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PREFÁCIO

Oito elementos que se entrelaçam e formam um nó. Cinco persona-
gens, duas jornalistas, um conflito. Em Diálogos com Aleppo, a única 
constante é a inconstância. Da vida, da arte, da guerra. Acompanhamos 
pelos olhares de Anna Elisa e Fernanda como cinco pessoas completa-
mente diferentes, e em condições completamente distintas, se reinven-
tam e se transformam por uma causa única: a maior crise humanitária 
da história recente. 

Quatro milhões de refugiados, onze milhões de desalojados, mais de 
200 mil mortos. Números extensos, com muitos zeros, mas que não 
contam toda a história. Nestas XXX páginas, sentimos na pele a dor do 
recomeço. Mas mais do que isso, também presenciamos a beleza, a le-
veza e capacidade de adaptação da vida humana. 

O mergulho no desconhecido é retratado com a simplicidade de quem 
nada em águas rasas. Não há como negar que, por detrás do que po-
deria parecer apenas relatos, as autoras dão luz à força dos elementos 
da natureza. A terra, o ar e a condição humana nas mais díspares con-
tingências. 
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Este livro é para todos os amantes de boas histórias. Para todos que 
sabem que a beleza do livro-reportagem é a linha tênue entre o jorna-
lismo e a literatura, que permite contar incríveis e verdadeiras histórias 
sem as amarras duras do jornalismo cotidiano. Diálogos com Aleppo é 
para todos os interessados na aventurosa inconstância da arte. 

E jamais se poderá negar a visceral autenticidade do tema. Inesgotá-
vel. Documentários, filmes, livros, reportagens, artigos - passarão. Mas 
a história vive e revive, nas entranhas de quem viveu. E relatá-las é tão 
importante para quem conta como para quem lê. Porque falar de Alep-
po não é só falar de guerra e destruição. É lembrar com carinho de uma 
cidade que tanto lhes deu. É sonhar com esperança por uma cidade 
que ainda muito vai dar. 

De forma leve, nos sentimos parte da história de cada um dos oito ele-
mentos. Dialogamos, entrelaçados pelo o que descobrimos aqui, e re-
nascemos em nós mesmos. Saímos da leitura de Diálogos com Aleppo 
nos sentido parte deste laço. De um nó infinito, sem começo e sem fim, 
em constante movimento - a natureza da vida humana.  

Gabriele Tres Maniezo
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APRESENTAÇÃO

Em setembro de 2015 o mundo inteiro se chocou com a foto do pe-
queno Aylan Kurdi, refugiado sírio de 3 anos. A criança foi encontrada 
na costa da Turquia após o naufrágio de dois barcos que saíram da Sí-
ria com refugiados e tentavam chegar à ilha grega de Kos, ilegalmente. 
A forte imagem do corpo de Aylan é apenas uma das que retratam a 
séria crise humanitária que o mundo está vivendo. 

Enfrentando uma grande crise migratória em consequência dos con-
flitos armados que se estendem em todo o território entre opositores 
e aliados do presidente Bashar al-Assad, a Síria encara situações com-
plexas que se desenrolam há quase longos seis anos. A guerra, consi-
derada civil, se originou com os protestos de março de 2011, na cidade 
de Deraa, quando a população síria foi às ruas mostrar o descontenta-
mento com a liderança do presidente Assad. Faziam parte da Primavera 
Árabe. A prisão e tortura de um jovem que protestava foram o estopim 
para que o tom de insatisfação piorasse e os conflitos começassem a 
tomar forma.    

Atualmente, os conflitos são muito mais complexos. A questão vai bem 
além de ser contra ou a favor de Assad, que está no poder desde 2000. 
A guerra adquiriu um tom sectário, em que a maioria sunita enfrenta a 
ala alauíta, que apoia o presidente. E não podemos deixar de mencio-
nar as intervenções de países vizinhos e das potências globais.

Assim, guiados pelo desespero e pela vontade de recomeçar, os cida-
dãos sírios deixam uma vida inteira para trás em busca um lugar aco-
lhedor, onde exista paz.  Uma das principais ameaça é o Estado Islâmi-
co, que já foi acusado de utilizar armas químicas caseiras contra civis.
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O próprio Exército Sírio também é acusado de agir de forma violenta 
com a população. Segundo a ONU, mais de quatro milhões de pessoas 
já saíram da Síria.

O Brasil, certamente, pode não ser o primeiro país que vem à mente 
delas como um possível novo lar. Nosso país tropical é distante, possui 
uma cultura muito diferente e a língua não se assemelha a nada que já 
fora ouvido antes. Porém, aqui há paz. E a entrada de refugiados não é 
restrita e difícil como na Europa. 

Em Diálogos com Aleppo, o leitor vai conhecer cinco histórias de pes-
soas que superaram o medo do desconhecido e recomeçaram suas 
vidas em Curitiba. Samaan Nasri, Myria Tokmaji, Maher Jarrah, Lucia Lo-
xca e Karim Hanna são exemplos de toda uma população. Carregando 
as bagagens nas mãos e as memórias na cabeça, deixaram suas casas, 
universidades e famílias para chegar até aqui. Os cinco vieram ou nas-
ceram em Aleppo, uma das cidades mais antigas do mundo e a segun-
da maior do país. Sofreram, batalharam e se reinventaram, cada um 
com suas habilidades e particularidades tão marcantes. 

O objetivo deste livro-reportagem é enaltecer a história e as conquis-
tas daqueles migrantes que tiveram a sorte de conseguir uma segunda 
chance. É quebrar pré-conceitos e trazer com humanidade e empatia 
relatos de pessoas corajosas e vitoriosas. E aproximar você, leitor, des-
sas histórias que muitas vezes passam despercebidas.
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GALERIA
Fotos por: Gabriel Chaim
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Em todos os capítulos deste livro, os personagens traçam o caminho 
que teve que ser percorrido até chegarem ao Brasil. Porém, todo esse 
processo é muito mais burocrático do que o texto transparece ser. 
Então, com a finalidade de situar melhor o leitor, ou a título de mera 
curiosidade, este capítulo é dedicado exclusivamente a explicar como 
é feito o processo de requerimento do “Estado de Refugiado”, o docu-
mento oficial que torna legalizada a vinda desses migrantes ao país. 

O primeiro passo a ser tomado, a partir do momento que o cidadão 
decide deixar seu país de origem, é buscar o consulado brasileiro. No 
caso dos sírios, é necessário viajar até o Líbano para entrar com o pedi-
do de visto no consulado brasileiro do país vizinho. Uma vez com esse 
visto em mãos, é permitida a entrada legal no Brasil. 

Porém, esse visto não é permanente. É válido apenas por três meses, 
como um visto para turismo. Quando o migrante já está no Brasil, é 
necessário que ele dê entrada ao processo para obter o visto de refu-
giado, o documento chamado “Estado de Refugiado”. Esse documento 
é fornecido pelo Conare, o Comitê Nacional para Refugiados, órgão li-
gado ao Ministério da Justiça. 

Se o pedido for deferido, os refugiados passam a ter os mesmos direitos 
que um cidadão brasileiro. A utilização da rede pública de saúde e de 
educação é garantida, assim como uma carteira de trabalho, CPF e RNE 
(registro nacional de estrangeiro). Dessa forma, aqueles que um dia che-
garam aqui como refugiados, tem a liberdade de escolha para um reco-
meço, e a certeza que foram realmente acolhidos pelo nosso país.

Chegando em curitiBa



O PADRE1
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Domingo é o dia da divina liturgia na Igreja Católica Ortodoxa Antioquina de São 

Jorge, o número 375 da Rua Brigadeiro Franco. São 11 horas da manhã quando 

passamos pelo portão paroquial, o que significa que estamos atrasadas para a 

missa que começa sempre às 10:30. É um cenário novo, então esperamos na 

frente da Igreja um pouco envergonhadas enquanto a coragem chega de fininho, 

a última coisa que queríamos era atrapalhar. 

Percebemos que o horário, no entanto, não era motivo para impedir todas aque-

las pessoas que chegavam com um sorriso no rosto de entrar pela porta prin-

cipal. Por sorte, enxergamos um rosto conhecido que nos dá o aval com um 

sorriso bastante acolhedor. “Claro que podem entrar, não tem problema nenhum, 

todo mundo é bem-vindo”. 

Schadya Hikmat Yousef é descendente de sírios e uma colega de infância, estu-

damos anos juntas quando crianças - e é fácil lembrar muito bem das conversas 

em árabe que ela protagonizava no auge dos nossos 11 anos com o irmão mais 

novo e os primos no pátio do colégio. Toda semana participa da missa celebrada 

ora em português, ora em árabe. 

Depois desse voto de confiança, finalmente pisamos dentro da Igreja de São 

Jorge, e o que vemos nos deslumbra. Não 

só por toda a beleza que carrega por den-

tro, mas pela quantidade surpreendente 

de ouvintes - que, inclusive, não pára de 

aumentar durante as quase três horas de 

missa. 

Nos ajeitamos em um cantinho, sem que-

rer chamar muita atenção, e ficamos pro-

curando quem viemos com a esperança 

de encontrar. Enquanto passamos os olhos 

pelos rostos lá dentro, conseguimos re-

conhecer pelo menos mais cinco pessoas 

que também conhecemos durante a ado-

lescência. Todos descendentes de sírios. 

Mas nunca vimos eles como naquele mo-

mento, nossos olhos os enxergavam de 

uma maneira nova. Era um domingo de 
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manhã e eles estavam ali com a família, deixando muito clara sua fé e seus costu-

mes, sua tradicionalidade enquanto parte da comunidade síria curitibana. 

Pelo menos duas dessas pessoas nos reconhecem, os olhares se encontram al-

gumas vezes e percebemos um misto de espanto em nos verem ali. E talvez  um 

pouco de nostalgia também?

Enquanto nos perdemos nesses pensamentos, avistamos ele. Naquele dia a cele-

bração era realizada por mais de um responsável, mas foi fácil reconhecer o pa-

dre Samaan Nasri. E toda hora que ele aparecia no altar, nós nos olhávamos cada 

vez mais confiantes. Ele tem um semblante pacífico que nos faz pensar que se 

algo não está bem, alguma hora há de ficar. 

Estávamos ansiosas, mas não pudemos deixar de nos levar com o que estávamos 

presenciando. Não somos religiosas praticantes, mas nos encantamos de uma 

forma especial. Os cantos e leituras em árabe pareciam nos transportar dali. Logo 

já não estávamos mais em Curitiba. Penso então se seria fácil decifrar o sentimen-

to dos sírios e descendentes que estavam ali. Olharmos para trás e há muito mais 

pessoas em pé do que quando entramos.

Era o primeiro domingo depois do 

domingo de Páscoa e a comuni-

dade da Igreja havia preparado 

um dia especial, com brincadeiras 

espalhadas pelo pátio paroquial e 

muitas comidas a venda no grande 

salão de eventos. O clima depois 

da missa era de descontração e 

felicidade. 

Todos foram ao pátio. Todos se 

cumprimentavam e paravam no 

meio do caminho para conversar 

com outras pessoas. “Será que todo 

mundo se conhece mesmo?”, era 

nossa dúvida. Nunca fomos muito 

acostumadas a estar no meio desse 

tipo de interação que carrega uma 

aura tão bonita e acolhedora. 
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Fomos enfim em busca do padre Samaan. Encontramos ele cercado por muitas 

pessoas, eram pelo menos cinco querendo falar com ele a cada dois minutos. 

Depois de uma coragem extra, nos aproximamos e ganhamos um pouco de 

atenção, mas ele já foi avisando: “Podemos marcar outro dia né? Hoje está muito 

cheio”. Claro que podíamos. 

“COMO PADRE EU NÃO PENSO COMO CADA SER HUMANO, 
O PADRE COLOCA A CONCENTRAÇÃO NA OBRIGAÇÃO”

 

Quatro dias depois, padre Samaan nos recebe no pátio. Ele se despede de ou-

tros dois visitantes, aparentemente também interessados pela sua história, que 

pedem para visitar a Igreja antes de partirem. Em meio a sorrisos e cordialidades, 

somos acompanhadas até o salão de eventos da paróquia, grande o bastante 

para talvez acomodar boa parte da comunidade da Igreja. 

Antes de começarmos a conversar, ele percebe a nossa câmera e já se apron-

ta em dizer que vai se trocar. O padre aparece, então, vestindo sua túnica preta 

com um sorriso no rosto. Precisava se vestir de acordo. 

Sentamos frente a frente em um cantinho do salão. “Eu vim da cidade de Alta-

bka, qual é interior de Raqqa. A cidade mais famosa da Síria, porque lá cresceu 

Estado Islâmico. Eles começaram lá”, já vai contando com o sotaque carregado 

que entrega fácil que ele vem de fora. Sotaque que é motivo de bastante orgu-

lho para Samaan. “Pra mim, prefiro sempre ficar com essa sotaque, para mostrar 

que eu estrangeiro, né”.

Nasceu em Aleppo e viveu lá até começar a estudar no Líbano, quando então se 

tornou o pároco da Igreja Santo Sérgios e BakHos, de Altabka. O nome homena-

geia dois santos conhecidos da região. 

Padre Samaan chegou ao Brasil dia 24 de Outubro de 2013, no mesmo ano em 

que entramos na faculdade de jornalismo. Primeiro, ficou em São Paulo, e sentiu 

a agitação da cidade na pele, achou tudo muito barulhento. Em Curitiba chegou 

já em 2014, dia 04 de abril. Nosso país não foi escolhido ao acaso, ele foi convi-

dado a vir para cá pelo arcebispo da Igreja Católica Ortodoxa do Brasil, Damski-

nos Mansour. E foi o arcebispo também quem ajudou com o português. 
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“Estudar a língua no país original ajuda muito. Você ganha 10 palavras às vezes 

por semana, de graça, sem estudar. Só vivendo no país vai conhecer a língua. 

Mas conhecendo a língua não é satisfeito. Tem que pensar como brasileiro. Não 

só falar como brasileiro”.  

Com um jeitinho até um pouco envergonhado, o padre deixa bem claro que teve 

muitos privilégios que a grande 

maioria dos refugiados, se não 

todos, nem chegou perto. “Che-

guei no apartamento pronto, com 

salário, plano de saúde, escola para crianças. Mesmo [assim] tudo tava diferente. 

Queria voltar”. 

Samaan é casado com Rabab Toubal, e com uma mistura de  preocupação e 

diversão na voz se apressa logo em esclarecer: “é que o padre ortodoxo pode 

casar, viu?”. Quase tão rápido quanto, mas dessa vez em tom romântico, explica 

que o nome da esposa significa nuvem branca, “aquelas nuvens diferentes que 

parecem algodão”. 

Orgulhoso, conta sobre os filhos Samir e Sara que receberam uma bolsa de estu-

dos no Colégio Bom Jesus. O radar nostálgico já começa a apitar. “É o do Centro”, 

o padre explica. Involuntariamente sorrimos, é o mesmo colégio que estudamos 

nosso ensino médio. 

Nos perdemos um pouquinho nas lembranças, enquanto podemos imaginar o 

filho mais velho, de 16 anos, assistindo às mesmas aulas que assistimos e tendo 

contato com os mesmos professores que conhecemos. Curitiba é mesmo um 

ovo e a vida é mesmo uma caixinha de surpresas. 

Com uma leve tristeza na voz um pouco embargada, o padre Samaan explica 

que as crianças precisaram passar por seis escolas até hoje. Consequência das 

mudanças que de certa forma foram obrigados a fazer. 

No Brasil, passaram por duas escolas. Um situação pesada demais para dois 

adolescentes que praticamente caíram de paraquedas em um país comple-

tamente diferente, com uma cultura e língua inéditos. A mais nova hoje tem 13 

anos. Mesmo assim, melhor do que passar meses sem poderem estudar, como 

aconteceu antes.

“Ser padre é guardar  
as emoções no freezer.”
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Mas o orgulho e o sorriso tomam conta quando ele lembra que os dois sempre 

foram bons alunos. “A professora falava, ‘olha, o Samir veio de outro país e está 

no topo da nota, como pode isso?’ A cabeça síria é assim: você tem que traba-

lhar, seus filhos estudar”.

Samaan explica que a primeira coisa que buscou no Brasil, foi a escola dos filhos, 

que também acabou ajudando na adaptação e ambientação em um lugar tão 

diferente da Síria. Afinal, explica um pouco mais emocionado, passar 5 horas na 

escola ajuda as crianças que precisam criar novas memórias, para esquecer as 

lembranças de guerras, bombas e violência.  

“E graças a Deus que escola ajuda muito pra fazer essas lembranças. Por exem-

plo, amanhã mesmo, minha filha tem aniversário de duas amigas e meu filho 

convidou os amigos dele pra fazer aquele trabalho que a escola pede, trabalho 

caseiro. Então tendo essas relações novas ajuda as crianças a ter essas lembran-

ças novas”.    

Nasri deixa bem claro que precisa pensar, em primeiro lugar, como padre. “Tudo 

tá 100% diferente. Mas como sou padre a minha concentração é de fazer meu 

serviço na paróquia. Porque o padre ortodoxo não é só pra rezar. É pra fazer ati-

vidades, eventos, visitas, participar das assembléias e reuniões. Então isso ajudou 

a gente muito para adaptar aqui no Brasil”. 

As famílias sírio libanesas aqui de Curitiba ainda têm as mesmas tradições e há-

bitos das famílias que vivem na Síria, e conseguimos perceber isso muito bem 

depois de participar da missa de domingo. Para Samaan, é um diferencial que 

ajudou muito ele, sua esposa e as crianças com a adaptação na cidade. “Em 

Curitiba temos muitas famílias que ainda falam árabe. Muitos ainda vão para a 

Síria para casar lá, para trazer nora, trazer esposos para as filhas. Então esse aju-

dou muito.” 

A família é um ponto muito importante para Samaan, que evidencia isso ainda 

mais quando pergun-

tamos sobre o maior 

impacto cultural que ele 

sentiu em terras tupini-

quins. “O pensamento da 

família aqui no Brasil é 

muito especial. A minha 

“Em árabe todo mundo chama 
o padre de ‘o nosso pai’.  
Então como o pai pode deixar 
os familiares dele?”
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filha, no 2014, era a única menina que vive com o pai e a mãe juntos. Dez alunos 

vivem com o pai, dez vivem com a mãe e dez vivem com vovôs. Então o choque 

pra mim está nesse negócio da família”. 

Bem a vontade, Samaan conta também que atende muitos casais que preten-

dem se casar na Igreja de São Jorge, mas que, depois de conversar com eles, 

metade deixou de casar lá. “Uma noiva me perguntou: ‘Mas padre, você acha 

que tem que morar com ele?’ Falei pra ela: ‘Ah, casamento... Construir casa, né. 

Construir família’. Ela deixou de casar aqui. Mas os outros, todo mundo chorou. 

Pensando na responsabilidade que eles têm na vida”. A família é sagrada.

Chegamos no assunto que mais faz o padre se soltar, fazendo jus ao jeitinho ca-

rinhoso que transparece todo o tempo, é só elogios quando perguntamos sua 

opinião sobre os brasileiros. É impossível não sorrirmos junto. “É povo maravilha! 

Povo feliz, simples, receptivo”, diz em alto e bom som. 

Samaan nos dá uma pequena lição sobre a chegada do povo sírio libanês aqui, co-

meçou em 1863, ele diz. “E sempre por causa da guerra ou da pobreza. Ninguém 

deixa o país dele se não tem esse motivo. Guerra ou pobreza”, ele é enfático.  

“Olha, como padre eu não penso como cada ser humano. O padre coloca a con-

centração na obrigação. Então, ainda tenho trabalho em Curitiba”, responde rápi-

do quando perguntamos sobre os planos de voltar para a Síria. Com o semblante 

mais sério dessa vez, ele explica que é um time de 50 pessoas que trabalha na 

Igreja e “todo mundo trabalha como na casa deles”.

A responsabilidade que o padre Samaan carrega com a congregação pode ser 
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notada até em seu tom de voz enquanto ele continua falando. 

“A igreja, no pensamento oriental, é nossa mãe. Então todo mundo quando che-

gar no Brasil, buscou a igreja. Quando tem igreja, tem paz, parentes, familiares. 

Tem muitas coisas que eu fiz na Síria, 15 anos atrás, na minha igreja, que tô fa-

zendo pela primeira vez aqui. Então ainda tenho muito trabalho”. Ele não pode 

pensar agora em voltar para a Síria. 

O papel da Igreja Católica Ortodoxa de São Jorge é bastante grande na vida dos 

refugiados que chegam aqui na cidade do pinhão. Ele explica, com bastante hu-

mildade, no entanto, que não conseguem “ajudar todos em tudo”. O coração do 

padre Samaan é mesmo muito grande.  

“Nós ajudamos assim: esse paroquiano tem apartamento. Liguei pra ele, dá pra 

dar pra uma família? Dá. Então vou dar pra essa família. Aquele paroquiano é 

dentista. Dá pra atender os refugiados de graça? Dá. Aquele brasileiro é médico. 

Dá pra atender os refugiados de graça?”. 

Da maneira que podem, eles vão se ajudando. Mas às vezes parece que o padre 

não consegue enxergar que o mínimo já é melhor do que nada. “Mas tem que 

confessar. Não ajudamos todos em tudo. Mas ajudamos pelo menos cada um 

uma coisa. Ainda tem muito trabalho para fazer com eles”, diz com uma voz tal-

vez envergonhada.

“NUNCA PENSEI QUE TAVA ACABANDO”

“A primeira igreja que eles destruíram era a minha, eles roubaram tudo”, relem-

bra Samaan com a voz melancólica. Deixamos essa parte da nossa conversa 

como o último tópico, afinal não temos como prever a reação de quem está na 

situação do padre. 

A igreja onde ministrava as divinas liturgias cuidava dos paróquios, promovia 

eventos e reuniões, fazendo jus ao seu posto de padre ortodoxo, como ele mes-

mo deixou bem claro. Não só o lugar onde trabalhava, mas também onde mora-

va foi destruído e saqueado pelos extremistas, - pois assim como aqui em Curiti-

ba, a família de Nasri vivia na casa paroquial.
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foto: Casa Paroquial onde o padre Samaan vive com a família

“Nunca chegou para meu cérebro que não dava mais para ficar. Saí como a últi-

ma pessoa de lá”. Seu rosto agora tem uma expressão diferente, como se fosse 

algo que ele realmente não consegue entender. E por que então ele foi o último 

a sair? Nossa garganta dá aquela travada quando ele explica. É uma daquelas 

horas em que você não sabe se consegue segurar o choro.

“Em árabe todo mundo chama o padre de ‘o nosso pai’. Então como o pai pode 

deixar os familiares dele? Nunca pensei que tava acabando. Sabia que tava per-

tinho, né. Sabia que eles tão agora governando. Mas nunca pensei que tava aca-

bando”. A partir daí era ele quem guiava a conversa. 

Mesmo com um semblante diferente e a voz um pouco mais fraca, o padre Sa-

maan mantém toda a compostura de antes e todo o jeitinho carismático que é 

tão marcante nele. Imagino se não é consequência do costume de contar essas 

histórias. Deve mesmo ser. 

Samaan conta, ressentido, que os seguidores do Estado Islâmico tinham a mis-

são de quebrar todas as cruzes das igrejas como um sinal de que não queriam e 

não aceitariam os cristãos em Raqqa. “Eles mataram outros padres. Pra mim, tava 

com sorte que eles não me mataram, né”. 
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“Entraram na minha Igreja: ‘hoje temos uma missão aqui’. Era quebrar a cruz. Se 

eu não entendo a mensagem, acho que eles vão fazer outras coisas. Eu entendi 

as mensagens. Eu saí. Um mês depois eles começaram a matar os jovens. Então 

todos os cristãos saíram”.

O desejo da família de Samaan era ir para Aleppo, mas o caminho estava perigo-

so demais e eles foram para uma pequena aldeia, onde sua irmã Lama morava. 

Foram sete meses morando lá, até que começou a ser alvo de muitos mísseis e 

bombas. 

“Não dá, tô com visto para o Brasil, que tô fazendo aqui?!”. Esse foi o momento 

que Samaan compreendeu que precisava ir embora, e foi. Ficou dois meses no 

Líbano e depois veio para o Brasil.  

A família do padre está espalhada, como ele mesmo diz. “Brasil, América, Suécia, 

Alemanha… Mas estamos vivos, graças a Deus”. Com carinho, ele conta que pelo 

menos agora recebe visitas da mãe, Huda, que ganhou refúgio na Suécia. 

A mãe e seu irmão caçula, Samer, tiveram uma história diferente. “Eles viajaram 

ilegalmente. Com aquele barco… Mas minha mãe pagou mais, então conseguiu 

um mais confortável. Tem que ser pra 9 pessoas, viajaram 25. Mas chegaram em 

paz”.

A ideia é que todos possam se reunir novamente aqui no nosso país. Com um 

sorriso talvez um pouco debochado, explica: “Porque eu como sírio não posso 

viajar nem pra Europa, nem pro Estados Unidos”. 

Mesmo assim, Samaan ainda é enfático: “Não posso falar que eu sofri. Não pos-

so. É vergonha pra mim falar que eu sofri. Eu sofri, tá bom. Mas comparando com 

outras famílias, o nosso sofrimento tava nada”.

E então, com um sorriso grande, ele lembra de um ditado em inglês do famoso 

Um sonho de liberdade (1994), estrelado por Morgan Freeman e Tim Robbins. 

“Get busy living or get busy dying”. E não é que é isso mesmo? Ou você se ocupa 

vivendo ou se ocupa morrendo aos poucos, e é esse o ensinamento do padre 

Samaan Nasri durante esses anos morando - e principalmente vivendo - aqui.

Ele também é bastante esperançoso quanto ao futuro de seu amado país natal, 

tem confiança de que tudo há de se resolver e dar certo no final. “Tenho certeza 

que os sírios vão conseguir um sucesso, reconstruir o país. Fazendo essa recon-
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ciliação entre eles, né. Entre nós. Acho que precisamos só um ano para recons-

truir esse país. Fechando a torneira do terrorismo.”

 

“Os sírios passaram muitas guerras. Eles  
nasceram de novo. Então minha mensagem 
para eles é só: estejam sírios. Porque sendo 
sírios, vão conseguir a vida, vão conseguir o 
sucesso, vão conseguir tudo de novo.  
É assim.” 

Antes de começarmos a gravar essa entrevista, padre Samaan soltou uma das 

frases mais icônicas que já ouvimos. E é algo que, na verdade, resume muito 

bem sua essência. “Ser padre é guardar as emoções no freezer”, ele diz convicto. 

O que podemos perceber, pelo menos, é que sua empatia tão bonita é quenti-

nha, e não fica guardada não. Bom para quem convive de pertinho e, assim como 

nós, teve a chance de o conhecer.   
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O MOMENTO MAIS MARCANTE

“Primeiro dia foi bem marcado na minha cabeça. Cheguei aqui, 
04 de 04 de 2014. 3 quatros. O conselho deu pra mim placa do 
carro assim: 4-4-14. Na minha noite do dia 4, faleceu um homem 
aqui. Então eu fez o velório dele no dia 5. E quase conheci todos 
os meus paroquianos desde primeiro dia. Esse marcou muito pra 
mim. O nosso povo ainda tem esse jeito de respeitar, né. Um ho-
mem maior que seu pai vem para abrir a porta para você. Bem 
vindo, padre. Vamos almoçar, vamos jantar, vamos visitar. Então 
eu vim aqui 3 dias só para conhecer a cidade, e depois voltei no 
dia 11 de abril 2014. Mas aqueles 3 dias, 4 de abril, 5 de abril, 6 de 
abril, marcaram aqui 100%. Posso lembrar cada hora o que a gen-
te fez naqueles 3 dias. O primeiro encontro, né. Tava maravilha.”
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foto: Martha Toledo
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Chegamos em uma rua escura no bairro Bigorrilho, um dos melhores para se 

morar em Curitiba. Temos um pouco de dificuldade em encontrar o número da 

casa da nossa próxima entrevistada, Myria Tokmaji. Tímidas, acabamos tocando a 

campainha da casa errada. 

Um senhor aparece e nos diz, não muito bem-humorado, que quem procuramos 

mora no portão ao lado, em uma casa nos fundos. Pelo que parece, não somos 

as primeiras a incomodá-lo com esse mal entendido. Nos aproximamos da casa 

certa e a mãe de Myria, Zuka, está próxima da porta, pronta para nos receber. 

Muito gentil, nos convida para entrar.

Usando chinelos e meias cor de rosa, Myria aparece assim que entramos na casa 

de madeira. Nos acomodamos na sala, e Zuka, toda atenciosa com suas visitas, 

nos traz bolachinhas amanteigadas e limonada. Limonada natural, feita por ela 

mesma. A casa recém-alugada é espaçosa e confortável.

Myria Tokmaji tem 23 anos e nasceu em Aleppo. Cristã, frequentava com a famí-

lia a 1a Igreja Diantakya, onde todos oram no aramaico, “a língua de Jesus”. Logo 

no início da conversa, com poucas palavras trocadas, já é possível perceber que 

Myria é uma pessoa bastante doce. Muito bonita, a moça de cabelos longos e 

levemente cacheados é formada em Comunicação Visual, habilitada em Design 

Gráfico, na Universidade de Aleppo.

O sonho de Myria era de fazer um foto: Acervo pessoal Myria Tokmaji
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mestrado na Itália, onde moram alguns familiares. Assim que ela terminou a fa-

culdade, a guerra começou, e o país da pizza não aceitou acolher a refugiada. O 

sonho teve que ser adaptado. “Parou meu sonho”, lamenta. E sua vida também.

“É TIPO ESTAR MORTA, MAS RESPIRANDO AINDA”

 

“A gente pensava que com o povo de Aleppo não ia acontecer nada”, relembra 

Myria. Por mais de seis meses, ela viveu completamente no escuro, dentro de 

um quarto no fundo do apartamento que morava com a família. “Achamos que 

era mais seguro, mas na verdade não tinha nenhum lugar seguro, nem em casa, 

nem na faculdade, em nenhum lugar”.

É doloroso ouvir como Myria descreve esses meses que viveu sem eletricidade, 

na completa insegurança e impotência. “É tipo estar morta, mas respirando ain-

da”. Respirando um ar que, segundo ela, tem cheiro de bomba. “Não é ar puro”.

Quando há luz e internet, por breves períodos durante o dia, tudo pode acabar 

de repente. Geralmente por culpa de alguma tragédia grande. Um dia, Myria 

acordou e viu de sua janela, de longe, o que parecia ser um cogumelo cinza. 

Bem em cima de sua faculdade. “Liguei para os meus amigos, ninguém me aten-

deu”. E então não havia mais eletricidade novamente.

“Eles não querem que a mídia coloque essas coisas na TV”. 

E após 4 horas de muita angústia, Myria começou a receber 

ligações muito parecidas: “‘Tá viva?’ Tô viva”. 

Myria é uma pessoa que tem talento nato para as artes. Mú-

sica e dança são duas paixões. Por falta de trabalho na Síria, 

a moça resolveu dar aulas de dança latina para crianças. 

“O que lembro até agora é o medo das crianças da guerra”. 

Mesmo tão assustada quanto seus alunos, a professora ten-

tava tranquilizá-los. 

Em casa, Myria chorava. Mas nas aulas, dançava e alegra-

va os pequenos. “Eu lembro de um dia que tava dançando. 

Todo a lateral da loja é de vidro, e às vezes se tem bomba 

dá pra sentir pelo vidro, às vezes até quando era em outro 
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bairro. E uma vez quase quebrou o vidro. E sabe, tinha várias crianças do lado. 

Fiquei com medo mas não quis que eles percebessem. Uma criança se agachou 

no chão e não quis mais dançar, mas daí eu fiz ela ficar feliz”, relembra. Ouvir 

esse relato já não foi fácil, não conseguimos imaginar como foi vivê-lo.  

“SEM O POVO, NO BRASIL,  
NÃO CONSEGUIRÍAMOS SOBREVIVER”

Quando a guerra chegou, seu primo, tinha acabado de terminar o serviço militar. 

Ele foi o primeiro da família a realmente tomar a decisão de sair, porque sabia 

que se ficasse teria que voltar para o exército e lutar na guerra. Veio para o Brasil 

e chamou a prima. Mas diferente dele, o país não foi nem de perto a primeira op-

ção de fuga da designer. 

“Quero Itália! Quero Itália!”. Mas percebendo que era Brasil ou Aleppo, Myria acei-

tou. “Eu pensei: não quero ficar dez anos esperando a guerra acabar, vai acabar 

minha vida também”. Como um espasmo, resolveu mandar os documentos. 

Em uma semana, chegou o visto para o Brasil. “Mamãe, tô indo!”. A primeira aven-

tura foi então conseguir sair da cidade, que estava fechada. Ela e os pais con-

seguiram ir para Latakia, cidade na costa do país, por um avião do governo, e só 

puderam levar uma mala pequena. “Era um avião sem cadeiras”, relembra. No 

momento em que conseguiu sair, sabia que já não tinha mais volta.

Myria chegou em outubro de 2013, alguns meses antes de seus pais. Além do 

choque com uma língua totalmente diferente, Myria se assustou muito com os 

preços. Para conseguir alugar uma casa sem fiador, a garantia teve que ser bem 

grande. “Dez mil só pra alugar casa, os imóveis são muito caras, as roupas tam-

bém”. Ela conta que, na Síria, ela cortava o cabelo pelo valor de um real.

Todos da família se surpreenderam com 

os preços, mas Myria diz que o pior era o 

medo de estar sendo enganada. “Não sa-

bemos se o preço era o que valia, muito 

desespero”. Mimada na Síria, a “princesa 

do papai”, como ela mesma se define, de 

repente se viu com a responsabilidade de 

“O que lembro até 
agora é o medo das 
crianças da guerra”
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tomar as rédeas da vida de toda a família.

Para conseguir um emprego, Myria entendia a dificuldade em ser contratada 

sem saber falar português. Então procurou o Celin, o Centro de Línguas e Inter-

culturalidade, e começou a ter aulas. Estudava dia e noite, e ao mesmo tempo 

aproveitou os dotes nas artes para vender artesanatos de crochê e acessórios na 

Igreja que frequenta aqui em Curitiba, a Primeira Igreja Batista. 

Sempre entusiasmada com a arte e envolvida com o design, começou a confec-

cionar acessórios e joias com “pedras verdadeiras” e pérolas. Trabalhou alguns 

meses com isso. Também dava aulas de inglês à noite em uma escola de lín-

guas. 

Esperançosa em ainda conseguir trabalhar na área de sua profissão, enviou cur-

rículos a muitas agências. Até que conseguiu uma vaga como diretora de arte, na 

Agência Casa. Myria conta que era a empresa onde mais queria trabalhar. “Quan-

do eu tinha meia hora de internet na Síria, já buscava ‘Curitiba design’ e sabia que 

queria trabalhar ali”.

Mas depois de oito meses trabalhando na empresa, foram demitidos 72 funcio-

nários (20% da agência), e Myria estava entre eles. “Todo mundo ficou em pé e 

saiu andando, bem simples assim. Foi muito chocante, muito triste”.

Porém, nada ofusca Myria. Sendo a garota esperta que é, visita todos os lugares 

culturais da cidade. “Ando muito para fazer contatos. Começar do zero, sem ter 

amigo de amigo para ajudar, não é fácil”. E Myria é grata por todos aqueles que a 

ajudaram em sua adaptação. “Sem o povo, no Brasil, não conseguiríamos sobre-

viver”. 

Fruto de seus contatos e mais contatos, a designer conseguiu um trabalho exa-

tamente na sua área de atuação, mais criativo e que se desenvolveu mais suas 

habilidades, na Agência Inovatório. Myria estampa o maior sorriso quando fala 

sobre a experiência.

Já bastante adaptada ao novo lar, Myria procurava então uma forma de fazer 

com que seus pais, Zuka e Botoros, também se encaixassem. O insight veio 

quando ela estava no Teatro Positivo, em uma exposição de artesanato e pat-

chwork. 

“Todas eram mulheres. Todas tinham a idade da minha mãe. Todas trabalhando!”. 



36

No dia seguinte, arrastou sua mãe para conhecer o ambiente. “Tem vida? Tem 

que fazer amigos!”. Inspiradora, Myria mostrou para a mãe que existe vida, e mui-

ta, do lado de fora de casa e da depressão. 

Então ela e a cunhada, Lucia Loxca - também refugiada e personagem do capí-

tulo 4 - decidiram envolver toda a família em um projeto chamado Yasmin Comi-

da Árabe. 

As cunhadas perceberam o quanto o brasileiro gosta da comida árabe, e como 

as comidas vendidas nos restaurantes árabes da cidade são diferentes da ori-

ginal feita no Oriente Médio. Juntas com Zuka e Boroto, começaram a colocar a 

mão na massa. Literalmente.

Hoje, em alguns finais de semana, a família se reúne e participa de eventos priva-

dos, bazares e feiras gastronômicas. “Às vezes tenho que decidir em qual evento 

vamos”. Assim, a família Tokmaji apresenta a verdadeira comida típica árabe, feita 

em casa e com muito amor, para o brasileiro. Talvez, uma forma de retribuição.

Musicista desde os 8 anos, Myria trouxe da Síria sua paixão pela música. Ela toca 

um instrumento de cordas árabe chamado kanun, que surgiu no século X na atu-

al região do Irã. Junto com a cunhada cantora e o irmão Abed, que toca alaúde, 

formam a banda Alma Síria. “Fizemos uma mini banda”, nos conta orgulhosa, se-

gurando seu kanun.

“TODO MUNDO RESPEITA O OUTRO”

 

Myria sente falta de muitos hábitos de sua terra natal. “Lá, todo mundo mora 

junto, as famílias são muito mais unidas, é um relacionamento muito forte, outro 

ambiente”. Ela estranha que aqui cada membro da família tem sua própria vida. 

Mas gesticula para enfatizar que “na Europa, pior ainda, ninguém sabe quem é o 

vizinho”. 

Encanta-se pela multiculturalidade brasileira, pela diversidade de pensamentos 

e pela liberdade para se ex-

pressar. “Todo mundo respei-

ta o outro. Eu sou estrangeira 

e ninguém está me ofenden-

do aqui, igual acontece em 

“Tem vida?  
Tem que fazer amigos!”
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tantos outros lugares por aí”. 

Também adora o fato de que cada região do Brasil tem sua comida, cultura e 

jeito próprio de falar o português. Mas agradece por pelo menos falarmos uma 

língua única ao longo de toda a extensão do país. 

“Em nosso bairro de Aleppo, falam árabe e aramaico, logo ao lado estão os cur-

dos, que falam curdo e armênio… Cada bairro é muito antigo, tem muita história”. 

Myria ainda explica que a vida de cada um acontece dentro do bairro: escola, 

mercado, trabalho... Por isso não entende porque muitas vezes o brasileiro gasta 

tanto tempo atravessando a cidade para trabalhar e estudar.

Myria não gosta que aqui exista uma segregação tão forte das igrejas. Antes da 

guerra, Aleppo tinha um dia mágico, um dia encantador. Uma noite em que todas 

as igrejas ficavam abertas 24 horas. Pessoas de todas as idades e religiões saíam 

às ruas e caminhavam, iluminadas apenas pelas velas nas mãos. “Cada um visita 

pelo menos sete igrejas, de qualquer religião”. Com ar nostálgico e voz embarga-

da, Myria confessa sentir falta disso. Sente falta da cidade. Da vida antes de tudo.

foto: O grupo Alma Síria, com Myria, Lucia e Abed. Acervo pessoal Myria Tokmaji
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Na movimentada rua Alameda Dr. Carlos de Carvalho, entramos no prédio núme-

ro 589. Estamos em uma galeria, então nossas opções de onde ir são algumas, 

mas viramos à esquerda logo de cara. Nos deparamos com o restaurante de co-

midas árabes Suryana, que era nosso destino, na verdade, desde o começo.

Antes de passarmos pela porta de vidro, já podemos ouvir a entonação da mú-

sica árabe. Entramos com um sorriso. Vocês já ouviram música árabe? Ela tem 

esse efeito. A primeira pessoa que vemos é justamente Maher Jarrah, o dono do 

lugar, motivo pelo qual estávamos lá. 

Maher têm um rosto tão acolhedor e simpático que a primeira coisa que poderia 

passar pela cabeça de quem encontra ele pela primeira vez é: “Que pessoa fofa”. 

Foi o que nós pensamos, pelo menos. Ele nos cumprimenta com um sorriso sem 

mostrar os dentes, sorrimos de volta. Logo já identificamos o cheirinho da comi-

da, vinha de um buffet com muita variedade colorida.   

Sentamos em uma mesa próxima à janela que dava para a rua, é muito bonita 

essa parte do centro da nossa 

cidade. O cardápio é simples, 

mas recheado com uma por-

ção de comidas que dão água 

na boca. Preferimos escolher 

um prato já montado e com-

binamos, entre nós mesmas, 

experimentar as comidas do 

buffet em outra visita. Nosso 

pedido chega bem rápido. 

Saboreamos cada pedaci-

nho do nossos pratos origi-

nários do Oriente Médio, um  

shawarma, em que finas fatias 

de frango bem temperadas 

são normalmente acompa-

nhadas com algum legume, 

homus (pasta de grão de bico) 

ou labneh (espécie de coa-

lhada parecida com iogurte) 
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e enroladas no pão árabe, e falafels (bolinhos de grão de bico fritos geralmente 

bastante temperados). 

Quando vamos conversar com Maher sobre a possibilidade de uma entrevista, 

percebemos certa dificuldade na nossa comunicação. Ele nos olhava ora confu-

so, ora simpático, e às vezes apenas concordava com a cabeça e sorria. Ele não 

estava entendendo quase nada, isso já era uma certeza. Anotamos seu telefone 

mesmo assim, trataríamos de dar um jeito. 

“NÃO TEM TEMPO NÉ, ABERTO AQUI 7:30, FECHADO 10:00”

Bolamos um bom plano e convidamos a Schadya, que já citamos neste livro, 

para nos ajudar com a tradução. Caso você não se lembre, ela é descendente de 

sírios e uma colega de infância fluente em árabe. 

Uma das características mais marcantes, e 

bonitas, dela é que ela está sempre pronta 

e disposta a ajudar, e ela gosta disso. Desde 

pequena. Sabendo disso, não precisamos 

nem dizer que ela aceitou participar do nosso 

projeto na mesma hora em que perguntamos. 

“Com certeza ajudo vocês, não tem problema 

nenhum! Ah, e me diga uma coisa, como é o 

nome da pessoa? Vai que eu conheço. Mas se 

eu não conhecer também não tem problema, 

eu me enturmo, sabe como é que eu sou né”. 

Essa é a Schadya, e por ironia do destino, ela 

realmente já conhecia Maher. 

Problema de comunicação resolvido, marca-

mos nosso encontro com eles no restaurante 

para a semana seguinte. 

Chegamos no Suryana e fomos bem recep-

cionadas por Maher e Schadya. Ao perceber o 

barulho, a esposa de Maher, Scheryn, desce 
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até o restaurante para também participar da entrevista. Ela usa um vestido azul 

com mangas longas e largo, e uma corda branca amarrada na cintura. “É a roupa 

de Maria, durante o Mês de Maria [maio], algumas mulheres da religião se ves-

tem assim todo dia”, explica Schadya. Como o casal não é fluente em português, 

combinamos que ela traduziria todas as perguntas para o árabe, e assim seguiu 

nossa entrevista.

O casal veio de Aleppo com o filho Fadi, chegaram aqui no dia 08 de Junho de 

2014. Maher consegue entender um pouco as nossas perguntas, e logo respon-

de em meio a gargalhadas quando queremos saber o que ele já sabia sobre 

o Brasil antes de chegar. “Presidente! Só o Pelé!”. “Olimpíada, Rio de Janeiro…”, 

complementa um pouco depois, mas com a mesma empolgação. Rimos junto. 

A família Jarrah também chegou sem conhecer ninguém. Na verdade, Schadya 

explica que seu tio Ghassan Yousef soube que eles estavam vindo para cá atra-

vés de um conhecido em comum de Aleppo. E ele foi o responsável por ajudar 

os três na chegada em Curitiba. “Foram acolhidos primeiro pelo padre Samaan”, 

explica Schadya. Isso mesmo, aquele padre Samaan do comecinho do livro. 

Para chegar aqui, os três viajaram de carro até o Líbano, país vizinho da Síria, e 

depois de um dia pegaram o vôo com destino ao Brasil. Maher reforça muito que 

eles preferiram sair legalmente da Síria para depois terem a chance de voltar 

sem problema. 

“Muitas pessoas saíram de lá de barcos, ilegalmente, então elas ficam proibidas 

de voltar”, explica Schadya. Ficamos felizes pela família Jarrah, mas é triste de-

mais pensar nas famílias que não tiveram a mesma oportunidade que eles. O 

sorriso desaparece um pouquinho.

Mas logo percebemos como o casal é bastante bem-humorado. Entre uma con-

versa em árabe e as traduções para o português, Maher e Sheryn sempre dão 

risadas com nossa tradutora. Na verdade nós ficamos 80% do tempo sem enten-

der nada, mas gargalhamos juntos. Um risada sempre é contagiante.  

Inclusive, quando começamos a conversar sobre o maior choque entre as duas 

culturas que sentiram, Sheryn parece ter a resposta preparada na pontinha da 

língua: “A língua”. Eles tiveram o apoio do Centro de Línguas da UFPR, conhecido 

como Celin, com aulas de português. 

Mas Maher já se apressa em explicar que ele não conseguiu terminar os estudos 
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por falta de tempo. Sheryn concluiu as aulas, o que explica a maior fluência no 

nosso idioma. “Mais ou menos, mais ou menos”, ela já responde rapidinho com 

um ar envergonhado, não quer se comprometer. 

O mais fácil de aprender foram os xingamentos, confidencia Maher em meio a 

muitas gargalhadas. E, de fato, são sempre os xingamentos. Quem nunca quis sa-

ber logo de cara como dizer alguns palavrões quando aprendia um novo idioma? 

A falta de tempo, que impediu Maher de concluir as aulas de português, também 

impede ele e a família de poder conhecer a cidade. O lugar favorito em Curitiba? 

A resposta vem quase em uníssono. “Barigui”, respondem ainda aos risos. “É o 

único lugar que eles visitaram”, já se adianta Schadya.

Sentimos a tristeza bater de fininho. Estranho e difícil pensar que, mesmo viven-

do aqui há mais de dois anos, eles não tiveram tempo e oportunidade para apro-

veitar e explorar os cantos da nossa cidade sorriso. Nos olhamos e é um misto 

de surpresa e angústia. 

É do restaurante pra casa, da casa pro restaurante. “Não tem tempo né, aberto 

aqui 7:30, fechado 10:00 [da noite]”, Maher conta com a voz dessa vez embargada. 

Suryana significa “Síria”, diz Maher de imediato. Schadya nos dá uma pequena 

aula sobre o significado: “É o nome que o país era originalmente conhecido des-

de a época de Jesus. Antes de ser Síria, era Suryana. ‘Suryan’ quer dizer aramai-

co, língua de jesus. Então eles prezam e pregam a língua de Jesus”.

foto: Documento Provisório de Identidade de Estrangeiro de Maher
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O restaurante é cuidado com muito carinho pela família, que consegue deixar 

o ambiente agradável e acolhedor. É impossível não reconhecer todo o esforço 

que eles colocam lá. 

O mais triste, no final das contas, é que o empreendimento não está dando o re-

torno esperado. “É bem difícil para eles manter o restaurante. Se dependesse só 

do trabalho deles, não conseguiriam pagar os aluguéis daqui e da casa”, lamenta 

Schadya. Hoje, eles não têm nenhum funcionário. 

A ajuda vem do irmão de Maher, Fulano, que mora nos Estados Unidos e conse-

gue enviar um pouco mais de dinheiro para a família aqui no Brasil. 

Antes ele moravam em São José dos Pinhais e o aluguel era muito mais barato, 

mas a dificuldade para chegar até o centro de Curitiba, e o tempo que isso leva-

va, forçou a família a se mudar para mais perto. Hoje, vivem em um apartamento 

a poucos metros do Suryana. 

Pertinho também fica a escola onde Fadi, de 13 anos, estuda. Ele frequenta as 

aulas da Escola Estadual Professor Cleto. Mesmo falando e entendendo bem o 

português, o adolescente acaba tendo mais dificuldades aqui. “Por causa do ra-

ciocínio como em História e Geografia, é muito diferente pra ele”, traduz Schadya 

a fala um pouco aflita da mãe.

 E nós entendemos, e concordamos. Conseguir ler, escrever e interpretar textos 

em português é muito diferente de saber falar e entender o idioma. Mas, fora 

isso, eles são só sorrisos quando contam que o menino deles se adaptou bem 

demais na cidade nova. 

“O Fadi é incrível, uma pena que ele não tá aqui agora pra vocês se conhecerem. 

Ele é muito dinâmico, rapidinho, já entrou no meio brasileiro, já começou a fazer 

amizade”, Schadya conta animada. 

“MAS AGORA ACABOU”

Quando moravam em Aleppo, a família não comandava um restaurante como 

aqui no Brasil. O trabalho era bastante diferente. “Eu não trabalho na Síria”, se 

adianta Scheryn em meio a risos. Schadya nos explica que muitas vezes as mu-

lheres, lá, são donas de casa mesmo. O que significa que então Scheryn traba-
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lhava sim, mas em casa. 

“Eu trabalho”, complementa Maher orgulhoso. “Técnico celular!”. Eles eram do-

nos de uma assistência técnica para celulares. “Loja mesmo, assim muito gran-

de”, ele explica enquanto faz gestos com a mão para explicar que era tão grande 

quanto o restaurante. “Mas agora acabou”, finaliza com um tom um pouco debo-

chado e triste ao mesmo tempo. 

E foi da sala do apartamento que eles ouviram a frase que deu um basta: eles 

precisavam sair o quanto antes de Aleppo. A poucas quadras de distância, um 

acampamento do Estado Islâmico concentrava grande número dos extremistas. 

“Deus é grande!”, entoavam em megafones. “Isso era um aviso de que eles iriam 

invadir”, explica Schadya. 

Maher, na verdade, começa a dar muita risada quando perguntamos sobre esse 

momento que fez eles decidirem que deviam ir embora. Acham graça de tão ób-

via e incrédula que a resposta é. Mas Maher deixa bem claro que só foi embora 

preocupado com o bem-estar da esposa e do filho. Mas a situação, na verdade, 

já estava longe de ser suportável. “Também não tem luz, não tem água, não tem 

trabalho”, lastima Scheryn.

Fazendo juz ao seu jeito engraçadinho e irônico, Maher conta que, quando es-

cutou que o Estado Islâmico ia avançar, ele preferia que a família morresse por 

suas próprias mãos a morrer pelas mãos dos outros. “Ele é muito sincero, sabe”, 

esclarece Schadya. É um momento em que acabamos nos sentimos um pouco 

tensas. O assunto é delicado. 

Scheryn também lembra da enorme desvalorização que a moeda síria, a libra 

síria, teve desde que a guerra começou. “Tipo, pra comer um sanduíche shawar-

ma ou falafel, eles precisam juntar todas as economias”, Schadya exemplifica. 

No início da guerra, a taxa de câmbio em relação ao dólar era de 48 libras sírias. 

No entanto, durante esses seis últimos anos, o Banco Central Sírio (BCS) chegou 

a fixar o câmbio oficial em 620 libras sírias para 1 dólar. Não só a moeda sem 

valor. Maher conta que também se sentia sem valor enquanto vivia em Aleppo. 

“Provavelmente o valor dele seria a bala de uma espingarda”, traduz Schadya. E 

sabemos que isso, infelizmente, é verdade.

No Brasil é o contrário. Aqui ele se sente um homem valorizado, porque aqui ele 

tem um trabalho e as pessoas sempre reconhecem seu esforço. “Prefiro e gosto 
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de ficar aqui”. 

Acabamos entrando na política, e descobri-

mos que o casal Jarrah é totalmente a favor 

do presidente Bashar al-Assad. Eles explicam 

que muitas pessoas que descobrem que eles 

vivem como refugiados aqui são induzidas 

a acreditar que os dois não gostam de Asad. 

“Muitos acham que saíram por causa do presi-

dente”, diz Schadya. “Mas é muito pelo contrá-

rio, foi só pelo Estado Islâmico”. 

“Gente boa!”, entoa Maher quando escuta o 

nome de Bashar. Nos sentimos quase que obri-

gadas a perguntar: “E a mídia então, distorce 

muito o que acontece lá dentro?”. 

“Tudo mentira!”, fala de imediato Scheryn. Segundo eles, a mídia inventa que a 

guerra começou com o presidente, “que ele tá matando as pessoas, mas é o 

contrário, ele tá matando só o Estado Islâmico”, afirmam. 

Scheryn e Maher se mostram completamente fiéis ao sucessor de Hafez al-As-

sad. “Eles [Maher e Scheryn] estão dizendo que Bashar está acolhendo o povo 

dele, e que se fosse o contrário, ele não estaria há 6 anos no poder”, enfatiza 

Schadya. 

Política sempre acaba fervendo o sangue, e não foi diferente durante essa con-

versa. Tiramos o foco desse assunto, e todos pareceram um pouco aliviados, 

como se pensassem “finalmente alguém fez isso”. 

As famílias sírias de Curitiba são muito presentes dentro da comunidade, e isso já 

descobrimos nos outros capítulos. O interessante foi descobrir que toda semana 

algumas dessas famílias se reúnem em frente à galeria onde está o restaurante 

Suryana para conversar, ouvir música, dançar e aproveitar um pouco o famoso 

narguilé. 

‘Todo sábado. Vocês são todos bem-vindos. Sábado à noite”, faz o convite 

Scheryn. Se existe comunidade mais acolhedora em Curitiba, ainda não conhe-

cemos. Aceitamos, obviamente, com um sorriso no rosto. 
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Quando abrimos o cardápio do Suryana, a primeira coisa que vemos é uma cita-

ção em português, que logo descobrimos que foi escrita pelo próprio Maher, um 

recado aos visitantes. Ele fica orgulhoso quando percebe que estamos falando 

sobre o texto.

“A guerra foi um ponto duro de viragem na nossa vida… Mas a guerra não foi 

capaz de superar… Há sempre luz no final do caminho… Nós amamos as linhas 

redondas… Porque nós não acreditamos na violência… Então… Começamos nossa 

vida de novo aqui no Brasil… Cheios de paz, fé e amor… Aceitamos o desafio de 

alcançar a nossa esperança”. 

“Ele disse que o resumo do que ele escreveu ali é que quando uma pessoa sai 

do seu ninho e vai para outro lugar, ela tem que esquecer toda a vida que teve 

antes e começar uma vida nova, com esperança em Deus para que Ele possa 

abrir as portas”, explica Schadya traduzindo Maher. E esperança nós sabemos 

que a família Jarrah tem. 

Antes de irmos embora, conversamos ainda mais descontraídos, e fica o apelo 

de Maher e Scheryn: “Tragam amigos, amigos para comer aqui”. A voz com um 

pouco de desespero corta nosso coração. Comeríamos ali todo dia e levaríamos 

todas as pessoas que conhecemos, se dependesse apenas da nossa vontade.

E então chegou a hora de eles nos entrevistarem. Queriam saber quais nossos 

lugares favoritos em Curitiba, o que gostamos de fazer, em quais restaurantes 
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gostamos de comer e o porquê. Eles estavam se divertindo enquanto pergunta-

vam, davam mais risadas. 

Também pediram nossa mais sincera opinião sobre o restaurante, a comida e os 

valores do cardápio.  “É tudo ótimo, ótimo, sério mesmo”, respondíamos. Mas às 

vezes eles não pareciam acreditar. 

Fomos embora felizes de conhecer os dois, e felizes de termos tido a chance de 

conversar e compartilhar tantas risadas. Felizes também por estar carregando 

nossas respectivas sacolas com alguns pães sírios caseiros, feitos por Scheryn.  

A nossa janta já estava garantida. E esteve mesmo.    

 
 foto: Schadya posa ao lado de Samaan para fazer propagando do restaurante
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4 A ESTUDANTE
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Lucia Loxca chegou no Bra-

sil sem nunca ter ouvido 

uma palavra em português. 

Depois de viver em meio a 

guerra por dois anos, ela e 

seu marido, Abed Tokmaji, 

decidiram reconstruir suas 

vidas aqui, único país que os 

acolheu e lhes concedeu o 

direito de um recomeço.

O casal saiu de Aleppo em 2014, quando perceberam que a vida na cidade esta-

va muito arriscada. “Todos os caminhos estavam fechados pra nós”, diz a menina 

que, muito atenciosa e amável, recebeu em seu pequeno apartamento duas 

estudantes de jornalismo - que nem imaginavam como ficariam envolvidas pela 

história que estavam prestes a ouvir.

Entramos no apartamento que foi emprestado ao casal por uma amiga chamada 

Débora, que os conheceu em um coral da Igreja Batista. O local é bem central, 

situado na Rua Alferes Poli, quase esquina com a Avenida Sete de Setembro. 

Nos sentamos no sofá e a nossa meiga entrevistada em uma cadeira na nossa 

frente. Vemos objetos típicos árabes que decoram o lar do casal, tornando a 

conversa ainda mais interessante. São objetos religiosos, fotos da antiga terra, 

que conectam Lucia com o seu passado. É sempre fascinante mergulhar em 

uma realidade tão diferente da que conhecemos.

Lucia tem 26 anos e é nascida no Kuwait, país que conquistou a independência 

do Reino Unido apenas em 1961, vizinho do Iraque e da Arábia Saudita e quinta 

maior reserva de petróleo do mundo, mesmo tendo uma extensão territorial in-

ferior ao estado do Sergipe. 

Viveu lá até começar a faculdade de Arquitetura na cidade de Lataquia, principal 

porto da Síria. Depois de dois anos de estudo, a guerra chegou na cidade. A solu-

ção que Lucia encontrou foi de transferir a faculdade para Aleppo, cidade a 150 

quilômetros de Lataquia, e continuar a estudar na Universidade de Aleppo. 

Lá conheceu e se apaixonou por Abed, seu primeiro e único amor. Concluiu o 

terceiro ano do curso e a guerra foi deflagrada naquela região também. “Por 
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onde eu ando, a guerra vai”, diz a moça logo para quebrar o gelo do início da en-

trevista. 

Vivendo em meio ao caos, a futura arquiteta não tinha a possibilidade de transfe-

rir novamente o curso para outra cidade. Ficou em Aleppo e viu a própria facul-

dade se transformar em ruínas. Muitos alunos morreram depois que uma bomba 

caiu no local, então foi obrigada a interromper os estudos e ficar em casa.

Chegamos em um ponto delicado da entrevista, e Lucia começa a nos contar um 

pouco sobre a realidade daqueles que não tiveram a mesma sorte que ela. “É 

bem perigoso, as pessoas não saem, ficam em casa sem fazer nada, sem inter-

net, sem comida. Por que a gente fica? Pra segurar a nossa casa, que um dia vai 

cair. Eles querem sair, mas eles não têm dinheiro. Eles vão vender tudo pra sair. E 

não tem pessoa que vai comprar uma casa dentro da guerra. Um dia vai cair uma 

bomba nessa casa”. A voz estremece e nossos corações apertam.

É possível perceber na feição de Lucia que a mulher com olhar de menina já 

viveu situações difíceis de compreender. Difíceis a ponto de não conseguir trans-

formar os sentimentos e o 

que foi vivido, em palavras. 

“Até agora o povo não en-

tende o porquê dessa guer-

ra”, desabafa. Mesmo assim, ela transmite alegria sem deixar de lado a timidez, 

com uma delicadeza que parece inerente à moça dos cabelos negros. 

Depois desse período sem poder estudar e sem sair de casa em Aleppo, voltou 

para o país onde nasceu e onde seus pais moram até hoje. Abed ficou na Síria 

com a família dele, e por quase seis meses o casal não pôde se comunicar. Eles 

não tinham nenhuma notícia um do outro. O Kuwait não aceita refugiados e a 

Síria estava completamente sem luz na época. “Emagreci muito, não consegui 

“Todos os caminhos estavam 
fechado para nós.”
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dormir nem comer”, lembrando da angústia de não saber se o então namorado 

estaria morto ou precisando de alguma coisa.

Foi então que o pai de Lucia, Salim, ao ver o sofrimento da filha, deu um jeitinho 

e conseguiu um visto de visita ao Kuwait para Abed, pelo fato do sírio ser arqui-

teto. Puro e simples instinto paterno. Abed 

conseguiu finalmente reencontrar a amada e 

morou com Lucia e sua família por seis meses. 

Decidiram casar. Agora o problema era: onde?

“Quando nós decidimos casar, a gente não 

pôde casar na nossa cidade, porque não tem 

caminho pra entrar. E meu sogros não podem sair. Então onde vamos casar? Não 

tem lugar. Então falei pro meu marido pra irmos pra cidade onde estudei [Lata-

quia], ‘tenho alguns amigos lá e eles vão nos ajudar’. Meus sogros viajaram pra lá, 

mas com um caminho bem perigoso. Eles conseguiram um avião do governo”.

Recém casados, Lucia e Abed ficaram pouco tempo em Lataquia e partiram em 

direção ao Líbano para conseguir o visto para o Brasil, onde a cunhada Myria já 

morava há menos de um ano. Compraram as passagens aéreas, fizeram escala 

em Abu Dhabi (capital dos Emirados Árabes) e então pousaram em São Paulo. 

Chegaram no Brasil em novembro de 2014, sem turmas abertas para aprender 

português. “No aeroporto eu achei tipo japonês. Ficamos o período de Natal sem 

nada, sem trabalhar, sem estudar. Aprendendo pelo aplicativo do celular”.

Aos poucos, a vida dos recém casados foi tomando forma na cidade onde não 

existe sol - modo que a futura arquiteta se refere à capital que já registrou uma 

quantidade de dias nublados maior do que Londres, durante o período de um ano. 

“Nós chegamos de noite, não dava pra ver muita coisa. Ficamos alguns dias em 

hotel, porque não tinha casa. Tava nublado há uma semana mais ou menos, falei 

pros meus pais: aqui não tem sol!”, brincou, e logo já justificou que gosta muito 

da capital paranaense. Mais do que São Paulo.

No pequeno apartamento que moram os móveis são poucos, mas as fotos do 

casamento são muitas. Cada conquista do casal é importante para a adaptação 

em um país tão diferente da Síria, então Lucia foi em busca de solucionar o pró-

ximo desafio: concluir a faculdade de arquitetura.

“Emagreci muito,
não consegui  
dormirnem comer”
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“EU CHEGAVA EM CASA CHORANDO, GRITANDO QUE  
NÃO VOU CONTINUAR, É MUITO DIFÍCIL”

“Não tenta na federal, eles não vão aceitar. Porque muitos brasileiros não conse-

guem entrar”, era a resposta que ouvia quando mencionava o desejo de voltar às 

salas de aula. 

Já conformada, procurou informações em universidades particulares. “Não vou 

estudar”, disse quando foi rejeitada em uma das maiores universidades de Curi-

tiba por não falar português. E por não ter condições de pagar mais de 2 mil reais 

por mês. Afinal, ela também não tinha nem emprego. 

Mas chegou o fim do ano e o casal resolveu arriscar. Para quem já superou tan-

tos obstáculos, mais uma porta fechada não parecida tão assustador. Foi Abed 

quem convenceu a esposa a entrar na UFPR e tentar. “Falei pra ele, ‘a gente vai 

perder tempo. A gente sabe a resposta, eles não vão me aceitar’. Ele falou, ‘va-

mos tentar uma vez, ninguém sabe o que vai acontecer’”. 

Era fim de dezembro, então Lucia e Abed entraram na pequena cidade que é 

campus Politécnico da UFPR, e onde fica o curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Não encontraram nenhum aluno, apenas o coordenador do curso - na época, o 

professor Paulo Chiesa. 

Em inglês, Lucia explicou que não falava uma palavra em português, mas que 

gostaria muito de continuar a estudar. O fato de não ter conseguido trazer todos os 

documentos da Síria também poderia ser um impedimento. Ela estava muito rece-

osa e nervosa. Chiesa pediu apenas o CPF de Lucia e falou que ligaria de volta.

Sem esperanças, Lucia ouvira tantas pessoas falando sobre a dificuldade de 

conseguir uma vaga na UFPR, que não acreditava que a conversa com o coorde-

nador fosse ter um bom resultado. Pelo menos não tão facilmente. 

“Depois de uma semana, ele me ligou e falou que eu estava aprovada na federal! 

Não sei como. Sem fazer vestibular, exame, sem fazer nada”, conta com um mis-

to de alegria e admiração na voz.

Segundo Lucia, sempre existiu uma lei que auxilia refugiados a voltar para a vida 

acadêmica, mas não era colocada em prática na Federal do Paraná. E foi por 

conta da própria Lucia que a lei começou a de fato funcionar. “Eu abri porta para 
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outros refugiados estudar, não só os sírios. Qualquer refugiado que quer estu-

dar”. É realmente algo para se orgulhar.

A estudante faz aulas de português para migrantes no Celin, o Centro de Línguas 

e Interculturalidade, uma escola de idiomas destinada à formação profissional 

dos alunos da graduação do curso de Letras da UFPR. 

Há um projeto no Celin que ensina a língua para qualquer migrante na condição 

de refugiado ou em situação de vulnerabilidade social. É totalmente gratuito, 

e se chama “Português Brasileiro para Migração Humanitária”. Nesse projeto, é 

possível encontrar não apenas refugiados sírios, mas também haitianos, angola-

nos e congoleses.

Os demais refugiados que moram em Curitiba e enfrentam a mesma barreira 

para conquistar seus diplomas, recorrem à Lucia para saber qual direção seguir. 

“Sempre no Celin eles perguntam: ‘Como você conseguiu? Como eu faço?’. Eu 

falo, ‘vai pra lá e pergunta pro pessoal. Cada departamento é diferente do outro’. 

Mas eu tô feliz, porque eu ajudei o pessoal que eu não conheço, da mesma situ-

ação”, se orgulha. 

No entanto, a batalha de Lucia não ficou mais fácil depois que conseguiu ingres-

sar em uma das melhores universidades públicas do país. A língua ainda era uma 

grande barreira. 

Ela chegou a cogitar desistir do curso por causa da dificuldade em compreender 

os textos exigidos. “Eu volto pra casa com texto de desenho urbano, planejamen-

to urbano, texto gigante. Não entendo nenhuma palavra, 

e tenho que fazer resumo pro dia seguinte. Eu chegava 

em casa chorando, gritando que não vou continuar, é 

muito difícil”, lamenta. 

Mas aquela pessoa que insistiu para Lucia retornar aos 

estudos, foi também quem acreditou no potencial dela, 

e não  deixou que desistisse assim tão facilmente. “Meu 

marido falava ‘calma, graças a Deus você tá continuando 

seu curso, outras pessoas não conseguiram continuar’”.

No começo, as provas eram feitas em inglês para a nova 

aluna da UFPR. Em alguns testes os professores enten-

deram que a exigência seria muito grande, e ela não foi 
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obrigada a fazer. 

Os colegas tiveram um pa-

pel importante na adaptação 

de Lucia, com gestos de 

empatia, traduzindo palavra 

por palavra do que era es-

tudado nas aulas. “Eu tenho 

que virar a noite pra estudar. Eu estudo palavra por palavra pra entender. E às 

vezes a palavra não tem tradução pro árabe. Exatamente como meus amigos en-

tendem, eu não entendo”.

Hoje, Lucia já consegue fazer as atividades acadêmicas em português e de-

monstra domínio do idioma. Está fazendo estágio na sua área, na empresa Bopp 

Arquitetura - mesmo lugar onde Abed trabalha. Além disso, já está terminando a 

faculdade e passando pela inevitável fase do Trabalho de Conclusão de Curso, o 

temido TCC.

O projeto de seu TCC não poderia ser menos inspirador do que toda a sua luta 

e trajetória. Lucia está desenvolvendo o projeto de um “Centro de Acolhimento 

para Refugiados em Curitiba”. Sejam eles sírios ou de qualquer outra nacionali-

dade, Lucia quer que esses refugiados tenham uma assistência melhor quando 

chegarem no país. “Tô fazendo esse projeto pra todas as pessoas sentirem que 

eles estão em casa, não saíram de casa”, conta orgulhosa.

Além da arquitetura, Lucia 

tem outras duas paixões: a 

música e a culinária. Paixões 

que se transformaram em 

dois projetos paralelos. Ela 

dedica grande parte do seu 

tempo para o desenvolvimen-

to junto com a irmã de Abed, 

sua cunhada, Myria Tokmaji.

Ela ajuda Myria a tocar o Yas-

min Comida Árabe, empresa 

familiar que você deve se re-

cordar se já leu a história do 

“Eu tenho que virar a  
noite para estudar. 
Eu estudo palavra por  
palavra para entender.”
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capítulo 2, sobre a história de Myria. Já tivemos o prazer de experimentar a comida das meninas 

em dois eventos. Em ambas as vezes, tudo estava delicioso e preparado com muito carinho. É o 

toque árabe.

Em um desses eventos, uma feira para gestantes, a banda de Lucia, Myria e Abed, “Alma Síria”, 

se apresentou para os presentes. Vimos poucas apresentações musicais tão envolventes quanto 

aquela. Lucia é a vocalista e ela tem o poder de nos hipnotizar com a sua voz. É lindo.   

O canto árabe é diferente de tudo que existe no mundo. Assim como toda a cultura desse povo. 

Cultura que todas as pessoas retratadas neste livro nos dão o privilégio de conhecer um pouqui-

nho mais. E é uma experiência incrível. 
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5 o missionário

“Você tá esperando 
algo, é como esperar 
o sol nascer de novo, 

mas não tem como.”
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Alto, corpulento e com uma barba com, no mínimo, dez centímetros abaixo do 

queixo, Karim Hanna está sentando em um café. A mesinha parece pequena 

demais para ele. Karim já foi procurado por muitos jornalistas, e, mesmo cansa-

do com tantas entrevistas, é sincero: “Quando [vocês] falaram comigo, pediram 

qualquer tipo de ajuda, eu não tenho problema, sei que esse trabalho é pra aju-

dar na faculdade”. Sorrimos. 

O homem de 29 anos tem jeito de menino travesso. “Eu não sou terrorista gente, 

só tenho minha barba no Brasil”, diz aos risos. Nasceu e viveu em Aleppo, em 

uma família “não tão rica, nem tão pobre”. Eram donos de uma pequena fábrica 

de confecção de calças jeans femininas. Também possuíam duas terras de plan-

tação de oliveiras, onde a família ajudava a dar volume às mais de 200 mil tone-

ladas de azeite sírio que eram produzidas anualmente.  

Mas não trabalhava com os pais, como é de costume no país. “Eles me amam 

e eu amo eles, mas tinha um negócio naquela época de adolescência, sabe?”, 

conta um pouco envergonhado. Nascido em família cristã, cresceu na igreja. Mas 

decidiu sair. Ao longo da infância e adolescência, passou por fases de rebeldia, 

parou de estudar. Foi mandado várias vezes para fora de casa. 

Com um tom até um pouco paternal, como quem dissesse “não sigam meu 

exemplo”, conta como era triste a vida que levava. E mostra arrependimento. “Era 

divertido, mas também era triste. Eu já acordava com cigarro na boca”. De tem-

peramento explosivo, Karim ganhava seu dinheiro jogando poker. Passava quase 

dez horas jogando, fumando maconha e bebendo. Homem de festas, Karim co-

nhecia um lado de Aleppo que está fora dos holofotes.

Em 2010, Karim entrou para o Serviço Militar Obrigatório e passou a servir o Exér-

cito da Síria. “Fácil, difícil… É muito legal pra qualquer pessoa, pra amadurecer um 

pouco. Mas depende da cabeça de cada um”, explica quando perguntamos so-

bre a experiência. Depois de pouco mais de um ano, as manifestações eclodiram 

e os conflitos começaram a tomar forma. 

Foram nove meses atuando no Exército durante a guerra. “Mas nunca participei, 

minha tarefa era derrubar 

aviões. Mas nunca derru-

bei! Nunca matei, gente!”, se 

apressa em esclarecer. Mas 

sabe que, se tivesse sido 

“Mas tudo bem, a gente 
 tá acostumando isso.”
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preciso, teria matado. “Se eu não fizesse, eles que vão me matar. Porque o avião 

também vai matar gente”. Karim fala um português claro, mas sempre acaba se 

enrolando com as palavras, e faz piada com ele mesmo. Só podemos rir junto. 

A vida de soldado, no entanto, teve suas barreiras. Karim foi preso três vezes por 

desacato ao seu superior, durante os dois anos e meio que fez parte do Exérci-

to - um a mais do que era obrigatório antes dos conflitos começarem. Serviu em 

Latakia, na costa síria, até 2012. Voltou para casa, e a vida ainda estava como an-

tes por lá. Mas em julho, a cidade entrou para as estatísticas. 

“VOCÊ TÁ ESPERANDO ALGO, É COMO ESPERAR O SOL 
 NASCER DE NOVO, MAS NÃO TEM COMO”

Com a guerra, chegam também as perdas. Karim se mostra aliviado: não perdeu 

nenhum familiar. Mas todos sabemos que é uma exceção à regra. Quando per-

guntamos sobre os amigos, a resposta é dura: “Como é guerra, como vc não vai 

perder amigos? Eu vou contar uma história…”. 

E então ele conta sobre a noite em que estava conversando e jogando baralho 

com um bom amigo. “Fui pra casa, ele foi pro quartel dele. Aí de manhã, meu 

irmão me avisou, ‘Karim, seu amigo, ele morreu’. Aí eu nem acredito. Fui pra rua, 

liguei... Eu esperei até a noite, aí chegou a notícia: ele foi pra um lugar pra lutar 

com terroristas, mas quando o exército mandou eles com o equipe deles, man-

daram também bombas pra matar os terroristas. Mas foi ele quem ficou embaixo 

do prédio”, lamenta.

Em 2013, a família Hanna perdeu as terras de oliveira para os rebeldes. “Liguei 

pro meu pai e falei ‘sai do vilarejo, porque tem uma notícia que eles vão invadir’, 

mas ele não acreditou. ‘Pai, sai’. Ele saiu, mas meu irmão quis ficar”, relembra. “Aí 

eles chegaram, os terroristas”. 

O irmão precisou passar três longos dias preso no subsolo de uma igreja com 

mais de vinte pessoas. “Eles doaram pra ele arma, pra ele lutar contra governo, 

mas ele falou ‘não, não quero’. Aí o governo começou a jogar bomba, o negócio 

ficou feio, então soltaram todo mundo”, explica. 

Três meses depois dos conflitos chegarem em Aleppo, a economia começou a 
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baixar, tudo começou a ficar caro demais para suportar. Todo mundo começou a 

ir embora. “Não tem futuro, quem termina faculdade não tem trabalho, não tem 

água, luz… Você tá esperando algo, é como esperar o sol nascer de novo, mas 

não tem como”. Nostálgico, lembra como a cidade era tranquila e segura antes 

de tudo isso. “Brasil nem chega 2% de seguro da minha cidade na Síria, era um 

lugar maravilhoso”. 

Chegou a hora de ir embora. O destino seria a Europa, se a travessia não estives-

se custando 14 mil euros por cabeça. A família Hanna era de oito pessoas: pai, 

mãe, cinco filhos e uma nora. Impossível. “Era 14 mil euros sem a certeza se você 

vai [conseguir] passar o mar ou morrer no caminho”, diz com seu tom irônico ca-

racterístico. 

“Mas eu queria, ainda quero”, finaliza carregando na voz aquela saudade dife-

rente. Saudade de algo que não chegou a acontecer. Os amigos todos estão no 

continente europeu. A família decidiu pelo Brasil.  

“O SER HUMANO ACOSTUMA, ONDE VOCÊ VAI, ACOSTUMA” 

 Descobriram o Centro de Apoio a Estrangeiros do Brasil (Caeb), que atu-

ando com a Missão Mais no Mundo, e com ajuda do pastor Matheus Calixto, au-

xiliou todos na chegada ao novo país. O projeto já trouxe mais de 200 sírios em 

situação de risco para cá. 

“Aí depois que tem essa Missão que ajuda a gente que é legal vir pra cá, a gen-

te não fica com medo, porque vai ter alguém pra receber [a gente]. Estamos no 

Brasil!”. Como todos os sírios que chegam aqui, vieram com o visto para turismo, 

e pediram asilo depois. 

Chegaram nas terras tupiniquins em dezembro de 2013. Nas mãos duas peque-

nas malas. Mas e trouxe o que? “Só trouxe minhas granadas”, descontrai aos 

risos. Karim e sua família tiveram a sorte de serem recebidos pelas pessoas da 

Primeira Igreja Batista.

Os primeiros destinos foram Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo. E então foram 

algumas mudanças pelo território brasileiro. Conheceram lugares que nós ainda 

nem colocamos os pés. Depois, foram para São José do Rio Preto, interior de São 

Paulo. 
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Mesmo com todo o apoio, a adaptação não foi fácil. “Meu pai chora todos os dias 

quando chegou aqui, ter que começar do zero na idade dele é difícil”. Ainda hoje, 

o pai não gosta de ver os jornais internacionais. A mãe diz não se importar tanto. 

“O ser humano acostuma, onde você vai, acostuma”, filosofa Karim.

Morou mais alguns meses na famosa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. O sota-

que enrolado ao falar o português já entrega essa parte da história. É impossível 

não reconhecer o icônico “r” menos puxado e aquele “s” que mais parece um “x”. 

“Tenho um pouco do sotaque deles, é verdade”, se diverte quando notamos.  

E foi em fevereiro de 2015 que pisou em Curitiba pela primeira vez, veio para 

trabalhar com o pastor Calixto. E aqui ficou. O homem de festas de antes já não 

existe mais. Aceitou e abraçou sua fé cristã. Missionário, foi o que virou. País 

novo, vida nova. Aqui, vive com os pais e os irmãos em uma grande casa no bair-

ro Cristo Rei, conhecida como “Casa dos Refugiados”, gentileza de um casal da 

Primeira Igreja Batista, onde passou a frequentar. 

“Povo brasileiro adora povo árabe, porque não sei”, conta sorridente quando per-

guntamos como ele se sente morando aqui, se sente preconceito. Preconceitos 

não, mas pré-conceitos já são outra história. “Quando cheguei aqui, todo mundo 

pensava minha mãe usa burca e meu pai tem um camelo. Sério, falta de conhe-

cimento. E a mídia não ajuda”, desabafa em tom sarcástico. 

“Eu falo árabe mas não sou árabe, é porque árabe mesmo é aquele que a reli-

gião dele é muçulmano e fala árabe. Eu sou cristão mas falo árabe. Tem essa 

diferença, e ninguém entende isso.”

Sobre sua recepção, é bem sincero. “Fui bem recebido bastante, povo da igreja 

recebeu a gente com abraços, com amor e carinho. Nunca me senti fora do meu 

país, tem muitos amigos, não senti essa falta”. Nós podemos sentir o coração 

mais quentinho. É muito bom imaginar uma recepção gostosa dessas, que não é 

o que todo mundo que chega aqui na mesma situação de Karim recebe. Infeliz-

mente. 

Mesmo com todo esse 

carinho, ele é bem ca-

tegórico quando fala 

sobre a aprendizagem 

do português. “Nunca 

“Eu ajudo não porque eu  
tenho amor no meu coração, 
eu sou um cara duro demais. 
É pelo amor de Deus.”
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me senti tão longe, tava deixando 

passado pra trás”, confidencia com 

um tom de voz nostálgico. Apren-

deu o idioma na prática mesmo, 

com os novos amigos.

Durante toda nossa conversa, deixa bem claro que, apesar de ser difícil chegar 

em um país completamente novo para criar a vida do zero, nunca se deixou aba-

lar. “Todo mundo fala ‘cara, que língua difícil, como vou falar, como vou fazer?’, 

mas eu nunca pensei assim. Cheguei, me virei, brinquei, zuei, falei errado… Às ve-

zes falei palavrões sem eu saber e todo mundo dá risada”, ele conta sem perder 

a animação. Aprendeu que “côco” é diferente de “cocô”. Nós rimos.

Karim está retomando os passos que deixou para trás na Síria. Sem ter terminado 

o Ensino Médio, agora estuda no Instituto de Educação do Paraná Erasmo Pilotto 

(IEPPEP). “Todo mundo pensa que sou professor”, conta sobre estudar apenas 

com adolescentes. 

“Mas cara, to sofrendo na escola sabe. Quando quero falar todo mundo dá risa-

da, me sacana. Mas tudo bem, tô aprendendo, tô acostumado com assim”, desa-

bafa mostrando agilidade até com as gírias do nosso vocabulário. Ele se surpre-

ende com a vida escolar brasileira e com adolescentes querendo zoar com os 

professores mais velhos. “Na Síria isso é impossível, impensável”.

Os planos são completar o colégio para poder ingressar em uma faculdade. O 

curso é difícil decidir. Teologia, letras ou química, quem sabe. Vive em conflito 

com ele mesmo quando o assunto é plano para o futuro. “Não sei, tô passando 

uma situação… Tô confuso”, finaliza. Uma agonia toma conta. Recomeçar é real-

mente um pouquinho assustador.

Outra dúvida é em relação às missões em que atua como missionário. “Eu não 

quero abrir mão do missões, mas é muito ruim. Você fica sustentada por outras 

pessoas, é difícil. Você tem que agradá-los, você fica dependente”, desabafa. 

Ao mesmo tempo, fica feliz de poder ajudar quem chega. “Eu ajudo não porque 

eu tenho amor no meu coração, eu sou um cara duro demais. É pelo amor de 

Deus. E eu passei por isso, sei como funciona, eles chegam em desespero”.

Para ele, o povo brasileiro é muito amigável e aberto. O curitibano, nem tanto. E 

mesmo com muitos amigos aqui, diz sentir falta de ter contato com pessoas que 

“Minha vida tem sucesso 
agora, tem respeito na 
minha vida. Tô feliz!”
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não são da igreja. “Minha vida no Brasil até agora é só com pessoas da igreja. 

Só no Rio eu tinha contatos com outros amigos. Não to falando povo da igreja é 

ruim, mas é tipo... difícil. É complicado, é outra conversa”, se explica com uma voz 

melancólica. 

Quando o assunto é comida brasileira, o sorriso dobra de tamanho. “Feijoada é 

minha paixão!”, solta como se estivesse há tempo esperando nossa pergunta. Só 

não consegue comer arroz e feijão todo dia. “Não gosto, não aguento”. 

Maior fã também de churrasco, conta que engordou 15 kg desde que chegou. 

“Eu era magro. Eu tinha calças que agora eu não posso usar… Eu vestia 40, agora 

eu visto 44. Minha mãe chegou aqui, me matou”, conta enquanto acha graça. Ele 

viveu alguns meses na cidade sorriso sozinho, os pais e irmãos vieram depois.

Os nossos hábitos foram estranhos ao primeiro olhar. “No café de manhã é uma 

mesa, nossa, uma mesa! Não é igual aqui, rapidinho. Tem ovo, tem queijo, azei-

tona, azeite, zattar, chá, leite, café. Nossa, é uma refeição mesmo. E almoça mais 

tarde. Agora mudou”, conta o homem que já se acostumou a não tomar café da 

manhã e almoçar às 11:30.

A saudade da comida síria às vezes chega como quem não quer nada. “Lá, tem 

tempero diferente, sabor de carne diferente, trigo diferente. Tem vinte tipos de 

kibe que não existe aqui, muitas coisas. E pra fazer aqui no Brasil comida igual 

a gente comia lá, é muito caro, gasta muito”, explica. “Mas tudo bem, a gente tá 

acostumando isso”.

A conversa vai chegando ao final, e ele se mostra bastante preocupado com 

nosso almoço. “Mas não precisam ir pra comer? Não tão com fome?”, ele per-

gunta. Achamos graça. No fim das contas, aquele tom paternal reaparece. “Tem 

tempo pra mais pergunta?”. E tínhamos sim. 

“Quando eu saí, nunca pensei em voltar. Porque a guerra ninguém sabe quando 

vai terminar, e eu também acho que não vai acabar o negócio. Pra voltar, agora 

não tem vontade”. Karim responde nossa dúvida de forma bastante sincera. E 

também existe outro motivo: “Nunca senti aquele sucesso. Minha vida tem su-

cesso agora, tem respeito na minha vida. Tô feliz!”. E felizes ficamos nós duas de 

ouvir isso. É lindo encontrar essa felicidade tão genuína.   
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O PLANEJAMENTO DE UMA GUERRA

“A guerra começou com a mídia na Síria, foi umas vídeos falsas 
que jogaram nos canais famosos, foi tudo comprado, negócio 
feio. A mídia tem o poder no mundo. Então eles foram tudo com-
prados através dos governos. O povo, eles acreditaram então 
manifestaram, começou assim mais ou menos. Todo mundo fala 
normalmente de guerra civil na Síria, mas não é guerra civil, não 
é guerra religiosa, é uma guerra que foi planejada quase 20 anos 
atrás. Futuramente todo mundo vai entender que foi planejado. 
Tem coisas que não posso falar, são inacreditáveis, mas não tem 
também como provar que é real. Esses governos que tão brigan-
do, tem quem quer dominar o mundo, porque futuramente essas 
gasolinas, esses petróleos, tudo vai diminuindo. Então eles querem 
dominar pra povo ficar na linha. Essa guerra na Síria, tem 105 pa-
íses contra a Síria, que é um território bem pequeno, estratégico, 
tem minas e petróleo”.
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