazem sugestões de inclusões e mudanças. Nas entrevistas 

que fiz, ouvi diversas vezes sobre a escolha por inserir exercícios cujos 

conteúdos fazem referência a países diversos – e não apenas aos 

tradicionalmente referendados no ensino de línguas estrangeiras –, 

especialmente os de origem das/os refugiadas/os. Tive conhecimento de que o 

material de árabe, tanto de São Paulo quanto do Rio, foi o primeiro todo 

produzido pelos três professores da língua, Ali Jeratli, Adel Bakkour e Haddi 

Bakkour – os dois primeiros são meus entrevistados nesta pesquisa. Soube 

                                                
26 Nesta época, o Abraço Cultural São Paulo contava com um coordenador pedagógico para 
cada língua. Foi quando o Ali Jeratli, sírio, se tornou o primeiro – e até hoje o único – refugiado 
a ser coordenador. Ali não está mais à frente dessa atividade, mas agora, além de dar aulas de 
árabe, atua como gestor da área comercial.  
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ainda, em conversa informal com a Débora, que ela está escrevendo apostilas 

de inglês do zero para diferentes níveis, como caminho para solucionar o 

impasse dos direitos autorais.  

Na sala de aula, as/os professoras/es também podem incluir atividades 

didáticas complementares, que são supervisionadas pelas/os coordenadoras/es.    

 
Eles [professoras/es] têm o material pra seguir, mas têm uma certa 
liberdade e autonomia. E aprendem como usar aquele material da 
apostila. E, por exemplo, em francês – e a gente quer fazer isso pra 
todos os idiomas – tem o livro do professor, que indica como trabalhar 
a dinâmica do material. Porque as etapas pedagógicas, se seguidas 
direitinho, fica muito, muito mais fácil. Não que tenha de ser uma coisa 
engessada, mas facilita pro professor e pra aprendizagem d[as/]os 
alun[as/]os. E eles levam outras coisas. Tem professor que tem mais 
autonomia e mais facilidade de montar aula, mais interesse. Os 
meninos de espanhol [Carlos Andrés Sanchez e José Perez] levam 
atividade extra toda aula e nem mostram pra Cacau [coordenadora 
pedagógica no Rio]. E o José tem formação, é professor... Mas outros 
professores também. Querendo, só tem de adaptar. A Cacau vê se 
eles querem mostrar um vídeo ou outro exercício praquilo fazer sentido 
na matéria, porque não pode ser jogado (Tatiana Rodrigues). 

 

 
 Os cursos do Abraço Cultural estão modulados a partir das descrições do 

Quadro Europeu Comum de Referência (QECR), que, segundo a escola, fornece 

uma base para a elaboração de programas de línguas, manuais e exames de 

proficiência da Europa. O QECR define seis níveis de competência: A1 e A2 

(níveis elementares), B1 e B2 (níveis independentes) e C1 e C2 (níveis de 

proficiência).  
Assim, nosso material foi cuidadosamente pensado para que cada 
módulo forneça ao(a) aluno(a) tudo aquilo que precisa aprender, 
linguística e culturalmente, para ser capaz de se comunicar. Desta 
forma, garantimos aos(às) alunos(as) a padronização dos módulos e 
facilitamos o caminho daqueles(as) que pretendem fazer a prova para 
obtenção de um diploma de proficiência em língua estrangeira”, diz o 
site da escola de línguas (Disnponível em:  
http://abracocultural.com.br/metodo/, acesso em várias datas)  

 

Em geral de tom festivo, mas com o propósito de trazer aprendizados e 

reflexões sobre a diversidade de perspectivas e realidades sociais, as aulas 

culturais, que começaram semanais e hoje são mensais, são um momento de 

encontro de diferentes grupos de pessoas envolvidas no projeto. Nelas, as/os 

professoras/es, as/os alunas/os, voluntárias/os e profissionais se reúnem para 

abordar temas relacionados a artes, tradições culturais, política, geografia – às 

vezes intercruzando-os – de países das/os professoras/es do Abraço. 
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Inicialmente, os temas eram definidos pelas/os coordenadoras/es e 

desenvolvidos pelas/os nativas/os daquele país. Soube pelas coordenadoras 

gerais que atualmente funciona assim: no começo de cada semestre, todas/os 

as/os professoras/res já sabem que terão de criar e pensar a programação de 

uma aula cultural. Elas/es têm total independência sobre como vão abordar o 

tema escolhido, mas podem contar com apoio das coordenadoras pedagógicas 

na produção da atividade e em tarefas, como busca de convidados, caso 

solicitado. Elas também supervisionam a proposta. Em conversas com a equipe 

do Abraço em São Paulo e ao acompanhar os convites para eventos no Rio, 

percebi neste ano, porém, uma mudança na dinâmica das aulas culturais. Elas 

parecem ter sido diluídas em uma programação mais ampla. O que chamam 

propriamente de aulas culturais tende a ficar, agora, mais centrada nas/os 

alunas/os, enquanto outras atividades, como os Happy Hours, a festa Aquele 

Abraço, saraus etc., na capital paulista, e os workshops de gastronomia 

#AbraçoCozinha, debates com convidadas/os em programação especial etc., no 

Rio de Janeiro, tendem a ser espaços de maior circulação de pessoas de fora 

do curso.  

Cofundador do Atados e do Abraço Cultural, Daniel Morais, ao ser 

perguntado por que as/os idealizadoras/es escolheram não só criar um projeto 

para gerar renda, mas fazê-lo pelo viés da cultura, explicou-me que dois pontos 

principais motivaram essa decisão:  

 
Uma coisa que a gente pensou, quando a gente estava criando o 
Abraço Cultural, foi tentar ser oportunista com o que o público estava 
enxergando de refugiad[as/]os. Então, no Atados, quando a gente 
publicava uma vaga para ser voluntário de [projeto] de refugiad[as/]os, 
sempre ia muita gente atrás, isso porque as pessoas têm curiosidade 
de saber. E ao mesmo tempo tem um superpreconceito de muita gente 
com refugiad[a/]o, não sabe muito bem o que é. E, para se quebrar isso 
você precisa ter essa convivência de cultura, de saber quem são as 
pessoas. Então, essa [escolha pela] cultura vem, de um lado, para 
mostrar essa cultura para as pessoas e usar isso até [pausa] de 
marketing, talvez, para as pessoas que estão interessadas em 
conhecer, mas também, por outro lado, pra quebrar estereótipos 
(Daniel Morais). 

 

 Daniel reconhece que, nos primeiros semestres, a elaboração das aulas 

culturais era “menos estruturada”. Agora, existem uma equipe pedagógica e o 

que ele chama de tarefas para as/os professoras/es poderem ter em mente o 

que gostariam de contar sobre seus países no semestre. Além disso, a cada 
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edição, são convidadas/os outras/os refugiadas/os que trabalham com comidas 

típicas para “gerar renda para outras pessoas” (Idem), argumenta Daniel.  

 Tatiana explica que, desde o começo, o Rio escolheu ir na contramão de 

São Paulo, que fazia as aulas semanalmente, porque não tinha recursos 

materiais e humanos para administrar essa frequência. “Por isso que a gente foi 

deixando São Paulo pra lá e ia aqui no nosso ritmo.” Ela explica que a escolha 

pela aula cultural inicialmente quinzenal e agora mensal permite uma melhor 

organização para quem as prepara e mesmo para as/os alunas/os. “Porque dá 

trabalho, gasta... E [mensalmente] as pessoas conseguem se programar e vir. 

[No começo, quando era quinzenal,] a gente fazia aula e vinha pouquinha gente. 

Sei lá, dez pessoas [por vez].”  

Como exemplos de aulas e outras atividades culturais, cito aula de arte 

pré-colombiana com a professora Patrícia Correa, da UFRJ, e venda de comidas 

típicas da Venezuela; de instrumentos musicais da Síria; de salsa; já nesse novo 

formato, de gastronomia síria na qual os professoras/es Ali Jeratli e Nour 

Massoud ensinaram receitas, falaram do vocabulário da cozinha, dos alimentos, 

tocaram músicas típicas com violão e, ao fim, serviram as/os alunas/os das 

turmas de árabe dele e de inglês dela; tour guiado por regiões de passagens de 

imigrantes pela cidade de São Paulo, no Centro e em museus – essa iniciativa 

surgiu depois de uma oficina ministrada por estudantes de graduação da USP 

com dicas de como explorar pontos turísticos de São Paulo, contou-me Mari 

Gaberlini; além de debates sobre literatura, cinema, contextos políticos, como 

sobre a Palestina e a Venezuela, etc. Os temas são transversais a todas as 

modalidades de curso (línguas estrangeiras) e a todos os níveis, pois discutem 

a perspectiva histórica, política, simbólica do tema.  

 Por semestre letivo, as/os professoras/es de cada língua trabalham na 

preparação de [ao menos] uma aula cultural. “São el[as/]es que têm de sentir 

vontade e querer falar. E a gente vê se [pedagogicamente] funciona ou não”, 

detalha Tatiana Rodrigues.     

 
É, tipo, a gente teve uma aula sobre Reino Congo que a gente nunca 
iria pensar sobre isso. Foi um professor que trouxe a temática. Era um 
reino que antes, na pré-colonização, era um pouco do Gabão, Angola, 
Congo e República Democrática do Congo. E, aí, falamos `ok, vamos 
falar sore isso`. E aí a gente pegou [as/]os outr[a/]os [professoras/es] 
– porque quase todos [as/]os professor[as/]es de francês são 
congolês[as/]es – [e cada uma/m escolheu] “ah, quero falar sobre o 



 45 

aspecto político e social”, “o geográfico”, “o cultural”... E aí el[as/]es se 
subdividem, a gente faz as reuniões... A gente tem de marcar as 
reuniões e a gente tem que estar presente. Senão, não são tod[as/]os, 
mas é mais difícil el[as/]es resolverem coisas sozinh[as/]os (Tatiana 
Rodrigues). 

 
A coordenadora diz que não há uma delimitação específica para a escolha 

dos temas, eles são variados. Ela exemplifica que, em 2017, houve uma mesa 

redonda sobre literatura e refúgio, que considerou muito interessante, com a 

participação de um professor congolês que também é poeta, o Audrey Mandala, 

um aluno que havia estudado no doutorado a vida de um escritor libanês 

refugiado nos Estados Unidos, uma refugiada nigeriana que falou sobre a 

escritora nigeriana Chimamanda Adichie e um cubano que fez mestrado em 

literatura no Canadá27. Além disso, lembra da projeção do filme franco-

canadense Incêndios, que conta a história de uma família palestina residente no 

Canadá; da aula de salsa, com narrativas sobre a origem da dança e prática; da 

presença da historiadora Monique Sochaczewski, que falou sobre Dom Pedro e 

o “Oriente”; das consequências políticas das mudanças constitucionais na 

Venezuela.  

Desde que eu comecei a acompanhar o projeto, percebo que existe um 

processo de despertar – que pode acontecer mais rápido para algumas pessoas, 

mas gradual para a maioria –, por parte das/os professoras/es, para o 

protagonismo das aulas culturais. O engajamento delas/es na construção dos 

discursos sobre suas culturas de origem ou mesmo sobre culturas vizinhas, que 

por vezes elas/es também precisam “representar” quando o tema da aula em 

questão tem um espectro menos nacional e mais macrorregional, vem se 

tornando maior. Lembro que, no início, apesar de as/os refugiadas/os já 

opinarem de alguma forma na construção dos enquadramentos socioculturais 

para a elaboração das aulas culturais, a interferência das/os coordenadoras/es 

era proporcionalmente maior que hoje. Cheguei a ouvir isso entre uma bate-papo 

pelos corredores das escolas e uma entrevista mais formal e também observei 

nas oportunidades que estive presente.  

A maior participação e protagonismo das/os refugiadas/os tanto em 

relação às aulas culturais quanto em outras frentes, como na preparação das 

aulas regulares e nos espaços de fala, ao longo desses mais três anos de história 

                                                
27 Ao me dar entrevista, Tatiana Rodrigues não me precisou os nomes dessas pessoas.  
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do Abraço, passa, na minha percepção, por três processos paralelos. O primeiro 

deles é uma maior sistematização dos trâmites administrativos da escola de 

línguas, o que levou a uma discussão sobre fluxos de trabalho e, certamente, a 

mediações sobre a participação das/os refugiadas/os na tomada de decisões em 

geral. O segundo é o surgimento espontâneo de demandas das/os próprias/os 

professoras/es por escolherem o que falar e como falar sobre suas culturas. E o 

terceiro é um certo “conforto” para posicionarem suas opiniões e escolhas, o que, 

acredito, pode ser facilitado, entre outras coisas, por uma maior estabilização 

material e emocional e pelo apoio nas redes que conseguem construir em torno 

das experiências sociais que têm na vida.  

Quando em um outro país, a/o refugiada/o tem à frente o desafio de se 

restabelecer material e socialmente. E, para isso, costuma ter urgência para 

formar teias sociais nas quais possa encontrar informação, mediação e o mínimo 

de sensibilidade à sua condição. No contexto do Abraço, as redes passam pela 

vivência com nativas/os e também com imigrantes e refugiadas/os de outras 

nacionalidades. E percebo que o propósito do curso de promover a troca cultural 

acaba funcionando como um espaço para, além do aprendizado de línguas, a 

formulação de reflexões e de discursos sobre a diversidade cultural e sobre 

aspectos sociais, políticos e econômicos relacionados ao refúgio. Nos próximos 

capítulos, discutirei como é a percepção das/os professoras/es – entre outros 

atores – a respeito dessa dinâmica e quais aspectos se pode tirar dessa 

experiência para a discussão sobre a integração de pessoas refugiadas no 

Brasil.  
 

1.3. Quem quer ser um professor? 
 

 No início do Abraço em São Paulo, durante a modulação do curso, a 

equipe iniciou a busca por refugiadas/os que tivessem o perfil para se tornar 

professoras/es e de instituições que pudessem cooperar nessa aproximação. 

As/os interessadas/os precisavam já ter dado entrada no pedido de 

reconhecimento – ou tê-lo conseguido –, pois, para serem contratadas/os, 

necessitavam ter número de CPF. Com atuação já conhecida na assistência a 

pessoas em condição de refúgio, a ONG Instituto de Integração do Refugiado 

(Adus) e a Cáritas – que é vinculada à Igreja Católica – tornaram-se os principais 
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parceiros do projeto no processo de mobilização de candidatos no primeiro 

semestre. Ao fim do primeiro ano, o Adus optou por deixar a parceria; a Cáritas 

é ainda um par costumaz. Mas a disseminação da proposta do curso de línguas 

– entre grupos de refugiadas/os e de alunas/os, na mídia, entre formadores de 

opinião e outros públicos – diversificou as vias de entrada de novas/os 

refugiadas/os na lista de interessados no curso de formação e em uma 

oportunidade de conseguir um emprego como professora/r.  

Hoje, além da Cáritas e da ONG Atados, constam como parceiros diretos 

o curso de línguas Brasas, a Casa de Cultura Habonim Dror e as empresas Dast 

Shop e IBM. Uma rede de associações, ONGs e grupos de apoio a pessoas 

refugiadas, como o projeto Vida Refugiadas e a ONG Conectas Direitos 

Humanos, e projetos com engajamento de outros refugiados, como o 

ReFOODgees e o Centro Cultural Al Janiah, também desenvolvem atividades 

em conjunto com a escola. Pelas minhas conversas e observações de campo, 

percebo que o Abraço Cultural parece ter surgido em paralelo a – e como parte 

de – um processo de aumento na quantidade de projetos engajados na 

assistência a pessoas em condição de refúgio, em maior volume em São Paulo, 

mas também no Rio. E foi um dos precursores no formato de curso de línguas 

como meio de gerar emprego e renda e também de abrir vias de discussão sobre 

o tema, a partir de aulas culturais – hoje, coexiste, com outras escolas de 

proposta semelhante28, coordenadas por instituições de apoio a pessoas 

refugiadas.    

 Essa rede de parcerias foi – e é – fundamental para o mapeamento das/os 

professoras/es. A Mari Garbelini, coordenadora geral do Abraço São Paulo, 

disse-me que, no início, as instituições parceiras cadastravam as/os 

interessadas/os, “viam se tinham o perfil, se [essas pessoas] estavam 

procurando emprego nesta área [de curso de línguas] e encaminhavam para o 

Abraço. Ou [as/]os própri[as/]os refugiad[as/]os podiam entrar no site, [preencher 

uma ficha] no [campo] Seja um Professor, e vinham até nós”. A equipe de 

voluntárias/os e primeiras/os contratadas/os para a coordenação pedagógica 

desenvolveram esse primeiro processo seletivo, no qual eram feitas uma prova 

                                                
28	Em	pesquisa	recente	no	Google	identifiquei	a	Mente	Aberta,	antes	ConectADUS,	do	Instituto	Adus,	e	o	
BibliASPA,	do	centro	de	pesquisa	e	cultura	de	mesmo	nome,	em	São	Paulo;	e	a	Escambo	de	Cultura,	na	
Baixada	Fluminense,	no	Rio	de	Janeiro,	que	é	também	ONG.		
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e uma entrevista com as/os candidatas/os. Como a procura foi grande – mais de 

100 currículos para 28 selecionadas/os para a capacitação –, ela lembrou, a 

triagem levou em conta pessoas com alguma experiência ensinando a língua, 

em escolas ou particular, “porque é mais fácil se adaptar”. Mas esse critério não 

chegou a ser uma restrição, complementou a coordenadora. A realidade da 

seleção em São Paulo não se repetiu, contudo, no Rio de Janeiro. Do grupo de 

em torno de 10 pessoas que fizeram o primeiro curso e foram contratadas, 

apenas o Perez, da Venezuela, tinha formação e experiência professor antes de 

entrar no projeto.  

 Essa diferença talvez se explique na proporcionalidade de imigrantes e 

refugiadas/os que São Paulo reúne ante o Rio de Janeiro. A terceira edição do 

relatório Refúgio em Números, da Secretaria Nacional de Justiça, divulgado em 

abril de 2018 (http://justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-

continuam-no-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf), mostra que a capital 

paulistana representou, em 2017, 28% (9.591) das solicitações de refúgio totais 

do país enquanto o Rio, 2% (670). Tatiana Rodrigues me disse que, no primeiro 

processo seletivo do Rio, foram convidadas para os testes todas as pessoas em 

condição de refúgio que procuraram a coordenação para saber sobre o curso de 

capacitação, “sem critério”.  

 
A gente [aqui no Rio] sempre dá prioridade pra quem está com 
dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Tem uma prova de 
idioma, né? Pra ver o domínio formal da língua, que a gente leva em 
consideração. E, pela primeira entrevista, a gente vê como a pessoa é 
comunicativa, bacana... A Cacau [coordenadora] sempre pergunta se 
tem ideias sobre educação e cultura. E aí você sente... Têm umas 
pessoas que são tímidas, mas é normal ser tímido numa entrevista. 
Mas você sente que também tem pessoas mais despachadas, mais 
eloquentes” (Tatiana Rodrigues).  

 

Os relatos que tenho ouvido ao longo desta pesquisa mostram que, entre 

aquelas/es sondadas/os para o processo seletivo havia variados perfis, entre 

pessoas com alguma ocupação, formal e informal, sobretudo no setor de 

serviços, e recém-chegados ao Brasil em busca do primeiro trabalho. O sírio 

Adel Bakkour, professor de árabe no Rio de Janeiro desde o início, em 2016, 

conta que, quando recebeu, no fim de 2015, a ligação da Cáritas convidando-o 

para se candidatar à seleção, ele ganhava uma bolsa de R$ 400 e fazia serviços 

esporádicos de tradução do árabe para o português. O momento pessoal era 



 49 

crítico, e ele e o irmão viviam em uma barraca de camping em um alojamento 

dentro do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 
Eu me mantinha bem nos limites assim, eu não tinha dinheiro pra nada. 
No meio de 2015, julho, eu fui morar na barraca. No final de 2015, a 
Cáritas me ligou, falando do projeto e falando que eles [os recrutadores 
do Abraço] estavam procurando uma pessoa para ensinar árabe. 
Então, eles ligaram para várias pessoas da Síria, aí entraram em 
contato com a gente [ele e o irmão, Haddi], e nós fomos encontrar em 
Copacabana, naquele primeiro encontro [do Abraço no Rio, que 
aconteceu no Parque da Chacrinha, em janeiro do ano seguinte, no 
qual não estive presente] (Adel Bakkour).  

 

Pré-selecionado para a primeira formação de professoras/es do Abraço 

Cultural no Rio, ele me contou que, depois de uma semana de palestras, ao fim, 

teve de preparar uma aula, algo que ele nunca tinha pensado na vida. Em Alepo, 

onde nasceu, concluíra o equivalente ao ensino médio e fora selecionado para 

fazer graduação em química, mas deixara o país antes de começar o curso. “(...) 

O objetivo do Abraço é uma aula mais prática, para você sair falando. Então, eu 

escrevi o alfabeto e fui apontando para as pessoas falarem as palavras. [Dizia:] 

‘Fala comigo, vem’. Então, isso que o Abraço queria, esse era o objetivo dela [da 

Cacau]”. Ele disse que “eles ficaram muito felizes” e que, ao fim da apresentação, 

a coordenadora pedagógica o chamou de “professor”. “[Ela disse:] Legal, 

professor. Eu fiquei muito feliz”, lembrou. Além desses cursos de formação 

iniciais, a equipe de coordenação pedagógica faz reuniões mensais “para a 

gente fazer trabalho também, para melhorar”, explicou-me Adel. 

No modelo do curso de São Paulo, pessoas convidadas de fora, 

profissionais de áreas de RH, pedagogia e letras ensinam técnicas de como 

trabalhar os conteúdos disponibilizados para cada nível de estudantes, como 

construir aulas com objetivos específicos e como trazer materiais 

complementares para a sala de aula, além de sugestões sobre como preparar 

currículo e se portar em uma entrevista de emprego. “Eles sabiam que nem todos 

seriam escolhidos. Então a gente queria também dar um apoio para eles 

entrarem no mercado de trabalho. Foi bastante gente. Tinha uma tradutora que 

falava francês, inglês” (Mari Garbelini). O curso acontece em geral uma ou duas 

vezes ao ano, a depender da quantidade de novas turmas e da rotatividade de 

professoras/es e sua consequente demanda por mais professoras/es. 

No Rio, o curso, explicou-me Tatiana Rodrigues, tem quatro encontros de 
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quatro horas cada – geralmente nos fins de semana –, nos quais são trabalhados 

aspectos de pedagogia e didática. Neles, são feitas dinâmicas de integração e 

apresentadas e discutidas diferentes abordagens da pedagogia. Segundo 

Tatiana, quando Cacau Vieira pensou o formato, buscou construir as atividades 

de forma que as/os candidatas/os se sentissem “protagonistas”:   

 
Ela [Cacau] [re]corta os textos, divide em grupos. Cada um tem de 
discutir em grupo e apresentar pro restante d[as/]os candidat[as/]os. 
Aí, por exemplo, [apresentamos os] diferentes tipos de abordagem da 
pedagogia, tem a comunicativa, a tradicional... e el[as/]es têm de 
debater e chegar à conclusão de qual seria melhor pro Abraço, por que, 
qual se encaixaria melhor com o propósito do Abraço. A gente discute 
muito sobre educação, sobre cultura. E essa é uma pequena parte. 
São 20 horas de teoria pedagógica. Eles aprendem um pouco sobre o 
nosso material. No fim, cada um prepara uma aula de 10 minutos. Às 
vezes, a gente dá o tema, dá até o material mesmo já pronto para eles 
darem a aula. E é claro que a gente leva em conta que todo mudo está 
nervoso, primeira apresentação... Óbvio que isso não é eliminatório. E 
é bacana porque às vezes a gente tem duas vagas, mas a gente gostou 
de três pessoas, aquela terceira pessoa fica ali, no coração...” (Tatiana 
Rodrigues). 

 

 
 O venezuelano Carlos Andrés Sanchez29, que chegou ao Brasil em 2015, 

com autorização para permanecer como turista por três meses, falou-me da 

experiência de passar pelo processo de formação, em entrevista em 13 de março 

de 2017, quando tinha 29 anos de idade. Engenheiro de formação, ele morava 

no bairro do Estácio no Rio de Janeiro desde que chegara dois anos antes. 

Nesse período, tinha ficado um tempo desempregado, havia trabalhado na rede 

de fast food Subway – lugar o qual havia deixado recentemente por ter sido 

“promovido” a subgerente, mas nunca ter de fato recebido salário equivalente à 

função – e estava desempregado. Chegara a procurar uma oportunidade como 

professor de espanhol, mas nunca conseguira. Soube do processo seletivo do 

Abraço Cultural por meio da ligação de uma pessoa da Cáritas.  

Carlos me disse que quase desistiu do curso do projeto porque tinha 

urgência em começar a ter renda. Lembrou que a formação, inicialmente prevista 

para uma semana, foi, durante o processo, estendida para mais uma semana, 

para distribuir melhor o conteúdo, entre “como funciona o projeto” e “acessórios 

metodológicos”. Como ele não conseguiu emprego ao longo das duas semanas 

de duração, optou por seguir adiante. “A ideia era não aprender tudo em uma 

                                                
29 Nomes alterado a pedido do entrevistado. 
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semana, mas ter uma visão de como ia ser [o formato do projeto e do curso], de 

como é dar aula. Porque uma parte dos professores não tinha experiência.” Ele 

narrou uma palestra com uma voluntária do Abraço São Paulo sobre o que 

ensinar e como e outra sobre a estrutura do quadro de línguas europeia.  

 
Quando eu comecei a ver a estrutura, o porquê, a metodologia, eu 
fiquei confudido. Aí depois que eu fiz isso aí [toda a formação] e fiquei 
bem... Aí eu fui pesquisar também. Tudo que eu via, ia lá e pesquisava, 
lia... Aí, depois dos primeiros dias [de curso de formação], eu fiquei 
bem tranquilo, quando eu fiz a minha aula. [Nela, falei] sobre os artigos 
em espanhol. Uma aula boa, usando coisas da casa, foi ótima... [Para 
ela,] eu procurei, pesquisei na internet. Tinha exemplos, peguei uma 
coisa, peguei outra e juntei, foi uma aula boa. Também teve o José 
[Perez30, amigo venezuelano de mais de 15 anos que veio junto ao 
Brasil e é o único professor do Abraço a ter ensino superior na área], 
ele me falou: faz assim, faz assado. Eu marquei o tempo dele, 
disparava o cronometro, e depois ele pra mim. Ele falava: tá falando 
assim [muito baixo], tem que falar mais alto (Carlos Andrés Sanchez).  

 

 Com alguma experiência anterior ou nenhuma, encarar uma turma de 

alunas/os foi citado, entre as/os minhas/eus entrevistadas/os, como um desafio 

pessoal, interno, um exercício de autoconfiança. Pretendo, nas próximas seções 

deste projeto, trazer outras referências e reflexões sobre esses processos e 

como as pessoas em condição de refúgio que passaram pelo Abraço se 

perceberam e se percebem nele. Essa é uma nuance relevante para discutir os 

objetivos do projeto desta pesquisa. Entre os gerais, destacam-se o de identificar 

aspectos sobre como acontece o processo de imersão social de refugiadas/os 

na cultura brasileira sob os vieses da interação, da inserção produtiva, da 

mediação identitária e da percepção delas/es a respeito do acesso a direitos e o 

de levantar questões sobre o impacto de uma iniciativa independente da 

sociedade civil, o Abraço Cultural, na sociabilidade das pessoas refugiadas.   

 
1.4. A rede  
 

A mesma rede que, à medida que foi ampliada, viabilizou mais 

rapidamente a conexão a mais pessoas com perfil e interesse em trabalhar no 

Abraço Cultural também é parte da estrutura que refugiadas e refugiados 

encontram quando se tornam professoras e professores no projeto. Outras/os 

imigrantes, coordenadoras/es, voluntárias/os, profissionais de ONGs e 

                                                
30 Nome alterado a pedido do entrevistado.  
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entidades parceiras, alunas/os, universitárias/os e pesquisadoras/es, jornalistas, 

a vizinhança das escolas ou até mesmo curiosas/os estão entre o círculo mais 

próximos da escola de línguas. Esse fator se reflete direta e indiretamente na 

forma como essas pessoas passam a se relacionar no Brasil, pois o contato com 

outros grupos permite a diversificação das formas de sociabilidade, inclusive fora 

da escola, e, assim, a pluralização de oportunidades de trabalho e geração de 

renda e a possibilidade de contar como uma rede para compreender as barreiras 

do sistema burocrático brasileiro, além da formação de vínculos sociais.  

Um suporte burocrático importante que o Abraço dá às/aos 

professoras/es, por exemplo, é a certificação de microempreendedor individual 

(MEI). Criado como uma forma simples de legalizar a situação de profissionais 

autônomos com renda de até R$ 81 mil ao ano no Brasil, o MEI elimina etapas 

na regularização dos pagamentos de impostos ante a Receita Federal, mas não 

é tão intuitivo como parece a um nativo, quiçá a uma/um estrangeira/o que 

conheça pouco dos meandros da burocracia brasileira e que tenha alguma 

dificuldade de compreensão da língua e de comunicação.  

Por esse motivo, o Abraço providencia os registros de todas as pessoas 

que são contratadas. Apesar de todo digitalizado, o trâmite pode durar até dois 

meses, por causa do cumprimento de etapas internas do processo do Estado e 

mesmo de ferramentas da MEI que nem sempre funcionam de forma tão simples 

como se propõem. Para tirarem a certificação, as pessoas refugiadas precisam 

ter número de CPF – o que é conseguido quando obtido o protocolo de 

solicitação de refúgio ante a Polícia Federal, do que já infere que, para se tornar 

professora/r, um requisito é se reconhecer como refugiada/o e ter dado início ao 

pedido de reconhecimento ao Estado brasileiro. 

Com uma contribuição mensal que pode variar de R$ 45 a R$ 54, o 

microempreendedor individual quita os impostos com o governo municipal e 

estadual e passa a acumular tempo de contribuição ao INSS, o que lhe permite 

receber um salário mínimo em caso de licença médica e licença maternidade. O 

formato de MEI não é o modelo de contratação que garante acesso a mais 

direitos trabalhistas no Brasil, caso do registro pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, mas dá às pessoas contratadas acesso às garantias supracitadas. De 

porte de uma certificação MEI, as/os refugiadas/os podem emitir notas fiscais 

para outros contratantes, desde que a soma das receitas não ultrapasse o teto, 



 53 

um recurso relevante especialmente porque muitas/os delas/es, mesmo as/os 

que são professoras/es no Abraço, acabam desenvolvendo atividades 

complementares de renda.  

A rede também reflete na diversificação dos grupos aos quais as/os 

refugiadas/os podem fazer parte, de modo que impacta no que Alison Strang 

e Alastair Ager (2008) chamam de conexões, que influenciam diretamente na 

formulação de vínculos e na sensação de acomodação e pertencimento que se 

espera que um processo de integração tenha. Vou explorar como esses 

aspectos reverberam na vida e nos discursos das/os minhas/eus 

entrevistadas/os à diante, sobretudo no capítulo 3. Cada núcleo social que 

participa da dinâmica do Abraço se envolve nesse processo em alguma medida. 

Na introdução, apresentei uma visão geral dos perfis das pessoas que formaram 

o Abraço e das/os coordenadoras/es. Outros dois grupos que considero 

relevantes para pontuar aspectos gerais são o de voluntárias/os e de alunas/os. 

Não há sobre ambos um levantamento consolidado ou estudo com dados 

sistematizados do qual se possa tirar informações quantitativas. Restam-me as 

impressões e narrativas, além de informações gerais coletadas ao longo das 

minhas observações de campo.  

Em São Paulo, as/os voluntárias/os são, em sua maioria, vinculadas/os à 

ONG Atados, que criou o Abraço. São pessoas, sobretudo, da área de 

comunicação, como jornalistas, designers, especialistas em redes sociais, 

fotógrafos e videomakers, mas uma gama também de pedagogas/os, 

licenciadas/os em letras, economistas e administradores. Não convivi com 

voluntárias/os que tenham ocupações e atividades em outras áreas, mas sei que 

existem em menor número. Grande parte das pessoas com quem conversei tem 

entre 22 e 40 anos e já tinha engajamentos com voluntariado ou temas de 

direitos humanos antes de entrarem no Abraço Cultural. Como citado 

anteriormente, a quantidade e a diversidade de áreas de atuação de 

voluntárias/os no Rio de Janeiro são menores que em São Paulo, o que leva a 

uma maior rotatividade de pessoas e à dificuldade de manter encontros de 

planejamento e integração, como é mais frequente na capital paulista. Entendo 

que esse aspecto é um marcador relevante para a gestão das escolas, para a 

divulgação geral do projeto e para o relacionamento com as/os professoras/es 

nos dois estados. Tatiana Rodrigues reconheceu, na entrevista que me deuem 
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2017, que enfrentava dificuldades para desenvolver atividades além das aulas 

regulares e culturais, e uma delas era a falta de tempo e de recursos humanos 

para gerenciar voluntárias/os – mas, além disso, percebi, como voluntária do 

projeto na capital fluminense, que mobilizar e engajar pessoas é também uma 

barreira. Por causa dessa dificuldade, a estrutura da coordenação no Rio conta 

com uma terceira pessoa, a Roberta de Sousa, que assumiu a gestão das 

atividades de comunicação do projeto, apoiada por voluntárias/os. Do que a 

observação de campo e as entrevistas me trouxeram, percebo que o grupo de 

voluntários em São Paulo é grande – deve ter em torno de umas 25 pessoas, 

nem todas ativas na mesma medida – e mais constante, enquanto o Rio não tem 

ainda um grupo consolidado.  

O perfil das/os alunas/os não parece, por sua vez, ter mudado 

consistentemente desde o início, mas certamente passou por uma 

diversificação. Desde o começo, a proposta de aprendizagem de uma língua por 

meio do intercâmbio cultural e da geração de emprego e renda para 

refugiadas/os despertou o interesse de pessoas engajas ou simpáticas a causas 

de imigrantes e de direitos humanos. O rápido boca a boca da primeira turma 

intensiva de 2015 mobilizou grupos com esse perfil, que, na minha percepção, 

são recorrentes até as turmas atuais. Mas, ao longo do meu campo, percebi uma 

adesão mais frequente de pessoas fora da faixa dos 24 aos 40, até mesmo de 

18 a 23 e na faixa dos 50 anos. Além disso, as justificativas para estudar no 

Abraço ganharam novos contornos, como o valor competitivo em relação a 

outros cursos, a possibilidade de “ajudar outras pessoas”, mesmo nem sempre 

compreendendo ao certo o porquê de elas precisarem ser ajudadas, o diferencial 

das aulas culturais e a diversificação do modelo de negócios para aulas em 

empresas e individuais.  

Nas aulas que assisti como parte da minha observação participativa, 

passei por classes de pessoas predominantemente acima dos 40 anos, como 

árabe e inglês avançado, e outras mais mistas ou com a maioria de jovens, como 

francês, espanhol e as turmas iniciantes da língua inglesa. Entre as pessoas do 

grupo mais velho, notei, especialmente nas turmas de árabe, o interesse em 

buscar no projeto uma conexão com a história da família, de ascendência 

imigrante. Uma informação recente que a Mari Garbeline me passou sobre o 

perfil das/os estudantes é que, segundo estima, cerca de 80% entre 
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matriculadas/os em São Paulo são mulheres. No Rio, a predominância feminina 

também se reproduz, como pude observar no campo.  

 

1.5. O futuro estimado 
 
 Nos mais de três anos desde que abriu as salas de aula, o Abraço Cultural 

tem gradualmente ampliado o número de pessoas envolvidas, especialmente 

alunas/os e professoras/es. Mais de 90 refugiadas/os foram capacitadas/os; nem 

todas/os foram incorporadas/os como professoras/es, mas ficam aptas/os a 

lecionar em outras oportunidades. E, em paralelo a isso, existe um desejo de 

expansão do projeto. Daniel Morais disse-me em entrevista em maio de 2017 

que, por ora, ele enxerga oportunidades de novas unidades não pelo Brasil, mas 

em outros países. Contou-me que, dali um ano e meio, imaginava o modelo do 

Abraço em escolas de cerca de 10 cidades pelo mundo. Possivelmente, essa 

expectativa se formou porque representantes de projetos que atendem 

refugiadas/os na França e na Espanha estavam em contato para conhecer mais 

a experiência. De fato, o modelo do Abraço foi levado para a Paris e a Barcelona 

– ainda não a outros países. No primeiro caso, por uma francesa que fizera aulas 

em São Paulo e procurou a coordenação para compreender o modelo de 

funcionamento. O projeto lá usa a identidade visual do Abraço, mas remete a 

outro nome e só oferece aulas de árabe. Em Barcelona, uma brasileira veio 

conhecer a proposta e levou à Espanha. Mas não há turmas regulares, somente 

aulas particulares, além de oficinas e jantares.   

 Naquela época, Daniel já reconhecia que o Abraço Cultural ganhou certa 

autonomia em relação à ONG Atados. Disse-me que, quando criado, não se 

sabia “muito bem no que ia dar. Então a gente estava muito preocupado com 

isso. E agora está dando muito certo, e a gente já pensou o que fazer com isso”, 

admitiu. O cofundador do projeto concordou que a escola de línguas tem 

independência “em muitos aspectos”, mas disse que gosta de ter controle em 

algumas decisões.  

 
O objetivo é, um pouco, ele ser independente, mas também se vincular 
ao Atados, aproveitar o Atados como uma rede, parceria, pra divisão 
de custos de algumas coisas também. E acho que o maior case de 
sucesso do Atados é o Abraço Cultural. Então a gente fala pras 
pessoas como surgiu e tudo mais... Mas eu vejo que tem se distanciado 
um pouco, na verdade. Com o tempo, eu acho que vai ficar cada dia 
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mais distante, porque as atividades são bem diferentes no fim das 
contas. Tem isso de mobilização, que tem um pouco a ver [com a 
missão do Atados], mas é muito diferente. É um curso de idiomas e 
uma ONG de voluntários, uma coisa não tem nada a ver com a outra. 
Mas foi um case muito bom pra inspirar a gente em outros projetos e 
fazer outras coisas (Daniel Morais). 

 

 Desde o início, a equipe de gestão do curso de línguas tentou criar 

subprojetos dentro da estrutura do Abraço para pluralizar as frentes de atuação 

e de geração de oportunidades. Uma delas foram as aulas in company, 

oferecidas já no primeiro semestre extensivo em São Paulo. Em conversa 

informal recente com a coordenadora pedagógica de São Paulo, Débora 

Oliveira, contou-me que outra iniciativa que era uma grande aposta dos 

idealizadores do Abraço, o Abracinho, curso de línguas para crianças, nunca 

saíra do papel. A justificativa dela foi que não houve adesão de mães e pais à 

proposta, o que ela considerou até melhor, porque parecia haver uma apreensão 

com a responsabilidade de cuidar de crianças. Mari Garbelini adiantou que, uma 

estratégia para 2019 na unidade da capital paulistana, é promover palestras de 

refugiadas/os em escolas de ensino fundamental para oferecer, futuramente, 

aulas para esse público no contraturno da escola. É fato que o projeto cresceu e 

ganhou visibilidade. Por ora, noto um desejo de conter a expansão para outras 

cidades, porque a coordenação do projeto nas duas cidades parece mais 

interessada em estruturar e consolidar as unidades já existentes.  
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Capítulo 2: Narrativas sobre o refúgio 
 

2.1. Antes um emigrante 
 

Quando se lançar a um outro país se torna a decisão necessária para uma 

vida com menos temor e dificuldades, o deslocamento primeiro do migrante é no 

espaço físico. Mas não só. “(...) Ele é também um espaço qualificado em muitos 

sentidos, socialmente, economicamente, politicamente, culturalmente 

(sobretudo através das duas realizações culturais que são a língua e a religião, 

grifo do autor) etc. (SAYAD, 1998; pág. 15)”. As migrações sempre despertaram 

meu interesse por colocar frente a frente referências simbólicas de contextos 

distintos, inclusive, muitas vezes, conflitantes; essa dinâmica ganha contornos 

ainda mais peculiares no tempo da globalização dos fluxos, quando a troca de 

informações e a circulação de bens, capital e pessoas estão cada vez mais 

expressas. A categoria de refugiada/o se insere ainda nesse contexto com a 

carga emocional e simbólica de um deslocamento forçado além-fronteiras.  

Em seus estudos sobre a migração, Albdelmalek Sayad argumenta que, 

para compreender a imigração, é preciso considerar não apenas questões da 

vida no novo país, mas também fatores que levaram as pessoas a se 

deslocarem, a se tornarem, antes, emigrantes. A indissociação entre esses dois 

lados do fenômeno social também motivou a forma como escolhi iniciar as 

entrevistas com as/os refugiadas/os que lecionam no Abraço Cultural. Comecei 

o roteiro abordando quais foram o contexto e as questões relevantes para a 

decisão de sair dos países de origem, a fim de apreender os marcos em que se 

tornam emigrantes e, por conseguinte, imigrantes. Os dois movimentos da 

migração estão fundamentalmente ligados a problemas de ordem nacional [ou 

ordens nacionais], e não só locais, entre os grupos diretamente envolvidos. Há 

sempre brechas na proteção do Estado, ainda que a causa da crise seja 

localizada.  

O sociólogo argelino argumenta que, hoje, a única maneira dada para que 

uma comunidade exista de modo autônomo é se fundando nacionalmente. 

Tendo esse ponto em conta, é, segundo o autor, possível ter a seguinte dupla 

definição:  
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A imigração [transnacional] é a presença na ordem nacional (na nação, 
no ‘nacional’) dos ‘não nacionais’ (estrangeiros, ‘nacionais’ de outra 
nação ou nacionalidade, de outra ordem nacional) – por simetria, a 
emigração é a ausência da ordem nacional (primeiro, sem nação; 
segundo, cedo ou tarde, sem nacionalidade) para os nacionais, o que 
implica que é a presença dos nacionais em outra ordem nacional 
(inserido em uma nação e uma nacionalidade estrangeiras) [em livre 
tradução] (Idem; págs. 101-102).  

 

 Assim, como a ordem nacional e a de imigração e emigração estão 

substancialmente interligadas, não é possível abordar uma sem falar da outra.  

 
Não se trata de um jogo fácil de dialética da identidade e da alteridade, 
em que o ‘nacional’ só existiria na presença – presença efetiva ou 
somente possível, presença provada ou somente pensada – do seu 
contrário, ou por oposição ao seu contrário, o ‘não nacional’; a 
imigração é a ocasião de realizar praticamente, no modo da 
experiência, a confrontação entre o ‘nacional’ e o ‘não nacional’ [em 
livre tradução] (Ibidem; pág. 102). 

 
 A forma como acontece a transição de uma dessas posições sociais para 

a outra – de “nacional” a “não nacional” – e a constante fluidez entre elas 

influenciam na vida cotidiana e nas formas de se representar e se identificar do 

e/imigrante. No caso das/os refugiadas/os, antes de decidirem emigrar, ainda 

que naquele momento sejam “nacionais”, há um contexto de não pertencimento 

à ordem nacional, decorrente de fragilidades na proteção jurídico-estatal que os 

vulnerabilizam. Ao longo das aproximações que fiz e do meu campo de pesquisa, 

lidei com situações nas quais os motivos que levaram à emigração eram uma 

questão sensível demais para ser exposta verbalmente. Seja porque a/o 

interlocutora/r não se sentia confortável ao retomar narrativas referentes ao 

deslocamento, seja porque em alguma medida pudesse ainda temer pela própria 

segurança e a de sua família remanescente no país de origem.  

 A primeira refugiada, mulher, que conheci durante a pesquisa é síria. 

Chegou ao Brasil em 2015, ano em que se tornou professora de inglês pelo 

Abraço Cultural, já na primeira turma de formação no Rio. Tentei diferentes 

aproximações com ela e até consegui a empatia para conversas informais. Ouvi 

fragmentos de história, mas ela sempre refugou em contar sua trajetória de forma 

“oficial”, como numa entrevista jornalística ou acadêmica. Eu ouvira por outras 

pessoas que ela dizia não ter vivido nenhuma ameaça direta em seu país, que o 

contexto estava difícil e ela se antecipara à iminência de situações mais críticas. 

Comigo – e com outras/os pesquisadoras/es e jornalistas –, ela sempre escolheu 
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silenciar31. Isso não significa que não socializasse com as pessoas ao redor. 

Ainda que reservada, a professora é bastante presente nas atividades do projeto, 

sempre está rodeada de pessoas que circulam pela escola de línguas, ganhou 

festa de aniversário surpresa das/os alunas/os durante o meu campo e parece 

ter formado uma rede diversa de relacionamento. Apenas decidiu, desde nossos 

primeiros contatos, não voltar ao que a trouxe até aqui.  

A maioria das seis pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar 

usando a metodologia de história oral é nascida entre 1986 e 1993 – Maria Ileana 

é a única com data de nascimento anterior a isso, 1964. Apesar da faixa etária 

próxima dos 30 anos da maioria, as trajetórias, as motivações, os anseios e 

projeções de vida têm contornos diversos. Notei uma narrativa recorrente nas 

entrevistas: uma empatia à ideia de viajar pelo mundo antes mesmo da 

ocorrência dos fatos mais objetivos que motivaram a emigração. Carlos Andrés 

Sanchez, José Perez, Ali Jeratli, Adel Bakkour e Maria Ileana manifestaram o 

desejo, ainda que, pelos relatos, em alguns casos, pareceu não haver planos 

reais para tal – Alphonse foi o único que não falou claramente nessa intenção. 

Juntos, os dois primeiros deixaram o estado de Carabobo, na Venezuela, em 

fevereiro de 2015, com permissão do governo local e visto para viajar a turismo 

ao Rio de Janeiro.  

Ambos nascidos em 1988, vizinhos de bairro e amigos há mais de 16 anos 

– estudaram juntos no equivalente ao ensino fundamental –, Carlos e José têm 

trajetórias profissionais bem distintas no país de origem. O primeiro se formou 

em engenharia civil e trabalhou como supervisor em empreiteiras da construção 

civil. O segundo é licenciado em letras e lecionou como professor de espanhol, 

inglês, castelhano e literatura em uma escola da cidade natal. Os dois contam 

ter se sentido coagidos por suas posturas ética e política dentro do ambiente de 

trabalho, quando se posicionaram contrários a orientações de superiores e, 

sobretudo, intermediários dos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. A 

Venezuela é a origem de um dos mais intensos fluxos migratórios com destino 

ao Brasil da última década.   

Em 2013, Maduro se elegeu presidente do país – após a morte de Hugo 

Chávez, que governara entre 1999 e aquele ano –, e aumentou a instabilidade 

                                                
31 Em respeito a essa escolha, não cito o nome da professora nesta pesquisa. 
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política e econômica, forçando milhares de nacionais a emigrar internamente e 

para outros países. A elevada dependência econômica da Venezuela do 

mercado do petróleo – que, por disputas internacionais, teve a comoddity 

desvalorizada, o que levou o país a sofrer forte impacto na arrecadação – 

somada à disputa entre aliados de Maduro e opositores fizeram a crise evoluir. 

O noticiário sobre o país e as conversas com meus dois entrevistados apontam 

para o desabastecimento de alimentos e bens essenciais de consumo, levando 

venezuelanas/os a uma crise humanitária, ao controle social e à perseguição 

política cotidiana. 

José me contou, em entrevista em setembro de 2017, na Casa de Cultura 

Habonin Dror, em Botafogo, no Rio de Janeiro, que sempre desejou viajar a lazer 

e para fazer intercâmbio, mas disse que, a partir de 2010, começou a pensar 

como uma alternativa de fuga à pressão que sentia do governo de Hugo Chávez 

para que abordasse as políticas dele de forma positiva em sala de aula. José 

disse que, antes, nunca pensara que seria uma pessoa ativa na política, mas 

começou a ser interpelado sobre sua posição dentro da escola onde lecionava e 

disse saber que, caso declarasse ser opositor ao modelo político vigente, teria 

dificuldade de ascender a cargos na instituição e poderia sofrer sanções. José 

me descreveu uma situação em que chegou a se posicionar contra narrativas da 

Coleção do Bicentenário, que o governo distribuiu para estudantes e 

professoras/es” e “tinha muita propaganda”.  

 
Então, eu falei que (...) o que está aqui é mentira. Falava para os 
estudantes e eles sabiam que era mentira. Para mim, eu só falava a 
realidade. Então, a população estudantil sabia disso, porque eu 
trabalhei com adolescentes, 13, 14, 12 anos. Os estudantes sabiam 
que tinham pressão para falar ‘as políticas (...) são a melhor do mundo’, 
(...) ‘se você não gosta disso, vai embora’. Esse era o medo que eles 
tinham. Para mim não é lógico o país donde eu recebi formação não 
ter o pensamento livre. Tem que ser tolerante sim, mas respeitar. Como 
professor, eu sou professor de letras, mas para mim é importante 
ensinar valores, através da prática. Por que essa é a verdadeira 
educação. Eu vou ensinar [só] espanhol? Não. Eu tinha que ser 
tolerante, eu tinha que ser responsável, respeitar o pensamento 
diferente ao meu, mas na base do respeito. Quando a gente viu que 
estava ficando um pouco fraco, eu sabia que a situação do país ia ficar 
pior. Agora, quase dois anos e meio depois de ter deixado o meu país, 
a situação está mais crítica. É uma questão de valores, é um problema 
social, humanitário, mas é [também] um problema político. De querer 
impor as suas ideias e de ser só isso e não pode ter outras ideias no 
país. É triste isso e eu acho que eu fiz o correto. Porque, se eu ficasse, 
eu teria que falar mais e eu decidi ir embora do meu país (José Perez). 
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Em sua fala, José descreveu que a situação política na Venezuela “é 

complicada” desde 2010, mas o impacto econômico mais intenso começou em 

2012. Em seu entendimento, a família era de classe média baixa. A mãe foi 

professora e hoje está aposentada. O pai trabalhou quase a vida toda na mesma 

empresa, uma transnacional. Ele é o caçula e único homem de 14 filhas/os; fez 

graduação em universidade pública. Os pais, que são separados, e irmãs têm 

casa própria – ele morou com algumas delas e, antes de sair do país, vivia com 

a mãe. “Talvez não tínhamos muito dinheiro, mas vivíamos comodamente.” Na 

nossa conversa, ele me narrou que todo o país está afetado pelo 

desabastecimento. Em conversas pela internet com a família, vinha notando que 

a mãe está magra e fragilizada e que mesmo as pessoas com recursos 

financeiros têm dificuldades de encontrar comida, “imagina para as pessoas 

mais pobres, que não têm possibilidade de estudar”. “Têm pessoas comendo do 

lixo, e dentro da minha família minha mãe e umas das minhas irmãs estão muito, 

muito magras. Elas falam que não têm deixado de comer, mas têm mudado um 

pouco o que elas comem [porque não encontram muitas opções].” 

José partilhou com Carlos Andrés Sanchez a jornada para deixar o país 

de origem, e os dois vivem com a irmã do segundo – Karla, que se juntou depois 

– no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Carlos também desejava, desde a 

faculdade, sair do país para conhecer outra cultura. Mas essa era apenas uma 

ideia até 2014, quando “decidi sair do meu país para estudar, para ir, para 

aprender. Era pra ir e não voltar, pelo menos pelos próximos anos”, “fugindo dos 

problemas políticos”. Ele também sentiu a coação por meio dos interventores do 

Estado que controlavam o andamento de construções nas quais trabalhou. 

Depois de formado em engenharia civil, atuou em uma empresa pública e em 

duas privadas antes de emigrar. Em todas, lembra ter sido pressionado por 

mediadores a cumprir orientações políticas e técnicas das quais discordava. 

Segundo conta, essas pessoas eram da comunidade onde as obras estavam 

sendo feitas, politicamente reconhecidas como fiscais dos interesses do governo 

de Chávez e Maduro.  

 
Aí o governo, a ideia é tentar levar a ideologia, pra escola, pra 
universidade, pra tudo. Bom, a pessoa tem que ter critério de aceitar 
ou não, mas quando o governo tem o controle econômico do país, aí 
fica difícil desligar uma coisa da outra. Aí eu vi que melhor é... (...) 
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Quando saí de parte profissional pra trabalhar, aí eu fiquei totalmente 
controlado praticamente. 

 

 Entre as coações que sofreu, o venezuelano lembra ter sido orientado a 

frequentar manifestações pró-governo, porque “se você não quiser ir, fica 

demitido”, ter sido questionado em quem votara, “eu votei várias vezes contra, 

mas eu falava que votava a favor”, ter sido obrigado a falar bem do governo no 

ambiente de trabalho, “[os mediadores diziam] ‘você tem que ir para fazer 

publicidade do governo, tem que falar que é bom’”, ter sido pressionado a 

flexibilizar regras técnicas da engenharia civil para acelerar os processos de 

construção de obras. “Por exemplo, eu vou fazer uma construção, eu preciso um 

tempo para o concreto ficar pronto: são 28 dias no mínimo. Se tem um produto 

químico acelera, são 14 dias, mas eles queriam o concreto de 28 dias e que 

ficasse pronto em 15.” 

 Por se negar a cumprir as recomendações que confrontavam regras 

técnicas da engenharia, Carlos foi duas vezes diretamente ameaçado pelo 

homem responsável por fiscalizar a obra de uma das empresas privadas nas 

quais trabalhou. “Ele levou uma faca, me mostrou a faca e me falou ‘você tem 

que fazer as coisas que o governo estão falando que tem que fazer, você tem 

que fazer e a gente não vai responder se acontecer alguma coisa com você’”. 

Na entrevista que me concedeu em março de 2017, na casa onde eu morava, 

na Glória, Rio de Janeiro, Carlos Andrés contou que, quando houve a primeira 

intimidação, ele a tornou pública na hora, disse a colegas de trabalho que 

caminhavam alguns passos à frente o que acontecera. Chegou a levar a questão 

à chefia, mas nada em defesa dele foi feito. “Ele [o chefe] falou para esquecer 

isso. Esquecer isso?! Eu achei ridículo, porque eu tinha um gerente e um 

presidente da empresa, todos ficaram sabendo do acontecido, mas o que eu sei 

é que eles estavam a favor dele [do intimidador].”    

Carlos sentiu medo. Contou-me que chegava muito cedo ao local de 

trabalho, em um lugar escondido entre prédios. Foi então que, no fim de 2014, 

ele e José decidiram sair do país. Carlos estava havia dois anos no mercado de 

trabalho, em regimes de 40 horas semanais, com férias e férias proporcionais 

como os únicos benefícios. Era o que chamou de profissional livre32, sem 

                                                
32 Acredito que se assemelhe à ideia de profissional liberal no Brasil.  
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vínculos diretos com o empregador, logo mais vulnerável a demissões, um tipo 

de contratação historicamente recorrente no país, mas que “o governo fez 

popular. É um governo que quer controlar, entendeu? Eles te dão trabalho, 

salário, mas eles podem a qualquer momento deixar de ter qualquer ligação com 

você, entendeu?” Ele morava com a mãe e duas irmãs, e descreveu a família 

como de classe média baixa. Diante desse cenário, os dois amigos saíram da 

Venezuela no início de 2015, com visto de turistas e o reconhecimento 

institucional dos diplomas do equivalente ao ensino médio e da graduação pelos 

ministérios da Educação, da Educação Superior e das Relações Exteriores 

venezuelanos, protocolo do qual se valeram nos meses anteriores à saída, 

enquanto ainda nem tinham decidido para qual país migrariam.  

Os lugares que cogitaram, além do Brasil, foram Colômbia, Argentina, 

Panamá e Estados Unidos. Carlos Andrés me disse que queriam um “país que 

seja totalmente diferente para ficar o mais afastado possível dessa situação que 

está acontecendo em nosso país [Venezuela]”. Em todos esses tinham 

amigas/os e referências de pessoas a quem poderiam contatar. Os Estados 

Unidos foram desconsiderados porque os dois não tinham o visto necessário, e 

o processo é mais burocrático. A Argentina, segundo me descreveu, não estava 

em boas condições socioeconômicos. A Colômbia, relatou, era o mais perto que 

tinham, “mas só se for a última possibilidade, porque é muito perto, tem muitos 

problemas. A Venezuela e a Colômbia têm suas diferenças, então fecha a 

fronteira, fecha a embaixada, fecha o consulado.”. O Panamá – onde tinham 

amigas/os – e o Brasil eram então as duas opções mais relevantes para José, 

ele e a irmã, que também já planejava o encontro meses depois.  

A decisão pelo Brasil veio por uma soma de fatores. Como contato, tinham 

um adolescente morador da Zona Norte do Rio de Janeiro que José havia 

conhecido dando aulas de espanhol pela internet e uma senhora boliviana que 

a irmã de Carlos, Karla, conhecera em 2013, numa viagem a turismo que fizera 

com o pai ao Rio. Comerciante na Lapa, a mulher ofereceu ajuda quando a jovem 

venezuelana disse que pensava em morar no Brasil. Ao chegar à capital 

fluminense, José e Carlos tinham em mãos o nome dela e o local onde ficava o 

comércio. “Então, pensamos no Brasil que talvez lá a gente vai conseguir uma 

oportunidade, porque fala outro idioma, porque é um país muito turístico... Como 

se fala?! Têm pessoas de toda parte do mundo”, justificou. A diversidade cultural 
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do país também foi relevante, disse-me. “Tanto pra gente incorporar quanto para 

desenvolver também, na parte econômica, na parte acadêmica. Seja como for, 

achamos que ia ser uma boa oportunidade para nós.”  

Dados do Ministério da Justiça mostram que, desde 2013, houve, no 

Brasil, aumento considerável nas solicitações de reconhecimento de refúgio de 

pessoas advindas da Venezuela. Passou de um pedido em 2012 para 43 no ano 

seguinte e 201 em 2014, alcançando 17.865 registros em 2017 (veja Gráfico 1), 

colocando-os na primeira posição do ranking. “Entre janeiro e setembro/2017, 

cerca de 48,5 mil venezuelan[as/]os solicitaram refúgio no mundo, quase o dobro 

do ano anterior. Até julho de 2017, estimava-se que havia cerca de 300 mil 

venezuelan[as/]os na Colômbia, 40 mil em Trinidad e Tobago e 30 mil no Brasil 

em situações migratórias diversas ou em situação irregular”33, reconhece o 

Ministério da Justiça nacional no sumário executivo do levantamento.  

 

Gráfico 1: Solicitações de reconhecimento da condição de refugiada/o (2017) 

 

 
Fonte: Ministério da Justiça/2018 

 

Na decisão de para onde ir, é recorrente encontrar, entre os argumentos, 

a referência de alguma pessoa ou grupo, em geral de mesma nacionalidade, um 

parâmetro da vida no novo lugar. 
 

As experiências das redes de proteção dest[as/]es refugiad[as/]os 
advêm, na maioria das vezes, das redes de relações familiares ou de 
parcerias. Afinal, como ressalta Hall (2003, p.26), é a família ampliada, 
‘como rede e local da memória, que constitui o canal crucial entre os 
dois lugares’ (o aqui e o lá). Estas redes podem ocorrer ainda na terra 

                                                
33 Ver mais em http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/04/refugio-em-
numeros_1104.pdf 
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de origem, no momento da escolha do destino ou na necessidade 
urgente de partida (VIEIRA, 2015; pág. 61). 

 

Entre as/os minhas/meus entrevistadas/os em profundidade, Adel 

Bakkour também já tinha uma conexão com o Brasil: uma meia-irmã, por parte 

de pai, que mora no estado do Rio de Janeiro e foi – junto a um tio que mora na 

Rússia – quem incentivou ele e o irmão mais novo, Haddi Bakkour, a migrarem 

antes de serem convocados para servir o Exército, já que ambos estavam em 

idade de recrutamento. Os dois chegaram ao país em 2012, aos 19 e aos 1734 

anos, para viver com a irmã no bairro da Glória. O sírio Ali Jeratli, por sua vez, 

desembarcou no país em março de 2014 sem conhecer qualquer pessoa. Ele 

veio guiado por uma paixão: futebol. Ainda em 2013, saiu de Salamiah, cidade 

na qual vivem o pai, a mãe, irmã/ãos e sobrinhas/os, e passou 50 dias na 

Turquia, onde conseguiu um visto para o Brasil. Voltou ao país natal para se 

despedir e, no início do ano seguinte, “veio começar do zero aqui”, em São 

Paulo, motivado pelo interesse e pelas oportunidades da Copa do Mundo que 

advinha. A cubana Maria Ileana e o congolês Alphonse Nyembo, que também 

entrevistei, não tiveram tanta autonomia para essa decisão. Alphonse chegou 

em São Paulo no fim de 2012 porque foi o local no qual pessoas que o ajudaram, 

de uma ONG na Tanzânia – para onde conseguiu fugir inicialmente –, tinham 

contatos. E a historiadora, antropóloga e jornalista cubana Maria Ileana recorreu 

ao Brasil porque aqui tinha uma amiga pesquisadora sensibilizada com sua 

situação de perseguição e disposta a acolhê-la em São Paulo. Ao longo das 

próximas seções, trarei mais de suas histórias.  

Nas entrevistas e conversas informais com refugiadas/os ao longo de 

quase três anos de pesquisa, observei uma grande diversidade de porquês e 

trajetórias. Em comum, temor pela própria vida, diretamente ou na iminência de 

um contexto de desproteção não somente socioeconômico, mas 

recorrentemente político, a envolver conflitos e/ou crises humanitárias – como 

elevados níveis de fome e violência, extrema vulnerabilidade social, 

perseguição. No entanto, nem todas as pessoas que chegam ao Brasil sabem 

                                                
34 Quando chegou, Haddi estava prestes a completar 18 anos. Os dois irmãos tiveram de 
aguardar a maioridade do caçula para ir à Polícia Federal solicitar o reconhecimento.  
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que são – ou podem ser reconhecidas como – refugiadas. Saem para viver 

outras possibilidades.  

Com aquelas que conversei, manifestaram-se com frequência planos [já 

realizados ou não] de trazer outros membros da família ao país – sem falar, claro, 

no frequente desejo de voltar à nação natal, quando as coisas “estiverem 

melhores”. A forma como conseguem se organizar para emigrar é relevante – 

mas não decisiva – para a vida em um novo lugar. A/os entrevistadas/os desta 

pesquisa, embora em algumas situações não tenham tido muito tempo para se 

preparar e deixar seus países de origem, conseguiram atravessar as fronteiras 

com algum tipo de justificativa, ainda que antes tenham percorrido outros países 

até chegar ao Brasil.  

 

2.2. Novos modos de vida 
 

2.2.1. A saga da legalidade 

 

Outro país, o desconhecido. Diferentes costumes, uma nova língua, uma 

outra cultura. O percurso para se tornar “legal” – o que muitas/os nem sequer 

tentam, pelos custos, por não compreender ou esbarrar nos procedimentos, por 

medo de não se enquadrarem na lei nacional e serem deportadas/os. Um 

mercado de trabalho que estigmatiza nacionais, quiçá estrangeiras/os, com 

vulnerabilidades específicas de sua condição. Onde morar, o que e onde comer 

e gastar pouco nos primeiros dias. Essas são algumas das questões enfrentadas 

pela maioria das/os imigrantes assim que chegam. No caso das/os 

refugiadas/os, agrupam-se ainda outros aspectos, como o geral 

desconhecimento do processo burocrático para solicitação de reconhecimento 

ou mesmo o temor de que a perseguição se estenda além-fronteiras ou 

àquelas/es que remanesceram. Sentir-se, de alguma forma, parte desse novo 

lugar pode levar anos e até uma vida.  

A história de Ali Jeratli, nascido em 1988, é tão cinematográfica – e “fora 

da curva” – que talvez não valha como ilustração de uma maioria. Mas, nela, é 

importante observar questões que apontam o quanto esse processo é complexo, 

até mesmo para alguém que se declara tão adaptado ao Brasil, como Ali. 

Nascido em Damasco, em 1988, viveu, ao longo da vida, entre a capital e a 
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cidade dos pais, Salamiah. Antes de emigrar, ele estudava turismo e hotelaria e 

trabalhava na rede de hotéis Four Seasons. “Mas quando a guerra começou, as 

pessoas não vão mais visitar a Síria, por isso que meu trabalhou parou muito, e 

eu comecei a pensar em sair do país”, narrou-me em agosto de 2017, na sede 

do Abraço Cultural São Paulo. Ele chegou a ser realocado pela chefia em outros 

países, como África do Sul, Líbano, Turquia, Iraque e Singapura, mas depois 

“eles não conseguiram me mandar mais”. Sem trabalho tampouco perspectiva, 

emigrou para o Brasil sem saber nada de português nem conhecer qualquer 

pessoa. “Quando escutei que Copa do Mundo ia ser aqui no Brasil, fiquei louco 

pra vir pra cá.”  

Mais novo de cinco filhos, Ali é o único homem. Conta que tem uma 

grande família, 18 tios e tias, muitos primas/os e sobrinhas/os35, com quem vivia 

proximamente e fazia festas, praticava jogos. Pela narrativa dele, uma família 

cujas práticas sociais cotidianas reúnem sempre muitas pessoas. 

Economicamente, Ali identifica a família como de classe média baixa. Ele 

descreveu que tinha uma casa só dele – comprada com o “bom salário” no hotel 

–, os pais têm outras duas, além de uma propriedade rural. A vida delas/es era 

estável até a eclosão, em 2011, da guerra civil em decorrência do conflito entre 

grupos de resistência e o governo ditatorial à frente do país desde os anos 1970 

– Hafez Al-Assad, em 1971, e seu filho Bashar Al-Assad, de 2000 até hoje. 

Incialmente, as condições de vida já ficaram mais difíceis, segundo disse na 

entrevista. “Na Síria, [antes da guerra] um dólar era cinquenta syrian pound 

[libras sírias]; agora, um dólar, 550. Mudou dez vezes e, fora isso, tudo aumentou 

e só o salário ficou no mesmo nível”, descreveu. Além disso, Ali contou que a 

coação e a violência da guerra chegaram muito perto.   
 

Quando você vai trabalhar lá, você vai demorar muito pra chegar lá, 
você não sabe se vai chegar ou não, se vai chegar bem ou não, 
entendeu? Sempre param para te perguntar “Você está fazendo o 
quê?”, “Você faz o quê?”. Tudo ficou mais caro e pensei em tirar a 
minha família da guerra. Tinham muitas bombas. Caiu cinco bombas 
perto da minha casa. Minha família, eu estava conversando com eles... 
falaram que as bombas caíram muito perto mesmo. Tipo aqui, pouco 
longe de onde você entrou. Então, é assim. Vou sair, vou trabalhar, 
pelo menos vou ganhar em dólar, ou em outra moeda, que dura mais 
na Síria, porque, se eu ganhar na mesma moeda, vai ficar muito caro 
(Ali Jeratli). 

                                                
35 Pelo contexto, parece-me que, para ele, sobrinhas/os são não somente filhas/os das irmãs, 
mas também das/os primas/os.  
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Quando chegou, Ali Jeratli tinha dois primeiros objetivos: aprender a 

compreender e falar a língua portuguesa e trabalhar. Mas, apenas com 

passaporte e visto de turista, não conseguiu nada na área dele. Trabalhou com 

“qualquer coisa que aparece na minha frente”, incluindo algumas aulas de inglês, 

e dedicou parte do seu tempo a aprender português com um método próprio.   

 
Comecei a aprender nas ruas, escrevo qualquer palavra que aparece 
na minha frente. Eu entrei no supermercado e comecei a escrever as 
palavras que aparecem na minha frente também, e fiquei conversando 
com qualquer pessoa na rua e consegui depois de dois meses, 
consegui falar bem (Ali Jeratli). 

 

Ele almejava assistir a um jogo da seleção brasileira, mas 

surpreendentemente conseguiu mais. Quando estava no Brasil havia dois 

meses, depois de se apresentar a oportunidades de trabalho na região da 

Avenida Paulista, voltava mal abrigado na linha amarela do metrô.  

 
Estava com bermuda, camisa. Todo mundo estava com frio. E eu 
estava no telefone, falando qualquer coisa em árabe. Chegou uma 
pessoa perto de mim e disse ‘Você não sente frio?’. E eu disse “Não 
sou daqui, não sou brasileiro’. E ele disse ‘De onde você é?’. Eu: ‘Da 
Síria. ‘Você fala outras línguas?’. ‘Eu falo sim. Árabe, inglês, turco, 
curdo um pouco’. E ele: ‘Está fazendo o que aqui?’. ‘Estou 
procurando um trabalho (Ali Jeratli). 

 
 O homem em questão era dono de uma agência que selecionava pessoas 

para trabalharem temporariamente na Copa do Mundo. Ali fez entrevistas em 

inglês e português e foi contratado para atuar como tradutor na Arena 

Corinthians, em Itaquera, onde aconteciam as partidas da competição mundial 

na capital paulista. “Fiquei louco mesmo. Fui lá, trabalhei 40 dias, conheci mais 

amigos, mais alunos e lá conheci futebol. [Ajudou-me a] conhecer mais e me 

encaixar mais aqui no Brasil.” Depois dessa experiência, Ali me contou que 

começou a procurar outros trabalhos e a pesquisar como legalizar sua situação 

no país. “Não conheço nenhuma outra pessoa. Mas eu falei ‘Se eu tenho a minha 

mente, minha mão, eu posso fazer alguma coisa, né? Minha mão para trabalhar 

e minha mente para pensar’. Ele conheceu uma mulher cuja mãe trabalhava na 

Cáritas e foi a partir desse contato que recebeu as orientações para procurar a 
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Polícia Federal e dar entrada na solicitação de reconhecimento de refúgio e, 

depois, tirar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)36.  

 Na entrevista que me deu, Ali disse ter conseguido o RNE em seis meses. 

Das pessoas com quem conversei em profundidade, todas já tinham dado 

entrada no pedido de reconhecimento. O também sírio Adel me contou tê-lo 

conseguido em um ano, “mas o protocolo [que permite tirar o CPF e a CTPS] foi 

antes”. O congolês Alphonse Nyembo, há quase seis anos no Brasil, também 

tem o reconhecimento. Mas José e Carlos, venezuelanos, não. E a cubana Maria 

conseguiu o status do Estado brasileiro em agosto de 2018, depois de cinco anos 

de persistência para comprovar sua condição. São frequentes, entre 

refugiadas/os e imigrantes com quem conversei ao longo desta pesquisa, 

narrativas sobre descaso e desencontro de informações de agentes estatais a 

respeito dos protocolos para pedir reconhecimento e tirar o RNE e do status do 

processo de solicitação, sobre descumprimento do agendamento de audiências, 

longas filas de espera e dificuldades para compreender orientações.  

A tramitação da solicitação de reconhecimento da condição de refugiada/o 

parece ainda ser impactada diretamente pelo tipo de relação política e 

diplomática que o Estado brasileiro mantém com o país de origem e, a partir 

disso, como se posiciona a respeito da crise que provoca a emigração. No caso 

das/os sírias/os, como entre 2011 e 2013 o número de solicitações de 

reconhecimento passara de 17 para 261, o Conare editou, em 2013, a Resolução 

Normativa Conare Nº 17, que concede visto humanitário a pessoas em fuga da 

guerra na Síria e da região de fronteira. Elas podem solicitar o documento em 

embaixadas brasileiras de países vizinhos e, ao chegar ao Brasil, pedem, a partir 

dele, o reconhecimento como refugiadas/os. A formulação de uma política 

especial acelerou o processo de emissão de documentos, tanto vistos quanto 

reconhecimentos, e levou ao aumento da presença de imigrantes dessa origem 

no Brasil (LACERDA, SILVA e NUNES, 2015).  

                                                
36 O Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) é o documento que, no Brasil, atesta a identidade 
de estrangeiras/os com residência temporária ou permanente no território da Federação. Foi 
instituído durante o Estado Novo mediante o Decreto-Lei nº. 406 de 4 de maio de 1938. Em 2015, 
Portaria do Ministério da Justiça nº 1.956 estabeleceu a gratuidade do RNE e da emissão das 
vias da cédula de identidade de estrangeira/o, quando requeridos 
por refugiadas/os e asiladas/os reconhecidas/os pelo governo brasileiro. 
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Nos dados divulgados em 2016 pelo Ministério da Justiça, sírias/os 

lideravam o ranking de reconhecidas/os pelo Estado nacional: 326 pessoas 

naquele ano. De acordo com o relatório, era a terceira nacionalidade em número 

de pedidos, atrás de haitianas/os e senegalesas/es. Nos dados relativos a 2017, 

a Síria também é a origem do maior grupo nacional reconhecido, 310 (53%), 

seguido pela República Democrática do Congo (106) e pela Palestina (50) (veja 
Gráfico 2). Entre 2007 e 2017, representa a nacionalidade de 39% (2.771) das 

pessoas oficialmente salvaguardadas pelo Brasil.  

 

Gráfico 2: Deferimentos de solicitação de refúgio por país de origem (2017) 

 

 
Fonte: Ministério da Justiça/2018 

 

Outro caso recente de concessão, por parte do Estado brasileiro, de visto 

humanitário é o das/os haitianas/os, antes mesmo das/os sírias/os, em 2012, 

com a Resolução Normativa do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) nº 97 de 

12/01/2012 – que permanece em vigor também com a nova lei de migração –, 

por meio da qual passaram a ter permissão de moradia no Brasil por cinco anos, 

renovável por mais cinco. O êxodo de pessoas dessa origem teve motivação, 

sobretudo, nas situações adversas decorrentes do terremoto devastador 

ocorrido em janeiro de 2010, que atingiu mais de 3 milhões de pessoas, um terço 

da população do país à época. Casos de imigrações massivas que envolvem 

como motivações desastres naturais37 não estão especificamente contemplados 

                                                
37 Há que se colocar que, mesmo antes do terremoto de 2010, as/os haitianas/os viviam em 
condições socioeconômicas internacionalmente reconhecidas como precárias. Em 2009, o Haiti 
ocupou a 149ª no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entre 182 
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nos protocolos internacionais e na legislação nacional referentes ao refúgio. 

Dessa forma, as/os haitianas/os não poderiam, como ocorreu depois com as/os 

sírias/os, trocar esse visto pelo refúgio – logo, o visto humanitário serve neste 

caso para que fixem residência em território nacional, como uma categoria 

especial de proteção, que não de turistas ou imigrantes econômicos.  

Entre o início da migração massiva pós-terremoto, em 2010, e a decisão 

do visto humanitário, dois anos depois, pessoas do Haiti chegaram a tentar o 

caminho do reconhecimento do refúgio, mas, sem legislação específica para a 

sua condição, tiveram suas solicitações sistematicamente recusadas pelo 

Conare, e, por isso, o debate sobre os dispositivos para conceder residência no 

Brasil saiu da comarca desse conselho e passou para a do Conselho Nacional 

de Imigração (CNIg). Mesmo depois da publicação da resolução do CNIg, a 

dificuldade em obter a documentação prévia para esse visto – que deve ser 

tirada ainda em Porto Príncipe – tem feito com que muitas/os haitianas/os 

permaneçam recorrendo ao refúgio38 para legalizarem suas situações no país.   

O balanço do Ministério da Justiça divulgado em 2016 aponta que 

haitianas/os foram a quarta nacionalidade em pedidos de reconhecimento: 646, 

atrás de Venezuela (3.375), Cuba (1.370) e Angola (1.353). Em 2017, foram 

outros 2.362 – terceiro maior grupo (veja Gráfico 1) – protocolos, de acordo com 

a estatística oficial. Mas, até 2017, o Conare só havia reconhecido dois 

haitianas/os como refugiadas/os no Brasil, em 2008 e 201639 (FERNANDES e 

FARIA, 2017). Por trás da estatística, está a condição de extrema vulnerabilidade 

humanitária na qual essas pessoas se encontram enquanto tentam se 

reacomodar no país.  

No ranking do Ministério da Justiça divulgado em 2018, referente a dados 

de 2017, além do Haiti, em terceiro, o topo da tabela de pedidos de 

reconhecimento é ocupado por outras duas nacionalidades latino-americanas 

                                                
nações. O terremoto subsequente tornou caótico um contexto histórico de disputas políticas 
internas e muita desigualdade social. 
 
38 Ler mais em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44177606 
	
39 O relatório oficial do Conare/Ministério da Justiça divulgado em 2017, referente a dados de 
2016, mostra que neste ano o 43.871 haitianas/os “tiveram sua situação migratória regularizada 
por meio de Despacho Conjunto do Conare, do CNIg e do Departamento de Migrações, tendo 
suas solicitações de refúgio sido arquivadas”. 
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(veja Gráfico 1): Venezuela, na primeira posição (17.865 solicitações), e Cuba, 

na segunda (2.373). Ao longo da minha pesquisa, observei impacto direto das 

relações do Estado brasileiro com os governos dos dois países na dinâmica de 

reconhecimento da condição de refugiada/o. A proximidade política e econômica 

do Executivo nacional com governantes cubanos e venezuelanos pareceu tornar 

a tramitação do processo mais demorada ou até mesmo sem resposta. É como 

se o temor de perseguição descrito na lei não fosse, nesses casos, fundado o 

suficiente aos olhos do governo brasileiro, já que, politicamente, a condição de 

vulnerabilidade das/os emigrantes causada pela desproteção dos seus Estados 

de origem não é declaradamente reconhecida e problematizada.  

Quando sondei a cubana Maria Ileana para conversarmos, em agosto de 

2018, ela, inicialmente, mostrou-se resistente. Depois de algumas tentativas de 

comunicação por mensagens no WhatsApp, fiz uma aproximação pessoalmente 

na sede do Abraço em São Paulo. Foi quando ela me disse que não estava bem 

para falar de sua história naquele momento porque, depois de cinco anos de 

espera e situações que me disse terem sido humilhantes, ela tinha, enfim, em 

mãos aquele papel, o qual, comentou, não sabia para o que, de fato, servir-lhe-

ia. Apesar de ocuparem a segunda posição entre os pedidos de proteção só em 

2017 (veja Gráfico 1) e a sexta de todo o passivo de casos em julgamento – 

com 6% de representatividade do total [em torno de 2.030 homologações] – 

cubanas/os não estão sequer listadas/os entre as 10 nacionalidades com mais 

solicitações aprovadas entre 2007 e 2017 (veja Gráfico 3).  
 

Gráfico 3: Refugiadas/os reconhecidas/os por nacionalidade (2007-2017) 

 

 
Fonte: Ministério da Justiça 
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Historiadora, antropóloga e jornalista, Maria Ileana me contou, em 

entrevista em setembro de 2018, na casa onde vive, que saiu de Havana, Cuba, 

por temor das ameaças que vinha sofrendo diretamente do que ela chama de 

polícia política cubana40. A emigração foi um pedido da própria família para que 

ela sobrevivesse, já que sofria sanções, desde que saíra do país em 2003, e 

ameaças, quando saiu uma segunda, em 2012 – ela está no Brasil desde 2013. 

A primeira viagem da intelectual cubana foi a convite do Centro de Estudos Afro-

Orientais da Universidade Federal da Bahia, quando se valeu da primeira estadia 

no Brasil para terminar o mestrado que iniciara em Cuba. Ela conta que, quando 

retornou – porque “eu nunca quis ficar no exterior” –, começou a sofrer limitações 

em atividades que faziam parte de sua rotina de trabalho, como a participação 

em palestras, museus e centros culturais. “A polícia política falou que tinha 

voltado ao meu país porque era uma agente enviada do Movimento Negro 

Unificado41.” O governo cubano não a deixou mais sair do país até 2012, quando, 

a convite da Neo Club Ediciones, foi para os Estados Unidos terminar de 

escrever um livro que não conseguia em Cuba. No ínterim entre as duas 

primeiras saídas, sofreu restrições diversas, inclusive para defender a 

dissertação que terminara de escrever no Brasil. Só conseguiu fazê-lo quase três 

anos depois de voltar da Bahia, no fim de 2005.  

Para conseguir deixar Cuba em 2012, Maria disse que teve “de brigar 

muito”. Ela me contou que foi quando falou publicamente, pela primeira vez, das 

sanções que vinha sofrendo para exercer suas atividades profissionais em uma 

carta que enviou ao vice-ministro de Cultura cubano, Fernando Rojas, que fora 

seu contemporâneo durante os estudos42.   

 
E, pela primeira vez também, eu deixava manifesto, claramente, que: 
‘Vocês não reconhecem o meu direito. Eu não estou pedindo nada 
além do que é o meu direito, como nacional e como profissional. Eu 
vou fazer sim, esta vez, um show mediático internacional’ (Maria 
Ileana).  

                                                
40 O nome oficial da polícia cubana é Polícia Nacional Revolucionária (PNR). 
 
41 “O Movimento Negro Unificado (MNU) é uma organização pioneira na luta do Povo Negro no 
Brasil. Fundada no dia 18 de junho de 1978, e lançada publicamente no dia 7 de julho, deste 
mesmo ano, em evento nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo em pleno regime 
militar. O ato representou um marco referencial histórico na luta contra a discriminação racial no 
país.” Ver mais no link: http://mnu.org.br/quem-somos/. 
	
42 Maria Ileana não precisou em qual fase da vida. 
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As autoridades cubanas acabaram permitindo a saída, mas, ao retornar 

desse período, a coação sobre Maria se intensificou. Ela conta que a questão do 

governo contra ela é o tema das pesquisas que desenvolvia ao lado do ex-

marido, que é historiador e jornalista, sobre diálogo intercultural e inter-religioso 

no país. Ela se dedicara às possibilidades de encontros e desencontros entre a 

Igreja Católica e a chamada Santeria cubana43. “Nesse momento, durante anos, 

só o meu ex-marido e eu tínhamos esse tipo de pesquisa em Cuba. De fato, os 

pesquisadores oficiais achavam que nós estávamos loucos ou nós éramos 

provocadores”, descreveu-me. A dissertação de Maria e suas pesquisas 

posteriores no país eram 

 
um assunto de antropologia política, e em Cuba se considera isso 
subversão. Então, aliás, porque o partido estava já, ainda que não 
publicamente, tentando uma proximidade com a Igreja Católica. E eu 
ia ser critica de minha própria igreja, né?! E, aliás, o governo não 
reconhece a existência do racismo, [e] não tem como você entrar nessa 
pesquisa e sair dela pensando que não tem racismo muito envolvido 
nisso” (Maria Ileana). 

 

 Ela conta em um minidocumentário44 da série Vidas Refugiadas que os 

eixos temáticos de pesquisa a levaram a uma posição cada vez mais crítica ao 

regime e que “possivelmente foi isso que chamou a atenção da segurança 

política em meus país”. Dessa forma, ao retornar dos Estados Unidos, a 

pesquisadora começou a ser diretamente ameaçada. Ela teve o computador 

retirado de dentro de casa. “A polícia política tinha se aproximado de mim para 

me dizer que não ia me matar, mas me deixaria em cadeira de rodas. A partir 

desse momento, pela primeira vez, sim, eu senti medo”, narrou no vídeo. 

Naquela época, ela descobriu que uma lei então recém-aprovada em Cuba 

poderia ser a brecha para conseguir argumentar com governo a sua saída: pelo 

texto, cubanas/os poderiam entrar e sair do país, só precisariam de um visto.  
 

Em verdade, isso não é para todos os cubanos. O governo pode ter os 
mecanismos para fazer você não entrar ou não sair. Assim que eles 
tentaram fazer isto comigo. Eu tive que lutar muito para conseguir sair. 
Eu saí. E aí estava claro que eu não ia mais voltar.  Só que, em 

                                                
43 A Santeria é uma religião de tradição iorubá, da região da África Ocidental, trazida às Américas 
por grupos durante o período escravocrata. Em Cuba, sincretizou-se com outras religiosidades, 
de matrizes cristã – especialmente a católica – e indígenas.  
 
44 Ver em http://vidasrefugiadas.com.br/maria/ 
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verdade, estava claro que eu não ia voltar pelos próximos seis meses, 
porque, quando eu finalmente tive o visto da embaixada brasileira, foi 
um visto por um mês, mas que poderia se prorrogar até seis meses 
(Maria Ileana).  

 

 Maria conta que, ao pisar em solo brasileiro, procurou imediatamente a 

Polícia Federal para se informar sobre como revalidar a permissão para ficar um 

semestre. O que fora prometido como um processo simples na primeira conversa 

se tornou uma via crucis. Disseram a ela que, quando chegasse a época da 

renovação, bastava apresentar os documentos solicitados, “ninguém pode se 

recusar”.  “Eu lembro que o funcionário falou pra mim ‘A única coisa que pode 

acontecer é que, dependendo do funcionário que esteja, você vai receber a 

prórroga pelos cinco meses ou vai fazer você voltar cada mês’.” Ao retornar à 

Polícia Federal com a documentação necessária poucos dias depois, Maria me 

descreveu, o funcionário que a atendeu disse que aguardasse, pois o protocolo 

de validação seria um procedimento de cinco a 10 minutos.  
 

Só que ele demorou mais de uma hora, e, quando ele voltou, sem olhar 
para meus olhos, ele falou que eu teria um mês de prórroga, depois de 
eles muito pesarem, que eu não poderia passar pela Polícia Federal 
porque ninguém ia autorizar pra mim nenhum dia a mais neste país.  E 
falou directo ‘Você tem que voltar a Cuba’ (Maria Ileana). 

 

 Desamparada pelo Estado brasileiro, Maria recorreu à Missão Paz45, da 

qual, junto à Cáritas, já havia ouvido falar desde Cuba, mas que à época ainda 

não tinha uma política de acolher pessoas, ela me disse. Lá não encontrou apoio. 

Segundo me contou, uma funcionária da instituição não foi “nada acolhedora”, 

teria dito que ela não era refugiada, que aquela era uma desculpa para ficar no 

Brasil e sugerido a Maria:  

 
’Você tem estas opções: ou você vai engravidar, ou você vai se casar, 
ou vai pegar um contrato de trabalho’. E eu lembro de ter respondido 
pra ela ‘Eu não vou engravidar, você não está entendendo. Eu não sou 
menina, tá? Eu sou uma mulher e sou perseguida política em meu 
país’. ‘Não, não, isso falam todos. Estão mentindo...’ E eu lembro de 
ter falando pra ela ‘Olha, só uma coisa a dizer: por gentileza, não fala 
isso para a quantidade de meninas que vão entrar agora e que estão 
aí no quintal. São mulheres muito novas. Você fala isso e essas 
meninas vão sair em desespero para a rua, procurar engravidar com 
qualquer um (Maria Ileana). 

                                                
45 Como a Cáritas, a Missão Paz é uma organização vinculada à Igreja Católica, mais 
precisamente aos missionários scalabrinianos, que atua na assistência a imigrantes e 
refugiadas/os. Está em atividade desde 1930, segundo o site da instituição 
(http://www.missaonspaz.org/menu/quem-somos).  
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 Maria saiu da Missão Paz e foi, então, em busca de apoio na Cáritas. Foi 

assim que conseguiu dar entrada na solicitação do reconhecimento do seu status 

de refugiada no Brasil, com o apoio de um advogado da instituição. “Eu passei 

por cinco entrevistas. Era uma tortura.  A coisa mais inacreditável era que você 

ficava sem certeza de que coisa que aconteceria com sua vida. Você ficava sem 

noção dos tempos.” A espera de Maria durou cinco anos desde então. “Eles [as 

pessoas do atendimento] mesmos falavam pra você que a entrevista nunca seria 

antes de um ano, que tinham pessoas que tinham oito anos aqui sem ser 

entrevistados.”   

No caso das/os venezuelanas/os, a escolha política do Brasil de não 

problematizar, por um longo tempo46, a situação no país vizinho e nem mesmo 

a entrada massiva pela fronteira comum em Roraima também deixou – e deixa 

– milhares de pessoas no limbo jurídico, como meus dois entrevistados, Carlos 

Andrés e José, que até hoje não têm a decisão final de seus pedidos. Apesar da 

indiferença do Estado brasileiro, o volume de pessoas que atravessaram as 

fronteiras e se instalaram em condições precárias nos arredores de Rio Branco 

chamou a atenção da imprensa e da opinião pública. Mas o que se percebe, ao 

conversar com solicitantes de reconhecimento e pessoas que trabalham com 

esse grupo e ao olhar para os últimos dados oficiais divulgados, referentes a 

2017, é que o governo brasileiro não trata a situação das/os venezuelanas/os 

como uma crise prioritária. Enquanto, no ano passado, a origem de uma/m em 

cada três solicitantes de reconhecimento em tramitação no Brasil era da 

Venezuela (Gráfico 1), a nacionalidade não aparecia sequer entre o grupo das 

10 com maior número de julgamentos deferidos no período (Gráfico 2). Em uma 

ponta da lista está a Síria (310) e na outra, a Guiné (5). O relatório do Ministério 

da Justiça indica que, até 2017, apenas 18 venezuelanas/os tinham sido 

reconhecidas/os como refugiadas/os, quatro em 2015 e 14 em 2016.  

Em fevereiro do ano passado – antes da Lei de Migracão –, o governo 

brasileiro, pressionado a agir, editou a Resolução nº 125/2017, que estendia o 

Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul a 

nativas/os da Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, mas voltou 

                                                
46 O fluxo de pessoas começou em 2010, intensificou-se entre 2015 e 2016 e o governo brasileiro 
só editou alguma medida protetiva em 2017. 
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atrás e revogou a medida no dia seguinte, sob o argumento de que o texto não 

estava totalmente pronto. Em março de 2018, editou a Portaria Interministerial 

nº 9/2017, por meio da qual, o “pedido pela permanência pode ser feito três 

meses antes do vencimento da residência temporária. A portaria também 

flexibiliza a exigência de documentos para indígenas [venezuelanas/os] que, por 

conta da situação de vulnerabilidade, poderão apresentar o documento de 

identidade do país de origem, acompanhado por uma autodeclaração de 

filiação”, diz a Organização Não Governamental pelos direitos humanos 

Conectas47 em seu website.   

A Lei de Migração, sancionada no fim de maio de 2017, regulamenta a 

residência de imigrantes de países fronteiriços no Brasil, “mediante 

requerimento”, no qual “dá autorização para a realização de atos da vida civil”. 

Sem uma resposta aos pedidos de reconhecimento da condição de refugiada/o, 

as/os venezuelanas/os poderiam ter nesse aparato legal respaldo para 

regularizar sua situação em território nacional. A emissão da documentação por 

esse caminho é, contudo, paga, o que faz com que a solicitação de refúgio seja 

ainda a via mais recorrente de tentativa de legalização. 
 

Observa-se que mesmo aquel[as/]es que hoje têm oportunidade de 
acessar uma autorização temporária de permanência no país, como 
[as/]os venezuelan[as/]os, preferem o caminho da solicitação do 
refúgio. Nesse caso a razão é simples: para a obtenção da 
permanência temporária há um custo, que pode ser elevado 
dependendo da situação de vulnerabilidade d[as/]os imigrantes, 
enquanto na solicitação de refúgio não há cobrança de taxas 
(FERNANDES e FARIA, 2017; pág. 152) 

 

Os casos destacados são exemplos de fluxos migratórios ascendentes no 

país na última década e a forma como o governo brasileiro vem lidando com a 

aplicação do Estatuto do Refugiado – a leitura brasileira da legislação 

internacional da ONU – em cada um deles, a partir de como se relacionada 

diplomaticamente com os governos dessas nações e com as crises humanitárias 

em questão. A maioria delas coincide com as origens das/os minhas/eus 

entrevistadas/os em profundidade. Excetua-se o Haiti, país do qual não tenho 

                                                
47 Ver em http://www.conectas.org/noticias/portaria-interministerial-possibilita-residencia-
permanente-venezuelanos. Uso essa fonte de dados porque as informações oficiais (do 
Ministério da Justiça, do Conare e do CNIg) em relação à proteção especial de venezuelanas/os 
são raras na internet.  
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entrevistada/o, que inclui nesta leitura como caminho de análise comparativa 

com o caso dos imigrantes venezuelanas/os, especialmente por ter, por um lado, 

semelhança pelo grande número de pessoas e pelo meio entrada, em grande 

parte via terrestre, e, por outro, pela diferença na abordagem dos dois casos.  

O meu sexto entrevistado nesta pesquisa é da República Democrática do 

Congo. Nascido em 1986, na província de Nord-Kivu, Alphonse Nyembo, como 

citado anteriormente, está no país há seis anos e já tem o reconhecimento de 

sua condição de refugiado. Na entrevista que me deu na praça de alimentação 

do Shopping Villa-Lobos, em São Paulo, onde trabalha, ele narrou: 

 
Deixar o meu país teve muitas coisas envolvidas. Primeiramente, meu 
país está passando uma fase extremamente complicada. Uma fase em 
que está tendo uma instabilidade política. Uma guerra que já matou 
mais de 20 mil pessoas. Essa é uma guerra que começou desde que 
eu cheguei aqui no Brasil. Antes disso, teve uma guerra que matou 
mais de 6 milhões de pessoas. Então, com essa instabilidade política, 
gera muita confusão, muitas pessoas acabam saindo do país. 
Especificamente, na região onde eu nasci, na região onde eu cresci, 
está tendo uma guerra civil lá. É hoje uma situação desastrosa. Por 
isso, eu vim aqui no Brasil, saindo fora dessa confusão, pra tentar 
salvar a minha vida, pra começar uma nova vida aqui. Esse é o motivo 
principal (Alphonse Nyembo). 

  

 Localizada na África Central, a República Democrática do Congo tem um 

histórico de décadas de conflitos sociais, guerras civis e deslocamento forçado 

de sua população internamente e para outras nações. O país se tornou 

independente da Bélgica em 1960, mas nunca experimentou um período de 

estabilidade política. A disputa pela liderança do país perdurou pelos cinco anos 

subsequentes, quando independentistas e grupos apoiados pela Bélgica e pelos 

Estados Unidos – vale lembrar, no contexto da Guerra Fria – se alternaram no 

poder. A situação ganha novos contornos a partir de 1965, quando Mobutu 

Derisè dá um golpe e instala um regime ditatorial que perdurou 32 anos, quando 

nomeia o país República do Zaire. Nesse período se acentuaram disputas entre 

diferentes grupos étnicos – uma das mais conhecidas e violentas é a que envolve 

imigrantes ruandeses de origens tutsis e hutus –, além de conflitos decorrentes 

da exploração mineral para suprir o mercado de pedras preciosas como ouro, 

cobre, urânio, prata, petróleo e diamantes, diretamente relacionados a Derisè, 

que concentrava riquezas com o negócio.  
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 Após anos de guerra civil, ele foi deposto, em 1997, pelo líder congolês 

Laurant-Dèsirè Kabila, que renomeou o país República Democrática do Congo 

(RDC) e instaurou, por sua vez, nova ditadura.  

 
Com a tomada do poder pelos rebeldes, o conflito se encerra. Contudo, 
o ambiente instável no país, reflexo das diferenças étnicas e a 
constante ingerência de Ruanda e outros vizinhos no território ainda se 
mostravam um problema difícil de solucionar. Durante os anos 
seguintes, essas questões levariam ao desenvolvimento de um conflito 
de proporções ainda maiores (VALENZOLA, 2013 apud HAYDU, 2017; 
pág. 43). 

 

 A situação dos conflitos já existentes se agravou nos cinco anos seguintes 

na RDC. Em 2001, Kabila foi assassinado, sendo o governo assumido por seu 

filho, Joseph Kabila, ainda hoje presidente – após negociações por processos 

democráticos, Kabila foi eleito em 2006 e reeleito em 2011, sempre com suas 

vitórias contestadas por opositores. Os conflitos e suas consequências políticas, 

sociais e econômicas levaram entre 4 milhões e 6 milhões de pessoas à morte 

por motivos que vão da violência generalizada à fome e à falta de tratamento de 

saúde e outros 2 milhões ou 3 milhões a se deslocarem internamente e para 

outros países (VIEIRA, 2015). Ao me contar sua trajetória, Alphonse Nyembo 

não entrou em detalhes como era conviver com esses conflitos. “Sempre tem 

ameaça. Sempre tem ameaça, da minha parte, sim. Senti que teve uma ameaça 

e devido a essa ameaça decidi sair e vir morar aqui no Brasil”, resumiu.  

 
Eu nasci numa família pobre [com ele e mais sete irmãos]. No meu 
país, sempre tem uma desigualdade muito forte. Se você não é rico, 
você é pobre. Minha família era bem pobre, mas eu sempre tive a 
esperança de estudar bastante para ajudar a minha família, eu 
também. Não é uma família que tem muito dinheiro... que é uma família 
conhecida não. É uma família simples (Alphonse Nyembo). 

  

Ainda assim, ele ingressou na universidade de jornalismo e conseguiu 

concluir o primeiro ciclo, de três anos, já suficiente para trabalhar na área. Por 

causa da partida, faltaram cursar os dois anos finais para se especializar. 

“Depois de um tempo, não tinha como continuar olhando [pro curso de jornalismo 

e para a carreira] [por]que teve muita prisão do governo, né? Então eu tinha que 

deixar o meu emprego, os meus estudos e vim aqui.” A vinda para o Brasil foi a 

partir de um visto conseguido com o apoio de uma Organização Não 

Governamental da Tanzânia. Na nossa conversa, Alphonse preferiu não detalhar 
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como esse processo aconteceu. Como ele, centenas de congolesas/es 

chegaram ao Brasil, especialmente desde a década de 2000. “No caso d[as/]os 

congolês[as/]es, suas escolhas migratórias para o Brasil revelam-se intimamente 

ligadas à migração angolana, que ocorreu em período anterior” (VIEIRA, 2015; 

pág. 59). Isso porque o Brasil recebera, especialmente a partir da década de 

1990, refugiadas/os da guerra civil entre movimentos de libertação no país, que 

deixou milhares de angolanas/os mortos.  

Com a chegada e o estabelecimento desse grupo, sobretudo no estado 

do Rio de Janeiro, “o Brasil foi se configurando como uma ‘rota de possíveis 

abrigos para refugiad[as/]os” (Idem; pág. 59). Como muitas/os imigrantes de 

Angola também encontraram refúgio na República Democrática do Congo, país 

com o qual fazem fronteira, o Brasil acabou se tornando uma rota conhecida para 

as/os congolês/as/es. Os dois últimos levantamentos do Ministério da Justiça, 

referentes a dados de 2016 e de 2017, apontam que esse grupo nacional era, 

respectivamente, o sexto (382 registros) e o décimo (364) em solicitação de 

pedidos de reconhecimento no país, mas, em ambos os dados, o segundo – 189 

(2016) e 106 (2017) – em número de reconhecimentos, sempre na sequência 

das/os sírias/os. Pode-se inferir disso que congolesas/es já têm uma dinâmica 

de reconhecimento perante o Estado brasileiro mais estabelecida que as 

pessoas de nacionalidade latino-americana citadas, o que “explica” o status legal 

do meu entrevistado Alphonse Nyembo bem antes de Maria Ileana, por exemplo.  

O que se pode notar a partir dessas narrativas é que o cumprimento, pelo 

Estado brasileiro, da legislação internacional de proteção a refugiadas/os, da 

qual é signatário, varia a depender do reconhecimento do governo da crise social 

e humanitária motivadora da emigração do país de origem, tanto na instância 

diplomática quanto no que diz respeito ao processo burocrático de homologação 

do status. No caso das/os minhas/meus entrevistadas/os, pode-se notar, por um 

lado, que Ali Jeratli, Adel Bakkour e Alphonse Nyembo têm o protocolo e o RNE 

em mãos porque se valeram, respectivamente, do visto humanitário para 

sírias/os e da dinâmica já estabelecida de reconhecimento, por parte do Conare, 

das/os congolesas/es. Por outro lado, José Perez, Carlos Andrés Sanchez e 

Maria Ileana enfrentam – ou enfrentou, no caso da cubana, até recentemente – 

a indefinição da posição estatal ante o enquadramento de suas condições na 
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aplicação do Estatuto do Refugiado brasileiro, à espera do reconhecimento que 

não sabem quando, e se, vem.  

 

2.2.2. A integração ideal  

 

 Reacomodar-se em um novo lugar é um processo atrelado a muitas 

nuances. Além do trâmite de regularização do status legal – e, no caso das/os 

refugiadas/os, de garantia da proteção internacional –, incontáveis outros 

aspectos da vida o tangenciam, desde o acesso a recursos materiais mais 

urgentes à estabilização da vida, como emprego e geração de renda, o 

entendimento da língua local e a real possibilidade de comunicação, a 

construção de relações e vínculos sociais. Em busca de delimitar questões à 

serem considerados na elaboração de políticas públicas sensíveis à facilitação 

daquilo que os estudos migratórios chamam de “integração”, os pesquisadores 

do Reino Unido Alastair Ager e Alisson Strang criaram, a partir de um quadro 

conceitual, da observação de campo e de entrevistas com refugiadas/os, um 

diagrama (veja abaixo) no qual relacionam preceitos apontados como 

essenciais nesse processo.  

No gráfico, eles listam como primeiro pilar basilar a garantia de acesso a 

direitos que os autores chamam de Marcadores e Meios [em livre tradução], 

primordiais para uma integração “bem-sucedida”. Esses direitos são emprego, 

habitação, educação e saúde (AGER E STRANG, 2008). A partir então do 

acesso a eles, os autores sugerem pensar em duas categorias de processos que 

intermediam a sociabilidade dessas pessoas nesse novo lugar, e por meio das 

quais se constrói a dinâmica de acesso delas à cidadania. São elas o que os 

autores chamam de conexão social, que envolve diferentes formas de vínculos 

sociais, e facilitadores, essenciais à estabilização da vida.   
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Figura 1: Diagrama de Ager e Strang (2008) 

 

                     Fonte: Ager e Strang, 2008. 
 

Refugiadas/os entrevistadas/os pelos pesquisadores apontaram as 

conexões sociais como fatores muito relevantes para se sentirem 

“integradas/os”. De acordo com Ager e Strang, a formação delas envolve o 

estabelecimento de redes de convívio. Os autores dividem as conexões sociais 

em três tipos: 1) por laços: vínculos com os quais se pode compartilhar práticas 

culturais e manter padrões familiares, e que oferecem atividades sociais e 

culturais; 2) por pontes: integração entre refugiadas/os e as comunidades de 

acolhimento, com acesso à participação na sociedade – inclusive para decidir 

questões relacionadas ao próprio futuro; e 3) por links sociais: conexão entre 

indivíduos e estruturas do Estado e a, consequente, facilitação de acesso aos 

serviços públicos (Idem).  

 Os processos facilitadores, por sua vez, têm como função servir de 

“removedores de barreiras” nos campos do conhecimento cultural e linguístico e 

da segurança e da estabilidade. A proposta é que as ações desenvolvidas a 

partir de políticas de integração levem em consideração, dizem os autores, 

formas de facilitar o acesso de refugiadas/os a esses domínios. As garantias 

necessárias apontadas por Ager e Strang são uma tipificação ideal de como 

pensar ações que apoiem as pessoas forçadas a se deslocar para outros países 

e que agora se encontram no estranhamento da vida em uma nova cultura, de 

forma que garantam uma vida cidadã. Os autores pontuam, contudo, que a 
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cidadania e os direitos provavelmente são dois dos aspectos que criam mais 

desacordo nos debates acerca da integração. “Isso reflete, em parte, os 

entendimentos amplamente diferentes da cidadania, mas, mais 

fundamentalmente, da nacionalidade entre as sociedades” (AGER E STRANG, 

2008; s/p). O que Ager e Strang querem dizer é que a forma como uma nação 

define e trata a integração de solicitantes de refúgio é diretamente influenciada 

pelo senso de identidade dela. “Esse sentimento de identidade como nação 

incorpora certos valores; e estes são valores que definem significativamente a 

forma como um conceito como a integração é abordado” (Idem; pág. s/p).  

 Culturas de percepção “assimilacionista” nas sociedades ocidentais – 

como a Alemanha, exemplificam os autores – têm uma expectativa de que as/os 

refugiadas/os se adaptem aos seus costumes de tal modo que se tornem 

indistinguíveis, o que significa suprimir traços do seu modo de vida anterior por 

essa vida no novo lugar. Os modelos de recepção de imigrantes ditos 

“multiculturalistas” ou “pluralistas”, por sua vez, têm o seu ponto central na 

crença de que “diferentes grupos étnicos, culturais, linguísticos ou religiosos 

possam ter acesso igual aos recursos de poder, econômicos ou políticos 

(BAUMANN, 1999 apud CAVALCANTI E SIMÕES, 2013; pág. 157). Ager e 

Strang argumentam que, apesar de abordagens assimilacionistas ainda 

moldarem políticas migratórias em alguns países, essa política tem se tornado 

menos aceita nas democracias liberais, “pois o direito de manter a identidade e 

as práticas culturais e religiosas tem sido cada vez mais estabelecido e a noção 

da sociedade pluralista tornou-se transcendente” (AGER E STRANG, 2008; s/p). 

No caso do Brasil, pelos relatos que coletei, parece haver, no discurso, uma 

aproximação com os preceitos multiculturalistas, mas, na prática, a falta de 

regulamentação das leis leva a uma exclusão política e étnico-cultural, além de 

econômica, semelhante à de modelos assimilacionistas. Isso porque, 

 
para desenvolver uma política efetiva de integração, os governos 
precisam articular claramente políticas sobre nacionalidade e 
cidadania e, assim, os direitos concedidos a refugiad[as/]os. Tais 
considerações são fundamentais para o quadro normativo que 
determina a política de refugiad[as/]os e a compreensão dos resultados 
'bem-sucedidos’ (Idem; s/p). 

 

Desta forma, esta pesquisa usa os pontos considerados no diagrama de 

Ager e Strang como referências para abordar aspectos da trajetória das/os 
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minhas/meus entrevistadas/os e como se sentem enquanto solicitantes de 

reconhecimento ou refugiadas/os no Brasil. Das considerações essenciais para 

a adaptação da vida listadas no diagrama dos dois autores, a moradia e a 

entrada no mercado de trabalho – ou algum tipo de geração de renda – são os 

que se apresentam mais urgentes.  

Em relação à moradia, há que se considerar alguns aspectos que observei 

em campo. Há aquelas pessoas que chegam ao país com uma estratégia de 

onde ficar temporariamente até encontrar alguma direção mais estável – caso 

recorrente entre as pessoas com quem conversei em profundidade, todas/os 

com entrada no país via aérea – e aquelas que passam pelas fronteiras nacionais 

sem um lugar certo para onde ir e improvisam em espaços públicos, como praças 

e acampamentos, casos mais comuns entre grupos migratórios com entrada via 

terrestre, como haitianas/os e venezuelanas/os no Norte do país. Mais raras são 

as situações em que a/o refugiada/o chega com destino certo e seguro. Nas duas 

circunstâncias mais frequentes, há relatos de precariedade das condições de 

vida, como alimentação e higiene, e vulnerabilidades, como a violência física e 

sexual48. "O efeito que a habitação tem sobre o bem-estar físico e emocional 

geral dos refugiados, bem como sobre a sua capacidade de se sentir ‘em casa’, 

está bem estabelecido” (Ibidem; s/p). A vizinhança e a segurança foram dois 

aspectos relevantes dessa moradia bastante citados pelos entrevistados dos 

dois pesquisadores. Um lugar onde residir em definitivo depende da 

estabilização da vida, que passa, antes de mais nada, pela renda. 

O trabalho e a geração de renda devem ser preocupações centrais de 

qualquer política que a esse público seja direcionada, porque estão diretamente 

relacionados à autossuficiência delas/es nesse novo lugar. Encontrar ocupação 

é um desafio que esbarra na estigmatização da condição de estrangeira/o em 

situação de vulnerabilidade, entre as/os quais se incluem as pessoas em 

situação de refúgio. As principais dificuldades práticas para a inserção produtiva 

                                                
48 Minha pesquisa de campo se atém à trajetória das/os minhas/meus entrevistadas/os e, por 
isso, não aborda em profundidade a situação calamitosa na qual vivem grupos migratórios que 
ocupam espaços públicos e abrigos, muitas vezes improvisados, casos mais recorrentes nas 
cidades fronteiriças da região Norte – mas também registrados em outras regiões – do Brasil, 
como em Pacaraima (RR), que faz fronteira com a Venezuela e por onde chegam nativas/os 
desse país – e Rio Branco, onde muitos procuram abrigo –, e de Basileia, Epitaciolândia e Assis 
Brasil (AC), além de um novo fluxo por Corumbá (MS), por onde entraram/am haitianas/os. Como 
referências às condições de vida dessas pessoas, há pesquisas acadêmicas e reportagens 
disponíveis na internet.  
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são a dependência de algum grau de formalização da situação delas/es no país, 

o que pode demorar anos, e a burocracia e o alto custo, no Brasil, do 

reconhecimento das suas habilidades técnicas desenvolvidas no país de origem. 

Incluem-se ainda as barreiras simbólicas, como a fluência da língua local, a 

tendenciosamente desvantajosa “concorrência” com nativas/os e o 

desconhecimento, que muitas vezes leva ao preconceito, de empregadoras/es 

do que significa a sua condição de refugiada/o. Por causa disso, embora que 

ainda possam tirar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) antes 

mesmo de serem reconhecidas/os como refugiadas/os, as/os deslocadas/os 

acabam condicionadas/os a subempregos.  

 
As/os refugiad[as/]os são muitas vezes altamente educados em 
comparação com outros grupos de imigrantes. No entanto, uma 
barreira importante para garantir emprego é uma dificuldade em 
relação ao não reconhecimento de qualificações e experiência de 
trabalho anterior. Muit[as/]os refugiad[as/]os não conseguem 
comprovar qualificações anteriores e, mesmo quando o conseguem 
fazer, [as/]os empregador[as]es podem não reconhecê-los. Por 
conseguinte, o subemprego (definido como a realização de um 
emprego que não exige o nível de competências ou qualificações 
possuídas pel[a/]o titular do trabalho) é um fator comum na experiência 
d[as/]os refugiad[as/]os no mercado de trabalho (AGER E STRANG, 
2008; s/p)  

 

 Ao contar a própria experiência, Alphonse Nyembo descreve como uma 

pessoa em condição de refúgio se encontra vulnerável. “Quando você chega 

aqui [silêncio]... é muito difícil você conseguir pedir refúgio e já conseguir explicar 

a sua situação pra Polícia Federal na airport. Senão, eles te mandam embora na 

hora.” Ele narrou que foi em busca de se estabilizar e aprender português antes 

de solicitar ao Estado brasileiro proteção. Embora a solicitação possa ser feita já 

na chegada, entre as narrativas que escutei ao longo desta pesquisa, a maior 

parte das pessoas prefere chegar com algum tipo de visto – turista ou 

humanitário – e se acomodar por conta própria, para só depois procurar a Polícia 

Federal, o Conare ou, como acontece em geral, a Cáritas e outras entidades de 

apoio da sociedade civil. Se por um lado, esse é o trâmite com o qual elas se 

sentem mais seguras, por outro, a ausência do protocolo de solicitação as 

impede de tirar o CPF e a CTPS. 

 
Tem aqui uma outra coisa. Como eu vou explicar? Eu não falava 
português. Primeiramente, você tem que vir, se estabilizar e depois tem 
a Cáritas, que, trabalhando junto com o Acnur, que conseguiram me 
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ajudar, pelo menos nesse processo. Porque foi um processo muito 
difícil. Porque, quando uma pessoa começa esse processo de refugio 
aqui... Todos os dias está melhorando um pouco. Mas, na época 
quando eu cheguei, era um protocolo de três meses. Nesse protocolo 
é considerado que você pediu asilo, então isso era uma segurança na 
época. Mas muitas instituições e empresas não reconheciam [os 
documentos que se tira a partir desse protocolo] (Alphonse Nyembo).  

 

 Assim como Ali Jeratli, Alphonse também aprendeu português sem 

frequentar aulas formais: desenvolveu uma metodologia própria, que me contou 

também usar para ensinar inglês e francês para as/os alunas/os. “Usava muitas 

fotos e sempre perguntava: o que é isso? Lendo mesmo que eu não entendo. 

Com o tempo, algumas palavras difícil, eu acabo decifrando depois, perguntando 

algumas pessoas mais habilitadas”. Depois de dois meses, foi a partir desse 

exercício e da convivência com congolesas/es e brasileiras/os que ele começou 

a conseguir se comunicar. “E foi rápido, porque português e francês têm muitas 

similaridades.” Nesse ínterim entre a entrada no país e o pedido de proteção 

internacional, contou com a rede de apoio de conterrâneos, com quem mora 

desde a chegada.   

 
Eu segui [para o Brasil] e aí me explicaram que tinha uma comunidade 
congolesa, onde eu posso encontrar amigos. [Foi] assim que eu 
conheci eles. E a partir de lá vivemos juntos, pra ajudar ou pra... Nós 
estávamos dividindo espaço pequeno junto com outras pessoas. Como 
sempre acontece até hoje. As pessoas vêm [fez música] é a 
comunidade deles (Alphonse Nyembo).  

 

 Nessa primeira fase, o congolês percebeu que, sem conseguir se 

comunicar em português e sem o protocolo de solicitação de reconhecimento, 

não teria como procurar emprego. Ao avançar na solicitação do protocolo e se 

sentir mais habilitado a tentar uma inserção no mercado, não viu “nenhum 

caminho” no jornalismo, área na qual atuava no país de origem. “Eu não conheço 

estrangeiros que trabalham na mídia aqui. Se eles trabalham só se for na mídia 

de TV fechada, os caras são donos.” Decidiu, então, procurar escolas de línguas 

e teve a primeira oportunidade como professor de inglês em uma escola 

direcionada a executivas/os. Ciente de que teria dificuldade de viver da profissão 

na qual se formou, Alphonse decidiu escolher outra área e cursou, com muita 

dificuldade de pagar, a graduação em engenharia mecatrônica, por três anos, na 

faculdade particular FMU, na capital paulistana. “Aí eu vi que não tem como 

continuar nisso [jornalismo]. Eu tenho que fazer uma coisa mais prática que vai 
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me ajudar a entrar no mercado de trabalho mais rápido.” Ele permaneceu um 

período como professor de inglês e francês. Por causa da crise econômica dos 

últimos anos no Brasil, não conseguiu, no entanto, trabalhar na nova área de 

formação por muito tempo. Foi demitido da indústria onde atuou como 

engenheiro mecatrônico junto a mais de 200 pessoas. Quando me deu 

entrevista, outubro de 2017, trabalhava em outra área distinta, na Diretoria 

Financeira da empresa de telecomunicações British Telecom. “Lá me pegaram 

por causa de inglês.”   

 Adel Bakkour, assim como Alphonse, começara os estudos no país de 

origem, uma graduação em química, que interrompera, diferentemente do 

congolês, em fase bem inicial. Depois de um período de adaptação no Brasil que 

considera “muito difícil”, o sírio também foi em busca de retomar os estudos de 

nível superior para ter uma profissão aqui. Ao chegar, Adel e o irmão, Haddi, 

moraram com a meia-irmã brasileira por 10 meses. Ela conhecia um professor 

de árabe da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que ajudou Adel a 

conseguir o primeiro emprego, na cozinha de um restaurante de um outro sírio, 

e, depois, a traduzir a documentação e a articular a entrada dele no curso de 

química da UFRJ, em uma vaga especial. Mesmo já tendo visitado o Brasil em 

2004, Adel me contou que o processo de adaptação dele no país não foi fácil. 

Fez aulas de português em uma escola dedicada a estrangeiras/os, mas ainda 

assim sentiu dificuldade de se comunicar. 

 
Na segunda semana [de conciliação do curso e lavando pratos na 
cozinha do restaurante], eu já queria desistir, porque é muito difícil, eu 
já não aguentava mais... Mas a minha irmã conversou comigo, falou 
comigo ‘Não, agora é diferente, vocês estão aqui’. E eu já sabia, no dia 
em que eu saí da Síria, pensei ‘Eu tenho que focar em construir uma 
vida nova. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu tenho que aceitar’. 
[Tenho de] deixar de ser cabeçudo, deixar de aceitar trabalho porque 
eu tenho que descansar. Não... não tem mais descanso. Então, isso 
me ajudou muito. E aí, depois um ano e dois meses, eu não queria só 
trabalhar. Meu objetivo era estudar também, porque eu sempre estudei 
e eu gosto de estudar [e por isso ele foi atrás da oportunidade no curso 
de química] (Adel Bakkour).   

  

Mesmo as/os entrevistadas/os que tinham uma trajetória profissional já 

consolidada antes da emigração não conseguem, em geral, valer-se de suas 

experiências profissionais anteriores para ingressar em alguma colocação. O 

processo para reconhecer os diplomas equivalentes ao ensino médio e superior 
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é demorado e dispendioso, e depende da avaliação de instituições de ensino 

autorizadas pelo Ministério da Educação49.  

 
A necessidade de validação do diploma e reconhecimento de titulação 
deixa de ser atendida pel[as/]os imigrantes devido à demora dos 
conselhos universitários para se reunir e deliberar sobre os pedidos, 
devido ao trâmite burocrático longo e custoso, dentre outros motivos. 
Mesmo com o diploma validado em mãos, muitas vezes [as/]os 
imigrantes, com permissão temporária ou permanente de trabalho, 
precisam que conselhos profissionais autorizem o exercício da 
profissão, como todo profissional, mais um passo no longo processo 
para exercício da formação adquirida no exterior (FERNANDES, 
SPOHR E SANCHES, 2017; s/p).  

 

 As/os pesquisadoras/es da Diretoria de Análise de Políticas Púbicas da 

Fundação Getulio Vargas (DAPP/FGV) Janaína de Mendonça Fernandes, 

Alexandre Spohr e Danielle Sanches argumentam que a burocracia desse 

processo leva imigrantes a optarem por empregos de nível médio ou a se 

matriculares em cursos de ensino superior ou técnicos para conseguir um 

diploma que os permita trabalhar (Idem). “Também são recorrentes os casos de 

estrangeir[as/]os que têm seus trabalhos assinados por profissionais brasileiros 

para validá-los” (Ibidem; s/p). Além disso, para requerer a equivalência de 

formação, a/o imigrante precisa ter reunido os documentos necessários, como 

diplomas e histórico escolar, o que, no caso de refugiadas/os, por causa da 

perseguição e da urgência na emigração, com alguma frequência não acontece. 

Se a/o brasileira/o já se encontra, muitas vezes, em situação vulnerável no 

mercado de trabalho, para a/o imigrantes, e em especial a/o refugiada/o, essa 

situação pode ser ainda mais complexa.  

Desde que comecei a frequentar os encontros do Abraço Cultural, escuto 

sobre as histórias e as dificuldades de encontrar uma oportunidade de trabalho 

digna. Uma das primeiras questões levantadas nessas conversas foi que 

empregadoras/es brasileiras/os desconhecem o que significa a condição de 

                                                
49 Até 2016, apenas universidades federais tinham habilitação para validar os diplomas de 
estrangeiras/os e brasileiras/os que fizessem cursos de graduação e pós-graduação no exterior. 
Com a publicação da Resolução nº 3/2016, do Conselho Nacional de Educação, e da Portaria 
Normativa nº 22/2016, isso foi alterado: os diplomas de graduação permanecem reconhecidos 
pelas universidades federais e os de pós-graduação por instituições públicas e privadas que 
tenham cursos em áreas equivalentes à da certificação da/o requerente. Em conversas com 
imigrantes e brasileiras/os que passaram por esse processo, ouvi narrativas de que, para nível 
superior, o tempo aproximado de espera do processo de validação é de dois anos, mas, por 
exemplo, Maria, minha entrevistada, tenta validar os diplomas de graduação e pós-graduação 
desde 2013, ainda sem resposta.  
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solicitante ou de refugiada/o. Nas conversas que tive com os venezuelanos 

Carlos Andrés Sanchez e José Perez, eles sempre relataram como se sentiram 

desqualificados em processos seletivos dos quais tinham participado. José me 

disse que levou à Cáritas reivindicações para minimizar a discriminação na 

busca por emprego.  

 
O protocolo é um papel. Se você for na própria empresa, procurar 
emprego... é uma folha em branco, com um carimbo e uma foto aqui 
no Brasil. Não é muito confiável. Quando você chega na empresa, lá... 
Mas, como eu tenho família em outros países... Lá têm uma identidade 
assim, como qualquer um. Para mim é um documento mais 
apresentado. Deveria ser adotado aqui no Brasil. Carteira de Trabalho 
assim, normal... (José Perez). 

 

José pontua ainda que a capa da Carteira de Trabalho e Formação 

Profissional de estrangeiras/os é verde, diferentemente da de nacionais, que é 

azul.  

 
A primeira vez, o primeiro emprego [entrevista de emprego nas Lojas 
Americanas] que a gente foi, eles não gostaram do refúgio, mas a 
gente citou isso. Eu falei para eles ‘Como vocês não aceitam uma 
identidade do governo federal? Isso é um documento federal, então 
vocês não podem falar que não aceitam, que não conhecem o 
refugiado bem’. Tem que questionar um pouquinho. Eu não aceito isso. 
[Ele disse à/ao entrevistadora/r:] ‘Então, vocês não podem falar assim, 
comigo. Então, eu posso sair daqui e falar que vocês estão me 
discriminando’ (José Perez). 

 

Nos primeiros três meses no Brasil, enquanto tinham visto de turistas, 

José e Carlos Andrés Sanchezs e dedicaram a procurar trabalho na área de 

serviços ou como professores de espanhol, sem sucesso. Ao pedir ajuda em 

uma igreja católica do bairro onde moram, o Estácio, os dois souberam da 

Cáritas e só depois do suporte da instituição tiveram acesso ao protocolo da 

Polícia Federal e outros documentos, e, assim, depois de alguns processos 

seletivos – inclusive para dar aulas de espanhol e, no caso de José, também de 

inglês –, conseguiram a primeira colocação, na rede de lanchonetes Subway. 

Mas Carlos me relatou ter vivido uma experiência em que se sentiu 

desrespeitado na empresa e pediu para sair. Ele trabalhou por dois meses no 

atendimento e a chefia o promoveu a subgerente da unidade.  
 

Aí eu fiquei dois meses, dentre os quatro meses, igualmente trabalhei 
bastante, fiz tudo que tinha aprendido, mas não recebi o dinheiro que 
me prometeram. Não assinaram a carteira nem nada. Então eu falei 
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‘Não!’, traguei meu orgulho e pedi demissão. Eu precisava muito, 
porque eu tava trabalhando pra pagar aluguel e comida, aluguel e 
comida, não tinha outro ingresso (Carlos Andrés Sanches).   

 

Depois disso, Carlos admitiu ter sentido um certo arrependimento. “É, de 

novo fiquei sem nada. Minha irmã continuou e o José também. Fiquei sem nada, 

voltei a procurar emprego, procurando e procurando e não achava em lugar 

nenhum.” Era dezembro de 2015 quando ele deixou a rede de fast food. O mês 

seguinte foi de procura e preocupação, contou-me. O venezuelano só conseguiu 

se recolocar entre dois e três meses depois, quando se tornou professor do 

Abraço Cultural.  

Nas conversas informais e nas entrevistas do meu campo, o trabalho 

apareceu como um dos elementos de maior relevância para a acomodação da 

vida no novo lugar. As dificuldades relatadas são algumas das barreiras 

enfrentadas pelas/os refugiadas/os, e dimensionam diretamente o sentimento de 

pertencimento a esse novo lugar. Ager e Strang ressaltam que, para a integração 

e o reassentamento bem-sucedidos, elas/es “dependem de programas que lhes 

permitam encontrar um lugar na nova sociedade, por exemplo, convertendo suas 

habilidades e qualificações para que possam ser usadas na nova situação” (Ager 

e Strang, 2008; s/p).  

Ao analisar a estrutura estatal e as narrativas coletadas para esta 

pesquisa, pode-se inferir que não existe, no Brasil, uma política específica que 

conscientize empregadoras/es e sociedade civil do que significa ser refugiada/o, 

das qualificações que essas pessoas têm, que promova sistematicamente a 

ponte entre contratantes e profissionais em condição de refúgio. Apesar de o 

Brasil ser reconhecido pela redação das leis nacionais alinhadas aos protocolos 

internacionais de proteção aos deslocadas/os forçadas/os transnacionais, ao 

chegar aqui, elas/es contam com a própria sorte para subsistir. Pensando na 

perspectiva multiculturalista dos modelos de integração de imigrantes, perdem 

as/os refugiadas/os e, também, o país. 

 
A formação profissional e a educação complementar são, portanto, 
geralmente consideradas como aspectos-chave da integração, à 
medida em que tais medidas promovem a empregabilidade, seja em 
termos gerais, seja por meio do aprimoramento de linguagem 
específica ou habilidades trabalhistas. Em áreas com um potencial 
significativo para o crescimento econômico e uma demanda de mão de 
obra, esses esforços, crucialmente, podem ser vistos não só para o 
benefício d[as/]os refugiad[as/]os e suas famílias, mas para as 
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comunidades mais amplas nas quais el[as/]es podem se instalar (Idem; 
s/p [em livre tradução]).  

 

Na ausência de um programa estatal, as organizações da sociedade civil 

acabam, em geral, desempenhando papel central não só no acolhimento mais 

emergencial das/os refugiadas/os, mas também na articulação delas/es com 

empregadoras/es. A Cáritas é a instituição com atuação mais reconhecida no 

Brasil – e está presente em todas as regiões –, tanto é que se tornou oficialmente 

agente apoiadora do processo de reconhecimento, coordenado pelo Conare. Há 

ainda outras organizações não governamentais e ligadas a igrejas, como o 

Instituto de Reintegração do Refugiado (Adus), criado em 2010, o próprio Abraço 

Cultural, em atividade desde 2015, e a Missão Paz, de 1939, mas com atuação 

relevante nessa área desde 200550, entre outras, grande parte com sede em São 

Paulo. Ano a ano, têm surgido instituições com diferentes frentes de atuação, e 

acolhimento, orientações jurídicas e empregabilidade são as principais. Mas, 

diante do grande contingente de pessoas que chegam ou já se encontram na 

condição de refugiadas no país, a rede de apoio ainda é pequena e atua de 

forma independente, ou seja, não tem uma política comum e sistematizada. 

Além da geração de renda e estabilização da vida, a inserção no mercado 

de trabalho é uma forma de construção de pontes sociais, e até mesmo de laços, 

duas das três categorias de sociabilidade destacadas por Ager e Strang para o 

processo de integração pelas pessoas refugiadas. A contratação pelo Abraço 

Cultural apareceu, com recorrência, nas narrativas das/os minhas/meus 

entrevistadas/os como uma oportunidade diferenciada de contratação e 

relevante para a – mínima – estabilização da vida no Brasil. Pela minha leitura, 

além obviamente da geração de renda, o “diferencial” passa por aspectos como 

a sensibilidade com a situação das/os refugiadas/os, a formação de redes de 

contatos, apoio, relacionamento interpessoal e que viabilizam outras 

possibilidades de emprego e a abordagem, sob uma perspectiva positiva, de 

suas culturas de origem.  

A cubana Maria Ileana me contou que, a convite do presidente da ONG 

Adus, Marcelo Haydu, ela participou do primeiro processo seletivo para 

professoras/es do Abraço Cultural em São Paulo, em 2015. Já estava no Brasil 

                                                
50 Informação do próprio site da entidade. Ver em http://www.missaonspaz.org/menu/quem-
somos/historia.  
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havia dois anos, e até aí não tinha conseguido um emprego fixo; viveu com 

trabalhos pontuais, “mas era sempre com muito medo”, e da ajuda de algumas 

poucas pessoas. Desde a primeira conversa na Cáritas, Maria enfrentou outras 

quatro entrevistas na instituição até ser encaminhada à Polícia Federal para 

homologação do pedido de reconhecimento e poder retirar documentos como 

CPF e Carteira de Trabalho.  
 

Praticamente ninguém dá trabalho pra você, nem com a Carteira de 
Trabalho, como eu tenho desde que tive a entrevista com a polícia 
política, e minha carteira nunca tem sido assinada. Mas, antes de essa 
entrevista [na Polícia Federal], nem trabalhar você poderia. Você 
poderia ser deportada por isso. Então, eu buscava trabalho como una 
doida, doida. Eu deixei meu currículo em sei lá quantos lugares desde 
que eu cheguei ao Brasil. Eu dou risada quando determinadas pessoas 
aqui acham que você é mimimi, você não se vira. Porque, sem 
conhecer esta cidade e sem ter um centavo, eu andei demais, deixando 
meu currículo por todas partes. E as pessoas nunca se interessaram. 
E finalmente eu tive que acabar indo para Bragança [Paulista, no 
interior do estado]. E lá eu fazia a mesma coisa. Exatamente a mesma 
coisa. E assim conheci alguém que estava abrindo um polo de ensino 
a distância e tentou me ajudar muito (Maria Ileana). 

 

Maria me disse que, no esforço de contratá-la, a coordenadora do polo de 

EAD chegou a viajar ao Rio Grande do Sul, onde fica a sede da instituição de 

ensino, mas não conseguiu. “Nem já quando eu tinha a carteira de trabalho ela 

conseguiu porque se precisa ter RNE para trabalhar, em verdade.” Então, ela 

não poderia ser formalmente funcionária, mas a mulher lhe pagava por alguns 

trabalhos, “fazendo a faxina, por exemplo, servindo de recepcionista, 

acompanhando e cuidando a mãe dela”. “E, claro, você fica nas mãos de todo 

mundo, né?” Maria me contou que a relação começou a ficar instável e ela viu a 

necessidade de voltar a São Paulo. Sem entrar em detalhes, a pesquisadora 

disse que chegou a ser ameaçada também nesse período. Perguntei a ela por 

que fariam isso, por que se sentiriam ameaçados por ela ao ponto de lhe dizer, 

como me contou, que, se ela fosse denunciada, a Polícia Federal poderia fazer 

qualquer coisa com ela, até matá-la. “Eles não tinham porque se sentir 

ameaçados por mim. Só que eu deixei claro ‘Vocês não têm o controle sobre 

mim. Ninguém tem controle sobre mim. E, se vocês acharam que tinham, foi seu 

erro’. Um erro absurdo.” 

De volta à capital, São Paulo, Maria contou com o apoio de um conhecido 

para encontrar um abrigo público na Zona Leste e continuou em busca de 
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qualquer oportunidade para ter uma renda. Foi entre idas e vindas pelo Centro 

que me disse ter descoberto “que nessa cidade você consegue fazer algumas 

coisas sem ter que pagar ou pagar muito pouco, por exemplo, assistir ao cinema 

de direitos humanos” no Cine Frei Caneca. Ela se tornou frequentadora do local 

e participou de um debate de um filme “muito mentiroso” sobre a comunidade 

LGBT em Cuba. Foi quando conheceu Marcelo Haydu, que se dispôs a ajudá-la 

a encontrar trabalho. Na saga para encontrar algo, Maria me narrou ter ouvido 

diversas vezes “’Você, com esse currículo, eu não quero essa vaga para você, 

porque você pode fazer outra coisa...’ Sim! Mas eu tenho que comer!”, ela disse 

que respondia.  
 

Até aí eu lembro que uma vez, ele [Marcelo] me ligou. E você tem todas 
as dificuldades. Você não tem um telefone para colocar cárrega [carga] 
no telefone. Alguns abrigos permitem, mas no abrigo em que eu 
estava, não permitem você receber ligações. Você precisa, as pessoas 
sabem que você precisa e elas sabem que você não está falando para 
sei lá... que você não está falando para ir à balada, que você está 
tentando se dar bem na vida, só que enfim... ficava muito revoltado de 
receber uma longa mensagem... [Julgam] que nós somos muitos 
felices. Aí, finalmente, eu consegui me comunicar com ele [Marcelo], e 
era para me falar que ele estava iniciando esse projeto [o Abraço 
Cultural]... ‘Vamos começar já, já a fazer as entrevistas, a fazer a 
seleção das pessoas que eles vão fazer as entrevistas’ (Maria Ileana). 

 

 Depois de dois anos no Brasil, Maria conseguiu, então, o primeiro trabalho 

mais estável – ainda sem a carteira assinada –, no Abraço Cultural, como 

professora de espanhol. Em paralelo, segue, de forma independente sua 

pesquisa sobre interculturalidades e inter-religiosidades africanas, que agora 

incorpora estudos sobre a mulher negra refugiada. E ela diz que, diante de todas 

as dificuldades de exercer sua profissão de origem, a experiência no curso de 

línguas têm sido um espaço propício a fazer trocas, inclusive a respeito dos seus 

temas de interesse.  

 
Eu sempre falo: eu não sou professora de espanhol. Eu virei, eu estou 
professora de espanhol, pela necessidade de sobrevivência. Só que 
tem sido interessante para mim esses anos. A primeira razão tem sido 
econômica. Nada de altruísmo, tem sido econômica. Eu preciso 
sobreviver e nem assim tem sido possível. Tem sido a minha única 
opção claramente. Mas tem sido uma oportunidade muito interessante 
em vários aspectos. A possibilidade de me relacionar com pessoas de 
diferentes espaços geográficos, culturais, políticos. Para mim, mulher 
afrodescendente, que se coloca como mulher negra, e como pan-
africanista, é a possibilidade de conhecer um outro tipo de africano e 
africana de diferentes partes do continente e conhecer a sua história, 
enfim. Isso é importante a nível humano e também a nível profissional. 
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[Também] a possibilidade de me relacionar em outro nível com os 
brasileiros e brasileiras, com uma outra geração (Maria Ileana). 

 

Maria está resignada; carrega um misto de força e esgotamento. Apesar 

de ter sido convidada por dois professores universitários que pesquisam a 

cultura negra – ela não me citou nomes nem instituições – a prestar o processo 

seletivo de doutorado, ela não pôde fazê-lo porque o Estado brasileiro ainda não 

reconheceu seus diplomas. Ela deu entrada no processo em 2013. Disse-me 

que não vê os círculos sociais que formou no Abraço como uma rede 

necessariamente de apoio, mas, desde o início, que as/os alunas/os preenchiam 

um espaço, “quando falta essa estrutura para você”.  

 
Por exemplo, o espaço a nível de compensação psicológica emocional, 
que é tão importante para uma pessoa, qualquer uma, para colocá-lo 
nessa situação. Então, às vezes, como nos últimos tempos, eu 
constato que eu não tenho estado no nível emocional psicológico nada 
bem, tem sido um esforço grande, me deslocar para trabalhar, mas, 
quando eu entro na sala, tudo muda. E eu esqueço isso (Maria Ileana). 

 

 Assim como para Maria, o Abraço Cultural também foi a porta de entrada 

para um tipo de trabalho mais “qualificado” que a maior parte das oportunidades 

até então abertas a quase todas as pessoas com quem conversei. Tem sido o 

marco para a maioria conseguir organizar minimamente a vida no Brasil. Das/os 

entrevistadas/os em perspectiva, apenas Alphonse Nyembo não é mais 

professor no curso de línguas. Conseguiu se recolocar em outra área. Mas 

contou que tanto o Abraço quanto outros cursos em que deu aulas foram um 

suporte importante “antes de eu conseguir uma certa esperança”, para finalizar 

o curso de engenharia mecatrônica, quando a situação na fábrica em que 

trabalhava ficou instável até chegar à demissão coletiva. “Só que [na época do 

Abraço] dando aula [só no] sábado, [e] uma vez por semana à noite, então isso 

era muito [pouco, era] complicado. Isso era quase no finalzinho do último ano da 

faculdade.” 

 Além de Maria, Carlos, José, Adel e Ali seguem a dar aulas no curso e a 

tocar projetos paralelos. Os dois primeiros são também artistas plásticos e 

vendem suas telas por feiras do Rio de Janeiro. Adel fez uma prova interna na 

UFRJ e agora cursa relações internacionais; à época que me deu entrevista, 

disse que tem o projeto de fundar uma associação de refugiadas/os. Contou-me 

que já fazia articulações com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos do Rio. 
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E Ali se tornou, até aqui, a único refugiado coordenador do Abraço, primeiro de 

árabe, depois comercial. Além disso, tem projetos de gastronomia árabe, e 

participa de feiras e eventos culturais. O Abraço Cultural parece ter sido o 

primeiro projeto no Brasil – ao menos que tenha se tornado publicamente 

conhecido – de empregabilidade com o formato de um curso de línguas 

estrangeiras com professoras/es refugiadas/os, que oferece, além das aulas 

regulares, uma abordagem centralizada na diversidade cultural. Atualmente, 

outras instituições desenvolvem propostas semelhantes, como o próprio Instituto 

Adus e a BibliASPA.  

 No próximo capítulo, trarei percepções de como as/os refugiadas/os se 

agenciam em espaços como esses, no caso desta pesquisa no Abraço Cultural, 

tanto na unidade de São Paulo quanto nas do Rio de Janeiro. Por terem se 

tornado centrais não só à acolhida e à adaptação das pessoas em condição de 

refúgio, mas para pautar o tema publicamente, essas instituições acabam 

desenvolvendo um papel que deveria ser, também, e essencialmente, do Estado 

na acolhida delas.  

 
Articular os direitos d[as/]os refugiad[as/]os define assim a base da 
política de integração, a que os governos são responsáveis. Os direitos 
considerados podem incluir: dignidade humana; igualdade; liberdade 
de escolha cultural; justiça; segurança e independência. Muita 
literatura sobre a integração d[as/]os refugiad[as/]os explora como o 
Estado pode proteger esses direitos. Deste modo, são reconhecidos 
os direitos de segunda ordem (‘segunda ordem’ no sentido de que são 
derivados dos direitos primários listados acima), como os direitos de 
cidadania, reunificação familiar e igualdade em legislação e políticas. 
Esses direitos não definem por si só a integração, mas sustentam 
importantes pressupostos sobre ela (AGER E STRANG, 2008; s/n). 

 
 

 A partir das minhas observações de campo e das entrevistas, proporei 

reflexões sobre a experiência das/os refugiadas/os no curso de línguas, um 

ambiente no qual a situação de deslocada/o forçado é pauta central. E a 

abordagem é não só por meio da contratação dessas/es profissionais, mas 

também por uma proposta pedagógica que constantemente acessa, significa e 

performa acerca de aspectos da cultura de origem delas/es, nas salas de aulas, 

nas aulas culturais, nos Happy Hour, nas lições do material didático que traz 

exercícios e referências das nações de origem das/os professoras/es e outros 

países não colonizadores. Nesse espaço, estão em jogo mediações sobre as 
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culturas e os costumes, além de significações e ressignificações de suas 

identidades. Para a presente pesquisa, interessa, especialmente, o argumento 

de Ager e Strang em relação à relevância da cultura no processo de construção 

da sensação de pertencimento da/o refugiada/o em um outro país. Eles dizem 

que publicações anteriores e pesquisas qualitativas em comunidades afetadas 

constantemente destacam o valor do conhecimento cultural de forma ampliada 

como caminho para permitir processos e resultados de integração. Os autores 

argumentam que isso inclui o conhecimento, das/os refugiadas/os “sobre os 

procedimentos nacionais, locais, alfandegários e instalações e, em menor 

medida, o conhecimento dos não-refugiad[as/]os sobre as circunstâncias e a 

cultura dos refugiad[as/]os” (Idem; pág. 182).  
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Capítulo 3: Representações (res)significadas 
 
3.1. Entreculturas 
 
 
 

Quando eu cheguei, eu sabia que era uma cultura bem diferente. 
Costumes diferentes. Não tem como comparar. Então, basta dizer que 
é uma língua diferente. As pessoas pensam diferente. Então, eu chego 
aqui e eu sei que eu tenho que abrir a minha cabeça para essa cultura 
nova. Tudo bem, eu que estou chegando, mas eu também tenho que 
aceitar. Porque não tem como eu manter o meu pensamento com 
quem for. Eu posso manter, mas eu tenho que abrir um lugar para uma 
nova cultura, para esse novo espaço, para novas amizades. Aqui, as 
pessoas marcam e não vão, às vezes atrasam muito, não respondem, 
isso é normal. Isso me incomoda, até agora. E vai continuar me 
incomodando, porque eu acho errado. Eu não vou deixar de ser amigo 
de pessoas por causa disso, porque, vamos dizer, é a cultura daqui. 
Os costumes. Então, eu vou tentar abrir a cabeça... (Adel Bakkour). 

 
 Como destacou Abdelmallek Sayad (1998), o deslocamento do migrante 

é também qualificado no campo da cultura. As diferenças de língua, códigos, 

hábitos, costumes, narrativas coletivas são sentidas pelas/os refugiadas/os – 

bem como para qualquer imigrante – desde os primeiros contatos com o lugar 

de destino. Por mais que já exista alguma familiaridade anterior com a cultura 

desse novo lugar, como é o caso do meu entrevistado sírio Adel Bakkour, que 

tem uma meia-irmã brasileira e já havia visitado o país anteriormente, “eu acho 

que continua o choque”. Ao chegar, Adel e o irmão Haddi foram morar com ela, 

no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Depois de 10 meses, a convivência não 

deu certo, os dois decidiram sair de lá e – sem condição de pagar aluguel, 

porque, à época, sobreviviam de uma bolsa de R$ 400 e alguns serviços de 

tradução do árabe – tiveram de viver em uma barraca de camping dentro da 

UFRJ.  “A gente brigou, porque a nossa cabeça é muito diferente. Porque a gente 

não está acostumado, ficou muito chocado que tem que se virar aqui e não tem 

como depender de ninguém. E ela tentava ajudar, e não deu certo. É normal."  

 A “cultura” é um conceito, algo construído, cuja história apresenta 

diferentes entendimentos acerca dele. Para as minhas considerações, priorizo 

como é percebido na contemporaneidade, sob o olhar da antropologia. Na 

etimologia que faz do termo, Denys Cuche referenda Edward Tylor como o 

primeiro a traçar, no século XIX, uma definição etnológica de cultura como a 

totalidade da vida social do homem, um conjunto complexo “que inclui o 

conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito e as outras capacidades ou 
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hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade” (TYLOR, 1871 

apud CUCHE, 1999; pag. 35). Apesar das críticas pelo caráter evolucionista com 

o qual interpreta as peculiaridades entre grupos sociais distintos, a percepção 

de Tylor é tida como o eixo teórico originário do que a antropologia entende por 

cultura hoje, como não inata, não universal, não biológica, não geográfica e não 

evolutiva, mas como fruto dos processos históricos característicos ocorridos para 

os grupos na qual se desenvolveu (LARAIA, 1986). 

As/os chamadas/os antropólogas/os culturalistas foram as/os 

primeiras/os a evidenciar “a relativa coerência a todos os sistemas culturais: 

cada um é uma expressão particular de uma humanidade única, mas tão 

autêntica quanto todas as suas outras expressões” (CHUCHE, 1999; pág. 90). 

Essa linha coloca de lado a percepção de que as culturas passam por processos 

hierarquizados de desenvolvimento, de forma evolucionista. Elas não aparecem 

“mais como uma simples reunião de traços dispersos”, mas são vistas “como um 

conjunto organizado de elementos interdependentes. Sua organização é tão 

importante quanto o seu conteúdo” (Idem; pág. 92), pois a cultura é a interface 

entre o indivíduo e o grupo social no qual vive. Quando se desloca, o migrante 

carrega consigo as referências culturais de sua origem. E, ao se encontrar em 

novo território, depara-se com uma outra sistemática, passa a conviver com 

diferentes modos de vida – por vezes divergentes do anterior –  e tem de mediar 

certezas e costumes. Acaba inevitavelmente se deparando com 

questionamentos sobre a sua percepção do outro e de si.  

Com cinco meses que vivia na barraca de camping, enquanto procurava 

oportunidades de trabalho, Adel soube, pela Cáritas, do processo seletivo do 

Abraço Cultural. Ele me contou que nunca tinha pensado em ser professor de 

árabe e que, no começo, foi um processo difícil. “Meus alunos da primeira turma, 

depois de um tempo que a gente ficou amigo, falam ‘Nó! Você foi muito 

engraçado na primeira aula’, porque eu não falava alto, assim, aberto... Eu 

estava com vergonha, falava, assim, baixinho”. Ele disse que sentiu, desde o 

início, por meio da convivência com brasileiras/os no projeto e em outros 

ambientes, que precisava não só se abrir à cultura local, mas pluralizar a 

percepção que se tem aqui das culturas árabe e síria, porque pouco se sabe 

sobre elas. “Eu não posso só entrar na sala, dar tal regra, dar tal aula e sair. 

Essa não é a ideia do Abraço, essencialmente. É preciso ensinar em primeiro 



 99 

lugar. Mas, junto, eu tenho que passar uma imagem diferente da que a mídia 

passa.” Ele contou que, a partir dessa vivência no projeto e da percepção de que 

é necessário desconstruir estereótipos, decidiu dedicar os últimos minutos de 

suas aulas para “a gente falar de tudo”, dúvidas que as/os alunas/os e ele 

tiverem, um momento dedicado à troca. 
 

Quando eu entrei na sala de aula e eles viram que eu falo bem 
português, e eu disse que sou ateu, e viram que eu tenho uma cabeça 
aberta, nó... [Elas/es se deram conta:] ‘Então, peraí, nem todos os 
árabes são assim.’ Então, eu acho que esse é um dos outros motivos 
do Abraço Cultural (Adel Bakkour). 

 

A experiência pessoal e as histórias de outras/os refugiadas/os que 

conheceu desde que chegou ao Brasil, especialmente no curso, motivaram Adel 

a começar a se articular para criar uma associação de refugiadas/os e 

imigrantes, “quando eu vi que está chegando muita gente e que é difícil integrar”. 

“Especialmente pros árabes, que vêm de uma cultura diferente do Brasil, mais 

fechada, machista, homofóbica, na maioria das vezes.” Ele disse que conheceu 

pessoas que estão no país há mais de cinco anos e “estão no mesmo lugar em 

que chegaram, sobre a língua, as amizades, a vida social”.  

George Yúdice argumenta que, para os indivíduos, “a cultura não tem um 

‘em si’, ela é um recurso para a política” (YÚDICE, 2013; pág. 46). Trocando em 

miúdos, é mais que um ajuntamento de ideias e valores; fundamentada na 

diferença – no contraponto entre as culturas de origem e a brasileira, no caso 

das/os minhas/meus entrevistadas/os –, funciona como um recurso para 

conseguir alguma mobilidade social e econômica. O uso da cultura é apropriado 

pelo campo político na disputa por reconhecimento cultural. As reivindicações 

por meio dela são, normalmente, diz o autor, meios de se chegar ao 

esvaziamento do domínio e da privação injusta (Idem).  

Natália Ramos ressalta que a migração implica a adaptação e a 

incorporação de aspectos como a língua, regras culturais e sociais diferentes, 

de modo que o imigrante necessita desenvolver estratégias que permitam 

“resolver as dificuldades relacionadas com a condição de imigrante e de 

aculturação, ou seja, com as relações culturais entre a sociedade de acolhimento 

e a sua cultura de origem” (RAMOS, 2009; pág. 14). Por aculturação, neste caso, 

entende-se a aprendizagem da nova cultura e “escolhas por vezes difíceis entre 
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o que [a/]o imigrante gostaria de manter e o que tem de abandonar dos hábitos 

e da cultura de origem” (Idem; pág. 14).  

 
Esse conflito devido à coexistência de dois códigos culturais, por 
vezes, contraditórios e incompreensíveis e à impossibilidade em 
estabelecer mediações entre dois universos diferentes, assim como à 
incapacidade em lidar com as exigências do ambiente, poderão ter 
efeitos desorganizadores no comportamento e estar na origem de 
distúrbios psicopatológicos, dificuldades de adaptação e estresse de 
aculturação” (Ibidem; pág. 14).  

 

 Desse modo, a cultura assume relevância transversal no processo de 

ressignificação dos modos de vida das pessoas refugiadas, pois, segundo 

Helenilda Cavalcanti, a cultura de um povo migrante pode ser pensada em 

termos de desenraizamento, que se configura “como o desencontro do ser 

naquilo que lhe é dado tradicionalmente como substancial para pertencer a um 

grupo social” (CAVALCANTI, 2002; pág. 144). O enraizamento que se fragiliza 

com a emigração passa pela perda de formas de participação real, ativa e 

“natural” em uma coletividade e de espaços de articulação, construção e 

reconstrução permanente de referências para si e para o outro (Idem). “De modo 

geral, a migração impõe aos indivíduos a necessidade de mudar o modo de ver 

dos mundos interno e externo, ressurgindo daí novos valores que vão orientá-

los a se organizar no novo ambiente” (Ibidem; pág. 157).  

 Assim, pode-se pensar que, independentemente da trajetória que 

vivenciam no lugar de destino, as/os imigrantes – grupo no qual se incluem as/os 

refugiadas/os – acabam, nessa experiência intersubjetiva e coletiva do 

desenraizamento, expostos a uma desterritorialização dos processos 

simbólicos, “uma quebra das coleções organizadas pelos sistemas culturais com 

novas ressignificações e redimensionamentos dos objetos, coisas e 

comportamentos, mas não sem a presença de conflitos” (CAVALCANTI, 2002; 

pág. 146). E mesmo refugiadas/os que veem o país como culturalmente diverso 

apontaram, em suas narrativas para esta pesquisa, dificuldades em ser 

socialmente reconhecidas/os no Brasil.  

O meu entrevistado Alphonse Nyembo, da República Democrática do 

Congo, diz que, “em termos de cultura, o Brasil não é tão conservador, tão 

rigoroso. Você pode exercer qualquer coisa da sua cultura. Pelo menos você se 
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sente livre de uma certa forma”. Mas, segundo ele, o que mais dificulta às/aos 

imigrantes e refugiadas/os “conseguir exercer o seu fortalecimento é a falta de 

integração”, que, pela narrativa do congolês, parece se referir às limitações que 

sente para a socialização com estabelecidas/os e até mesmo ao preconceito de 

origem. “É o povo brasileiro que tem que ajudar nisso. Tem muita pessoa aqui 

no Brasil [que], quando você fala pra ele, ele tem o olhar totalmente diferente do 

[no sentido de em relação ao] africano, do sírio, então é muita coisa envolvida.”  

Alphonse não detalhou o que quer dizer por ter o olhar diferente, mas é 

possível apreender em seu discurso um descontentamento na receptividade 

das/os imigrantes da atual onda frente, como exemplifica, àquelas/es que 

chegaram na primeira metade do século XX.  

 
Pra que o imigrante exerce seu fortalecimento vai depender da 
liberdade que ele vai ter, da facilidade de integração deles aqui no 
Brasil. Porque, vendo o Brasil... O Brasil foi um país feito baseado em 
ideias de imigrantes que fugiram na Segunda Guerra Mundial. Esses 
imigrantes que estão vindo agora, hoje, não têm nenhuma diferença 
daqueles que vieram [antes]. A única diferença é que aqueles estão 
aqui há mais tempo. Eles fizeram algo extremamente importante de se 
fazer, São Paulo, a cidade bem diversificada hoje que é... Então, é uma 
crise migratória, mas o governo pode aproveitar disso. Pode aproveitar 
a habilidade que essas pessoas têm (Alphonse Nyembo). 

 

A “solução” que Alphonse traz para melhorar a vida das/os imigrantes no 

Brasil passa também pela chave do reconhecimento, de sua condição, da 

cultura, da origem, das potencialidades, e pela equiparação de oportunidades de 

trabalho, de sociabilidade. Ele diz que o mais importante agora é “ver essas 

pessoas de forma amigável”, não “como uma ameaça, como [há pessoas que 

dizem:] ‘um cara que está vindo aqui roubar o nosso emprego’”. Como ele e Adel, 

que, com o projeto da associação, deseja a articulação de refugiadas/os e 

imigrantes e a diluição das diferenças, outras pessoas entrevistadas colocaram 

a busca por reconhecimento como um processo que, apesar de muitas vezes 

conflituoso, é necessário para a reacomodação do modo de vida no Brasil. E 

essa busca acontece sobretudo na negociação entre a cultura de origem e a do 

país de destino.  

 

3.2. Abraço – pelo direito à cultura de origem 
 

Dessa forma, pode-se inferir que a centralidade da cultura na abordagem 
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pedagógica do Abraço Cultural – e de outras iniciativas de perfil semelhante – o 

qualifica como uma possibilidade de emprego diferenciada da maioria às quais 

pessoas em condição de refúgio, em geral, têm acesso. O entendimento de que 

cultura é toda a produção social do homem e de que é um recurso relevante para 

o agenciamento político converge com a aplicação que o projeto faz do termo. 

Como Adel sinaliza, a proposta do curso é ir além das classes regulares sobre 

uma língua estrangeira. Nas aulas que intitula de culturais ou em outras 

atividades extraclasse, o projeto procura colocar em pauta recortes sobre as 

artes, as tradições, a gastronomia, a política, a economia dos países de origem 

das/os refugiadas/os. A missão do Abraço é funcionar como impulsionador de 

“oportunidades de geração de renda e empreendedorismo a refugiad[as/]os por 

meio de um método inovador de ensino de idiomas e troca de experiências 

culturais com as comunidades locais valorizando nossas diferenças”. 

Na visão e nos valores, o projeto detalha o propósito e as frentes de 

atuação. Para a/o professora/r, ser um ponto de contato das culturas delas/es 

com a sociedade brasileira para “quebrar barreiras”, por meio da possibilidade 

de geração de renda, troca de experiências e “valorização” de suas origens; e, 

para a/o aluna/o, aprender um idioma por meio da vivência com “outras 

tradições”51. É perceptível que os projetos sociais que se dedicam a, além da 

empregabilidade, viabilizar espaços de vivência para que as/os refugiadas/os 

possam falar de suas trajetórias e performar, de alguma forma, acerca das 

culturas de origem acabam se tornando ambientes com possibilidades de 

sociabilidade apoiadas na interação intercultural e na formação de vínculos não 

somente com brasileiras/os, mas também outras/os estrangeiras/os em situação 

semelhante. Além disso, observei que iniciativas como essa assumem papeis de 

articuladoras das pautas das/os refugiadas/os em contextos públicos, tanto no 

âmbito da comunidade em que estão inseridas/os – bairro, município –, quanto, 

no caso do Abraço, a partir do ganho de visibilidade do projeto, em um contexto 

mais amplo, como em eventos e na imprensa.  

A partir da colaboração em uma iniciativa de “resgate da cultura de 

tradição oral” da ONG Comunidade Ango-Congolesa do Brasil (CACB), com 

sede em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, João Henrique Francalino e Maria 

                                                
51 A partir das entrevistas que fiz, interpreto o sentido de “outras tradições” como perspectivas 
de países cultural, econômica e politicamente não hegemônicos. 
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Regina Petrus observaram que a importância de iniciativas com esse perfil de 

atuação está no resgate de tradições culturais comuns que podem funcionar 

como elementos básicos com força de agregação da comunidade e transmissão 

do legado cultural, além de ser um caminho para fortalecer iniciativas de 

associativismo. As/os pesquisadoras/es destacam que a imigração, bem como 

o refúgio, é uma experiência vivenciada de forma dinâmica, “a partir de uma 

constante interação de antigos e novos vínculos sociais, que se desenvolve no 

espaço social” (FRANCALINO E PETRUS, 2008; pág. 535), no caso do grupo 

pelo qual ela foi convidada a apoiar, no Rio de Janeiro.  

 
Neste processo, diversas práticas e suas elaborações simbólicas 
resultam em mudanças dos sujeitos, de seus projetos, de suas 
perspectivas e dos olhares sobre a própria migração. Essa experiência 
no espaço da imigração está perpassada, também, por interferências 
de redes sociais que podem estender-se por uma escala nacional e 
transnacional (Idem; pág. 535). 

 

Ao trazer essa reflexão para o contexto do Abraço Cultural, que – dadas 

as particularidades das duas iniciativas, o curso e o CACB – também se propõe 

abrir espaço para a manifestação das culturas de origem, pode-se pensar os 

mesmos três aspectos: fortalecimento comunitário, transmissão do legado 

cultural e associativismo. A preocupação em garantir o que os autores chamam 

de “direito à cultura de origem” pode ser estendido, assim, ao analisar o Abraço, 

que também se baseia no pluralismo e na interculturalidade para promover 

iniciativas de “valorização da cultura dos países e regiões de origem através de 

um resgate de narrativas da tradição oral” (Ibidem; págs. 532-533).  

O Abraço Cultural aborda essas narrativas de origem de diferentes 

formas. Nas aulas regulares, quando as/os alunas/os têm lições de gramática e 

vivência da língua, aspectos das culturas das/os refugiadas/os são trazidos em 

exemplos de usos das expressões idiomáticas, em histórias pessoais e do 

microcosmo de sociabilidade da/o professora/r ao longo de sua trajetória, em 

discursos de nacionalidade. Numa das minhas observações de campo no 

Abraço Cultural de São Paulo, acompanhei uma aula da cubana Maria Ileana 

para o nível A3 de espanhol. Na ocasião, Maria havia escolhido um tema que 

tem relação direta com os interesses de pesquisa dela: “mulheres em luta”.  

Era 4 de abril de 2018. Havia se passado menos de uma semana do 

aniversário de morte de Maya Angelou, dois dias da morte de Winnie Mandela e 
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menos de um mês da morte de Marielle Franco. E esses três marcos, justificou 

Maria, eram a inspiração para aquele dia. A partir da leitura do poema Still I rise, 

de Angelou, em espanhol, a professora corrigiu a pronúncia das/os alunas/os. 

Com o mesmo texto em versos, falou de diferenças na musicalidade entre sua 

língua nativa e a portuguesa e de como o uso da pontuação em espanhol tem 

influência no ritmo de fala. Como exercícios para casa, ela sugeriu que as/os 

estudantes escutassem Chico Buarque cantando em espanhol, ao lado do cantor 

cubano Pablo Milanés.  

 
Ela pede que as alunas apontem [no poema] palavras que não sabem 
o que significam. Quando explica o significado das palavras e os falsos 
cognatos (falsos amigos), traz referências culturais da origem das 
palavras e comparações culturais entre as duas línguas (Diário de 
campo, 04/04/2018). 

 

Em outra aula regular que tive a oportunidade de assistir, esta de inglês, 

nível conversação, ministrada pela refugiada síria Nour Massoud, referências 

sobre culturas do Oriente Médio estiveram presentes ao longo da classe, na 

correção de exercícios feitos em casa, no texto lido, no vocabulário 

compartilhado. A temática da aula foi o Ramadã, o nono mês do calendário 

islâmico, dedicado ao jejum ritual, um dos cinco pilares do Islã. Em um dos 

exercícios de passive voice, aparece o termo “mamoul”, um prato comumente 

servido depois do Ramadã. “Os alunos perguntam os significados das palavras 

desconhecidas [no texto sobre o assunto]. Nour explica e dá contextos das 

palavras. Depois de se dedicar ao vocabulário, ela dá uma explicação geral 

sobre o Ramadã” (Diário de campo, 24/04/2018). A abordagem das/os 

professoras/es não se limita, no entanto, a experiências pessoais ou narrativas 

e referências do país de origem; é comum trazerem também informações sobre 

tradições de outros países, de culturas próximas ou não. Naquela mesma aula, 

por exemplo, Nour teve de explicar às/aos alunas/os sobre cricket, a partir de um 

comentário espontâneo que surgiu. “Ela segue a aula com exercícios da apostila. 

Lê frases de verdadeiro ou falso com referências da cultura árabe. Cita Omã, 

Jordânia. Depois há um comentário sobre cricket no Marrocos. Ela, Nour, explica 

a ideia geral do esporte” (Diário de Campo, 24/04/2018).  

 Antes mesmo de entrar no Abraço Cultural, o também sírio Ali Jeratli 

disse que, depois que teve a oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo de 
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Futebol no Brasil, em 2014 [ver capítulo 2], percebeu que as/os brasileiras/os 

têm uma ideia, em geral, distorcida sobre as culturas árabes e sentiu ali a 

necessidade de diversificar essas percepções e, assim, minimizar preconceitos.  

 
Depois da FIFA, eu perguntei sobre o meu país. E as pessoas deram 
pra mim opinião muito errada. Perguntou assim, para outra pessoa: o 
que você acha sobre a Síria? Eu não sei o que... muita bomba. Mulher 
não pode dirigir, essa é uma opinião muita errada, tem que mudar. 
Porque Síria não é assim. Tem uma história muito grande. Primeira 
cidade do mundo, primeira capital, [primeiro] alfabeto, primeira missa 
cantada, muitas direções, muitas coisas que foram feitas lá mesmo, 
começaram a mostrar para o mundo mesmo, as roupas, essas coisas. 
E os sírios, pelo menos a maioria deles falam duas línguas, estudam 
muito (Ali Jeratli). 

 

Ele contou ter começado, por conta própria, a conversar e trazer outras 

formas de narrativa sobre a Síria com pessoas com as quais convivia. Desde 

então em busca de outra colocação profissional, ele me disse ter encontrado no 

Abraço Cultural – além da primeira chance real de trabalho que apareceu – a 

oportunidade de falar a brasileiras/os sobre a cultura síria de forma amplificada. 

Segundo descreveu na entrevista, por ter desenvolvido um método didático de 

gestão de pessoas enquanto trabalhava, na Síria e em outros países, na rede 

de hotéis Four Seasons – motivo pelo qual enfatizou ter sido convidado para 

atuar na área de treinamentos –, Ali disse não ter tido dificuldades em assumir a 

função de professor, inicialmente, assistente de inglês e, depois, de árabe. Na 

sala de aula, narrou-me, escolhe “uma história sobre um lugar da Síria”. “[Falo] 

como funciona as palavras, vocabulários desse tipo de comida, dessa história, 

como a gente fala, canta, as palavras mesmo, os jogos que a gente brinca lá 

mesmo, eu faço aqui dentro da aula, e vira muito legal mesmo.”  

Nas aulas culturais, as formas de abordagem das aulas regulares se 

somam a outras, performadas em apresentações artísticas – como aulas de 

danças, exibição de filmes –, em debates com nativas/os dos países em pauta e 

especialistas da academia, das artes, da comunicação etc., em simbologias 

tradicionais como o preparo e/ou a venda de comidas típicas, a comercialização 

de roupas e artesanatos. Único das/os refugiadas/os que já desempenhou [e 

desempenha] o papel de coordenador do curso de línguas – primeiro de árabe 

e, hoje, comercial –, Ali Jeratli argumenta que, na percepção dele, essas aulas 

são um diferencial não só para falar de outras culturas, mas para a aprendizagem 
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da/o própria/o aluna/o.   

A fim de explicar o que vê de diferente no modelo de ensino do curso, ele 

disse: “As pessoas sempre, quando eu explico pra eles, sempre, quando vocês 

vão pensar, quando vocês vão enchendo a língua é diferente de quando você só 

vai assentar e pegar as palavras que você estudou a sua vida inteira”. Uma 

interpretação para a fala de Ali é a de que, no modelo do Abraço, quando as 

culturas são trazidas junto, ele entende o processo de aprendizagem da língua 

como um enchimento, uma compreensão mais complexa da língua e não apenas 

o ajuntamento, o assentar, de palavras e regras gramaticais, como acontece na 

metodologia de “uma escola normal”.  

 
As pessoas que querem aprender árabe mesmo, tipo... Tem vários 
tipos [de pessoas] que querem aprender árabe, mas não têm 
necessidade de aprender árabe. Eles que vêm para cá têm que ter 
alguma coisa diferente. Então, as pessoas perceberam que eles 
estavam aprendendo muito mais rápido que [em] outras escolas, por 
causa de aulas culturais, por causa dos vídeos que eu estou 
mostrando, as músicas, atividades que eu faço aqui. Então as pessoas 
estão gostando, amando muito as aulas. E a diferença do Abraço 
Cultural para as outras aulas é que o Abraço Cultural deixa muito mais 
animado para cultura minha no curso (Ali Jeratli).  

 

A experiência acompanhada por Francalino e Petrus, da Comunidade 

Ango-Congolesa do Brasil, é apresentada pelos pesquisadores como uma 

estratégia de inserção social, econômica e cultural das/os imigrantes e 

refugiadas/os que dela participam. E, ainda que exista uma diferença fundadora 

entre a iniciativa de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e o Abraço Cultural, 

pois a primeira foi criada por grupos de imigrantes e refugiadas/os e a segunda, 

por brasileiras/os, ambas têm objetivos comuns e baseiam suas formas atuação 

na chave da cultura, ou da interação e da integração das culturas. Da mesma 

forma, identifiquei familiaridade no potencial dos dois projetos “como espaço de 

fortalecimento dos laços entre [as/]os imigrantes e como uma maneira de acesso 

e ampliação dos recursos relacionais de redes sociais já existentes, com vistas 

ao atendimento de necessidades e objetivos comuns" (FRANCALINO E 

PETRUS, 2008; pág. 536). 

No campo desta pesquisa, o Abraço Cultural apareceu não só como a 

oportunidade de trabalho mais estável que a maioria, mas também como 

importante espaço de sociabilidade na trajetória das/os refugiadas/os com as/os 
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quais conversei. O venezuelano José Perez, que aguarda o reconhecimento do 

Estado brasileiro desde 2015 [ver capítulo 2], foi uma das pessoas que apontou 

o projeto como um marco de sua vivência no Brasil. 

 
Se eu não viver aqui [no país] a minha vida toda, mas se eu tiver que 
falar da minha vida no Brasil, eu vou falar do Abraço Cultural, mudou a 
minha vida. Você acha que nada pode mudar a sua vida, tem algo que 
muda. Minha vida na Venezuela, eu tenho os amigos de lá e eu tenho 
os amigos daqui... Então, [a partir disso,] você tenta um recomeço 
(José Perez). 

 

 Ele, que emigrou ao lado do amigo Carlos Andrés Sanchez, também 

professor de espanhol no Abraço Cultural no Rio de Janeiro, disse que, mesmo 

tendo passado dificuldades de se inserir no mercado de trabalho no Rio de 

Janeiro e tendo, na Venezuela, se formado professor de inglês e espanhol, 

sentiu-se “com vergonha” de procurar o Abraço, quando convidado pela Cáritas. 

José contou que se recusou incialmente a participar do primeiro curso de 

formação para dar aula no projeto porque sabia que só havia duas vagas para 

professor de inglês e que um dos candidatos tinha filhos. No fim das contas, 

acabou indo e foi selecionado para lecionar sua língua nativa. Na entrevista que 

me deu, José citou que, no começo, o projeto de um curso de línguas ministrado 

somente por pessoas em condição de refúgio chegou a ser questionado, sem 

detalhar por quem, pelo que entendi da fala dele por não acreditarem na 

capacidade das/os refugiadas/os de lecionar.   
 

Quando você diz ‘refugiados’, você não sabe o que é refugiado. A 
língua... Mas a formação que a gente recebe aqui [no Abraço Cultural] 
é boa. Independente que eu já recebi formação pedagógica, eu sei que 
meus amigos receberam formação e eles são ótimos professores. É 
melhor dando aula e a experiência [prática] como professor, eu acho 
muito importante, porque você pode saber muito teoria, mas, se você 
não tem prática, você não consegue (José Perez).  

 

 De acordo com José, o ingresso como professor do Abraço Cultural lhe 

deu a oportunidade de conhecer pessoas, entre as quais fez amigos e contatos 

para outras colocações profissionais, como aulas particulares de línguas 

estrangeiras. Ele disse que, para formular as aulas culturais, sugere o tema para 

a coordenadora pedagógica, no caso do Rio de Janeiro, a Cacau Vieira, e elas/es 

avaliam juntas/os se as/os professoras/es estão confortáveis, “porque é muito 

polêmico, estávamos vivendo um momento quaisquer da instalação da ditadura 
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já”. José narrou que se policia ao abordar temas que envolvem a política 

venezuelana. “Quando você sai do seu país, [em] uma abordagem geral, nós 

vamos respeitar as opiniões gerais. [Mas,] dentro da aula, eu tento não falar 

muito da situação. Sobre temas culturais, eu gosto muito, sobretudo porque é 

diferente. E disso eu gosto, é muito divertido” (José Perez).  

 As escolas do Abraço Cultural nos dois estados abordam ainda a cultura 

em outras atividades, como os chamados Happy Hours, com performances 

artísticas e gastronomia, na unidade de São Paulo, ou eventos em parceria, por 

exemplo, com a ONG ReFOODgees – que se propõe reunir refugiadas/os 

envolvidas/os com culinária para oferecer suporte à profissionalização e à 

inserção no mercado de trabalho –, no Rio de Janeiro. E, embora essas outras 

experiências também componham minhas observações de campo, atenho a 

análise às aulas regulares e culturais, pois são a grade comum a todas as 

unidades do projeto. As pessoas em condição de refúgio – tais como outros tipos 

de perfis de imigrantes – se encontram em um contexto nacional e regional em 

que os valores simbólicos de suas culturas de origem estão desnaturalizados 

dos grupos antropologicamente inatos, e por isso precisam ser ressignificados 

enquanto memórias discursivas (PAYER, 2006; pág. 132). Esses processos 

acontecem independentemente da trajetória no novo lugar, intrínsecos aos 

deslocamentos, sobretudo os espaciais, culturais e simbólicos, aos quais elas/es 

estão submetidas/os.  

Para usar terminologias de Erving Goffman ao falar da interação do 

indivíduo com o meio social, no “cenário” do Abraço Cultural, as/os refugiadas/os 

que dele participam têm o acesso a aspectos da(s) cultura(s) do país de origem 

incorporadas e representadas em sua dinâmica diária de trabalho e 

sociabilidade. Considere-se que as representações são “toda atividade de um 

indivíduo que se passa em um período caracterizado por sua presença contínua 

diante de um grupo particular de observador[as/]es e que tem sobre ess[as/]es 

alguma influência” (GOFFMAN, 2009; pág. 29). No curso de línguas, essas 

representações encontram um ambiente no qual são constantemente, nas aulas 

e nos espaços de vivência, acionadas e ressignificadas, influenciando 

diretamente, desse modo, a forma como as pessoas – imigrantes e nativas – que 

o frequentam percebem a/o outra/o e a si. 

 



 109 

3.3. Identidades, reconhecimento e pertencimento 
 

A relevância de pensar como são (re)posicionadas essas percepções 

reside no fato de que, como ressalta Stuart Hall, a questão e a teoriorização da 

identidade são de considerável importância política, “que só poderá avançar 

quando tanto a necessidade quanto a ‘impossibilidade’ da identidade, bem como 

a suturação do psíquico e do discursivo em sua constituição, forem plena e 

inequivocadamente reconhecidos” (HALL, 2014; pág. 130). O autor argumenta 

que as identidades são centrais para a questão da agência, no sentido de 

elemento ativo da ação individual, e da política, entendida pelo sociólogo tanto 

como a importância de uma política de localização “quanto as evidentes 

dificuldades e instabilidades que têm afetado todas as formas contemporâneas 

da chamada ‘política de identidade’” (Idem; pág. 105). 

Faz-se necessário destacar que, se a cultura é a interface entre o 

indivíduo e suas diversas coletividades, as identidades são como esse indivíduo 

se percebe e se media nesse campo de interações. E, assim como a cultura, a 

identidade é um conceito, uma significação que vem sendo (re)formulada ao 

longo da história. Empregado inicialmente no Iluminismo [século XVIII], o termo 

se referia então a uma ideia de núcleo essencial do eu, o que remetia à ideia de 

que o indivíduo é unificado e seu “‘centro’ consistia num núcleo interior, que 

emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, 

ainda que permanecendo essencialmente o mesmo ao longo da existência” 

(HALL, 2004; pág. 10). A sociologia se apropriou do termo, no fim do século XIX 

e início do XX, como resultado da interação entre o indivíduo e a sociedade. “O 

sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas este é 

formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ 

e as identidades que esses mundos oferecem” (Idem; pág.11). Assim, a 

identidade costura o sujeito à estrutura: 

 
O fato de que projetamos a ‘nós próprios’ nessas identidades culturais, 
ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, 
tornando-os parte de nós, contribui para alinhar nossos sentimentos 
subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 
cultural (Ibidem; pág. 12).      
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 Com a aceleração da globalização52 na segunda metade do século XX, o 

sujeito, antes visto com uma identidade estável e unificada, fragmenta-se em 

múltiplas identidades, provisórias, variáveis, “algumas vezes contraditórias ou 

não resolvidas” (HALL, 2004; pág.12). “À medida em que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por 

uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis” (Idem; 

pág. 13). Dessa forma, a pluralização das identidades, baseada nas 

descontinuidades da modernidade, desloca a centralidade individual, não sendo 

substituída por outra, mas por vários centros de poder. As sociedades – e as 

pessoas – passam a se caracterizar não só pelo que tem de unificador, mas pela 

diferença. George Yúdice argumenta que é ela, “e não a homogeneização, que 

difunde a lógica prevalecente na acumulação” (YÚDICE, 2013; pág. 54). 

Segundo ele, as migrações decorrentes de processos globais “complicaram a 

unidade que se presumia existir na nação; [a partir daí,] o pertencimento [do 

indivíduo] pode ser infra ou supranacional” (Idem; pág. 55). 

 “Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito 

é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser 

ganhada ou perdida” (HALL, 2004; pág. 21). A forma como a pessoa vai se situar 

no contexto social depende da sua intenção política. Até mesmo a percepção da 

identidade nacional, uma das principais fontes de identidade cultural (Idem), 

torna-se passível de mudanças. Apesar de nascermos com a certeza de que 

pertencemos a uma nação específica, as identidades nacionais são formadas e 

transformadas no interior da representação, argumenta Hall. “As pessoas não 

são apenas cidadãs legais de uma nação; elas participam da ideia de nação tal 

como representada em sua cultura nacional” (Ibidem; pág. 49). Logo, essa 

identificação também pode, em alguma medida, ser deslocada.  

 O que Hall argumenta, portanto, é que a concepção de identidade 

contemporânea não se refere mais ao segmento do eu que permanece o 

mesmo, tampouco ao eu coletivo que estabiliza, fixa e garante o pertencimento 

                                                
52 Em A conveniência da cultura, George Yúdice caracteriza a globalização como “um processo 
de expansão econômica que data da exploração e da conquista europeia no século XVI e da 
modernização” (YÚDICE, 2013; pág. 54). Essa segunda fase é que interessa no estudo da pós-
modernidade, pois trata do momento no qual, com o avanço cada vez mais acelerado da 
tecnologia, que facilita a comunicação e o transporte internações, as fronteiras imaginárias vão 
aos poucos se diluindo.           
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cultural. Assim, não faz mais sentido falar em identidade, mas em identidades, 

que, sim, parecem invocar um passado histórico com o qual mantêm 

correspondência, mas, também, se referem à utilização dos recursos da história, 

da linguagem e da cultura para “a produção não daquilo que nós somos, mas 

daquilo no qual nos tornamos” (HALL, 1996 [2014]; pág. 109).  

 
Tem a ver não tanto com as questões ‘quem nós somos’ ou ‘de onde 
nós viemos’, mas muito mais com as questões ‘quem nós podemos 
nos tornar’, ‘como nós temos sido representados’ e ‘como essa 
representação afeta a forma como nós podemos representar a nós 
próprios’ (Idem; pág. 109).  

 

 Ao analisar a experiência de imigrantes e refugiadas/os no CABC, no Rio 

de Janeiro, João Henrique Francalino e Maria Regina Petrus identificaram que 

“as organizações e as comunidades apontam a possibilidade de constituição de 

uma identidade coletiva; sensação de pertencimento a um grupo" 

(FRANCALINO E PETRUS, 2008; pág 536). No Abraço Cultural, pude observar 

que, ao se buscar garantir o que os autores chamam de direito à cultura de 

origem, abordando não só a sua língua nativa – ou ao menos a oficial –, mas 

também rituais, narrativas, formas de pensar e de representar essas culturas e 

as trajetórias das/os refugiadas/os, o projeto cria um ambiente no qual a 

mediação de diferentes referências culturais e a reivindicação por 

reconhecimento em meio a elas se avultam. Digo isso porque a representação 

do curso de línguas como um espaço de potencial acesso a essas práticas e de 

fortalecimento do sentimento de coletividade apareceu, nesta pesquisa, tanto na 

fala das/os professoras/es quanto das coordenadoras e alunas/os. No Abraço 

Cultural Rio de Janeiro, onde observei uma rotatividade mais lenta das/os 

professores/as, há inclusive um discurso afetivo recorrente.  
 

O português de todo mundo melhorou muito, el[as/]es falam... E aí é o 
networking, né? Tem a pessoa que conhece não sei quem e arranja 
um lugar pro cara ficar, pra vender, pra conseguir o diploma. E vai 
nessa. É muito bacana. E eu acho que, no fim das contas, a gente 
conseguiu transformar o ambiente, é muito legal. Então, fica uma 
sensação de pertencimento, de família no projeto. Acho que a gente é 
bem unido. No comecinho, não tinha... A gente era amigo e tal, mas 
depois que começou a fazer mais reunião, de sair mais, desse contato 
mais pessoal. E é legal ver como, e em diferentes níveis porque são 
diferentes pessoas, [as/]os professor[as/]es se sentem bem ficando 
aqui. Aí, quando você houve, principalmente d[as/]os african[as/]os, 
sobre os outros empregos, [que há] discriminação... El[as/]es falam 
‘Nossa, nunca achei que eu fosse estar aqui, ser professor, eu acho 
muito legal.’ Porque a gente não fica lá cobrando e... Ah, cobra o 
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normal, de chegar na hora, preparar aula. Mas [as/os professoras/es 
acham muito legal] de ter liberdade. Tem um professor novo, ele dá 
aula de inglês, é [da República Democrática] do Congo, ele fala ‘Eu 
acho incrível que eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Eu posso ser 
quem eu sou, eu to adorando dar aula’ (Tatiana Rodrigues, 
coordenadora geral do Abraço Cultural Rio de Janeiro).  

 

 As/os professoras/es que entrevistei em profundidade, além daquelas/es 

com quem conversei informalmente, manifestaram a relevância das redes 

formadas a partir do Abraço para conseguirem outras oportunidades no Brasil e 

para se sentirem mais confortáveis com a vida neste novo lugar. Antes de se 

tornar professor de espanhol no curso, Carlos Andrés Sanches teve uma fase 

de restrições financeiras por dificuldades de encontrar trabalho. Chegou a ser 

atendente e subgerente do Subway, mas saiu porque não teve as promessas de 

promoção do cargo cumpridas [ver capítulo 2]. Depois dessa experiência, ficou 

um tempo desempregado, vivendo “de Deus”, de trabalhos pontuais e da ajuda 

do amigo José, da irmã, Karla53, e da mulher de quem aluga uma casa geminada. 

Engenheiro, ele disse que não foi fácil se tornar professor. Durante o curso de 

formação, contou-me ter tido dificuldades para compreender “a estrutura, o 

porquê, a metodologia”, mas se sentiu mais confortável depois que voluntárias 

deram às/aos refugiadas/os uma palestra sobre o que e como ensinar e sobre o 

quadro das línguas europeias.  

 O que pude perceber tanto na fala de Carlos quanto na de outras/os 

professoras/es é que, ainda que o Abraço ofereça um espaço aberto à 

interculturalidade, a vulnerabilidade de suas condições se expressa na 

insegurança que manifestaram nas primeiras aulas, ora traduzida no argumento 

de não ter sido professora/r anteriormente, ora no receio de como seriam 

recebidas/os pelas/os observadoras/es, no caso pelas/os alunas/os. Pelas 

próprias narrativas deles, contudo essas preocupações pareceram atenuadas 

com o passar do tempo, a partir de um maior engajamento [para a maioria] na 

escola de línguas, da convivência com outros grupos sociais e do aumento da 

autoconfiança nas potencialidades que têm. “Na primeira aula, eu tava tremendo 

de medo, de insegurança, porque não conhecia as pessoas, não sabia a 

impressão que ia passar pra eles, foi muito assim... traumatizante”, descreveu-

me Carlos. Mas, depois de um ano, lembrou-se daquela primeira vez e 

                                                
53 Nome alterado para não identificar a irmão nem o entrevistado.  
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comparou: “Nossa, agora [na turma do semestre corrente, em abril de 2017] eu 

cheguei sorrindo, brinquei, fiz a dinâmica. Todo mundo falou [bem sobre a aula] 

quando acabou. Eu fiquei muito feliz, falei ‘Que diferença praquele dia’”.  

 Carlos Andrés me disse que a participação no curso ampliou o círculo de 

amizades com outras/os professoras/es, coordenadoras e alunas/os e mudou 

até mesmo a forma como ele passou a circular pela cidade do Rio de Janeiro. 

“Eu tenho, assim, poucos amigos. Conheço muitas pessoas aqui no Rio, bem 

mais depois do Abraço. Antes do Abraço, era muito difícil de conectar com outras 

pessoas, porque eu trabalhava lá [no Subway] e era reduzido o grupo de 

pessoas.” Ele atribuiu às relações que têm feito e aos “compartilhamentos”, 

como almoços, encontros, eventos com as pessoas que conheceu no projeto, 

novas possibilidades de convivência em sua vida: “Eu desfrutei, curti um pouco 

o Rio de Janeiro, porque os primeiros dois anos foi totalmente fora do mundo, 

fora daqui”, da praia, onde ele lembrou ter ido só uma única vez antes desse 

processo de estabilização, e de outros espaços de lazer e circulação da cidade.  

 Decerto, pois, que a convivência nesse espaço plural não passa incólume 

a conflitos, posto que se tratam não só de diversas culturas, mas também de 

diferentes indivíduos. Mari Garbelini, coordenadora do Abraço Cultural São 

Paulo, disse-me que, no começo do projeto, houve algumas situações em que 

isso se evidenciou.  

 
Antes eram só mulheres na coordenação, e aí tinha uma dificuldade 
[maior], porque a maioria d[as/]os professor[as/]es é homem, e ainda 
de culturas árabes, africanas, mais machistas. Então eles não 
aceitavam que mulheres falassem de um jeito para eles assim. O 
Abraço é mais horizontal, a gente não tem essa de hierarquias. [As/]os 
professores são professor[as/]es, não são funcionári[as/]os nossos. 
Mas a gente fazia reuniões, passava regras de comportamento em sala 
de aula, essas coisas, e eles não aceitavam muito bem, porque eram 
mulheres falando (Mari Garbelini).   

  

Mari disse que as reações eram mais de indiferença, “não davam muita 

importância, não obedeciam muito, faziam pouco caso”. Mas, com o passar do 

tempo, segundo contou, as relações ficaram mais próximas e amigáveis. Além 

disso, a coordenadora geral de São Paulo me relatou divergências interpessoais 

entre coordenadoras pedagógicas que trabalharam no começo do projeto e 

citou, sem entrar em detalhes, que um desentendimento levou à saída da ONG 

Instituto Adus da gestão do Abraço Cultural – a liderança da outra instituição 
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fundou curso próprio, no mesmo formato, o ConectADUS, hoje com o nome de 

Mente Aberta. Em geral, os relatos pessoais das/os entrevistadas/os não 

sobressaltaram, contudo, grandes ruídos ou desconfortos nesses espaços de 

sociabilidade.  

A vivência no Abraço Cultural apareceu, nas entrevistas que fiz, 

representada de maneiras diversas. Chamou-me especial atenção o uso 

recorrente de duas referências: como espaço no qual foi possível conhecer 

pessoas que trouxeram novas oportunidades de trabalho e de convivência 

dentro e fora da escola e no uso de termos que remetem afetividade, como 

“família”, “amigos”.   

 
Conheci muito mais pessoas do Haiti, da Nigéria, [da República 
Democrática] do Congo, [do] Paquistão, de vários lugares, aqui no 
Abraço, mesmo. Então, a gente é uma família, uma família de vários 
países. Eu não estou sentindo que estou trabalhando com uma coisa, 
que eu sou profissional, e estou entrando aqui para trabalhar, não. 
Quando entra qualquer professor, a gente sai junto, a gente faz festa 
junto, família, família. De verdade. Tudo junto. Até fora também, tenho 
os meus alunos particulares, amigos agora. Eles me chamam para 
almoçar, passear, viajar também... (Ali Jeratli). 

  

A cubana Maria Ileana é, possivelmente, a entrevistada que manifestou 

maior frustração com a vida que leva no Brasil. A insatisfação dela passa pela 

dificuldade em se estabelecer como pesquisadora no país e de encontrar 

oportunidades de trabalho que deem estabilidade e respeitem seu contexto, pela 

falta de amparo real do Estado, pelas vulnerabilidades de sua condição de 

refugiada, mulher e negra. Embora o Abraço Cultural se proponha ser um 

empregador diferenciado para as pessoas refugiadas, é fato que o próprio 

modelo de contração, via MEI, não garante total estabilidade nem mesmo todos 

os direitos trabalhistas a que essas pessoas – e às/aos brasileiras/os que nele 

atuam – têm direito enquanto solicitantes ou refugiadas.  

 
Agora, esse papel [o reconhecimento] que você [ela] tem na mão, você 
acha que vai fazer diferença em algum momento, em alguma medida? 
Eu não sei se vai fazer... Eu sei que não está fazendo. É isso aí que eu 
sei. Que nada tem mudado positivamente. Que não tem um elemento 
somando no horizonte, indicador [de] que as coisas não vão mudar. 
Mas pode ser que pode começar a mudar positivamente. Eu não tenho 
esse elemento. A única certeza que eu tenho é que dia 5 de dezembro 
[de 2018], quando as aulas terminarem no Abraço, eu fico como no ano 
retrasado, sem um centavo em meu bolso, sem saber se eu vou ter 
aluno novamente e sem saber se eu vou conseguir pagar o aluguel 
(Maria Ileana).  
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Apesar de demonstrar em sua fala se sentir desamparada em sua vida no 

Brasil, Maria reconhece gostar da metodologia do Abraço Cultural, “só uma coisa 

que eles sabem que não gosto do nome aula cultural. Porque uma coisa que eu 

acho que é o diferencial do Abraço é a troca cultural constante. Mas tinha que 

ter um nome esse espaço, eu compreendo”.  Ela disse que, nessa vivência, “eu 

sei que o tempo todo a gente está trocando no Abraço” e que, a partir dela, tem 

compreendido melhor as/os brasileiras/os, a cultura do país, a língua, “enfim, 

descubro muito o Brasil, através dos olhos, dessa experiência de vida dos 

alunos”. A pesquisadora demonstrou em diversos momentos da entrevista que 

me concedeu que se sente ainda mais vulnerável por não conseguir exercer 

suas profissões – ela aguarda a resposta do pedido de reconhecimento dos 

diplomas há mais de cinco anos –, nem poder dar continuidade aos estudos por 

motivos também burocráticos e, mesmo já tendo tentado, em diferentes frentes, 

encontrar outras formas de engajamento e renda, como a venda de artesanatos 

cubanos e a fundação de uma ONG dedicada à assistência a mulheres 

refugiadas negras, nada deu certo. Maria narrou que, diante de tantas negativas, 

encontrou no Abraço Cultural um lugar de realização.   

 
A sala vira um pouco o espaço ou fica um pouco o espaço de 
realização profissional, com a minha vida profissional paralisada. Isso 
se faz através da aula cultural, mas se faz o tempo todo. Eu, por 
exemplo, fiz a tradução de passagens da obra de um dos melhores 
escritores cubanos [Reinaldo Arenas]. Também exilado, também 
censurado em meu país e, como está censurado em meu país, eu só 
consegui ler [em Cuba], clandestinamente, e em francês (Maria Ileana).  

 

A pesquisadora contou que, desde o começo, procura refletir nos 

exercícios “passagens da história de meu país” e da de outras nações.  

 
Eu tento se bem apresentar partes da história do meu país que não 
são conhecidas, as partes da cultura até que não são conhecidas no 
Brasil, que [aqui] conhecem tão pouco de Cuba. [Tento] também 
mostrar, desde da parte da cultura, uma outra Espanha, os países 
latino-americanos que o Brasil conhece muito pouco, do entorno 
sociocultural em que está ubicado [localizado]. Então, a mesma coisa 
eu tento fazer com as aulas culturais. Os alunos amam aulas culturais 
da gastronomia. Amam. Eu sempre tento fazer um prato cultural 
cubano, mas também um prato de algum outro país, mexicano, 
peruano, que às vezes eu conheço, tenho incorporado à minha 
alimentação e tudo. Mas, em outras vezes, vou procurar. Assim, eu 
também aprendo (Maria Ileana).  
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 Ao acompanharem o projeto do CACB, João Henrique Francalino e Maria 

Regina Petrus concluíram que o resgate das histórias de tradição oral e o ato de 

contá-las “permitem uma organização da memória e favorecem uma 

reestruturação interna dos indivíduos que em suas falas nos deixam perceber 

uma fragmentação identitária” (FRANCALINO E PETRUS, 2008; pág. 543). 

Afinal, como Michael Pollak argumenta, apesar de a memória parecer “um 

fenômeno individual, algo íntimo, próprio da pessoa” (POLLAK, 1992; pág. 201), 

“deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, 

ou seja, um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, 

transformações, mudanças constantes” (Idem; pág. 201). É certo, pois, que na 

construção das memórias há também algo de imutável, consolidado “nos marcos 

ou pontos relativamente invariantes” (Ibidem; pág. 201), como o autor ressalta 

que se pode observar em pesquisas que envolvem histórias de vida.  

 O que o autor explica é que, em certo sentido, há elementos que se 

tornam “realidade, passam a fazer parte da própria essência da pessoa”, embora 

outros tantos acontecimentos e fatos possam “se modificar em função dos 

interlocutores, ou em função do movimento de fala” (POLLAK, 1992; pág. 201). 

As memórias, segundo Pollak, se constroem sobre três critérios: 

acontecimentos, personagens e lugares, conhecidos direta ou indiretamente, o 

que significa que podem ser fundados em fatos concretos e em projeções. A 

partir disso, é relevante destacar o caráter seletivo das memórias, estruturadas 

de acordo com as preocupações do momento e com as memórias coletivas nas 

quais os indivíduos estão inseridos (Idem). Assim, as memórias são, como as 

identidades, construções sociais, produzidas consciente e inconscientemente e 

também significadas na chave da diferenciação de si em relação ao/a outro/a.  

 Michale Pollak ressalta que a construção da identidade se produz em 

“referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e 

que se faz por meio da negociação direta com outr[as/]os” (Ibidem; pág. 204). 

Assim, ele argumenta, a memória é um elemento constituinte do sentimento de 

identidade, “tanto individual como coletivamente, na medida que ela é também 

um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência 

de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” (POLLAK, 1992; 

pág. 204). Levando-se em consideração isso e o modelo pedagógico do Abraço 

Cultural, centrado em promover espaços de fala sobre as culturas dos países de 
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origem e na formação de redes, pode-se pensar que a escola se torna, assim, 

lugares nos quais as memórias individuais e coletivas não só de refugiadas/os, 

mas também de nativas/os, são mobilizadas, de acordo com as necessidades 

do momento, para a (res)significação das identidades, o fazer político e a ação.  

 Há aí que se considerar, decerto, que, por mais que se proponha a ser 

um espaço aberto às interculturalidades, isso não quer dizer que elas coexistam 

sem conflitos. Como são seletivas – logo, precisam ser “selecionadas” para se 

tornarem comuns, “fixas” –, disputam com a diversidade de pontos de vista o 

reconhecimento coletivo por essa coesão, especialmente quando estão 

envolvidas “memórias coletivas fortemente constituídas”, como a nacional 

(POLLAK, 1989). O autor ressalta que a memória, “essa operação coletiva dos 

acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar” 

(Idem; pág. 10), “acaba se integrando a tentativas mais ou menos conscientes 

de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre 

coletividades de tamanhos diferentes” (Ibidem; pág. 10).  

 
A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das 
instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar 
respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições 
irredutíveis. Manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo 
que um grupo tem em comum, em que se inclui o território (no caso de 
Estados), eis as duas funções essenciais da memória comum 
(POLLAK, 1989; pág. 10). 

 

 O que, ao longo do meu campo de pesquisa, mais me chamou a atenção 

na forma como as culturas e as memórias são tratadas no Abraço Cultural talvez 

encontre explicação naquela diferença fundadora entre o projeto e o CACB. Por 

ter sido criado por brasileiras/os – a partir de uma necessidade reprimida 

observada pelos fundadores –, as abordagens às demandas das pessoas 

refugiadas e a forma como suas culturas eram, inicialmente, pautadas no Abraço 

foram definidas, sobretudo, pela coordenação e por voluntárias/os do curso. Ao 

passo que, na iniciativa da Comunidade Ango-Congolesa Brasileira (CACB), a 

própria fundação da instituição é uma manifestação do desejo das/os imigrantes 

e refugiadas/os de ter um espaço para a divulgação da cultura dos países de 

origem, a troca de experiências e o fortalecimento coletivo não só entre si, mas 

inclusive com brasileiras/os afrodescendentes da Baixada Fluminense, região 

marcada por elevados indicadores de exclusão social e racial.  
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 No meu campo, pude observar que, apesar dessa dinâmica mais 

unidirecional identificada no Abraço Cultural em um primeiro momento, ela 

[assim como a insegurança das/os refugiadas/os com a atuação de professora/r 

e as divergências manifestadas pela coordenação de São Paulo] pareceu se 

atenuar – e segue sendo modificada e transformada – com o passar dos 

semestres letivos. A ampliação da participação das/os professoras/es nessas 

escolhas se manifestou em narrativas sobre demandas pleiteadas pelas/os 

próprios professoras/es, sobre a criação de reuniões periódicas, sobre um maior 

engajamento delas/es na participação de quais temas e como gostariam de 

trabalhá-los em sala de aula e nas celebrações culturais. Nota-se aí a 

manifestação de reivindicações por reconhecimento do direito não só de fala, 

mas de tomada de decisão sobre aquilo a que lhes diz respeito.  

 

3.4. O “fixar-se” entre mundos 
 

 Assim como Francalino e Petrus inferiram ao acompanhar de perto o 

CACB, pude observar que essas manifestadas reivindicações das/os 

professoras/es do Abraço Cultural também demonstram que o projeto, além de 

significar uma estratégia de inserção social, é usado pelas/os refugiadas/os que 

nele convivem como uma tentativa de estreitamento das suas identidades 

culturais com a identidade cultural brasileira e “uma espécie de reconhecimento 

de que já não pertencem mais a um único universo cultural – o das suas culturas 

originais – mas que ‘pertencem agora a dois mundos’ (FRANCALINO E 

PETRUS, 2008; pág. 538). A fluidez e o desejo de se posicionar entre esses dois 

mundos – o da cultura e da vida no país de origem e nesse novo lugar onde 

agora vivem – se evidenciaram, nas minhas entrevistas e observações de 

campo, de diversas formas, mas duas delas em especial me chamaram a 

atenção pela predominância.  

A primeira delas é a que reivindica do “Brasil” – entendo aqui não só 

das/os agentes e das instituições do Estado, mas também da sociedade 

brasileira – o reconhecimento das potencialidades delas/es enquanto indivíduos, 

profissionais, pessoas que podem contribuir para o desenvolvimento do país. O 

congolês Alphonse Nyembo me disse, por exemplo, que as lideranças do Abraço 

precisam de apoio não só civil, mas estatal “para tentar ajudar quem está 
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chegando aqui”. Ele falou que “eu sei que não é uma obrigação de todo mundo 

aqui no Brasil ajudar”, reconhece que há muitas/os nativas/os que precisam de 

apoio, mas pontua que “um dos países mais economicamente fortes não precisa 

descartar essa crise migratória totalmente”. 

 
[A/o imigrante] tem que contribuir de certa forma. O bom dos imigrantes 
que vêm pro Brasil... está vindo com muito conhecimento. Não só de 
passar o seu conhecimento para os brasileiros, mas desenvolver 
alguns micronegócios. Eu conheço muitos imigrantes que abriram 
pequenas empresas e está empregando até os brasileiros (Alphonse 
Nyembo). 

  

Na fala, o congolês parece pleitear que imigrantes e refugiadas/os sejam 

percebidas/os como pessoas que podem compartilhar conhecimentos e 

melhorar o país com a geração de emprego, “porque a habilidade dessas 

pessoas não aparece nas mídias”, mas elas estão “conseguindo se manter e 

desenvolver algumas coisas”. Ele chama a atenção para aspectos como a 

capacidade de dominar outras línguas e de trazer diferentes percepções a 

empresas e contribuir para o desenvolvimento e a sustentabilidade delas. Para 

isso, ele diz que são as/os brasileiras/os que têm de contribuir nessa integração, 

ao ver as/os estrangeiras/os de forma mais amigável, um notado desejo de ser 

entendido coletivamente como parte do país.   

 O venezuelano Carlos Andrés Sanches pareceu ter se adaptado tão bem 

ao papel de professor de espanhol que me falou que vai continuar na profissão 

a vida toda, “não vai acabar nunca”. Mas ainda assim ele manifestou a vontade 

de “voltar à minha área [a engenharia] com tranquilidade”. Quando me deu 

entrevista, Carlos disse que ainda não havia dado entrada no pedido de 

reconhecimento porque, primeiro, não tinha o recurso de “cerca de R$ 250” e, 

depois, porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) estava de 

greve. O interesse em retomar a carreira do país de origem revela a busca por 

uma maior estabilidade da vida no Brasil, porque “eu comecei de novo aqui e 

não quero começar de novo em outro lugar”, e o desejo de poder exercer a 

atividade profissional à qual dedicou alguns anos para se especializar.  

Carlos contou que considera a possibilidade de fazer outra graduação “de 

engenharia, arquitetura”. Enquanto aguarda uma decisão do governo brasileiro 

a respeito dos pedidos de reconhecimento de milhares de venezuelanas, ele 

tenta estabilizar financeiramente a vida. Gostaria de poder ter, a curto prazo, o 
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reconhecimento do diploma de ensino médio para poder fazer cursos voltados 

para a área de arquitetura e design, como AutoCad 3D no Senac. Quando o 

entrevistei, o professor de espanhol também fazia aulas de pintura no Centro 

Municipal de Artes Calouste Gulbenkian, no Centro do Rio de Janeiro. O 

desenho em telas é mais que um hobby para Carlos; além de eu ter percebido 

que a pintura é algo que ele associa com seu desenvolvimento pessoal no Brasil, 

já que começou a se dedicar mais a fundo a ela aqui, é complemento de renda, 

e a venda delas foi um suporte importante quando ficou desempregado.  

Por ser o único entre as/os minhas/meus entrevistadas/os que exerce a 

mesma profissão do país de origem, o também venezuelano José Perez, amigo 

de Carlos Andrés, não trouxe em seu discurso a manifestação por grandes 

mudanças profissionais. Além do reconhecimento e da possibilidade de seguir a 

vida adiante no Brasil, “quero aprender mais o português, eu gosto da cultura”, 

José me disse que seu compromisso é com a educação e a promoção dos 

direitos humanos e que conta com a “transmissão da cultura para ajudar nisso”. 

O que parece intrínseco a essa fala é a reivindicação de poder ser um agente da 

própria causa e contribuir, “vocês, povo brasileiro, eu” para “melhorar as coisas”.  

Esses desejos de reconhecimento da condição de refugiada/o e de 

participação em algo que melhores as condições de integração delas/es no país 

são também os pontos centrais do segundo tipo de narrativas que identifiquei 

mais frequentes como reflexos do posicionamento entre os “dois mundos”, o da 

vida anterior à emigração e o da posterior. Esses discursos remetem à intenção 

da criação de iniciativas de associativismo em prol da causa refugiada. Os sírios 

Ali Jeratli e Adel Bakkour me descreveram a intenção de desenvolver projetos, 

de diferentes formatos, com essa finalidade.  

Ali pretende dar continuidade ao propósito de pluralizar as percepções 

sobre as culturas árabe e síria e, à época que conversou comigo, manifestou a 

intenção de abrir um restaurante. Para isso, pretende se estabilizar, conseguir 

uma casa grande para trazer a família, “para que as pessoas aproveitem a 

comida da minha mãe também”. Ele me disse que, depois que entrou para o 

Abraço Cultural, começou a ter uma percepção diferente da própria cultura. 

Segundo narrou, enquanto vivia na Síria, vivia-a no dia a dia, mas que, depois 

que começou a dar aulas e ler mais sobre a história do país para prepará-las, 

começou a ver a cultura “olhando de cima” e disse ter conhecido “muitas coisas 
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legais”. “Ainda falta muita coisa para mostrar, para aprender na minha cultura 

mesmo. Então, eu comecei a pesquisar mais. Eu achei coisas muito legais sobre 

a minha cultura e que as pessoas gostar muito aqui”, e a culinária, para ele, é 

uma delas, manifestada em aulas culturais e Happy Hours.  

Em qualquer conversa com Ali, ele demonstra que exercita seu propósito: 

fala da vida na Síria, ensina palavras em árabe, gosta de falar de como as 

famílias são festivas. Por ser bastante comunicativo, tornou-se um porta-voz do 

Abraço Cultural em entrevistas para a imprensa. Já apareceu em programas da 

TV Globo de grande audiência, como o Esquenta!, e teve sua história 

cinematográfica contada no jornal Folha de São Paulo. Nos seus discursos, fica 

clara a intenção de Ali em se estabelecer no Brasil, mas sem deixar de reivindicar 

que as/os brasileiras/os conheçam mais sobre o seu universo cultural de origem.   

Adel também quer desconstruir percepções equivocadas sobre a cultura 

árabe e contribuir para a integração de pessoas em condição de refúgio. Quando 

conversou comigo, falou da ideia de fundar uma associação em que “sírios, 

árabes” e pessoas de outras nacionalidades “possam ir, e esse grupo de 

pessoas, refugiados que talvez tenham alguma experiência com documentação, 

língua, possam tentar ajudar nessa integração”. À época, em 2017, ele me disse 

que estava “animado para essa ideia”. Em novembro deste ano, eu soube, por 

uma divulgação do site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que 

o Adel compartilhou na página dele no Facebook, que agora ele é coordenador 

da ONG África do Coração. Segundo consta na página oficial da instituição na 

mesma rede social, ela foi criada em 2012 e oficializada em 2016. Acredito, por 

isso, que não se trata do mesmo projeto do qual ele havia falado, mas de alguma 

outra forma de realização desse objetivo de encontrar formas de contribuir para 

a facilitação da vida de refugiadas/os no Brasil e da integração delas/es com a 

cultura brasileira.  

A criação de uma associação também está entre os projetos dos quais 

Maria Ileana falou com mais ênfase, durante conversa que teve comigo na casa 

dela. A ideia que chegou a tentar desenvolver com outras pessoas, entre 

estrangeiras/os e brasileiras/os, mas me narrou não ter conseguido dar 

prosseguimento, era fundar uma instituição “integrando diversas manifestações 

artísticas, mas como um espaço de educação e de instrução também. E dentro 

das manifestações artísticas também se considerar o alimento, por exemplo”. A 
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narrativa de Maria revela, por sua vez, que o alcance dessa instituição é chegar 

às vulnerabilidades que ela identifica pela própria trajetória.  

 

Percebi que eu não conseguiria fazer uma coisa assim [fundar uma 
ONG] porque nem empréstimo de banco eu conseguiria ter.. Então, eu 
tentei também fazer uma coisa tão elementar como apresentar no 
Brasil os livros que eu escrevi, eu acho que seria um espaço natural, 
onde eu deveria ver a luz, porque eu escrevi os dois libros estando 
aqui. Eu acho que poderia ser interessante para uma parte da 
população brasileira, especialmente para a população afrobrasileira. 
Em verdade, nos nossos países afro-latino-americanos, deveria ser 
importante para toda a população. Mas também não consegui [realizar] 
(Maria Ileana].  

 

 Diante de tantas negativas, Maria demonstra não ter perspectivas 

tão positivas quanto os meus demais entrevistados. “Então, infelizmente, eu não 

tenho possibilidade de enxergar o meu futuro no Brasil. Fazer o quê?” As 

reivindicações da cubana para a vida neste novo lugar apareceram manifestadas 

no discurso pela liberdade de trabalhar em suas pesquisas, de ter o mínimo de 

estabilidade, sem ter dificuldade de fechar as contas todos os meses, acesso a 

educação, moradia digna, “dar vida a documentos internacionais [de proteção 

à/ao refugiada/o] que o Brasil tem assinado” ao longo dos anos, a exemplo da 

Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967. Ela disse que viver nas condições 

às quais está exposta é “manter o ser humano em constante incerteza, 

constantemente nervoso. Já são cinco anos [tentando levar a vida no Brasil]”. 

Maria descreveu que, a partir do terceiro ano no país, constatou que “nenhum 

ser humano pode ser eternamente refugiado”. 
 

Só que a incerteza deixa você a vida toda em situação de refúgio. Pior 
ainda: deixa você em aparente situação de refúgio, porque, para um 
refugiado, você tem de garantir recursos mínimos de vida. Aqui, não 
está garantido para ninguém. Nem refugiado somos realmente. Só no 
papel, só quando no papel. Nós não somos nem refugiados realmente. 
É a coisa que mais falo, porque eu não saí do meu país para ser uma 
mantenida de ninguém. Eu nunca fui uma mantida de ninguém. Mas 
esse instrumento assinado obriga a garantir um mínimo de estrutura 
digna para um sujeito (Maria Ileana).  

 

 Minha intenção ao trazer esses fragmentos de narrativas é refletir a 

percepção que tive ao longo desta pesquisa de que, mesmo vulnerabilizadas/os 

na vida que levam no país, minhas/meus entrevistadas/os manifestaram o 

desejo de se estabelecer profissional, material e socialmente e de ser vistas/os 

como indivíduos e grupos, sim, de origens diferentes, mas que têm a contribuir 
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para a sociedade brasileira. Pode-se ver aí a disposição não só de acomodar a 

vida no âmbito individual e privado, mas também de mediar coletivamente o 

reconhecimento de suas trajetórias e de seu potencial como parte deste projeto 

de nação. E a oportunidade diferenciada de participação no Abraço Cultural, 

espaço de difusão das culturas de origem, aparenta trazer às/aos refugiadas/os 

a possibilidade de uma maior consciência de si, por meio do qual – tais como 

as/os angolanas/os e congolesas/es da CACB – “podem elaborar um processo 

de resistência de natureza cultural-identitária em um contexto marcado pela 

hibridação de culturas/identidades” (FRANCALINO E PETRUS, 2008; pág. 543). 

Ao mesmo tempo que, com as possibilidades de sociabilidade ali disponíveis, 

que permitem a formação de redes e vínculos sociais, fica notada uma maior 

identificação da maioria dessas pessoas com o Brasil, ao ponto de, ao menos a 

curto prazo, não terem a intenção de deixar o país.  

 Assim como Francalino e Petrus perceberam sobre a Comunidade Ango-

Congolesa do Brasil, entendo, também, o Abraço Cultural como “uma 

experiência significativa de associativismo e com caráter inovador”, embora não 

no mesmo modelo de atuação. Contudo, ainda que o curso de línguas com 

professoras/es refugiadas/os seja uma iniciativa planejada e executada por 

brasileiras/os – e daí se pode pensar que, inevitavelmente articulada e 

coprotagonizada por não refugiadas/os – vale considerar que 
 

(...) vínculos de outras naturezas (constituição de família e círculos de 
amizade, de trabalho e de vizinhança construídos aqui) influenciam 
seus projetos de permanência e reforçam a identificação do Brasil 
como local de permanência e não apenas de passagem ou de estadia 
provisória (Idem; pág. 543). 

 

 Dessa forma, o projeto é inovador no sentido de propor, para 

refugiadas/os, uma forma de inserção no mercado de trabalho cujo propósito não 

se limite à geração de renda, mas seja um ambiente onde elas/es possam falar 

de si, interagir com brasileiras/os e melhor compreender a cultura brasileira. E 

isso parece contribuir diretamente para o sentimento de pertencimento e a 

ressignificação da vida neste novo lugar, de modo a fazer sentido “ficar”, 

minimizando, assim, o caráter transitório da vida ao qual as pessoas nessa 

condição são, em geral, submetidas a viver.   
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Considerações finais – A vida em “outro” lugar 
 
 
 Aparentemente, a/o refugiada/o não difere em muitos aspectos de outros 

perfis de imigrantes. Mas, ao olhar as condições que fazem essas pessoas se 

verem forçadas a partir de seus lugares de nascimento ou maior tempo de vida 

e procurar outro país para serem acolhidas, pode-se notar que estão cercadas 

de vulnerabilidades não só econômicas, mas também jurídicas, sociais, 

emocionais. Muitos temem pela preservação da própria vida. Pelas narrativas 

que coletei, a decisão das/os minhas/meus entrevistadas/os de vir para o Brasil 

levou em consideração aspectos como uma avaliação subjetiva das 

possibilidades de adaptação à cultura, de inserção no mercado de trabalho e, 

sobretudo, das redes que – ainda que com desconhecidas/os – aqui se 

mostravam possíveis.  

 Quando em outro país, essas pessoas lidam com a desterritorialização 

dos modos de vida, e precisam ressignificá-los para, de fato, se sentirem, em 

alguma medida, parte deste novo lugar. Esse processo de reacomodação passa 

pela estabilização material, pelo acesso a direitos, pela comunicação fluida e 

pela formação de vínculos sociais com a comunidade ao redor, além da 

mediação entre traços da cultura de origem que carrega consigo e a cultura local. 

A partir de referencial teórico e pesquisas de campo, Alastair Ager e Alisson 

Strang, do Reino Unido, desenharam um diagrama para considerar os elementos 

essenciais na integração de pessoas em condição de refúgio.  

Os autores listam como elementos basilares para um processo 

considerado bem-sucedido de integração das pessoas refugiadas o acesso ao 

que chamam de Marcadores e Meios [em livre tradução], entre os quais incluem 

emprego, habitação, educação e saúde (AGER E STRANG, 2008). Além desses 

direitos, as políticas públicas voltadas à inserção social das/os refugiadas/os 

devem levar em consideração, dizem Ager e Strang, formas de promoção de 

conexões sociais – laços, pontes e links – e de processos facilitadores que têm 

como função servir de “removedores de barreiras” nos campos do conhecimento 

cultural e linguístico e da segurança e da estabilidade. Por fim, o que os 

pesquisadores britânicos sinalizam é que esses são elementos essenciais para 

que as pessoas em deslocamentos forçados transnacionais possam se adaptar 

e se sentir parte, inclusive como cidadãs/ãos, do lugar onde escolheram viver. 
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A partir desse referencial teórico, abordei nesta pesquisa aspectos sobre 

a vida de refugiadas/os, a partir da perspectiva de um grupo de pessoas que 

lecionam como professoras de línguas no projeto Abraço Cultural, a fim de lançar 

reflexões sobre a integração delas na sociedade brasileira. Há aqui, no entanto, 

que se ponderar duas questões. A primeira delas: esta dissertação é um 

exercício na tentativa de contribuir para o debate sobre como apoiar 

refugiadas/os a se inserirem socialmente no país. Ela não esgota – e nem 

poderia – as nuances simbólicas e materiais da vida de uma/um deslocada/o 

forçada/o; faz recortes narrativos para, por meio da análise da percepção 

delas/es acerca da própria trajetória, propor uma leitura crítica a respeito desse 

processo de reacomodação da vida. Outro ponto pertinente: é sabido que o 

diagrama de Ager e Strang se trata de um tipo idealizado de processo de 

integração, delimitado a partir da observação participante, mas que não abarca, 

como nenhuma teoria o pode fazer, toda a complexidade que tem. Os direitos 

essenciais sinalizados pelos dois autores são, dessa forma, aqui usados como 

referencial para pensar como abordar a questão no contexto brasileiro.  

Quando tratamos da situação de refugiadas/os, estamos, sim, lidando 

com uma forma de migração de muitas similaridades com as demais, mas não 

podemos deixar de relevar que o refúgio carrega consigo uma carga política, que 

associo muito estreitamente a uma fragilização ou mesmo ruptura da relação de 

indivíduos ou grupos com o Estado da nação natal. Digo isso porque, ainda que 

o motivo principal da emigração não seja diretamente causado pela perseguição 

do governo, como casos de disputas étnicas, a necessidade de salvaguardar a 

própria vida se dá a partir da crença na incapacidade estatal de fazê-lo.  

Ao migrar para o Brasil, as pessoas que entrevistei chegaram com a 

perspectiva de viver em um país cuja legislação de proteção a refugiadas/os é 

mundialmente reconhecida como alinhada aos parâmetros internacionais da 

Organização das Nações Unidas. Mas se depararam com a realidade da falta de 

regulamentação e de políticas públicas que tornem essas leis eficientes na 

integração possível. Apesar da autodeclaração do governo brasileiro – 

endossada por organismos internacionais – de ser um receptor exemplar de 

refugiadas/os, há uma tensão nas políticas dedicadas à inclusão dessas 

pessoas, e isso se torna, na prática, uma potencial fonte de destituição de 

direitos (FACUNDO, 2017). As/os refugiadas/os têm de lidar: com a burocracia 
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para o reconhecimento da sua condição, muitas vezes pautada não nas próprias 

regras nacionais, mas na forma como o governo brasileiro trata politicamente 

cada país; com a ausência de um apoio direto para encontrar moradia e trabalho, 

e garantir assim o essencial para sobreviver; com as dificuldades de ter as suas 

habilidades profissionais reconhecidas; com a estigmatização e preconceitos de 

origem e racial. E se dão conta de que precisam buscar por si o que a lei e o 

Estado brasileiro não conseguem, de fato, garantir.  

Dessa forma, contam com a própria sorte e a ajuda que aparece pelo 

caminho. Por isso, as redes previamente articuladas e as [ainda que poucas] 

organizações que se dedicam a, por diferentes formatos de atuação, apoiar na 

inserção social de refugiadas/os acabam tento um papel central na assistência 

direta e na articulação de demandas junto à sociedade brasileira. Esse é um dos 

principais motivos pelos quais escolhi, nesta pesquisa, fazer um recorte com 

refugiadas/os que participam do projeto Abraço Cultural, idealizado pelas ONGs 

Atados e Adus e hoje administrado pela primeira instituição. Outra razão é que 

essa iniciativa tem como propósito gerar emprego por meio de um modelo 

didático fundamentado nas trocas culturais, um exercício pelo que João 

Henrique Francalino e Maria Regina Petrus (2008) chamam de “direito à cultura 

de origem”. Este aspecto é nuclear nesta pesquisa, porque, como procurei 

argumentar nesta dissertação, o deslocamento é carregado de disputas 

simbólicas que se refletem diretamente na forma de as/os imigrantes se 

perceberem e se sentirem parte no novo lugar. 

Para fazer esta discussão, achei primeiramente relevante delimitar a ideia, 

sobretudo no campo legal, de refugiada/o, um termo que surgiu no entreguerras 

e ganhou evidência após a Segunda Guerra. Dois são os marcos legais 

internacionais de proteção das pessoas nessa condição: a Convenção de 1951 

e o Protocolo de 1967. Signatário de ambos, o Brasil tem legislação própria sobre 

o tema, a Lei nº 9474/1997, cujo texto é equiparado aos preceitos globais. Ainda 

assim, apontei que as brechas legais e a ausência de uma regulamentação que 

defina papéis e ações mais claros sobre como o Estado brasileiro deve protegê-

las/os somam-se a outras vulnerabilidades na vida aqui. Contextualizei também 

o crescimento do número de solicitações de reconhecimento e como o Brasil se 

tornou um destino para esse público migrante na última década.  
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O capítulo 1 apresentou um breve histórico do Abraço Cultural. A partir de 

um mosaico de relatos de fundadoras/es, coordenadoras/es, professoras/es e, 

em menor aproximação, voluntários/as e alunas/os, trouxe os propósitos do 

projeto, como foram construídos e como funcionam os modelos de gestão e 

didático, de que formas as/os professoras/es são selecionadas/os e introduzi 

como a abordagem das culturas das/os refugiadas/os é feita, especialmente, em 

aulas regulares e culturais. A vivência nesse espaço, além de lhes garantir 

alguma renda e abrir espaço para que falem de suas referências, permite o 

contato com nativas/os e outras/os estrangeiras/os e, a partir disso, pelo que 

observei, facilitam a formação de redes, que viabilizam novas oportunidades 

profissionais e a criação de vínculos sociais.  

No capítulo 2, fiz o exercício de, por meio dos relatos das/os refugiadas/os 

que entrevistei, dimensionar o que é estar nessa condição. Claro que, aqui, 

deve-se levar em consideração que falo de alguns perfis de pessoas em refúgio, 

um pequeno grupo ante a grande quantidade de motivações e trajetórias 

possíveis só entre aquelas que vivem no Brasil. Isso sem mencionar as/os 

imigrantes que sequer tomam partido da solicitação de reconhecimento, porque 

não sabem ou não acreditam que têm o perfil ou porque temem a negativa e 

algum tipo de sanção. Mas me vali dessas histórias individuais para propor uma 

leitura sobre a complexidade que é a adaptação no Brasil. Iniciei essa 

abordagem, assim como sugere Abdelmalek Sayad (1998), pelos contextos e 

motivações que os fizeram deixar seus países de origem, já que os dois 

fenômenos, emigração e imigração, são indissociáveis e estão fortemente 

relacionados a problemas de ordem nacional.  

A transitoriedade da categoria de “nacional” para “não nacional” leva 

essas pessoas a um deslocamento não só espacial, mas também social, 

econômico, político, cultural, diz Sayad. Quando no país de destino, elas 

vivenciam diferentes costumes, uma nova língua, uma outra cultura. E precisam 

enfrentar uma tramitação burocrática da qual pouco ou nada conhecem para 

requerer proteção estatal, um mercado de trabalho estigmatizador, a falta de 

recursos e de apoio para ter onde morar, entre outros processos, e encontrar 

meios de se sentir parte. Assim, nesta segunda seção, eu trouxe as histórias 

pessoais e abordei: as motivações de partida; a saga pelo reconhecimento no 

Brasil e a forma como o Estado vem tratando o caso de cada país; o mecanismo 
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pouco acessível de reconhecimento das qualificações profissionais que 

adquiriram no país natal; e as dificuldades de se inserirem no mercado de 

trabalho e como, mesmo muitas vezes ainda que especializados, são 

marginalizados a subempregados.    

Esses pontos foram tratados aqui porque, como argumentado por Ager e 

Strang, estão entre os fundamentais para a adaptação das/os refugiadas/os no 

país de destino. A forma como são acessados refletem diretamente na 

reacomodação da vida e na sensação de pertencimento (AGER E STRANG, 

2008). Levando-se em consideração os deslocamentos provocados pela 

desterritorialização (SAYAD, 1998), há ainda um aspecto nesse processo o qual, 

por seu caráter transversal aos demais, trato como tema central desta pesquisa: 

a cultura. Assim, por fim, no capítulo terceiro, delimito o meu entendimento do 

termo cultura, à luz da antropologia, como a totalidade da vida social do homem: 

crenças, artes, moral, direito, hábitos e outras capacidades adquiridas pelo 

indivíduo enquanto parte de uma sociedade. Além disso, a cultura é entendida 

hoje como dinâmica, desenvolvida não numa escala evolutiva, mas como fruto 

dos processos históricos característicos ocorridos para os grupos na qual se 

desenvolveu (LARAIA, 1986). 

O que é relevante para esta pesquisa no entendimento do conceito é que, 

ao migrar, os indivíduos têm de mediar aspectos da cultura de origem e do lugar 

de destino. Isso não somente no nível nacional, mas também nas minúcias dos 

hábitos locais. Diante de uma nova sistemática, passa a conviver com diferentes 

modos de vida – por vezes divergentes do anterior –  e acaba se deparando com 

questionamentos sobre a sua percepção do outro e de si. Nesse jogo simbólico, 

as/os deslocadas/os encontram na cultura um recurso para a política, ao 

reivindicarem o reconhecimento cultural como meio de se chegar ao 

esvaziamento do domínio e da privação injusta (YÚDICE, 2013). Dessa forma, 

ao colocar o exercício do direito às culturas de origem como central no seu 

modelo pedagógico, o Abraço acaba funcionando não apenas como empregador 

para pessoas em condição de refúgio, mas como espaço propício às 

interculturalidades e também à formação de vínculos e redes sociais – que 

facilitam outras oportunidades e formas de sociabilidade. 

No último capítulo, trouxe, portanto, como é a abordagem dessas culturas 

dentro do projeto, sobretudo em aulas regulares e culturais, e apresentei de que 
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forma o curso – fundado na afirmação da diversidade de tradições, hábitos e 

costumes – torna-se uma estratégia de inserção econômica, social e cultural 

das/os refugiadas/os. Assim como João Henrique Francalino e Maria Regina 

Petrus concluíram sobre a Comunidade Ango-Congolesa do Brasil (CACB), 

observei que essas trocas permitem uma (re)organização das memórias e uma 

(res)significação das identidades, permeada, muitas vezes, por um 

estreitamento das suas identidades culturais com a identidade cultural brasileira. 

Assim, argumentei que a possibilidade de as/os refugiadas/os ampliarem as 

redes de sociabilidade com brasileiras/os e outras estrangeiras/os, engajarem-

se no projeto e assumirem a tomada de decisão sobre como falar das culturas 

estreita o sentimento de pertencimento delas/es e pluraliza as oportunidades de 

dar novos sentidos à vida no país.  

Encerrei o último capítulo concluindo, então, que o “sentir-se parte” é 

central para atenuar as noções de transitoriedade, provisoriedade e 

temporalidade intrínsecas à condição de refugiada/o, pois essas características 

se assentam na posição marginal dela/e em relação aos códigos sociais 

compartilhados e na falta de pertencimento pleno na cultura de destino 

(MOREIRA, 2014). Dessa forma, pode-se inferir que o Abraço Cultural – e, de 

forma mais geral, projetos que têm uma abordagem transversal da cultura – tem 

o potencial de ampliar as possibilidades de inserção econômica, de sociabilidade 

e de ressignificação das identidades. Funciona, dessa forma, como importante 

agente da sociedade civil, entre os poucos existentes, na inserção social de 

pessoas em condição de refugiadas. No entanto, como demonstrado ao longo 

desta proposta de etnografia, com as condições de grande vulnerabilidade nas 

quais se encontram desde que emigram, elas ainda assim vivenciam 

dificuldades práticas cotidianas e incertezas que as impossibilitam de firmar 

propósitos de vida de longo prazo, refletindo em insegurança e na percepção de 

que, embora seja um desejo recorrente, o “fixar-se” é uma possibilidade que vai 

além de suas vontades e capacidades. 

Entre as/os minhas/meus entrevistadas/os, a maioria demonstrou, em 

seus discursos, começar a se estabelecer no país e, como trazido nos capítulos 

anteriores, tem planos de permanecer que incluem projetos de engajamento 

político em prol da causa refugiada e de empreendedorismo, além de trazer a 

família. Mas, mesmo para aquelas/es refugiadas/os que são mais otimistas, 
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parece haver um sentimento comum de incerteza quanto ao futuro a médio e a 

longo prazos. O sírio Adel Bakkour já deu início ao projeto de se dedicar a uma 

organização de apoio e defesa de imigrantes e refugiadas/os – além de professor 

no Abraço Cultural, é coordenador da ONG África do Coração54. Sobre o futuro, 

a primeira coisa que me falou foi: “Eu não quero voltar a morar no mundo árabe. 

Eu posso visitar”. Percebe-se aí que, mesmo tendo levantado diversos pontos 

que parecem positivos em seu atual momento de vida, a resposta mais imediata 

remete a uma incerteza: ele não fala do que quer estar fazendo, mas daquilo que 

não quer, ou, mais precisamente, vislumbra estar vivendo.  

Adel pareceu animado por ter conseguido entrar no curso de relações 

internacionais e compartilha nas redes sociais momentos dele na UFRJ. Ele 

falou ainda do desejo de “crescer muito” na associação que pretendia fundar e 

de se tornar um “líder de refugiadas/os internacional”. Mesmo sem ser claro 

sobre a permanência dele no Brasil, na entrevista mostrou o quanto se identifica 

com a profissão de professor e com o Abraço. ”Então, assim, eu adoraria 

continuar no Abraço Cultural, pelo menos uma turma só, futuramente. Se [a 

associação] crescer muito, vai ser difícil.”  

O também sírio Ali Jeratli foi um dos mais assertivos quanto à 

permanência dele no país. “Continuar trabalhando na mesma área, fazendo o 

meu projeto também, para mostrar minha cultura, minha comida para as 

pessoas. E a minha família ficar aqui, meus pais, minhas irmãs vivendo aqui. Até 

a minha mulher depois55.” Ele não negou que, em alguma medida tem vontade 

de voltar a viver na Síria – “Você não pode deixar [em definitivo] o seu país” –, 

mas pareceu não ter planos reais de fazê-lo por ora. 

 
Eu tenho vontade de voltar pra lá. Mas a gente tem um provérbio que 
a gente fala sempre lá na Síria: “Onde você vai trabalhar, você tem que 
grudar”. Estou trabalhando aqui. Estou mostrando o que eu quero 
mostrar para as pessoas que a gente não está como vocês estão 
pensando. Até chegar um filho, eu volto depois. Quando estiver tudo 
legal na minha frente, aí depois eu volto. Mas vou sempre visitar lá (Ali 
Jeratli).  

 

                                                
54 Quando me deu entrevista, em setembro de 2017, Adel ainda não trabalhava na instituição. 
Junto ao irmão, Haddi Bakkour, dava – e ainda dá – aulas de árabe no Abraço Cultural. 
 
55 Quando me deu entrevista, ficou subentendido que Ali não tinha planos imediatos de se casar, 
mas em visitas ao curso de línguas soube que está noivo e deve se unir à noiva em breve.		
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 Ao longo da nossa conversa, o venezuelano José Perez demonstrou ter 

uma experiência no Brasil avaliada como satisfatória. “Eu gosto muito do Brasil, 

eu gosto muito do Rio de Janeiro.” Mas, sobre a vida daqui um tempo, ele 

desejou “que acabe o que está acontecendo na Venezuela, para que possa 

acontecer a reconstrução do país”. No discurso de José, transparece a 

dificuldade em fazer planos, mas, ao fim, parece acreditar na importância de 

contribuir com esse processo na nação de origem.  

 
Não sei se vou voltar para a Venezuela, mas vou voltar para o meu 
país. Eu acho que cada profissional que está lá fora aprendendo, muito 
da experiência da vida, precisamos voltar para ajudar na reconstrução 
do país. Eu acho que a vida dos venezuelanos que saíram é muito 
diferente. Compreende? Começar do zero, sair do nosso lar, não está 
na sua zona de conforto, sair e aprender sobre uma outra cultura, sobre 
respeito, sobre valor. Eu acho que todos os venezuelanos têm que 
voltar, para reconstruir o país. Então, eu acho que é preciso (José 
Perez). 

 

Conterrâneo de José e companheiro na jornada migratória, Carlos André 

Sanchez, por sua vez, disse não pensar em voltar. “Bom, se eu tiver que sair do 

Brasil por obrigação, porque tenho de sair, eu não iria pra Venezuela. Eu iria pra 

outro país.” Ele contou ter saudade da família, mas “não sei até que ponto [as 

coisas] vão mudar para eu ter, assim, vontade de voltar”.  

Carlos procurou informações sobre o reconhecimento de sua formação 

de engenheiro, mas pareceu mais convencido da necessidade de fazer uma 

outra graduação, em engenharia ou arquitetura. A realização profissional 

aparece como uma questão central para a vida dele. “Mas, assim, eu acho que 

seria feliz se tiver a oportunidade de fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto 

de fazer em qualquer lugar do mundo. Assim vai ser melhor um lugar ou outro, 

mas tanto faz.”  Apesar de em algum momento ter dito que, caso fosse 

necessário partir, usaria o Brasil como base, porque aqui “começou de novo”, 

Carlos demonstrou não fortalecer a expectativa de permanecer no país. Das 

narrativas dele, inferi que quer aproveitar o tempo aqui para se qualificar e se 

preparar para uma eventual nova necessidade de migrar. “Acho que estar feliz 

consigo mesmo faz conseguir ficar bem [em qualquer lugar do mundo].” 

O congolês Alphonse Nyembo também acionou, em sua fala, a ideia de 

já ter começado a restabelecer a vida no Brasil para justificar porque quer 

permanecer. “Hoje em dia, eu fiz mais uma faculdade, eu recomecei uma vida 
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nova aqui no Brasil, fazendo faculdade, aprendendo uma nova língua, a cultura, 

todas as coisas já mudaram agora.” Na narrativa dele, a vontade de voltar à 

República Democrática do Congo foi iminente, porque “eu vou ficar orgulhoso de 

contribuir de certa forma [com o país]”. Mas não parece ter algum projeto de 

médio prazo para tal.  

 
A minha permanência aqui no Brasil vai depender do jeito em que eu 
for tratado. Se acontecer uma xenofobia muito forte, uma ameaça, 
talvez eu volte para o meu país. Porque lá, eu vou voltar, quando a 
situação for melhorar. As coisas ficarem bem. É o meu país, eu vou 
ficar orgulhoso de contribuir de certa forma. Mas, no Brasil, eu comecei 
uma vida nova, quero continuar e ficar. Mas, isso vai depender de... 
Não tem como prever isso. Não sei te dar uma previsão certa, porque 
não sei o que vai acontecer daqui um ano, daqui dois anos, eu não sei, 
eu estou trabalhando, eu acho importante trabalhar (Alphonse 
Nyembo). 

 

 Ao longo de toda a entrevista em profundidade que me concedeu, a 

refugiada cubana Maria Ileana também transpareceu um sentimento de 

impotência para traçar rumos para a própria vida. Ela disse não ter condições de 

enxergar o futuro, nem mesmo com o recém-recebido protocolo de 

reconhecimento do seu status pelo Estado brasileiro.  

 
Então, a verdade é que, nesse momento, eu só tenho um documento, 
eu não tenho possibilidades reais de escolha de nada, de 
absolutamente de nada. Eu não tenho garantida uma vida em Brasil. 
Eu só tenho um documento. Eu não tenho, tampouco, elementos que 
me permitirem enxergar um futuro imediato ou a mediano prazo de 
possibilidades em Brasil. Essa é a verdade. Minha situação continua 
absolutamente instável. Absolutamente frágil, só por um documento. 
Minha economia continua sendo inexistente. Eu continuo sem 
possibilidades reais de comunicar com a minha família, com minha 
mãe que tem 75 anos, com meu ex-marido que tem mais de 80. (Maria 
Ileana). 

 

 As tentativas frustradas de superar, de forma autônoma, as barreiras 

impostas por sua condição parecem tê-la deixado desesperançosa. Ela disse 

que, “no Brasil de oportunidades”, uma/um refugiada/o não consegue fazer 

projetos independentes. Nas narrativas de Maria, ela reconhece em diversos 

momentos que a situação é vulnerável também para as/os brasileiras/os, mas 

recorrentemente descreve o caráter provisório de sua condição como um 

impeditivo para conseguir êxito. Os esforços de Maria passam, em geral, por 

tentativas de desempenhar algum tipo de atuação política e ter outras formas de 

renda. Ela me narrou ter tentado vender pinturas de um artista afrocubano e não 
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ter dado certo. “Eu tenho tentado oferecer vários cursos em faculdade, que me 

pedem para fazer projetos e, quando pegam o projeto, (...) espero e nunca 

respondem. Somem.”  

 O que se pode perceber em comum nas falas das/dos entrevistadas/os 

para esta pesquisa é que nenhum delas/es – nem mesmo Ali, que é o mais 

enfático no desejo de ficar – tem clareza sobre um projeto de vida a longo prazo, 

tampouco se esse futuro será no Brasil. Decerto porque sabem, pela própria 

experiência, que nem mesmo uma cultura receptiva, como apontado por 

algumas/alguns professoras/es do Abraço sobre a brasileira, e uma legislação 

que se propõe ser “avançada” na atenção à integração das/os refugiadas/os são 

suficientes para a estabilização da vida. No momento, pelo contato que fiz com 

alguns delas/es pelas redes sociais, esse sentimento de insegurança ganhou um 

catalisador: a eleição de Jair Bolsonaro a presidente do Brasil.  

Militar da reserva do Exército e reconhecidamente de perfil conservador, 

a chefe do Executivo a partir de 2019 já declarou inúmeras vezes, o longo de 

sua trajetória política, que é contrário ao apoio humanitário a pessoas refugiadas. 

Em setembro de 2015, por exemplo, ele disse ao jornal Opção, de Goiás, que 

refugiadas/os que chegam ao Brasil são “a escória do mundo”. Já na campanha 

presidenciável, o político anunciou que faria rígido controle da entrada de 

venezuelanas/os no país e citou a possibilidade de criar um campo para abrigá-

las/os. Acompanhei os posicionamentos de parte das/os minhas/meus 

entrevistadas/os com os quais tenho contato nas redes sociais. Algumas/alguns 

delas/es, mesmo sem poder votar no país, foram atuantes contra a eleição de 

Bolsonaro. Desde de 28 de outubro de 2018, resta para elas/es –  e para grande 

parte de nós, brasileiras/os – o sentimento de que o temor e a necessidade de 

migrar não sejam, novamente, uma realidade em suas [e nossas] vidas. E que, 

se aqui permanecerem, possam seguir adiante com o mínimo de dignidade.  
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