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VIII- CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE BRASILEIRA NO 

LÍBANO 

 

Neste capítulo, analiso a questão da construção de uma identidade brasileira no 

Líbano, a partir das questões referentes à alteridade, às diferenças, às crises, ao 

preconceito e às disputas simbólicas entre os membros dessa comunidade. 

Antes de tudo é necessário considerar que, mais do que a ocupação de um 

espaço geográfico, esse retorno e o restabelecimento nos vilarejos de origem 

significaram uma apropriação (ou criação) cultural do lugar (aqui entendido em sua 

dimensão subjetiva), construindo-se sentimentos de identidade, de pertencimento ao 

grupo que, por meio de suas ações, controlam e influenciam pessoas, estabelecem 

relações, determinam valores e normas a serem seguidas. 

Inicialmente, vale nos apropriarmos das discussões no campo da geografia 

referentes à questão de espaço, lugar e território. A primeira consideração que deve ser 

feita é que estes termos não são sinônimos, portanto, não devem ser usados 

indistintamente. Antes devem ser tratados como conceitos complementares e que têm 

em comum o fato de se levar em consideração que são neles (no espaço, no lugar, no 

território) que se desenrola a vida cotidiana e também se estabelecem as relações de 

poder.  

Os conceitos espaço e lugar são mais comumente associados, mas Tuan afirma 

que “’espaço’ é mais abstrato que ‘lugar.’ ” O que começa como espaço indiferenciado 

transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor”.176 O 

lugar é assim o espaço construído, socialmente produzido, no qual se reproduzem as 

relações sociais, conflituosas e contraditórias.  

Para Santos, “os lugares podem ser vistos como um intermediário entre o mundo 

e o indivíduo” 177. Os lugares são únicos, diferentes de qualquer outro lugar, pois é no 

lugar que se encena a vida cotidiana, compartilhada por diferentes pessoas, e encenada 

de diferentes formas. Interessa verificar então como são atribuídos significados a esse 

lugar, o que o investe de identidade.  

Raffestin também é enfático ao afirmar que o espaço é anterior a qualquer outra 

denominação, é a “matéria- prima”, é o a priori, a “realidade material” que preexiste a 

                                                 
176 TUAN, Yi Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. SP: Difel, 1983, p. 6. 
177 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. SP: Hucitec, 1999, 3ª ed., 
p. 251. 



 276 

qualquer ação, prática, utilização. Uma vez conhecido, praticado, ocupado, apropriado 

por qualquer ator, e tornando-se palco de relações e de representações que aí se 

estabeleçam, deixa de ser apenas um espaço físico para tornar-se um “espaço 

construído” ou um território. “Portanto, o espaço representado não é mais o espaço, mas 

a imagem do espaço, ou melhor, do território visto/vivido”. 178 

Da mesma forma, para Santos, não se trata apenas do “território”, mas sim do 

“território usado”, porque este implica as idéias de processo, mudança, transformação, 

sobretudo numa perspectiva de que o território deve ser compreendido como “um 

campo de forças, como um lugar do exercício, de dialéticas e contradições entre o 

vertical e o horizontal, entre o Estado e o mercado, entre o uso econômico e o uso social 

dos recursos”. 179   

O território é um lugar de relações e, mais ainda, de relações de poder, na 

perspectiva já apontada em Lefebvre180. Para Raffestin, o território é elaborado no 

espaço em que se projeta um trabalho, “revelando relações marcadas pelo poder”, pois 

“o espaço é a ‘prisão original’, o território é a prisão que os homens constroem para si”. 
181 

Essa concepção é também corroborada por Souza, que defende que “o território 

é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir das relações de 

poder”. Neste sentido, o autor considera que  

 

...o território é um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que, a par de sua 
complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade: a diferença entre 
“nós” (o grupo, os membros da coletividade ou “comunidade”, os insiders) e os “outros” (os 
de fora, os estranhos, os outsiders).182 

 

A concepção de território aqui utilizada é a que o considera do ponto de vista de 

apropriação do espaço geográfico sob um aspecto cultural, como expressão da 

identidade, da relação dos indivíduos com o seu grupo, e de um grupo com o outro.  

Cabe aqui, então, mais um conceito: o de territorialidade. Raffestin lembra que 

este termo é proveniente dos naturalistas, aplicado ao mundo animal numa “conduta 

característica adotada por um organismo para tomar posse de um território e defendê-lo 

                                                 
178 RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. SP: Ática, 1993, pp. 143-144. 
179 SANTOS, Milton. “O território e o saber local: algumas categorias de análise”. In: Cadernos IPPUR. 
RJ, ano XIII, nº 2, 1999, p. 19. 
180 LEFEBVRE, Henri. The production of Space. Blackwell Publishing, 2004. 
181 RAFFESTIN, Claude, op. cit., p.144. 
182 SOUZA, Marcelo José Lopes. “O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento.” In: 
CASTRO, Iná Elias (org.). Geografia: conceitos e temas. RJ: Bertrand Brasil, 2003, 5ª ed., p. 86. 
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contra os membros de sua própria espécie”183, mas para a espécie humana ela é mais 

que uma ligação com o território, é uma relação que se estabelece com os homens, com 

os outros. São vinculações que envolvem inclusão e exclusão, numa conexão de e com a 

alteridade, “o outro sendo não somente o espaço modelado, mas também os indivíduos 

e/ou grupos que aí se inserem” 184. É nessa perspectiva que analiso a construção de uma 

identidade brasileira líbano-brasileira no território do “outro”, marcado pelas relações 

que são de controle e de poder, que evidenciam diferenças e disputas, de apropriação e 

exclusão, dadas nas práticas cotidianas do território. 

 

8.1 A Questão das Diferenças  

 

A temática das diferenças existentes entre os libaneses e a comunidade líbano-

brasileira (incluindo aí as diferentes gerações e os não-descendentes) baseiam-se em 

dois termos bastante simplificados: “mentalidade” ou “cabeça”, referindo-se aos modos 

de pensar e de agir de ambos os lados, que os diferenciaram nas práticas cotidianas e 

que os levaram a definir (ou ao menos buscar) uma identidade: “eles” (os libaneses, os 

“nativos”, os que nunca emigraram) e “nós” (os líbano-brasileiros, os que “vieram de 

fora”, “que passaram um tempo fora”).  

A primeira constatação foi de que a diferença foi estabelecida justamente por se 

pertencer a um grupo que veio de fora, que viveu parte de suas vidas em outro país, de 

acordo com outra cultura, num outro modo de agir, de pensar e de ver o mundo. 

Portanto, por essas condições evidenciou-se que a diferença tornou-se inevitável, 

natural, lógica, e existe de um lado e do outro: eles e nós somos diferentes, diferenças 

expressas nos seguintes termos: “são cabeças diferentes”, “nós temos uma mentalidade 

diferente da deles e eles da nossa”, “é coisa de mentalidade”, “o povo brasileiro foi 

criado de um jeito e o povo libanês foi criado de outro jeito”, “os pensamentos são 

diferentes, o jeito de agir é diferente, o comportamento é diferente”, “nós, o povo 

brasileiro, pensamos de um jeito e eles, o povo árabe, pensam o contrário”. 

Para alguns colaboradores, apenas os outros (os libaneses) são diferentes, no 

sentido de que quem não pensa como eu penso, não age como eu ajo, está equivocado. 

Para a comunidade líbano-brasileira identificou-se a diferença nos seguintes termos, em 

relação aos libaneses: “a cabeça deles”, “a cabeça de árabe”, “são cabeça torta”, “a 

                                                 
183 RAFFESTIN, Claude, op.cit., p. 159. 
184 Idem. 
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cabeça do povo daqui”, “cabeça antiga”, “cabeça de pedra”, “a cabeça de árabe é 

diferente”, “entender como funciona a cabeça deles”, “o modo de viver daqui”, “o 

pensamento deles”, “a mentalidade das pessoas”, “o modo como eles pensam e vivem”, 

“o povo árabe é muito ignorante”, “o povo daqui é totalmente diferente do Brasil, 

totalmente diferente”. 

Em relação ao próprio grupo, a comunidade líbano-brasileira tem se reconhecido 

num mesmo modo de pensar e agir, que foi apontado pelo grupo como uma qualidade 

positiva, uma vantagem (“nós temos a mesma cabeça”, “tem a cabeça igual à minha”, “a 

gente tem a cabeça mais aberta”, “nós que viemos do Brasil temos outra cabeça”, ”a 

minha cabeça é de brasileiro”, “o nosso comportamento é muito diferente do deles”, e, 

inclusive, “não tem nenhum tipo de preconceito, de cor, religião, idade”) ou foi visto 

pelos libaneses como falha, defeito, atitude incorreta (“eles falam que a gente tem 

cabeça de brasileiro, não de árabe”, “eles falam que você pensa como brasileira”, “eles 

falam que a gente é brasileiro”, “pensa e age como brasileiro”). 

Nessa busca de identidade, procurou-se definir o grupo do “nós” e o grupo dos 

“outros” a partir das diferenças de comportamento, atitudes, modos de pensar e agir. 

“Controle” e “liberdade”, “discrição” e “anonimato”, “fofocas“ e “maledicências“, 

“falta de assunto”, “grosserias” e “falta de educação”, “interesses”, “modos egoístas”, 

“ligar para bobagens” foram atitudes apontadas pelos colaboradores em relação ao 

comportamento do povo libanês, e para os que viveram no Brasil passaram a ser 

repudiados e considerados como dificultadores no restabelecimento da sociedade de 

origem.  

Os libaneses não se importam com a privacidade própria ou alheia, por isso “se 

prendem à vida dos outros”; “falam dos outros”, “do fulano, do sicrano”; “falam mal 

um do outro”; “fazem intrigas”, “se metem na vida dos outros”; “querem saber da vida 

dos outros”; “ficam comentando a vida dos outros”; “todo mundo sabe e comenta da 

vida de todo mundo”. Todorov defende que falar mal do próximo é uma estratégia; ao 

difamar o outro, ao acusá-lo o que se pretende alcançar é a eliminação de um rival.185 

Entre o Líbano e o Brasil, a diferença nesse aspecto foi imediatamente estabelecida: 

 

“O bom do Brasil é que cada um cuida da sua vida, ninguém quer saber o que 
você faz dela. Aqui no Líbano se você quer fazer alguma coisa tem que ser 
discreto, porque a fofoca é muito grande, todo mundo fala da vida de todo 
mundo. 

                                                 
185 TODOROV, Tzévtan. O homem desenraizado. RJ: Record, 1999, pp. 43-44. 
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Saindo de Beirute e chegando ao interior do Líbano, essa coisa da fofoca só vai 
aumentando. Mesmo em Zahlé, que é uma cidade grande, mas é do interior. Aqui 
também todo mundo sabe de todo mundo, todo mundo conhece todo mundo, 
todo mundo visita todo mundo, pela ligação entre as famílias.  
A vida no Brasil é muito melhor por causa disso, tem essa diferença de aqui 
quererem controlar sua vida e lá você ter liberdade para fazer o que quiser.”  
Chebib Abi Khers (Rede I- 1ª Geração) 

 
Esse ponto deve ser compreendido na perspectiva da concepção de comunidade 

para os libaneses e para os brasileiros. A vida em vilas pequenas de interior permite uma 

convivência mais próxima e familiar, dessa forma todo mundo acaba por se conhecer, 

manter laços familiares e de amizade. Para os brasileiros tal proximidade foi avaliada 

como forma limitadora da privacidade, liberdade e o anonimato que as pessoas tenham a 

opção de manter. Não há como se isolar dessa forma de vida, porque a vida no interior, 

e ainda mais do interior do Líbano, reflete a necessidade de compartilhar da vida de 

todas as pessoas que compõem a comunidade. 

Os assuntos invariavelmente versaram sobre os mesmos aspectos: vida alheia, 

“quem casou”, “quem separou”, “o que aconteceu na vida dos outros”, e questões 

cotidianas: “o que se fez de comida”, “aonde foi”, “o que comprou”, “o que você 

cozinhou”, “o que você vai cozinhar”. Essa limitação foi vista tanto como uma questão 

da cultura local em querer saber da vida dos outros (“a cultura daqui faz isso com as 

pessoas”) como de uma falta de perspectivas que possibilitassem a ampliação desse 

horizonte (“o povo daqui é limitado”): 

 
“Se eu vou à casa de uma amiga, a primeira e única pergunta que ela, ou 
qualquer outra mulher faz, é: ‘o que você fez de comida hoje?’ Aí eu falo: 
‘caramba, todo dia que eu vier para cá você vai perguntar a mesma coisa?’ E ela 
me responde: ‘o que eu mais vou falar com você?’ Daí eu vejo que não é culpa 
dela, todo mundo aqui é assim, entendeu, e também não é culpa dela de não ter 
estudado, se informado, porque ela nunca foi incentivada para isso...”  
Wafá Ahmad Rajab (Rede III- 3ª Geração) 

 

Para Certeau esta questão, identificada como “falatório” ou “fofoca”, é cabível 

nas práticas cotidianas do bairro, pois “a tagarelice e a curiosidade são as pulsões 

interiores absolutamente fundamentais na prática cotidiana do bairro: de uma parte, 

alimentam a motivação das relações de vizinhos e, de outra, tentam abolir sem cessar a 

estranheza cotidiana do bairro”186. 

                                                 
186 CERTEAU, Michel de.  A invenção do cotidiano: morar, cozinhar. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 51. v. 
2. 
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Diante desse quadro é determinante verificar como têm agido os brasileiros, 

como têm se comportado ou evitado essas atitudes por eles reprovadas. A primeira 

afirmação foi de não se adequar e não aceitar esse comportamento, assim expressa: “eu 

não gosto disso”, “eu não tenho nada com a vida de ninguém”, “eu não falo de 

ninguém”, “cada um com a sua vida”, “eu fujo de fofoca, porque de mim não quero que 

saibam e também não quero saber de ninguém”, “evito falar ou ouvir conversa”, “sou 

uma pessoa à parte, eu me irrito com essas conversas tolas”, “eu vivo a minha vida, não 

cuido da vida de ninguém”, “nós, que somos brasileiros, não temos esse costume”, “eu 

não saio de casa”: 

 
“Eu acho que eles são muito fofoqueiros, não conseguem guardar nada, sempre 
falam mal dos outros. Os árabes falam ‘abra seu coração’, quando você fala 
alguma coisa eles vão e contam para os outros. Os brasileiros não são assim, se 
eu te falo um segredo você guarda. Como aqui eu tenho uma amiga, a Telma, o 
que eu falar para ela morre com ela, nós chegamos a brigar, mas o segredo dela 
ficava comigo e o meu com ela. A minha vida toda só quem sabe é ela, e a dela 
também eu que sei, isso porque nós passamos pelas mesmas coisas: não temos 
família aqui, não somos filhas de árabes, temos quatro filhos cada uma, a sogra 
dela é tão má quanto a minha, passamos pelas mesmas dificuldades... O 
sofrimento foi o mesmo. 
Tem outra coisa também que mostra essa diferença entre árabes e brasileiros. 
Aqui é assim: se tem vinte mulheres sentadas todas falando mal de alguma 
coisa não tem problema, se eu, que sou brasileira, falo mal da mesma coisa que 
elas estavam falando, todos se viram contra mim. Se elas falam, ninguém fala 
nada porque são filhas de árabes...” 
Célia Maria da Silva (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 

Além de se preocupar com a vida alheia, o libanês foi considerado como um 

povo interesseiro, que seleciona as amizades de acordo com as condições materiais das 

pessoas, que “gosta de você pelo que você tem e não pelo que você é”, que “se você 

vem com o bolso recheado te tratam lá em cima, quando você vem com o bolso vazio 

não vale nada”, e ainda que “se você tem um tostão você vale um tostão, se você tem o 

bolso cheio você vale o bolso cheio”, dificultando a convivência de ambos os grupos: 

 

“A convivência com o povo daqui realmente é muito complicada. Os problemas 
são muitos, mas o que eu acho pior é que eles só gostam de você, só se tornam 
seus amigos porque você tem dinheiro, tem carro, tem as coisas... Ninguém 
gosta de você pelo que você é, eles gostam de você pelo que você tem, é um 
povo muito interesseiro... 
Por isso eu convivo mais com os filhos de árabes que são brasileiros como eu. 
Eles são seus melhores amigos, porque não pensam se você tem dinheiro ou tem 
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alguma coisa. O brasileiro é um povo que gosta de você pelo que você é e não 
pelo que você tem, ao contrário dos libaneses.” 
Samir Ahmad El Kadri (Rede III- 3ª Geração) 

 

A diferença entre libaneses e a comunidade de líbano-brasileiros também é 

estabelecida em relação ao comportamento cotidiano, passível de interpretações dúbias 

e incompreensão do modo de pensar de ambos os lados. Duas mulheres, não-

descendente e descendente, assim se situaram: 

 
“Você convive com pessoas malcriadas, egoístas, falsas... Se a falsidade existe, 
nasceu aqui no Líbano... Aqui eles dizem uma coisa querendo dizer outra, eles 
agem de um jeito mas com segundas intenções... Quando eu cheguei aqui, eu 
tinha até vergonha de andar na rua porque todo mundo dizia: “entra, toma um 
café”, e você pensa no começo que é só gentileza... Depois com o tempo você 
aprende que eles convidam por convidar, não é que gostem de você. Demora um 
pouco para entender como funciona a cabeça deles...” 
Maria Neuza Farias (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 
“...eles falam que nossas idéias são todas atravessadas, que a gente pensa 
torto. Não é isso, a questão é que a gente fala o que pensa, e aqui não, eles são 
muito manhosos... Por exemplo, eles ligam muito para o que você fala, se você 
fala uma coisa eles entendem outra. Se você diz, por exemplo, ‘você não está 
me entendendo’, eles já entendem que você o está chamando de burro... Vê 
como eles levam a coisa? Eles levam tudo ao pé da letra. Se a gente está 
conversando português, eles já acham que estamos falando mal deles... 
Eles ligam muito para o protocolo, para as regras, para os cerimoniais de 
casamento, de velório, de obrigações de visitas...” 
Widad Ismail Mohamad El Kadri (Rede II- 2ª Geração)  

 

Esta interpretação dúbia, a questão das obrigações recíprocas, as regras de 

convivência, o protocolo, o entendimento das formas de se comportar, tudo isso é 

traduzido por Certeau como decorrência da necessidade que o indivíduo tem de 

compreender o meio social para melhor inserir-se nele. Essa necessidade é definida pelo 

autor como “conveniência” ou “lei”, que deve ser compreendida e aceita por toda a 

coletividade para tornar possível a vida cotidiana. É na conveniência que estão inseridas 

regras, formas de comportamento, a “obrigação” que um indivíduo mantém com o outro 

e com sua coletividade, mas em outro sentido além do repressivo: 

 

...“obrigado” não deve ser entendido só em seu sentido repressivo, mas também 
enquanto “isso o obriga”, lhe cria obrigações, etimologicamente laços/vínculos. A 
prática do bairro é uma concepção coletiva tácita, não escrita, mas legível por todos 
os usuários através de códigos da linguagem e do comportamento. Toda submissão a 
esses códigos, bem como toda transgressão, constitui imediatamente objeto de 
comentários: existe uma norma, e ela é mesmo bastante pesada para realizar o jogo 
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da exclusão social em face dos “excêntricos”, as pessoas que “não são/fazem como 
nós”. Inversamente, é ela a manifestação de um contrato que tem uma contrapartida 
mais: possibilitar em um mesmo território a coexistência de parceiros, a priori, “não 
ligados”. Um contrato, portanto, uma “coerção” que obriga cada um para que a vida 
do “coletivo público” –o bairro– seja possível para todos. 187 

 

Ainda que se sinta “obrigado” (no sentido repressivo ou da criação de 

obrigações) a conviver com o outro, não significa aceitá-lo ou entendê-lo plenamente. 

Assim, para os colaboradores de origem líbano-brasileira o libanês é “fofoqueiro”, 

“malicioso”, “manhoso”, “falso”, “hipócrita”, “interesseiro”, “egoísta”, “mal-educado”, 

“malcriado”, “grosso”, “fechado”, “invejoso”, “mentiroso”, “mais frio”, “careta”, 

“desleixado”, “descuidado”, “ignorante”, “encrenqueiro”, “briguento”, “grosso”, e 

assim por diante. 

Se essa foi a opinião que os brasileiros tinham sobre os libaneses, da mesma 

forma existe uma imagem construída pelos libaneses sobre os brasileiros ou, pelo 

menos, é a forma como os brasileiros acham que são vistos pelos outros. Segundo essa 

visão, os brasileiros são vistos como “diferentes”, “esquisitos”, “loucos”, “egoístas”, 

“preguiçosos”, “ingênuos”, “sinceros”, (como uma qualidade negativa), e que gostam 

apenas de si próprios: 

 

“Eles dizem que as brasileiras são loucas. Sabe por quê? Porque você tem 
personalidade, porque você fala o que você pensa e não fala amém a tudo. 
Suponhamos que tem um cara conversando com uma moça: se for uma brasileira 
e ela achar que tem que discordar, ela discorda, coloca a opinião dela, se for 
uma árabe não, ela concorda com tudo o que ele disser, não dá a opinião dela. 
Elas se privam muito por isso e nesse ponto elas chegam até a ser submissas... 
Como as brasileiras têm opinião, então, para eles, nós somos loucas. 
Outra coisa que eles acham sobre nós, é que nós somos trouxas... Eles dizem 
que a gente tem um coração muito mole, que qualquer um pode levar a gente no 
bico... Porque se um fala assim, ‘eu estou necessitado’, a gente tira a roupa e o 
que tiver no bolso, e eles acabam levando mesmo a gente na conversa. Eles já 
são mais vivos, mais espertos, têm maldade, e a gente já não tem essa maldade 
no Brasil... Depois dizem que os brasileiros são os malandros, a gente é que não 
presta, acaba levando a fama...” 
Monira Mohamad Abou Jokh (Rede III- 3ª Geração) 

 

Para a comunidade dos líbano-brasileiros, essa visão foi equivocada e não 

corresponde ao seu modo de ser. O comportamento do brasileiro (como se referem, 

independentemente da descendência) foi avaliado sempre como positivo, pois de modo 

                                                 
187 Idem, p. 47. 
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geral “ajuda os outros”, “acolhe”, “recebe bem”, “trata bem”, “dá apoio”, pois tem 

“bom coração” e “gosta um do outro”, além disso, ”respeita tudo”, “guarda segredos”, e 

“não tem preconceito”. Ao mesmo tempo, o brasileiro tem “personalidade”, “um bom 

pensamento”, “não leva nada na maldade”, “ri e se diverte”, “aceita brincadeiras”, “não 

tem frescuras”, “está sempre feliz”, quase numa visão ingênua: 

 
 “...O povo brasileiro é camarada, gente boa, tudo o que eles falam é de 
coração, outros povos não são assim, são grosseiros, aqui mesmo no Líbano, 
você conversa com as pessoas e elas não são sinceras, você não sabe qual é o 
verdadeiro pensamento dela. Outra coisa que é diferente, é que no Líbano você 
vale o que tem no bolso, e o brasileiro não pensa assim, ele gosta da pessoa pelo 
que ela é e não pelo que tem.  
O brasileiro é um povo meigo, legal, amigo, aonde você vai todo mundo quer ter 
amizade com a gente. Nós não temos malícia no coração, não somos pessoas 
más, pelo contrário. O amor que o brasileiro tem no coração é único, o 
brasileiro chega até a ser bobo, ingênuo, não é malandro. O brasileiro é amigo 
até debaixo d`água, enquanto aqui você não pode dizer que tem amigos de 
verdade. No geral o brasileiro é amigo de verdade, é um ou outro que escapa, já 
aqui é ao contrário, é um ou outro que escapa de ser falso, até se seu irmão te 
tratar bem você tem que desconfiar dele.  
 Outra coisa é que o Brasil abre os braços para todo mundo, cabe todo mundo 
lá, é uma terra abençoada, todo mundo sabe disso. A hospitalidade no Brasil é 
demais, é como uma mãe recebendo um filho. Não tem quem viva no Brasil e não 
se sinta bem, não se sinta como se fosse sua própria terra. 
Eu acho que o brasileiro é o povo mais feliz do mundo, só vive rindo, não 
reclama de barriga cheia. Para o brasileiro qualquer motivo é motivo de festa, e 
aqui não, parece que as pessoas não sabem ser felizes, são muito sérias, 
desconfiadas. Acho que as pessoas tinham que sair um pouco daqui para ver 
como é o mundo lá fora.” 
Fátima Zeitoun (Rede II- 2ª Geração) 

 

A cordialidade e hospitalidade foram aspectos bastante ressaltados e apontados 

como virtudes do comportamento e modo de ser dos brasileiros. Portanto, o brasileiro é 

“totalmente diferente”: “educado”, “gentil”, “bom”, “solidário”, “aberto”, “humano”, 

“simples”, “humilde”, “generoso”, “autêntico”, “sentimental”, “puro”, “maravilhoso”, 

“feliz”, “alegre”, “sincero”, e o advérbio freqüentemente utilizado para defini-lo é 

“mais”: “mais maduro”, “mais festivo”, “mais autêntico”, “mais descontraído”.  

É ainda na dicotomia que se estabeleceram as diferenças entre os dois grupos: 

 

“As pessoas daqui não são como nós, os brasileiros. O brasileiro é um povo bom, 
solidário, quer sempre ajudar aos outros, aqui é o contrário, sabe? O brasileiro 
recebe bem quem vem de fora, trata bem, dá apoio. Aqui não, aqui eles 
dificultam a vida de quem vem de fora. 
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É muito difícil conviver com o povo daqui, nós temos uma mentalidade diferente 
da deles e eles da nossa... A gente é mais aberto, eles são mais fechados... A 
gente é sincero, eles são falsos... Você tem que tomar cuidado com tudo que 
você faz ou fala, senão já viu, né? Até hoje eles falam que a gente tem cabeça 
de brasileiro, não de árabe. Eles não acham que eu sou libanesa, que eu sou 
filha de pai e mãe libaneses, eles falam que você é brasileira, eles não 
aceitam... Eles diferenciam a gente, lógico, para eles você é brasileira, você não 
é filha de árabe, entendeu? 
(...) 
Eu acho que tudo isso é porque eles têm inveja... A gente é diferente deles, a 
gente tem a cabeça mais aberta... Ah, a gente é mais sincero... Se eu não gosto 
de você, eu falo: “eu não gosto de você”. Aqui não, na frente eles falam: “eu 
gosto de você”, por trás eles falam mal. 
Olha que absurdo: uma vez, veio uma vizinha minha reclamar de mim para o meu 
marido. Eu falei para ela: “faz um favor, vai embora da minha casa”. Isso é 
coisa que muita gente não faz, você tem que receber a pessoa na sua casa, 
aceitar o que ela está dizendo, fingir que gosta dela. E eu vou fingir? Eu não sei 
fingir, entendeu?  Por isso que eles não gostam da gente, porque a gente é 
sincera... Eles falam que os brasileiros falam na cara. Eles não, falam mentira, 
fingem... Eu acho que tem que falar a verdade mesmo que ela machuque...  A 
gente foi criada assim no Brasil, não é para mentir, se é verdade é para falar, 
entendeu como é?” 
Maria Abdul Kadri (Rede III- 2ª Geração) 

 
Na medida em que se consideraram como diferentes, a preferência foi buscar a 

convivência entre os iguais, no mesmo grupo, entre aqueles que têm a “mesma cabeça”, 

“uma cabeça aberta”, que “pensam igual”, que “pensam como eu, falam como eu”, que 

“gostam de você pelo que você é e não pelo que você tem”. As amizades têm sido 

“poucas” e “apenas com brasileiros”, mas seletas, “sinceras e verdadeiras”, “autênticas, 

sem interesses”, primando pela “confiança e lealdade” e por ficar “mais à vontade”. 

Quanto aos libaneses, “não se pode confiar”, “totalmente”, “cem por cento”, porque não 

são “amigos de verdade”, não são como “os brasileiros”, “não dá para conviver”, “te 

interpretam mal”. 

Para duas mulheres de redes diferentes: 

 

“Eu, na verdade, quase não convivo com as pessoas que são daqui, que não 
vieram do Brasil. A maior parte das minhas amizades é com brasileiras ou com 
filhas de árabes como eu, que pensam como eu, que falam como eu, que 
entendem o que eu quero dizer, sem colocar malícia em tudo... Onde tem uma 
brasileira eu já vou lá e faço amizade. Agora com as libanesas não, eu não tenho 
amizade e nem quero ter. Para quê? Não dá para conviver com elas, elas são 
totalmente diferentes...” 
Maria Abdul Kadri (Rede III- 2ª Geração) 
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“Até criar amizades aqui é uma coisa complicada. Olhe, eu tenho uma amiga, que 
é minha vizinha, uma pessoa muito boa, mas não é igual a uma amiga brasileira. 
Amiga aqui não dá para você conversar, confiar totalmente, tem diferença 
mesmo. Eu tento criar um círculo de amizades, converso com todo mundo, mas 
não é a mesma coisa, nada é igual a ter uma amiga brasileira... O pensamento é 
diferente, e não sou só eu que digo, então a gente procura quem pensa igual a 
gente...” 
Maria da Penha Alves (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 
A diferença foi claramente apontada, mas como explicá-la? Para os que 

retornaram, sobretudo para os membros da segunda e terceira gerações, as diferenças 

foram entendidas como decorrentes de uma forma de pensar limitada e atrasada do povo 

libanês, de costumes arraigados e ultrapassados dos que nunca saíram de seus lugares e, 

portanto, desconhecem o mundo de fora. 

Os que vieram de fora, sobretudo os brasileiros, se viram como pessoas de 

comportamento mais aberto e avançado, pois vieram de outro lugar, respiraram outros 

ares, partilharam de outra cultura e conviveram com outros valores, por isso “são muito 

melhores que os libaneses”, “são mais avançados”, “conhecem mais o outro lado”, “são 

mais modernos”. 

 “Vir de fora”, “vir de outro país”, “ter vivido em outro lugar”, “quem saiu e 

conheceu outras culturas” está em vantagem em relação àqueles que “nunca saíram do 

lugar” e que deveriam “ir um dia para o Brasil” para conhecer e entender outros modos 

de vida, para “abrir a cabeça”. Os brasileiros estão em condição de superioridade até 

mesmo em relação àqueles que também vieram de fora, de outros países de imigração, 

pois são “mais educados, sabem falar obrigado, dá licença, por favor”, adaptaram-se 

melhor que os demais grupos, aceitaram e conviveram com as diferenças e adversidades 

e permaneceram no país: 

 
“O povo daqui é careta porque eles nunca saíram desse lugar, não conhecem o 
mundo lá fora, não sabem como os outros vivem, tem que ir para fora para ver 
como é... O mundo não é o Líbano, mas eles não sabem disso ou não querem 
saber...  
Por isso que eu prefiro manter minhas amizades mais com brasileiros porque é 
um povo simples, humilde, generoso, autêntico, sentimental, que não fica o 
tempo todo te julgando, escuta e te ajuda. Os árabes não são amigos de 
verdade, eles brigam e daqui meia hora eles estão bem, uma hora eles falam 
bem de você, daqui a pouco já estão falando mal, uma hora eles gostam e na 
outra já não gostam, e assim vai... 
Mesmo assim, eu acho que ser brasileira no Líbano é ser privilegiada, porque 
eles te tratam de modo mais interessante que uma pessoa daqui, eles gostam 
de bater mais papo do que com uma pessoa daqui, porque o brasileiro leva tudo 
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na brincadeira, tem cabeça mais aberta, e quem gosta disso prefere uma 
brasileira... As brasileiras, que não são filhas de árabes como eu, também se 
adaptam melhor, rezam, jejuam, usam lenço, aprendem os costumes. As 
mulheres de outros países, como as venezuelanas, não conseguem viver aqui, 
vão embora. As brasileiras ficam e não querem mais voltar ao Brasil.” 
Noá Mohamad Abou Jokh (Rede III- 2ª Geração) 

 

É necessário, porém, conviver com o outro, aceitá-lo e ser aceito também e, 

“quem vem de fora”, “quem está vivendo no país dele” deve se adequar, se adaptar, se 

acostumar, procurando entender os costumes, o modo de ser, de agir e de pensar, agindo 

de forma “aberta”, “correta”, “discreta”, “anônima”, “chamando pouca atenção”, “sem 

dar motivos”. 

A questão fundamental se referiu às relações sociais nos pequenos vilarejos, que 

são marcadas por códigos particulares e constituem territórios específicos, cuja 

organização e lógica podem ser compreendidas no desenrolar de sua vida cotidiana, nos 

contatos pessoais e no controle eficaz que os indivíduos exercem sobre sua coletividade. 

Para Geertz esta questão pode ser explicada a partir do campo da cultura, que 

deve ser analisada do ponto de vista semiótico, como uma teia de significados tecida 

pelo próprio homem e à qual ele se encontra preso. A partir desta perspectiva, a cultura 

é composta, nas palavras do autor, de “estruturas psicológicas por meio dos quais os 

indivíduos ou grupos de indivíduos guiam seu comportamento” e, portanto, ela 

“consiste no que quer que alguém tenha que saber ou acreditar a fim de agir de uma 

forma aceita pelos seus membros”. 188 Estou falando da cultura, portanto, em sua 

dimensão pública, no seu significado, sentido, contexto e atuação que se tornam comuns 

a todos os indivíduos de um mesmo grupo. 

Ainda segundo esse autor, a cultura deve ir além de sua concepção de 

“complexos padrões de comportamento”, para antes ser compreendida como um  

 

...conjunto de mecanismos de controle –plano, receitas, regras, instruções (o que os 
engenheiros de computação chamam de “programas”) –para governar o 
comportamento, (posto que) o homem é precisamente o animal mais 
desesperadamente dependente de tais mecanismos de controle, extragenéticos, fora 
da pele, de tais programas culturais, para ordenar seu comportamento.189 

 

                                                 
188 GEERTZ, Cliford. A Interpretação das culturas. Rio Janeiro: Guanabara Koogan, 1989, p. 21, passim. 
189 Idem, p. 56. 
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A cultura, entendida como mecanismo de controle social, tem como ambiente de 

atuação “o pátio familiar, o mercado e a praça da cidade”190, reguladores do 

comportamento das pessoas. Enquanto a casa é o ambiente da família, o lado de fora é o 

ambiente da vizinhança. Os vizinhos, que dão o tom da vida social, criam as redes de 

relações, o que significa dizer que para fazer parte dessa rede e ser aceito por ela é 

necessário cumprir certas regras de convivência, adequar-se ao seu sistema de valores e 

não transgredir as normas instituídas. 

Num ambiente onde todo mundo conhece todo mundo, onde todos partilham da 

vida de todos, onde todo mundo se intromete na vida de todo mundo, qualquer coisa 

pode ser motivo para falatório. Os gestos menos comedidos, as roupas apertadas, os 

cabelos em cortes inadequados, a comida que se cozinha, a forma como se cuida da 

casa, a educação dos filhos, as dificuldades em se falar a língua, o desconhecimento das 

regras religiosas, enfim, vários podem ser os motivos de desaprovação e as falhas de 

adequação nas normas e regras estabelecidas. 

Certeau postula ser necessário compreender as práticas culturais dos habitantes 

de uma determinada cidade/região, concretizando-se no espaço do bairro191. O bairro é, 

por excelência, o lugar de “encenação da vida cotidiana”, posto que “une o espaço 

privado ao espaço público.” 192 

Nesse sentido, 

 

...o bairro é o espaço de uma relação com o outro como ser social, exigindo um 
tratamento especial. Sair de casa, andar pela rua, é efetuar de tudo um ato cultural, 
não arbitrário: inscreve o habitante em uma rede de sinais sociais que lhe são 
preexistentes (os vizinhos, a configuração dos lugares, etc.). A relação entrada/saída, 
dentro/fora penetra outras relações (casa/trabalho, conhecido/desconhecido...). É 
sempre uma relação entre uma pessoa e o mundo físico e social193.  
 

Inserir-se no bairro é reconhecer-se no espaço público, ocupar um lugar nessa 

vizinhança, aceitar as regras de convivência social, apropriar-se de parte desta vida 

pública e coletiva, adquirindo os sentimentos de pertencimento, de fazer parte do lugar, 

de modo que “o espaço urbano se torna não somente o objeto de um conhecimento, mas 

um lugar de um reconhecimento”.194 

                                                 
190 Idem, p. 57. 
191 Nesta pesquisa, identifico o bairro como os vilarejos onde vivem os colaboradores. 
192 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano... op. cit.,  p. 38. 
193 Idem, p. 43. 
194 Idem, p. 45. 
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Para Certeau ainda, esse “saber se comportar”, “saber o que fazer”, “ser 

conveniente”, adequando-se às regras do bairro, é parte de um contrato social que torna 

a vida cotidiana possível, e o respeito a essas regras é o preço a se pagar para viver bem, 

evitando-se conflitos ou falta de ajustamento ao bairro.  

O bairro é, para o autor, 

 
...o lugar onde se manifesta um “engajamento” social ou, noutros termos: uma arte 
de conviver com parceiros (vizinhos, comerciantes) que estão ligados a você pelo 
fato concreto, mas essencial, da proximidade e da repetição.195 
 

Para viver no bairro, então, é necessário aderir às regras, aos códigos, à 

conveniência, agir de forma correta e adequada: 

 

 “No começo é muito difícil para se acostumar com essas coisas, com o jeito 
das pessoas, com o pensamento deles... Mas rapidinho a gente fica sabendo o 
que tem que fazer e o que não tem que fazer, como deve fazer e como não se 
deve fazer... Os dois primeiros anos foram muito difíceis para a gente 
acostumar, mas não tem jeito, é preciso se acostumar com o modo de vida 
deles, se você quer ter um pouco de sossego, viu?” 
Ahmad Abdo Latif Ahmad (Rede III- 2ª Geração) 
 

Ainda que se percebam como diferentes, que essas diferenças sejam 

hierarquizados em favor de si próprios, apontando-se as qualidades dos brasileiros e as 

vantagens de sua forma de comportamento, do modo de ser, da maneira de pensar e de 

agir, é necessário se adequar à comunidade, adaptar-se para se conviver bem e melhor e 

essa atitude deve partir dos retornados e não dos libaneses. Para viver entre os libaneses, 

portanto, é preciso viver como os libaneses, ou pelo menos de uma forma menos 

diferenciada e conflituosa. 

 
 
8.2 A Questão do Preconceito 

 

Segundo Heller, é a partir da esfera de pensamentos e de comportamentos 

cotidianos que se manifestam os preconceitos, com a identificação do verdadeiro e do 

correto, em sua dimensão individual ou social. Para a autora, é possível  

 
...distinguir através do conteúdo muitos tipos de preconceitos: preconceitos tópicos, 
preconceitos morais, científicos, políticos, preconceitos de grupo, nacionais, 

                                                 
195 Idem, p. 39. 
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religiosos, raciais, etc. Qualquer que seja seu conteúdo, sua esfera é sempre a vida 
cotidiana.196 

 

Se os preconceitos são gestados na esfera cotidiana, vale também considerar que 

se “todo homem, em certa medida e sob alguns aspectos, tem preconceito”, é necessário 

verificar em relação a que se referem esses preconceitos, qual a sua intensidade e contra 

quem se manifestam,  

 
...pois há preconceitos socialmente justificados e menos justificados, perigosos e 
menos perigosos, perigosos para a coletividade ou para o indivíduo. Essas 
dimensões devem ser levadas em conta, porque com elas se coloca a questão das 
conseqüências. A intensidade do preconceito indica seu conteúdo valorativo 
negativo do ponto de vista da motivação. E é verdade que tal intensidade repercute 
também nas consciências. 197 

 

Em relação a esse aspecto, foi fundamental analisar como a comunidade líbano-

brasileira interpretou o preconceito vivido em sua esfera mais cotidiana, como se viram 

e como foram vistos em termos de preconceitos criados na relação com os outros. 

Em primeiro lugar notou-se que entre as qualidades apontadas pelos brasileiros 

sobre si mesmos esteve a isenção de qualquer preconceito (“de cor, religião ou idade), 

de aceitar as diferenças, de conviver com os outros. Em compensação, os libaneses, em 

geral, foram portadores de todo e qualquer tipo de preconceito, em relação aos que 

vieram de fora, aos que fugiram aos papéis sociais reservados a cada segmento, às 

outras nacionalidades, mas foi principalmente contra as mulheres que o preconceito teve 

maior força. Se os brasileiros erram, as mulheres erram mais; tudo de errado, negativo, 

ilícito tornou-se culpa dos brasileiros e, mais ainda, das brasileiras. 

Certeau recorda que  

 
...o bairro é um universo social que não aprecia muito a transgressão; esta é 
incompatível com a suposta transparência da vida cotidiana, com sua imediata 
legibilidade... O bairro é um palco “divino”, cujos personagens são, a cada instante, 
identificáveis no papel que a conveniência lhe atribui.198  
 

Para as mulheres de segunda geração, tratou-se de zelar pela imagem não apenas 

de si própria, mas sobretudo das filhas, para evitar que ficassem “faladas”, que fosse 

dado “um passo em falso”, pois o fato de serem brasileiras já é um fator negativo e de 

desconfiança por parte dos libaneses. Como as brasileiras têm “fama” de serem “mais 

                                                 
196 HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. SP: Paz e Terra, 2004, 7ª ed, p. 56. 
197 Ibidem, p. 59. 
198 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano... op. cit , p. 51. 
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soltas”, “mais liberais”, “mais assanhadas”, os cuidados devem ser redobrados, pois 

qualquer atitude torna-se motivo para maledicências.  

Kristeva acentua que “quando se trata de um estrangeiro, cada um tem prontas 

palavras maldosas e nada vem mais rapidamente aos lábios do que um propósito 

maculante”. 199 Contra o estrangeiro, segundo a autora, é que os preconceitos se 

manifestam de forma mais contundente, pois “do estrangeiro somente existe definição 

negativa”.200 

A despeito do peso que essa fama pudesse ter tido para as brasileiras ou para as 

que vieram do Brasil, o que ocorreu na verdade é uma interpretação errada em relação 

ao modo de agir, que por uma simples conversa com rapazes têm corrido o risco da 

difamação. Ressaltou-se que a educação para as meninas deveria ser tradicional, com 

“rédeas curtas”, “controladora”, “com mais seriedade”, melhor até que em relação às 

próprias libanesas. Se esse preconceito tem pesado sobre o ombro das brasileiras, as 

libanesas ficam livres para agir, de forma mais “dissimulada”, “escondida”, 

“camuflada”, “disfarçada”, visto que “as libanesas aprontam e as brasileiras levam a 

fama”:  

 

“O que a gente tem que tomar cuidado aqui é com a língua do povo, porque a 
fama das mulheres brasileiras, mesmo as filha de árabes, é que elas não 
prestam, são soltas, então você não pode dar mole de jeito nenhum. Eu acho 
que isso é porque os libaneses não entendem o modo de ser do brasileiro, 
porque se a gente gosta, a gente se entrega para aquela pessoa, aí eles já 
acham que não presta. 
Aqui se a moça, que veio do Brasil, está conversando com um rapaz, já falam 
que ela está dando mole para o cara, fica mal falada e ela não está fazendo 
nada de errado. Eu acho que no Líbano no fundo, no fundo, tem mais sem 
vergonha que no Brasil, só é mais disfarçado, camuflado, e você sempre escuta 
alguma coisa daqui e de lá. No mundo todo tem a mulher direita, e a que não 
presta, mas a fama da menina que vem de fora fica sendo a pior, e eu acho que 
as daqui é que aprontam, são as piores.  
A gente vem muito puro de lá, não entende a malícia do povo, mas com o tempo 
a gente vira uma casca de ferida, para aprender a sobreviver aqui. Você tem 
que ser forte, cara-de-pau, se impor ou te enganam e te difamam sem dó, 
descaradamente. Querem sempre passar a perna na gente.”  
Fátima Zeitoun (Rede II- 2ª Geração) 

 
Para conviver e sobreviver na comunidade é necessário controlar, coagir, 

reprimir, evitar comportamentos que possam ser mal interpretados, viver como os 

                                                 
199 KRISTEVA, Julia. Estrangeiros para nós mesmos. RJ: Rocco, 1994, p. 54. 
200 Idem, p. 100. 
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libaneses para evitar o preconceito e a difamação, privar-se de companhias masculinas, 

de conversas ou qualquer outro tipo de contato, viver com medo de ser apontada e 

marcada, pois como alerta Certeau,  

 
...sair à rua significa correr o risco de ser reconhecido e portanto apontado com o 
dedo. A prática do bairro implica aderir a um sistema de valores e comportamentos 
que força cada um a se conservar por trás de uma máscara para sair-se bem no seu 
papel.201 

 

É em relação à terceira geração, que o peso desse preconceito se faz sentir mais 

contumazmente. Para os jovens, que viveram em outro país com certa liberdade e 

autonomia, torna-se difícil “viver sob os olhos permanentes dos outros (pois) eles não 

suportam o peso do ambiente social que é um fator de controle social”. Os sentimentos 

são sempre conflituosos, havendo que se conviver com relações de ciúmes, inveja, 

rejeição, levando à avaliação de que são “imigrantes em seu próprio país”. O retorno é, 

assim, “experiência negativa, profunda decepção”202. 

Um rapaz e uma moça assim explicaram: 

 
“Eu acho estranho essa coisa de separar meninos e meninas, de ter que ficar 
bem longe um do outro, não poder namorar, ou mesmo algo mais simples como 
uma amizade ou convivência, sem maldade nenhuma. Por isso aqui as pessoas se 
casam tão jovem, o rapaz com vinte anos e a menina com quinze, dezesseis anos. 
Acho que é por falta de opção em poder levar um relacionamento mais adiante 
sem nenhum problema com a sociedade.   
Então eu fico em dúvida se isso é uma questão da religião muçulmana ou da 
mentalidade, da cultura do povo daqui. Porque eles misturam uma coisa com a 
outra... 
(...) eu acho que é mais coisa da cabeça do povo daqui, que vê maldade em tudo. 
As pessoas daqui, principalmente os mais velhos, têm uma cabeça antiga, com 
pensamentos de antigamente. Aqui uma menina não pode nem conversar com um 
rapaz que já falam que ele gosta dela, que quer casar com ela, ou, ainda pior, 
que a menina não presta... São pensamentos ultrapassados, mesmo... 
Aqui não é como no Brasil... No Brasil você conversa com as meninas, você 
namora e tal, tudo normal, não tem nada demais.  Aqui não, aqui é muito 
diferente, você não pode falar com elas, nem nada, porque eles acham que elas 
já não prestam, não fazem nada de bom... Eu acho que o povo é muito malicioso, 
fica procurando coisas para falar mal de você.  
(...) 
Quem mais sofre esse preconceito são as meninas brasileiras. Os libaneses 
falam que as brasileiras são mais soltas, saem com os rapazes, usam roupa 

                                                 
201 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano... op .cit., p. 48. 
202 LEFOR, François e NÉRY, Monique. Émigré dans mon pays: des jeunes, enfants de migrants, 
racontent leurs expériences de retour em Algérie. Paris: L’Harmattan, 1984, pp. 176-177. 
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curta e agarrada, e até mesmo que elas não prestam... Se ela saiu na rua, 
conversou com alguém, pegou carona, já fica mal falada, com uma fama não 
muito boa.  
Das libanesas ninguém fala nada, mesmo que elas se comportem dessa forma ou 
até pior. Eles falam que a raça brasileira não presta, e quem é a raça 
brasileira? Somos nós. Eles acham que nós somos brasileiros, e não filhos de 
árabes, isso não importa, se nasceu no Brasil é brasileiro, não tem nada a ver 
com eles... 
E o que acaba acontecendo é que as meninas brasileiras, para evitar esse 
problema, mudam o jeito delas. No Brasil elas são uma coisa, você conversa com 
elas normal, quando elas vêm pra cá elas nem olham mais para você. Elas acham 
que se conversar com os rapazes, como fazem no Brasil, todo mundo vai falar 
mal, então elas evitam, preferem ficar longe... Então elas mudam 
completamente o jeito delas e começam a virar uma pessoa libanesa, para não 
sofrer tanto preconceito...” 
Samir Ahmad El Kadri (Rede III- 3ª Geração) 
 
“O preconceito é geral, tanto das pessoas mais velhas como das pessoas da 
minha idade. Eles têm uma imagem muito negativa dos brasileiros e acham que, 
porque fomos criados lá, somos do mesmo jeito, somos brasileiros e não filhos 
de árabes. Eles pensam que a gente não presta, principalmente as moças... Daí 
eu fiquei pensando que se eu senti isso agora, imagina então quando as minhas 
irmãs foram há uns dezessete anos atrás! 
(...) 
...Implicam porque você falou um “oi” para um rapaz, ou porque você dançou com 
alguém, ou porque você saiu para tomar um sorvete na esquina. Daí uma coisa 
que é simples eles aumentam tanto para dizer que você não presta. E não é isso, 
a questão é que quem vem de fora tem uma mente mais aberta, não tem tanta 
malícia quanto eles.  
Então o tempo todo você tem que tomar cuidado com a língua do povo... E 
muitas vezes a gente se priva do prazer de passear para não ficar falada, você 
se priva por causa dos outros, porque parece que eles te queimam, põem um 
chifre enorme nas suas costas e você já está marcada, já está queimada. Eles 
inventam coisas, que viram a menina entrar no carro de um cara sozinha, essas 
coisas que acabam com a reputação de qualquer uma. Eles vivem em função de 
falar mal dos outros e da vida dos outros, para acabar com a sua vida por falta 
de ocupação, pois eles não tem o que fazer... 
Eu acho que eles fazem isso de pura maldade, muitos deles não olham o seu 
próprio nariz antes de olhar outra pessoa. É falta de consciência, de 
consideração pelos outros, de acabar com a vida de uma pessoa só por prazer, 
acabar com ela só por acabar. Não tenho outra explicação para esse tipo de 
atitude. 
Você fica dividida sobre a forma como tem que agir, você se preocupa o tempo 
todo se eles vão falar de você, você acaba pensando sobre cada passo que vai 
dar, para não ficar marcada. Mas aí você tem que se privar de tudo, não pode 
ser aquilo que realmente é, e fica infeliz com aquilo que faz, simplesmente 
porque os outros vão falar de você. Então você fica meio dividida, sai não sai, 
fala com fulano não fala, faz isso, não faz, porque eles são capazes de tudo, 
chegam a pôr a dignidade e o caráter de uma pessoa no chão... 



 293 

 Os rapazes acham que as mulheres brasileiras são fáceis e dá para tirar uma 
casquinha. Se você não dá moleza, eles inventam histórias sobre você, para te 
difamar.” 
Monira Mohamad Abou Jokh (Rede III- 3ª Geração) 
 

Para Sayad, os retornados são vistos como desnaturados ou pervertidos como 

decorrência das influências culturais adquiridas no estrangeiro, subvertendo uma ordem 

social que é antes uma ordem moral. O autor interpreta esse estranhamento como um 

processo que é notadamente cultural em relação aos  

 

...modos de vida, às maneiras de pensar e agir, aos comportamentos, às práticas 
cotidianas, às atitudes, etc., e referem-se, em última análise a tudo o que é 
subsumido sob processo de assimilação, ao que está implicitamente contido no que 
se reconhece como semelhança e dessemelhança.203 
 

As mulheres são reconhecidas sobremaneira nessa dessemelhança, sendo o alvo 

fácil e preferencial do preconceito, mas quando essas mulheres são brasileiras não-

descendentes isso se torna ainda mais atroz. O preconceito se deu em todos os níveis e 

formas: 

 

a. exclusão, sendo tratadas de maneira pior que as descendentes, pois não são 

“filhas de árabes” e “nem parte daqui”, e o casamento com um árabe nem deveria ter 

ocorrido: 

 

“De certa forma, a gente sempre sente que não é parte daqui, porque uma hora 
aparece algum preconceito, não exatamente por parte da família, mas pelas 
pessoas da vila que não te aceitam tão bem, simplesmente pelo fato de você ser 
brasileira... A gente sempre sente alguma coisa que nos diferencia, porque 
brasileira é brasileira, por mais que a gente procure se adaptar. Eu já fiquei 
muito nervosa, já sofri, enfrentei muitas coisas porque eles acham que a gente 
é diferente, que a gente não é parte daqui, sei lá...” 
Maria de Lurdes Rocha (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 
b. ser brasileira e ter filho de outro casamento: 

 

“Eu sabia que iria ter que enfrentar a família do meu marido, não só porque eu 
era brasileira, mas também porque eu tinha um filho de outro casamento. Meu 
marido sempre aceitou meu filho, até o registrou como filho dele para que 
pudéssemos vir todos para cá, mas os árabes têm muito preconceito com essas 

                                                 
203 SAYAD, Abdelmalek. .“ O Retorno: elemento constitutivo da condição do imigrante”. Travessia: 
Revista do Migrante. Publicação do CEM, ano XIII, nº especial, jan/2000, p. 19. 
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coisas. No começo foi um pouco difícil, mas no final eles me receberam bem, 
foram me aceitando...” 
Maria Luíza Areias (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 

c. ser brasileira e de religião cristã: 

 

“O que eu não gosto de escutar, não admito, é justificar as diferenças dizendo 
que eu sou assim ‘porque você é cristã’. Eu não gosto disso, essas coisas me 
sufocam e tem hora que dá vontade de sumir... Quando minha mãe e minhas 
irmãs vieram me visitar deu para perceber claramente como eles apontam 
essas diferenças, nós somos sempre ‘as cristãs’. Talvez isso já tenha melhorado 
um pouco com o passar do tempo, mas essa sensação é marcante, e fica...” 
Maria da Penha Alves (Rede IV- Brasileiras não-descendentes)  
 

d. ser brasileira e da raça negra: 

 
“A família dele dizia que o problema é que além de eu ser brasileira, tinha o 
problema da minha cor... Eu sou bem morena mesmo, mas para eles eu era preta 
e isso era um grande defeito. 
No começo meu marido me defendeu, dizia que para ele não importava essa 
coisa de preto ou branco, que tinha casado comigo porque tinha gostado de mim 
como eu era e pelo que eu era. A família do meu marido jogava isso na minha 
cara o tempo todo, mas ele dizia que eu era como um anel no dedo dele, uma 
verdadeira jóia...”  
Célia Maria da Silva (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 
 

e. nível social: 

 
“A primeira dificuldade que passei foi ser aceita na vila de Loussi, onde fomos 
morar. As pessoas são muito fechadas, não aceitam os brasileiros que não são 
descendentes de árabes como eu, não têm consideração por nós e te tratam 
como uma mulher qualquer. Eles não me davam um pingo de valor, mesmo 
sabendo do meu trabalho com esse senhor. Outra questão era não saber falar 
nada, nada da língua árabe. A minha única comunicação era com esse senhor que 
sabia português, o resto das pessoas ou só falavam árabe ou não queriam falar 
comigo. Mesmo quem sabia o português não queria se aproximar de mim porque 
me viam apenas como uma empregada.”  
Michele Alves Cardoso (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 
 

Além de se perceber como grupo diferente, a diferença, muitas vezes, se 

estabelece em atitudes de preconceito e discriminação no processo de aceitação e 

convivência com a comunidade libanesa, que ocorre por meio de identificações e 

construções de identidades. Para Mattos,  

 
...o eu se torna tão importante para si que tudo o que lhe é exterior, outro em relação 
a si, não tem valor nenhum a não ser um, negativo: o outro é visto como hostil, 
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perigoso e devendo ser dominado. Para tanto, mito e ciência têm procedimentos 
diversos: no mito, o recurso ao mimetismo; na ciência à identidade.204 
 

Entre o mimetismo, a camuflagem e a negação do que se é de fato, há a 

possibilidade de negar, preservar ou negociar a identidade, estando no território do 

outro. 

 
8.3 Construção de uma Identidade Brasileira no Líbano? 

 
 
Estabelecidas as diferenças e demarcadas as formas de preconceito, tratou-se 

então de buscar uma identidade que integrasse esse grupo, os líbano-brasileiros. A 

busca de uma identidade definidora desse grupo não é uma tarefa fácil, uma vez que 

existe uma crise, quase paradoxal, em compreender quem é quem, como cada um se vê 

e se reconhece em relação às semelhanças e diferenças, como se estabelece a relação 

dicotômica entre o “eu” e o “outro”. O migrante, segundo a ótica dos moradores locais, 

ocupa sempre o papel do “outro”, o estranho, o diferente, o que vem de fora, portanto, 

torna-se o alvo favorito dos sentimentos de rejeição e preconceito. 

Para alguns colaboradores tratou-se de enfrentar preconceito semelhante ao 

vivido no país de imigração. Se no Brasil os libaneses e outros grupos de origem árabe 

foram genérica e pejorativamente chamados de “turcos”, no Líbano ser chamado de 

“brasileiro” tem o mesmo peso e conotação negativa (“uma imagem feia, ruim, 

negativa”), reforçando-se a condição de ser “estrangeiro”, “de fora”, “estranho”, “sem 

pátria”, “sem nacionalidade”, e alimentando a sensação de não pertencer ao lugar (“num 

país que não é o nosso”, “num país estranho”), de não estar no lugar certo ou, nas 

palavras de Said, “fora do lugar”.  

Para Said, a questão da identidade é conflituosa: 

 
...mantive por toda a vida essa vaga sensação de muitas identidades– em geral em 
conflito uma com as outras– junto com uma aguda lembrança do sentimento de 
desespero com que deseja que fôssemos completamente árabes, ou completamente 
europeus e americanos, ou completamente cristãos ortodoxos, ou completamente 
muçulmanos, ou completamente egípcios, e assim por diante.205   

 

O retorno engendra, assim, um múltiplo estranhamento e reforça-se o sentimento 

do não-pertencimento: no Brasil são vistos como estrangeiros (são libaneses ou 

“turcos”), no Líbano, da mesma forma (são brasileiros ou tratados como brasileiros, 

                                                 
204 MATTOS, Olgária. “A Melancolia de Ulisses: a dialética do Iluminismo e o canto das sereias”. In: 
CARDOSO, Sérgio (et alli). Os sentidos da paixão. SP: Cia das Letras, 1987, p. 142. 
205 SAID, Edward. Fora do Lugar: memórias. SP: Cia das Letras, 2004, p. 22. 



 296 

mesmo sendo descendentes), mas o que se quer é ser identificado ou identificar-se de 

um modo ou de outro. Todorov é claro quanto à contradição de estranhamento que vive 

aquele que está em retorno ao país: fato biográfico que não se pode ignorar é a condição 

de ser imigrante; não ser jamais cidadão do país aonde se radicou. 206 

Ao mesmo tempo e contraditoriamente, pode existir a idéia ou sentimento de que 

se é parte da comunidade, em alguma dimensão:  

 

“Eu me sinto feliz vivendo aqui, adoro o Líbano, adoro os árabes, acho que 
qualquer país árabe que eu for vou me sentir bem, porque eu me sinto árabe 
(...). 
Eu só me sinto estrangeira quando se refere a mim como ‘brasileira’, de uma 
forma negativa, pejorativa mesmo, como no Brasil quando o pessoal fala ‘turca’. 
Daí sim a gente perde um pouco da nossa identidade, se sente diferente, 
discriminado. Mas eu tenho uma boa estratégia para driblar essa situação: cada 
vez que alguém fala mal do Brasil e dos brasileiros, eu falo junto, daí a pessoa 
fica desarmada e pára de me provocar. Se você levar a situação na esportiva, 
tudo fica mais fácil.” 
Soraia Sami El Kadri (Rede II- 2ª Geração) 

   

Grinberg e Grinberg afirmam que no processo migratório ocorre a formação de 

um “’espaço entre dois’, entre o eu e o não-eu, entre o dentro (grupo ao qual se 

pertence) e o fora (grupo de recepção), entre o passado e o porvir” 207, aflorando o 

“sentimento do não pertencimento: não se pertence mais ao mundo que se deixa e não 

se pertence ainda ao mundo que se chega” 208.  

Da mesma forma Sayad avalia que “esses homens que retornaram da imigração, 

homens do entre-dois– entre-dois-lugares, entre-dois-tempos, entre-duas-sociedades, 

etc.– são  também e, principalmente, homens entre duas-maneiras-de ser ou entre-duas-

culturas”.209   

Esse sentimento de duplicidade nem sempre é ponto-a-ponto, mas pode ser ainda 

mais complexo quando envolve outras ou até nenhuma identidade. A identidade é 

conflito e é busca: 

 

                                                 
206 TODOROV, Tzvetan, op. cit., p. 25.  
207 GRINBERG, Leon e GRINBERG, Rebeca. Psicoanalisis de la Migración y del Exílio. Madrid: 
Alianza, 1984, p. 26. 
208 Idem, p. 37. 
209 SAYAD, Abdelmalek .“ O Retorno... op. cit., p. 19. 
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“...porque você já não é mais árabe, você não é brasileira, você não é 
venezuelana. Você tem um pouquinho de cada coisa, mas não tem nada por 
completo de nenhuma parte. Tudo passa a ser questionável...” 
Monira Mohamad Abou Jokh (Rede III- 3ª Geração) 

 
“...então parece que você não tem uma identidade ou uma nacionalidade, que não 
está no lugar certo.“ 
Iman Hussein Abou Jokh (Rede II- 2ª Geração) 
 
“...nós ficamos sem identidade ou buscando uma identidade o tempo todo.” 
Widad Ismail Mohamad El Kaderi (Rede II- 2ª Geração) 
 
 

É necessário então negociar que lugar se ocupa nesse novo espaço, qual a 

identidade que será construída nesse jogo que é a migração. Para Todorov, trata-se de 

assumir a “condição de estrangeiro em terra alheia: a familiaridade torna-se um 

processo progressivo, numa passagem imperceptível da posição de outsider para 

insider”. 210 

Bauman também estabelece uma relação entre nacionalidade e identidade, no 

aspecto de se estar ligado ao país de nascimento ou ao país de estabelecimento, e ainda 

que se faça uma escolha é sempre conflituosa na medida em que a condição de ser 

estrangeiro permanece latente. O autor considera ainda que as noções de identidade e 

pertencimento não são rígidas e imutáveis, nem tampouco eternas e congeladas no 

tempo, mas antes  

 
... bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo 
toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se 
manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto 
para a “identidade”211.    

 

Se identidade for tomada pela questão da nacionalidade, é importante antes de 

tudo passar pela definição de ser estrangeiro, pois, segundo Kristeva, o conceito atual de 

estrangeiro possui um sentido que é antes de tudo jurídico: é estrangeiro aquele que não 

tem a cidadania do país no qual habita. Kristeva ainda afirma que o conceito de 

estrangeiro comporta dois regimes jurídicos: o jus solis, direito de nacionalidade 

segundo a terra, e o jus sanguinis, direito de nacionalidade segundo o sangue. Tomado 

neste sentido, para a autora “o estrangeiro é aquele que não pertence à nação em que 

estamos, aquele que não tem a mesma nacionalidade”. 212 

                                                 
210 TODOROV, Tzvetan, op. cit., p. 16. 
211 BAUMAN, Zygmunt. Identidade. RJ: Jorge Zahar, 2005, p. 17. 
212 KRISTEVA, Julia. Estrangeiros... op. cit.,  p. 101. 
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Considerando esses conceitos, cabe definir a nacionalidade/identidade dos 

colaboradores dessa comunidade líbano-brasileira. De fato, há os imigrantes que 

retornaram, que podem chamar a si o direito da nacionalidade/identidade libanesa pelo 

jus solis; há os descendentes de segunda e terceira gerações; que se dividem entre a 

dupla nacionalidade/identidade garantida pelo jus sanguinis; e há também as brasileiras 

não-descendentes, que evocam para si e são lembradas constantemente por sua única 

nacionalidade/identidade.  

Monteiro213 afirma que a situação do migrante é ambivalente, porquanto 

significa estar entre dois Estados Nacionais (portanto, duas nacionalidades) e duas 

culturas (portanto, dois modos de vida e todas as suas conseqüências), e isto pode ser 

visto como fator positivo porque implica escapar ao controle de qualquer uma das 

partes, como também fator negativo, porque é uma experiência de não inserção, de não 

se sentir como parte nem de um lugar nem de outro. 

Sentir-se “dividido”, “um pouco de cada”, “brasileiro e árabe”, “mais árabe que 

brasileiro”, “parte daqui e parte de lá”, “pertencendo a esse país” é compartilhado por 

vários colaboradores das Redes III e IV, demonstrando que há crise de identidade, 

independentemente de geração, gênero, idade, nacionalidade ou ascendência. Viver 

entre os libaneses, como eles, aceitar costumes e repetir os mesmos padrões de 

comportamento foi entendido como uma forma de pertencimento ao grupo local e fez 

com que a pessoa se sentisse como parte do grupo no qual está inserida. Para Kristeva, 

essa divisão deve ser entendida como “divisão passional do estrangeiro, considerando a 

sua divisão entre dois mundos menos como uma divisão entre dois países do que entre 

duas ordens psíquicas no interior de sua própria unidade possível”. 214 

A definição de uma identidade, ou de “identidades possíveis”, como alerta Hall, 

passa pela convivência com o grupo local, com o grupo de brasileiros descendentes ou 

não, com o modo de viver, com o que se aprende da cultura local e o que se preserva da 

cultura original, num “jogo de identidades” como postula o mesmo autor215. 

Para Hall ainda, “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente.”216 Dois 

irmãos assim explicitaram: 

                                                 
213 MONTEIRO, Paulo Filipe. Emigração: o eterno mito do retorno. Oeiras: Celta, 1994, p. 4.  
214 KRISTEVA, Julia. Estrangeiros...  op. cit.,  p. 87. 
215 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. RJ: DP & A, 2005, 10ª ed., pp. 13-20, 
passim. 
216 Idem, p. 13. 
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“Eu me sinto aqui tanto brasileiro quanto árabe, sou os dois... Durante o dia 
trabalhando, eu me sinto um autêntico árabe, mas à noite encontro com os 
amigos, bato papo, discuto futebol, jogo baralho, aí eu me sinto totalmente 
brasileiro. Em casa eu também me sinto brasileiro, o que a gente mantém em 
casa são modos brasileiros, todos são assim.”  
Daniel Ahmad Rajab (Rede III- 3ª Geração) 
 
“Apesar de todas essas mudanças na minha vida vivendo aqui, não quer dizer 
que eu não me sinta mais como brasileira. Eu vivi pouco tempo no Brasil, mas 
esse peso é muito forte. Quando eu estou com pessoas árabes me sinto 
totalmente árabe, consigo conviver bem no meio deles. Em casa com meu 
marido me sinto estrangeira, mas também já vem aquele negócio de misturar, 
ele fala: ‘no Canadá eles faziam isso, vamos fazer em casa também’. Na escola, 
me sinto às vezes árabe e às vezes brasileira, por esse negócio de ser casada 
mas também estudar. 
Agora, quando eu vou para casa dos meus irmãos, e eu adoro ir para lá, aí sim eu 
me sinto totalmente brasileira, não tenho dúvida de nada. Sentar com eles ou 
com outros brasileiros, conversar a nossa conversa, fazer as nossas 
brincadeiras, aí o papo é outro...  
Eu também percebo que existe uma grande diferença nessa questão de sentir 
mais árabe ou mais brasileira entre mim e os meus dois irmãos. O Daniel tem 
um jeito mais brasileiro mesmo, faz questão de conviver com os brasileiros, 
adora o Brasil, sente muita falta de lá. Já o Ali é o árabe típico, é o mais 
adaptado, se sente parte daqui, não pensa e não quer voltar para o Brasil. E eu? 
Eu acho que sou um pouco dos dois, sou árabe e sou brasileira, como o meu 
irmão Daniel fala, eu sou a misturada...”   
Wafá Ahmad Rajab (Rede III- 3ª Geração) 
 

A identidade também se define pelo lugar em que se está: no Brasil, a identidade 

libanesa é a ressaltada; no Líbano ocorre o inverso, como é possível verificar pelas 

considerações de pai (libanês) e filha (nascida no Brasil): 

 
“No Líbano eu me sinto brasileiro...” 
Jamil Moussa Yachouh (Rede I- 1ª Geração) 
 
“...eu não consigo me sentir totalmente libanesa, eu me considero brasileira, eu 
me sinto brasileira... Só que no Brasil eu me sentia libanesa.” 
Melissa Jamil Haddad Yachouh (Rede III- 3ª Geração) 
 

Outros colaboradores não tiveram dúvida quanto à questão da identidade: sentir-

se brasileiro foi o sentimento compartilhado, de forma mais evidente, na Rede III. Ser, 

sentir-se ou continuar sendo brasileiro “sempre”, mesmo morando no Líbano, “ter 

orgulho de ser brasileira”, “ser brasileira com muito orgulho”, “fazer questão de falar 

que sou brasileira para todo mundo”, “fazer questão de ser brasileiro”, “não conseguir 
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se sentir libanês”, “ser mais brasileiro do que libanês”, “ser brasileiríssima”, mesmo que 

se passem “cinqüenta anos”, “sou brasileira e vou morrer brasileira”, reforçaram o 

sentimento de pertencimento à comunidade brasileira: 

 
 

“...eu gosto de ser brasileira, tenho muito orgulho mesmo de ser brasileira. E se 
me perguntam, eu falo: ‘sou brasileira’. Eu tenho as duas nacionalidades e os 
dois documentos, sou brasileira e libanesa, mas de coração me sinto só 
brasileira. Eu adoro o Brasil, é a minha terra... Quem nasceu no Brasil, quem 
viveu no Brasil, nunca esquece, nunca.” 
Maria Abdul Kadri (Rede III- 2ª Geração) 
 

Na Rede IV, composta por mulheres não-descendentes, a questão da identidade 

brasileira significa também garantia de legitimidade: não ser descendente de árabes, ser 

apenas brasileira é sinônimo de ser “autêntica”, “legítima”, “de verdade”, “brasileira, 

brasileira”, que se traduzem como forma de advogar para si um direito maior à 

nacionalidade e, portanto, à identidade.  

O que igualmente se pode inferir nessa definição de identidade é que se trata de 

um processo conflituoso, não resolvido, no qual reforçar com veemência a identidade 

brasileira revela tanto a necessidade de permanência e pertencimento à comunidade de 

origem como também demonstra o conflito de não ser aceito plenamente à comunidade 

na qual se está inserido. “Eles definem o que você é”, “eles nos identificam como 

brasileiros”, eles nos vêem como brasileiros”, “eles nos tratam como brasileiros”, “eles 

acham que nós somos brasileiros, “eles nos vêem como estrangeiros”, “eles nos 

diferenciam”, para “eles nós somos brasileiros”. A definição de uma identidade passa 

pelo grupo do “nós”, sem dúvida, mas o “nós” se define por eles e a partir deles. Ainda 

que se sinta ou se queira sentir parte da comunidade local, são eles que permitiram essa 

noção de pertencimento ou não: 

 

“Para falar a verdade, hoje me sinto mais árabe que brasileira. Todo mundo fala 
para mim que não pareço brasileira... 
Agora para outras pessoas eu continuo sendo a brasileira, todo mundo fala ‘a 
Maria, a brasileira’. Isso é normal, não vejo nenhum problema. Tem gente que 
me chama de ‘baiana’ também, e eu gosto, não sinto preconceito nenhum. A 
vizinha do lado de lá é mineira, do lado de cá é pernambucana, mas ela mente e 
fala que é paulista, não quer assumir. Eu não, eu falo que sou baiana com muito 
gosto. Tem melhor que ser baiana?” 
Maria Neuza Farias (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 
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Monteiro217 considera que a identidade é um processo que resulta da relação e da 

identificação com o outro, mas que não depende apenas da vontade e da maneira que se 

pretende afirmar, mas também da reação e da aceitação do outro a essa afirmação. É 

nessa complexidade que se trata a reinserção e inserção do migrante/retornado à sua 

pátria de origem, traduzida num conflituoso processo de identificação e identidade. 

Todorov afirma que “necessitamos dos outros para receber de seu olhar a própria 

confirmação de nossa existência e o reconhecimento de nosso valor... Queremos ser 

estimados e respeitados pelos desconhecidos, amados e queridos pelos próximos”. 218 

Há também que verificar a contradição dentro de uma mesma narração, no 

sentido em que ao mesmo tempo em que “se sente igual, sem diferença”, se afirma “ser 

brasileiro”; da mesma forma que se “sente as duas coisas” e se convive com a idéia de 

ser estrangeiro”, do mesmo jeito que se sente “brasileiro e libanês”, não há como negar 

que “brasileiro é brasileiro”. Assim temos: 

 

“...Na verdade, eu nem percebo bem essa diferença, para mim é tudo igual. Se 
me perguntam se eu me sinto brasileira ou libanesa, eu penso, penso, mas não 
chegou a conclusão nenhuma... Sei lá, não me sinto nem assim e nem assado, 
você acredita? 
(...) 
Eu sou brasileira, nasci lá, lá é a minha terra, e não tem como a sua terra, é o 
melhor lugar para se viver...” 
Aishe Barakat (Rede II- 2ª Geração) 
 
“O fato de terem muitas brasileiras aqui ajuda muito na nossa adaptação. Se 
não fosse isso eu acho que iria ficar perdida, me sentiria uma verdadeira 
estrangeira. Aqui não dá para se sentir estrangeira porque se estiverem dez 
pessoas conversando, pelo menos cinco são brasileiras, e a maioria conversa 
português. Então você nunca está desenturmada, tem sempre alguém para te 
ajudar, entendeu? 
(...) 
Eu sempre digo que sou uma brasileira libanesa ou uma libanesa brasileira, sei 
lá, me sinto as duas coisas, não sei explicar. Acho que em algumas coisas eu sou 
mais de um lado e, em outras, sou mais do outro. Estou no meio dos dois...” 
Alia Chahine (Rede II- 2ª Geração) 
 
“...depois de tanto tempo vivendo aqui, me sinto tanto brasileira quanto 
libanesa, pela convivência, pelo tempo... Eu sinto que aqui é minha pátria, mas o 
Brasil sempre vai estar no meu coração, porque é o lugar onde nasci e vivi boa 
parte da minha vida. Eu sou brasileira, isso eu nunca vou deixar de ser, meu 

                                                 
217 MONTEIRO, Paulo Filipe, op .cit., p. 4. 
218 TODOROV, Tzvetan, op. cit., p. 70. 
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sangue é brasileiro, é alemão, é italiano, é português e é árabe, porque o 
brasileiro é isso mesmo, uma mistura de raças...” 
Maria de Lurdes Rocha (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 

Para Hall, o sujeito vive o conflito de buscar uma identidade única porque 

acredita que esta é algo inato e não em processo constante de construção, sendo então 

melhor chamá-la de identificação e não de identidade. Essa divisão é vista como 

conflito e a unidade é imaginada pelo sujeito: 

 

...embora o sujeito esteja sempre partido ou dividido, ele vivencia sua própria 
identidade como se ela estivesse reunida e “resolvida”, ou unificada, como resultado 
da fantasia de si mesmo como uma “pessoa” unificada que ele formou na fase do 
espelho. Essa, de acordo com esse tipo de pensamento psicanalítico, é a origem 
contraditória da identidade. 219 

 

Sendo o brasileiro essa mistura de raças, o sentimento de acolhida e de 

pertencimento vai além daqueles que nasceram no solo desta “pátria abençoada”. Por 

isso “gostar do Brasil” ou sentir-se “um autêntico brasileiro” não é prerrogativa 

exclusiva dos nascidos na terra, mas é, mais ainda, uma qualidade daqueles que optaram 

por esse pertencimento, tornando-se “brasileiros de coração”, com ou sem documento: 

 
“O Brasil também é a minha terra, eu não nasci lá mas me naturalizei, então 
também sou brasileiro. Tem gente que nasce no lugar porque não tem como 
escolher, e acaba gostando da terra que nasceu. Quem se naturaliza gosta mais 
ainda, porque escolhe o lugar, e gosta de verdade da terra em que está 
vivendo... Eu penso assim, não sei os outros...” 
Fadel Mohamad Aboo Jokh (Rede I- 1ª Geração) 

 
Para os que nasceram no Líbano após o retorno dos pais, ser brasileiro não é 

apenas uma questão de identidade, mas ainda uma questão de garantia de nacionalidade 

permitida pelo fato de um dos progenitores ser brasileiro. Neste caso, ter dupla 

nacionalidade é um fator positivo, uma vantagem, porque facilita uma possível ou 

necessária ida ao Brasil (“ninguém sabe o dia de amanhã”), sobretudo para as meninas 

(“que nunca se sabe para onde vão quando crescem e casam”). A identidade é traduzida 

como nacionalidade, legalidade, documentação, sendo garantia para uma possível ida ao 

Brasil: 

 
“O meu marido só foi um pouco cabeça dura em relação ao registro das meninas 
no Consulado Brasileiro, não sei por que ele achava que não precisava fazer, 

                                                 
219 HALL, Stuart. A Identidade Cultural... op. cit.,  p. 38.  
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mas eu sempre insistia porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, quando vai 
precisar de um passaporte porque, Deus me livre, acontece alguma coisa aqui as 
minhas filhas não saem e nem eu... Aí eu resolvi que iria registrar as minhas 
filhas e fui, arrumei a papelada toda, e tirei todos os documentos: certidão de 
nascimento, passaporte, título de eleitor, e até a reservista do menino... Foi a 
melhor coisa que fiz, a gente não sabe o dia de amanhã...” 
Eni Aparecida de Souza (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 

E o amanhã, no Líbano, é ainda mais imprevisível. 

 
 
8.4 A Construção de uma Imagem do Brasil no Líbano 
 

Como continuar sendo “brasileiro” no Líbano? Qual é a imagem do Brasil 

construída estando fora do País? Não há como responder a estas perguntas sem associar 

a imagem do Brasil construída em relação aos aspectos considerados como marcas da 

nacionalidade e da identidade do povo brasileiro, construídos a partir de uma memória.  

Antes de analisar as entrevistas propriamente, vale aqui uma breve discussão em 

relação à questão da memória, na já clássica oposição entre memória coletiva e memória 

individual.  Falar de memória é assumir o debate da oposição entre memória coletiva, na 

concepção de Halbwachs220 (a memória coletiva se sobrepõe à memória individual), e a 

memória individual, na concepção de Pollak221 (é uma forma de resistência às 

imposições de uma memória coletiva). 

Segundo Halbwachs, não existe uma oposição entre memória individual e 

memória coletiva, pelo simples fato de que o indivíduo, com suas lembranças, 

recordações, pensamentos, só existe dentro do grupo (ou grupos) aos qual pertença, uma 

vez que quaisquer atos são decorrentes de sua natureza de ser social. 

As lembranças, “matéria” que compõe a memória, não são fruto de um processo 

individual do ponto de vista de uma construção única, isolada, independente, mas sim 

decorrentes de um processo coletivo, comum, compartilhado dentro de um grupo. O que 

lembramos, como lembramos, quanto lembramos é resultado de recordações que se 

processam dentro de um grupo, utilizando conceitos, critérios, noções coletivas e 

comuns. 

Embora possa nos parecer que o que recordamos é decorrente de um pensamento 

individual, porque estamos sós, porque temos a impressão que são resultado de um 
                                                 
220 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. SP: Vértice, Revista dos Tribunais, 1990. 
221 POLLAK, Michael. “Memória, Esquecimento, Silêncio”. Estudos Históricos. RJ, vol. 2, nº 3, 1989, 
pp. 3-15. 
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pensamento particular, de percepções individuais, de experiências próprias, para 

Halbwachs estas lembranças só ocorrem porque estão apoiadas nas lembranças do 

grupo ao qual pertencemos. As lembranças reaparecem em maior ou menor quantidade 

e intensidade porque são decorrentes de recordações que afluem de um grupo e não de 

um indivíduo. Portanto, lembramos os fatos de domínio comum, enquanto temos mais 

dificuldades de recordar (ou nos esquecemos) dos fatos que concernem apenas a nós 

mesmos. 

Para Halbwachs não existe conflito entre memória individual e memória 

coletiva, pois essa relação não é resultado de um conflito ou de uma imposição, de uma 

dominação ou de uma violência, de uma coerção ou de uma coação, mas antes de uma 

coesão, de uma adesão afetiva ao grupo ao qual pertencemos. 

A posição de Pollak nesse debate é totalmente distinta de Halbwachs. Segundo o 

autor, há um conflito patente entre a memória coletiva (também definida como oficial e 

nacional) e a memória individual (também definida como subterrânea), sendo que a 

primeira exerce um caráter destruidor, uniformizador e opressor sobre a segunda. Longe 

de serem discursos que se complementam, de serem partes de um todo, essas memórias 

são distintas, estão em conflito e competição e em processo de afirmação. 

Ao falar de memória coletiva, Pollak prefere o termo memória enquadrada, pois 

este tipo de memória utiliza-se do material fornecido pela história e reinterpreta o 

passado em função dos combates do presente e do futuro, venerando ou minimizando 

determinados fatos em detrimento de outros, construindo, desconstruindo e 

reconstruindo-os. A função da memória coletiva, oficial, nacional ou enquadrada é de 

reforçar o sentimento de pertencimento a um grupo, a uma coletividade, como forma de 

mantê-los unidos e coesos, reforçando o sentimento de identidade do indivíduo ou do 

grupo a partir de uma noção única, oficial, onde desapareçam os conflitos, as tensões e 

as contradições que subsistem em uma coletividade. 

Essa memória coletiva, como um trabalho de enquadramento dos fatos e das 

memórias individuais se concretiza nos objetos materiais selecionados por este grupo e 

armazenados em museus, arquivos, bibliotecas, monumentos, formadores do patrimônio 

nacional, com o objetivo de ser aceita e reconhecida por todos os indivíduos de uma 

nação. 

A memória individual (ou subterrânea, como prefere Pollak) é decorrente de um 

processo de experiências únicas, próprias, pessoais, construídas a partir de lembranças 

individuais, que sobrevivem em maior ou menor intensidade como uma forma de 
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resistência a uma imagem coletiva e oficial imposta a todos os indivíduos de uma 

comunidade ou de uma nação. Embora possa ser sufocada pelos discursos oficiais, a 

memória individual resiste ao esquecimento, ao enquadramento oficial e ao 

desaparecimento definitivo, quando transmitida oralmente de geração em geração, 

quando silenciada ou quando não-dita. 

O silêncio ou o não-dito, os bloqueios, os brancos, as dificuldades, antes de 

serem falhas de memória ou experiências irrelevantes, encerram lembranças 

traumatizantes, fatos inconfessáveis, experiências indizíveis que se contrapõem à 

imagem oficial de uma memória coletiva. São formas de sobrevivência e de resistência 

dessas experiências individuais, que submergem num momento propício, basicamente 

quando há oportunidade de falar porque existe alguém que escute e não há riscos de ser 

punido em decorrência daquilo que se falou. Quebrando-se o silêncio, falando, 

externando essas lembranças confinadas ao esquecimento, vêem-se aflorar essas 

experiências únicas, individuais, vivas, não-oficiais, que se contrapõem à memória 

coletiva e oficial, como forma de construção ou reconstrução da identidade de cada um 

em relação a si mesmo e em relação aos outros. 

O tema da identidade está por trás desta discussão sobre a memória. Para Hall a 

questão da identidade cultural está associada à identidade nacional, uma vez que é 

justamente nas culturas nacionais em que nascemos que se engendra a identidade 

cultural, pois “as pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação tal como 

representada em sua cultura nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso 

que explica seu ‘poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade’”222  

A construção dessa identidade e dessa imagem passa antes pela concepção da 

nação como “comunidade imaginada”, no sentido cunhado por Anderson: “ela é 

imaginada porque nem mesmo os membros das menores nações jamais conhecerão a 

maioria de seus compatriotas, nem os encontrarão, nem sequer ouvirão falar deles, 

embora na mente de cada um esteja viva a imagem de sua comunhão. 223 

O autor afirma também que a nação é imaginada como comunidade porque “a 

nação é sempre concebida como um companheirismo profundo e horizontal”224. 

Portanto, a partir desses dois conceitos, “comunidade” e “imaginada”, que a 

comunidade líbano-brasileira cria e forja uma idéia de nação à qual se sente pertencendo 

                                                 
222 HALL, Stuart. A Identidade... op  .cit., p. 44. 
223 ANDERSON, Benedict. Nação e Consciência Nacional. SP: Ática, 1989, p. 14. 
224 Idem, p. 16. 
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mesmo a distância, acreditando-se compartilhar de um sentimento de pertencimento a 

um grupo que se deixou para trás, no tempo e no espaço. 

Nas práticas cotidianas desse grupo, é possível então identificar as marcas de 

identidade mais recorrentes nas narrações dos diversos colaboradores, que os fazem 

sentir-se parte dessa comunidade líbano-brasileira ou “brasileira”, como muitas vezes os 

colaboradores a definem. Esse pertencimento identitário se concretiza em relação à 

manutenção do uso da língua portuguesa, à importância dos meios de comunicação 

(televisão, telefone e internet) como forma de ligação com o país, à valorização do 

futebol e da música, à identificação com vários objetos, e ainda ao aspecto relacionado à 

comida, todos identificados como símbolos de brasilidade. 

Assim como o conhecimento e a aprendizagem da língua árabe foram 

considerados fatores de inserção na comunidade libanesa, o uso da língua portuguesa foi 

visto como uma forma de manutenção dos laços com o Brasil e com a comunidade 

líbano-brasileira. Falar a língua portuguesa foi apontado quase como uma obrigação 

entre os colaboradores, que afirmaram “fazer questão” de falar e ensinar aos filhos, pois 

“ninguém deve esquecer a própria língua”, sendo esta mais uma forma de “manter a 

ligação com o Brasil”. Para preservar a fluência na língua materna, evitando 

esquecimentos ou erros, tem se mantido a prática em casa, com filhos, maridos, esposas, 

irmãos, tios, sobrinhos, com o grupo de brasileiros vivendo no Líbano ou de passagem 

pelo Brasil. Apontou-se ainda a vantagem de dominar duas línguas, pois “saber nunca é 

demais”, e caso haja a oportunidade de voltar ao Brasil ou ir pela primeira vez (no caso 

de filhos nascidos no Líbano), a questão da língua é uma barreira antecipadamente 

superada.  

Hall associa língua com identidade na medida em que ela é um sistema social 

que preexiste ao indivíduo, e ainda porque 

 
...falar uma língua não significa apenas expressar nossos pensamentos mais 
interiores e originais; significa também ativar a imensa gama de significados que já 
estão embutidos em nossa língua e em nossos sistemas culturais.225 
 

Manter o uso da língua tem sido forma de reforçar a identidade: 

 

“Agora uma coisa que eu faço questão de manter com eles é falar português. 
Em casa todo mundo ainda fala, eu, a minha mulher, os meus filhos, até a mais 
nova que é nascida aqui e nunca foi pra lá, aprendeu. Faz uns vinte anos que eu 
voltei para cá, mas não esqueci a língua, não deixei de falar, também porque 

                                                 
225 HALL, Stuart. op. cit., p. 40. 
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tem sempre alguém indo e vindo, então a gente também continua praticando e 
já não esquece mais.   
Meus filhos acham que falando o português eles vão continuar sendo 
brasileiros. Eles sempre se acharam brasileiros, mesmo vindo para cá pequenos 
e indo morar em outros lugares. Acho que o lugar que se nasce todo mundo 
guarda no coração, fica para sempre.” 
Fadel Mohamad Aboo Jokh (Rede I- 1ª Geração)  

 

Usa-se a língua portuguesa também como meio de garantir a privacidade 

(“quando não quero que alguém entenda alguma coisa”), que nem sempre é garantida já 

que a aprendizagem do idioma vai além da comunidade líbano-brasileira, que é também 

falado ou compreendido por aqueles que não o têm como língua materna: 

 

“A gente não sente tanta falta do Brasil porque aqui em qualquer lugar tem 
brasileiro. Não tem uma casa que não tem uma pessoa que já foi ou está no 
Brasil. Aqui em Loussi, quase cem por cento das casas são de brasileiros. Por 
isso aqui todo mundo fala português, em casa, nas ruas, em qualquer lugar que 
você for, você ouve a língua. Parece até que você está no Brasil. Se você quiser 
falar mal de alguém não pode usar o português porque todo mundo entende... 
Até a minha cunhada, que nunca foi para o Brasil, aprendeu a falar a nossa 
língua.  
Eu falo meio misturado, português com árabe, mas não esqueci, e não quero 
esquecer. Quando a memória ainda está boa é fácil lembrar, por isso é bom 
sempre treinar para não esquecer.” 
Amin Abdoune (Rede I- 1ª Geração) 
 

Apesar de ser um aspecto valorizado pelos colaboradores, alguns membros da 

comunidade líbano-brasileira apontaram a dificuldade de falar a língua portuguesa, seja 

pela falta de oportunidade em praticá-la devido ao pouco contato com outros brasileiros 

em algumas vilas, fazendo com que a língua fique temporariamente “adormecida” ou 

que “faltem as palavras”, ou ainda pela dificuldade de ensiná-la aos filhos, alegando-se 

falta de interesse em aprender, “pouca paciência” para ensiná-los, ou mesmo a proibição 

do marido (libanês) em relação ao uso da língua que não seja o árabe. 

Ao mesmo tempo, o acesso aos canais da televisão brasileira ajuda na 

manutenção da língua e é também um meio de aprendizagem: 

 

“A televisão é boa porque a gente consegue manter o português e lembrar 
sempre da língua. Aqui eu nunca deixei de falar o português, com os meus pais, 
com a minha irmã, com qualquer pessoa que venha de lá. Já com os meus filhos 
eu não consigo conversar, não ensinei para eles o português. Só que quando eles 
assistem televisão comigo, eles me perguntam o que estão falando, o que quer 
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dizer. Alguma coisinha eles pegam: ‘como vai’, ‘tudo bem’, ‘legal’, só isso, mas já 
é um começo.”  
Ahmad Abdo Latif Ahmad (Rede III- 2ª Geração) 

 

Para a comunidade líbano-brasileira, o acesso aos canais da televisão brasileira 

foi visto como a maior oportunidade de “ficar ligado no Brasil”, de “estar mais próximo 

do Brasil”, de ”saber o que se passa no Brasil”, de “estar atualizado com o Brasil” e, ao 

ligar a televisão, “vinte e quatro horas do dia”, apenas para “ouvir o som do Brasil”, é 

uma forma de “ficar mais perto do Brasil”, pois é como “se estivesse lá” ou “sentir-se 

voltando para lá”. Assistir aos canais brasileiros diminui a distância, não acessá-los é 

visto quase como uma tragédia: 

 

 “...Eu sempre falo que o dia que eu ficar sem a televisão ligada no Brasil, acho 
que vou embora na mesma hora, não fico mais aqui não!” 
Eni Aparecida de Souza (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 

Ressaltou-se que só a TV brasileira é acessada, sobretudo nos canais mais 

populares: Redes Globo, Record e Bandeirantes, acompanhando toda a programação: 

notícias (“para saber o que acontece no Brasil”), filmes, novelas (“dá para acompanhar 

os capítulos ao mesmo tempo em que no Brasil”), “tudo o que passar”, sendo “uma 

pena” que não se veiculem os comerciais (“até as propagandas do Brasil são ótimas, não 

sem graças como as daqui”). 

Entre os programas mais citados, destacaram-se os programas populares (“Raul 

Gil”, “Netinho”, “Domingão do Faustão”, programas de luta livre); os sensacionalistas 

(“Cidade Alerta“ e “Linha Direta”) criticados ou elogiados pelo mesmo motivo, o de 

divulgar a violência no País; os voltados ao público feminino e à dona-de-casa (“Mais 

Você”, “Claudete Troiano”, “Note e Anote”); e ainda os programas esportivos, 

destacando-se os voltados à transmissão de futebol.  

O futebol é, certamente, um dos aspectos mais citados quanto às formas 

possíveis de ligação com o Brasil, em relação aos times (“corintiano roxo”, 

“palmeirense de coração”) e, ainda mais, pela Seleção Brasileira. No momento da Copa 

do Mundo, a identificação com o Brasil e o sentimento de ser brasileiro foram aflorados 

e intensificados ao extremo: “fico louco”, “sou fanático”, “todo mundo fica unido”, pois 

as emoções foram exacerbadas, as torcidas se intensificam (não só os brasileiros, mas 

também os libaneses), e a “festa” e a “alegria” tomaram conta de todos. Em época de 

Copa do Mundo é “como estar no Brasil” ou “perto do Brasil”: as cores, as camisetas, 
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as bandeiras, o hino nacional (“a gente levantou e começou a cantar junto”, Noah, Rede 

III ), os desfiles de carros e motos, o buzinaço, fizeram com que o “Líbano seja o 

Brasil”: 

 

“Acho que aqui o melhor momento para lembrar do Brasil é quando tem jogo da 
Seleção. Eu torço pelo Brasil porque eu sou brasileiro, eu me sinto brasileiro, 
acho que a maioria dos libaneses são brasileiros, a maioria, mesmo aqueles que 
nunca foram para lá... É uma festa quando tem jogo do Brasil, têm fogos, 
camisetas, bandeira, carros buzinando, tem tudo como no Brasil... No Líbano 
inteiro é assim, nessas horas até os dois lados opostos, os cristãos e os 
muçulmanos, ficam unidos... O futebol une todo mundo.”  
Chebib Abi Khers (Rede I- 1ª Geração) 

 

“Aqui até parece o Brasil na Copa do Mundo, se você visse, é a coisa mais linda! 
Da avenida até aqui em casa todo mundo de camisa verde-amarela e com a 
bandeira do Brasil. Nesse momento eu me senti brasileira, como há muito 
tempo não me sentia...” 
Maria Neuza Farias (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 

Ao mesmo tempo, só estando fora do Brasil para interessar-se pelo esporte, fazer 

parte da torcida e sentir-se brasileiro ao compartilhar desse momento: 

 

“...torço pelo Brasil quando tem jogo da Seleção. Engraçado que quando eu 
estava no Brasil, se tinha jogo eu torcia contra, mas aqui não, aqui eu torço 
como um fanático.” 
Jamil Moussa Yachouh (Rede I- 1ª Geração) 

 

Aqui vale considerar a questão das invenções das tradições, explorada por 

Hobsbawn. O autor alerta sobre o perigo de se confundir “costume”, que tem função 

técnica, pragmática, ligada ao presente, com “tradição”, que tem função ideológica, 

ritualística, e de referência ao passado. As tradições são antes indícios das relações 

humanas com seu passado e servem de elementos de identidade e coesão do grupo, 

concretizados nas cerimônias públicas, na construção de monumentos, nos esportes de 

massa (sobretudo o futebol), no ritual, no cerimonial, entre outros aspectos, cujo 

objetivo maior é constituir um meio de identificação nacional e forjar uma noção de 

comunidade, que é claramente artificial. 

Para o autor, 

 

...a maioria das ocasiões em que as pessoas tomam consciência da cidadania como 
tal permanecem associadas a símbolos e práticas  semi-rituais (por exemplo, as 
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eleições) que em sua maior parte são historicamente originais e livremente 
inventadas: bandeiras, imagens, cerimônias e músicas.226 

 

Certos objetos também foram relacionados com o Brasil, tomando a forma ou 

símbolo de uma identidade. Bosi estabelece, em relação aos objetos, duas categorias: 

objetos como signo de status ou como biográficos, sendo tanto uns quanto outros mais 

expressivos quanto mais estiverem relacionados com seu uso cotidiano, quanto mais 

insubstituíveis possam parecer, “nos dando a pacífica sensação de continuidade”. 

Apropriando-se do conceito de Violette Morin, Bosi considera que são objetos 

biográficos aqueles que 

 

...envelhecem com o possuidor e se encorporam à sua vida: o relógio da família, o 
álbum de fotografias, a medalha do esportista, a máscara do etnólogo, o mapa-múndi 
do viajante... Cada um desses objetos representa uma experiência vivida, uma 
aventura afetiva do morador.227 

 

Esses objetos foram tanto aqueles diretamente ligados com o futebol (camiseta, 

bandeira, cores) como os mais pessoais, considerados como meio de “ligação com o 

Brasil”, “um sinal” ou “uma marca”. Estes podem ser tanto os considerados biográficos 

(discos e CDs; fotos de pessoas, lugares, acontecimentos; fitas de vídeo familiares ou de 

programas brasileiros; livros; cadernos de escola), os de uso cotidiano (“coisas de 

cozinha”, “móveis”, perfumes e cremes) e os considerados tipicamente brasileiros, que 

são “muito o jeito do Brasil” (“esculturas de jacaré, piranha, tartaruga”, “chifre de boi”, 

“rede”, “garrafa de areia colorida”, “jarras de pedra”, “tapetes artesanais”, “bordados do 

Nordeste”), com a função explicitamente mostrada de serem “lembranças de lá”.   

A visita ao Líbano realizada pelo presidente Lula no ano de 2003228 foi apontada 

como um acontecimento excepcional (“fiquei doido, nem acreditei”), reforçou as 

questões relacionadas aos sentimentos de “emoção”, “comoção”, “empolgação” e 

“orgulho nacional”, pelo fato de ter ali, tão próximo, e num país tão distante, o 

“presidente da terra da gente”, visto como um “pedacinho da gente”. O presidente, mais 

precisamente o presidente Lula (ou apenas “o Lula”), “agradou”, despertou em sua 

visita um desejo de “acompanhar tudo pela TV”, ou a possibilidade de “ir vê-lo 

                                                 
226 HOBSBAWN, Eric e RANGER, Terence (org.). A invenção das tradições. RJ: Paz e Terra, 3ª ed., 
2002, p. 20. 
227 BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória. SP: Ateliê, 2003, p. 26. 
228 A viagem de pesquisa foi realizada durante o período entre dezembro de 2003 e fevereiro de 2004, 
coincidindo com a ida do presidente Lula ao Oriente Médio (Síria, Líbano. Emirados Árabes, Egito, 
Líbia) entre 2 de dezembro de 2003 e 10 de dezembro de 2003. 
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pessoalmente”, e trouxe consigo a proximidade do Brasil (“foi como voltar no tempo e 

estar de volta para Brasil”), despertou os sentimentos de saudade, mas principalmente 

de identidade nacional, sendo visto então como um ícone da nacionalidade brasileira: 

 
“Quando o Lula veio para cá, ele agradou todo mundo, empolgou as pessoas, 
porque ele é povão, tem aquela ginga do brasileiro, aquela coisa mais próxima 
das pessoas e não distante, como são os políticos. Eu fiquei doida, fiquei 
acompanhando tudo pela televisão, pena que ele não veio para cá.” 
Fátima Zeitoun (Rede II- 2ª Geração) 
 

Outro aspecto e outros ícones podem ser considerados na construção dessa 

imagem brasileira no Líbano, neste caso, em relação à música brasileira. Para os 

colaboradores de uma faixa etária mais madura, para a segunda geração ou para os que 

viveram no Brasil até a década de oitenta e início da década de noventa, esses ícones da 

música são Roberto Carlos, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, 

Clara Nunes, Elis Regina, Milton Nascimento, Simone, Sá e Guarabira, e alguns 

conjuntos do rock nacional como “Paralamas do Sucesso”, “Titãs”, “RPM”, cujas 

canções, ao serem ouvidas, recordadas e cantadas, são responsáveis por despertar o 

sentimento de “saudade”, “choro”, “emoção”, “boas lembranças”, por fazerem “voltar 

para aquela época”: 

 

“Outra coisa que eu me lembro muito são as músicas brasileiras. O Roberto 
Carlos é o meu ídolo, eu adoro todas as músicas dele, principalmente da minha 
época, que me fazem lembrar muito do Brasil... “Amigo” é uma das que eu mais 
adoro! Se eu ouvir um pedacinho, já começo a cantar, vai saindo naturalmente 
de algum lugar do meu coração onde elas estão guardadas. Eu também adorava 
a Gal Costa, nossa, ainda a-do-ro! Tinha também o Fábio Jr., esses cantores 
mais românticos da minha adolescência.” 
Maria Abdul Kadri (Rede III- 2ª Geração) 
 

Para os mais jovens, influenciados pela TV ou por outros meios de comunicação 

e pela internet, os estilos musicais são variados e decorrentes da ação da indústria 

cultural que consegue estender seus braços nas distâncias de terras libanesas. São os 

sertanejos urbanos (“Chitãozinho e Xororó”, “Leandro e Leonardo”, “Zezé di Camargo 

e Luciano”, “Daniel”), o axé da Bahia (“É o Tchan”) o pagode (“Cara Metade”, “Raça 

Negra”, “Alexandre Pires”) ou os especificamente voltados para público jovem 

(“Rouge”, “KLB”, “Sandy e Júnior”), enfim, os estilos musicais comportam “de tudo, é 

bem diversificado”. 
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Ao mesmo tempo em que se identificaram e se reforçaram traços de brasilidade 

em relação aos estilos musicais, da MPB ao sertanejo, chegando ao samba e ao 

carnaval, negar esse gosto musical é quase como negar a própria identidade brasileira, 

uma heresia: 

 

“...Música brasileira já não sou chegada, não gosto da música da Bahia, não 
gosto de samba, pagode eu odeio... O que eu gosto é de música lenta americana, 
todo mundo fala que eu sou americana por causa disso...” 
Célia Maria da Silva (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 
 

Finalmente, um último aspecto deve ser considerado: a alimentação. Para 

Grinberg e Grinberg229, o alimento tem importância fundamental no processo 

migratório, pois simboliza o vínculo mais primitivo da existência humana. Assim como 

os objetos que podem vir carregados de um sentimento emocional, o alimento também 

cumpre um papel fundamental no tocante à elaboração e manutenção das identidades, já 

que o imigrante pode recusar a comida do país no qual está estabelecido e manter 

apenas aquelas que esteja vinculada ao seu lugar de origem, num jogo de aceitação e de 

resistência ao novo. 

Fator de estranhamento e ponto de adaptação nas práticas cotidianas, cozinhar a 

comida brasileira é fundamental porque filhos ou maridos “não gostam da comida 

árabe” ou “só gostam da comida brasileira”, então “não tem jeito”, há que ceder ao 

paladar construído na terra que é de imigração ou natal.  

Ao mesmo tempo, foi reconhecida a influência brasileira nos padrões 

alimentares libaneses, gostando mais de alguns pratos, recusando outros, e mesmo não 

se reconhecendo a dimensão dessa influência (“eles não dão o braço a torcer”, “não tem 

casa que não faça alguma coisa brasileira”), que supera inclusive a de outras 

nacionalidades (“a gente deixou nossa marca, mais que qualquer um que veio de fora, 

da Colômbia, da Venezuela ou dos Estados Unidos”): 

 
“Uma coisa que eles gostam muito aqui é de comer a comida brasileira. Quando 
a gente faz arroz e feijão, é igual a fazer churrasco no Brasil, tem que 
convidar todo mundo. Eu também prefiro a comida brasileira, mais que a 
árabe... Quando a gente vive em outro lugar tem que ensinar e tem que 
aprender, um sempre influencia o outro, não tem como não acontecer isso.” 
Daniel Ahmad Rajab (Rede III- 3ª Geração)  

 

                                                 
229 GRINBERG, Leon e GRINBERG, Rebeca. Psiconalisis de la Migración... op. cit., p. 97. 
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As comidas são aquelas identificadas como tipicamente ou genuinamente 

brasileiras: o arroz e feijão (“a única comida que satisfaz”); a carne e o churrasco (“a 

picanha”, “o cupim”, “o bife a cavalo”, “o bife”); o feijão preto e a feijoada (“com 

adaptações”); o cuscuz e a mandioca frita; a farinha de milho e a farinha de mandioca 

(“farinhas brasileiras como eu”) ; a sardinha, o camarão, o bacalhau (“que lembram a 

praia”); o pão (“pão francês quentinho”, “pão da padaria”, “o melhor pão do mundo”) 

com manteiga ou margarina (“Doriana”) e o café-com-leite; os salgadinhos, já 

considerados como marca brasileira (“a coxinha”, “o pastel”, “o pão de queijo”, “a 

torta”); os doces (“paçoca”, “pamonha”, “doce-de-leite”, “brigadeiro”, “pudim de leite”, 

“pavê”, “bala de goma”, “bolo de chocolate”), as frutas (“a manga”); e outros produtos 

“do Brasil” (“chocolates Lacta”, “Bis”, “Sonho de Valsa”; “chiclete”, “bolachas”, o 

“queijo”, o “café” e refrigerantes como o “guaraná”,).  

Essa identificação muitas vezes ultrapassa a legitimidade da origem e foi 

apontada, mesmo assim, como “comidas brasileiras”: “pizza”, “macarronada”, 

“lasanha”, “panqueca”, “nhoque”, “arroz a grega”, “estrogonofe”. O que importa é 

constatar e reafirmar que a comida brasileira é “a melhor do mundo”, e é pelo ato de 

cozinhar que se preservam “algumas coisas do Brasil”. 

Mais do que identificar esses alimentos, vinculou-se a comida aos sentimentos 

despertados por ela, vale dizer, cozinhar a comida brasileira é manter vivo o “gosto do 

Brasil”, serve “para lembrar do Brasil” e “para matar as saudade”, ainda que não se 

esteja no Brasil para apreciar a comida e o sentimento que a acompanha (“gostoso é 

comer a comida brasileira no Brasil, tem outro sabor... Aqui tem sabor de distância, de 

saudade”). Não necessariamente é da comida que se sente falta, mas sim da festa, da 

alegria e da descontração que acompanham a comida (“comida no Brasil é um prazer 

especial”), o que Grinberg e Grinberg230 chamaram de “ritos recordatórios”, numa 

tentativa de conviver com os da mesma nacionalidade/identidade. 

Do mesmo modo para Certeau, que trata da questão do exílio, mas que também 

pode ser transposta para o processo migratório de modo geral, a alimentação tem um 

papel marcante: 

 
...quando alguém é forçado ao exílio pela conjuntura política ou pela situação 
econômica, o que subsiste por mais tempo como referência à cultura de origem é a 
comida, se não para a refeição cotidiana, pelo menos para os dias de festa. É uma 
maneira de mostrar a pertença a outro solo... O ato de comer se torna então um 
verdadeiro discurso do passado e o relato nostálgico do país, da região, da cidade ou 

                                                 
230 Idem, p. 97. 
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do lugar em que se nasceu. Reservada ao dia do sábado e às grandes festas 
litúrgicas, ou da história familiar (nascimento, casamento, etc), a comida tradicional 
com seus ritos minuciosos de composição (...) e de preparação se torna a 
manutenção e a “narração da diferença, inscrita na ruptura entre o tempo alimentar 
‘do si-mesmo’ e o tempo alimentar do outro”.231 

 

Alimentação e nostalgia são indissociáveis: 

 

“Tem uma coisa que eu sinto muita saudade do Brasil: a padaria. Ir até a 
padaria e comprar pãozinho... Nossa, como sinto falta disso! Lembro até hoje 
que eu ia à padaria comprar pãozinho... E depois comer aquele pão quentinho 
com manteiga Doriana! Disso eu morro de vontade de provar novamente... 
 É muito difícil a gente se adaptar com a comida daqui... O pão é diferente... O 
tempero da comida eu sentia muito pesado... Não é como no Brasil. O arroz e o 
feijão que não é do Brasil você nem faz aqui, não é a mesma coisa, você sente 
falta do sabor, não tem o gosto do Brasil... Pode até ser o feijão trazido de lá 
mas não é a mesma coisa.  Mesmo assim eu faço, em casa arroz e feijão é 
sagrado, não pode faltar. Eu faço várias comidas do Brasil: a lasanha, a coxinha, 
o pastel, a torta e até o ovo de páscoa eu tentei fazer uma vez, mas não deu 
certo. Dá saudade... Ah, muitas coisas dão saudade, né?” 
Maria Abdul Kadri (Rede III- 2ª Geração) 
 

Essa ligação do alimento em seu sentido nostálgico é definida como Comfort 

Food. Tal expressão aparece no Dicionário Oxford com o seguinte significado: “uma 

comida que conforta ou traz consolo, de forma geral qualquer alimento normalmente 

com alto teor de açúcar e carboidratos que está associado à infância ou à comida de 

casa232“. Na Encyclopedia of Food and Culture, a definição é de uma “comida 

preparada de forma tradicional tendo usualmente um apelo sentimental e nostálgico233”. 

Da mesma forma, no Cambridge Advanced Dictionary, é tido como “tipo de alimento 

que as pessoas comem quando estão tristes ou ansiosas, comumente doces ou alimentos 

que comiam quando crianças234”. Daí a associação com o sentimento nostálgico, de um 

tempo da infância, de valores positivos e, sobretudo, carregado de saudade.  

É neste sentido também que Certeau associa o alimento, ressaltando que “nós 

comemos o que nossa mãe nos ensinou a comer... (e) é mais lógico acreditar que 

comemos nossas lembranças, as mais seguras, temperada de ternura e de ritos, que 

marcaram nossa primeira infância”, como “memórias obstinadamente fiéis ao 

maravilhoso tesouro dos sabores da infância”.235 

                                                 
231 CERTEAU, Michel de, op. cit., p. 250. 
232 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, 2005, p. 299. 
233 Encyclopedia of  food and culture. USA: Thomson/Gale, 2003, vol. 1, pp. 442-443. 
234 http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=15276&dict=CALD 
235 CERTEAU, Michel de, op. cit., pp. 249-250. 
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E é de saudade também que são construídos os sentimentos de identidade e que 

se mantém a ligação com o Brasil mesmo a distância. Preservar sentimentos, 

lembranças, modos de agir são formas de reforçar a identidade, de “sentir-se brasileiro 

no Líbano”, de “não esquecer”, pois “só esquece quem não quer lembrar”.  

 

            FOTO 5: ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

 
Fonte: Foto da Autora, 2003. 
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ENTRE O LÍBANO E O BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O melhor lugar do mundo é aqui e agora  
O melhor lugar do mundo é aqui e agora  

Aqui, onde indefinido, agora, que é quase quando  
Quando ser leve ou pesado deixa de fazer sentido  

Aqui, onde o olho mira, agora, que o ouvido escuta  
O tempo, que a voz não fala mas que o coração tributa  

O melhor lugar do mundo é aqui e agora  
O melhor lugar do mundo é aqui e agora  

 

(Aqui e agora, Gilberto Gil) 
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Além de ser brasileira, eu sou uma pessoa que está sempre para cima, precisa 
muito para me deixar para baixo... 

 
Eu me chamo Enizete Aparecida de Souza Orra, mas todo mundo me conhece só 

por Eni. Nasci em 10 de setembro de 1948, em São Miguel, na Bahia, onde vivi até a idade 
de três anos, depois meu pai comprou um terreno e construiu uma casa em Ermelino 
Matarazzo em São Paulo. Aí vivemos até meus oito anos de idade, depois fomos morar lá 
pelos lados do Vale do Paraíba, em Jacareí, de onde era toda a família da minha mãe. 
Quando eu tinha catorze anos de idade voltamos a morar de novo em Ermelino Matarazzo e 
fiquei lá até quando me casei... Quer dizer, eu estou acostumada a viver de lá para cá, indo 
e vindo de um lado para o outro, né? 

Quando eu tinha quinze anos, meu pai faleceu, por isso tive que aprender a me virar 
desde cedo, acabei me acostumando a ser muito independente... Eu estudava a noite e 
trabalhava durante dia, e fiz de tudo um pouco, com isso eu tenho um currículo muito 
grande, porque já fui encarregada de almoxarifado, de expedição, secretária, secretária de 
rendas, e assim foi indo... Eu cheguei a freqüentar até o segundo ano do curso de Letras na 
Faculdade Farias Brito, mas não conclui porque me casei e minha vida tomou um rumo bem 
diferente...  

Eu conheci o meu marido assim: ele era amigo de uma amiga minha que era como uma 
irmã para mim, e um dia nós estávamos na padaria e ela falou que ia me apresentar a um 
amigo, o Saad. Foi só isso nesse dia, mas logo depois ele mandou um recado que queria muito 
me conhecer... Aí um dia ele foi me buscar na escola, mas não rolou nada... Uns dois anos 
depois desse encontro, fui a uma Festa do Chopp, tinha um sambão com o Martinho da Vila, 
e ele estava lá... Tudo começou nesse dia, dia 24 de agosto de 1976, e a partir daí foram 
sete anos de namoro... 

Meu marido é nascido no Líbano e foi para o Brasil com catorze anos de idade, para 
estudar. Ele fazia engenharia, por isso tinha o dia todo ocupado, assim como eu, que 
trabalhava e estudava. Então, na conclusão, fomos enrolando esse tempo todo, até que ele 
se formou e foi para Votuporanga, trabalhar com o primo dele que tinha uma fábrica de 
blocos, e como a distância era muito grande resolvemos nos casar... 

Quando me casei parei de trabalhar e estudar, porque tive que acompanhar meu 
marido, mas eu sou uma pessoa que não consegue ficar parada, sempre gostei de ser 
independente, de ter o meu dinheirinho... Então eu cuidava da casa, do meu filho que nasceu 
logo depois, e ainda dava um jeitinho de vender produtos de beleza da “Claude Bergère”, e 
roupas que pegava em consignação... Parada não conseguia ficar de jeito nenhum! 

 Nós não tivemos nenhum problema de aceitação em relação à família, minha ou dele. 
Minha mãe conheceu o Saad, gostava dele e achava que ele era um homem muito sério, mas 
infelizmente ela faleceu antes de nos casarmos. Em relação à família do meu marido, eu 
tinha um apoio muito grande do irmão dele, que também era casado com uma brasileira, uma 
baiana, enquanto o resto não me via com bons olhos, mas depois aceitaram numa boa. Eu 
cheguei a conhecer os pais dele quando foram para o Brasil em 1979, nessa época a gente 
só namorava, mas não senti muito problema...  

Eu vivi pouco tempo junto à comunidade árabe lá no Brasil, porque quando nos 
casamos fomos para Votuporanga, e logo depois mudamos para Rondônia, atrás do trabalho 
do meu marido. Acho que ficamos só um ano e pouco lá, e voltamos para São Paulo onde 
ficamos morando mais uns três anos, antes dessa mudança para cá, para o Líbano...  

Já fazia um tempo que meu marido andava com essa vontade de vir para cá, porque 
os pais dele eram velhos e estavam sozinhos... Como ele é o filho caçula, era 
responsabilidade dele cuidar dos pais, é assim que funciona na cultura deles... Ele vinha 
falando nessa idéia há algum tempo, mas eu resistia porque tinha muito medo daqui... 
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Eu tinha uma idéia péssima do Líbano, tinha a impressão que o pessoal vivia aqui no 
meio das bombas explodindo a toda hora... Eu lia e ouvia as notícias no jornal e não entendia 
nada do que acontecia nessa terra, a gente nunca entende que lugar que é ou que não é, 
quando você não está vivendo nesse lugar... Parece tudo igual, uma confusão só! Por isso eu 
resistia muito e tentava convencer meu marido a vir sozinho por um tempo, ficar o quanto 
achasse necessário com os pais dele, e eu ficaria no Brasil com o nosso filho, agüentando as 
pontas... 

Ele até estava topando essa idéia, mas aconteceu de morrer uma senhora aqui na 
vila, parente dele, e eu senti que o meu marido ficou triste e muito preocupado, porque a 
mesma coisa poderia acontecer com os pais dele, sem que eles tivessem nenhum dos filhos 
por perto... Os irmãos dele não podiam vir porque tinham loja, dependiam do comércio, 
enquanto meu marido não tinha nada que o amarrasse lá... Aí não teve jeito, quando ele falou 
“vamos”, tive que vir, não tinha como enrolar mais... Eu pensava assim: a minha família era o 
meu marido e o meu filho, as minhas duas únicas irmãs também já tinham tomado o rumo 
delas, então não havia o que me prendesse ao Brasil...  

Em vim para cá em 19 de março de 1990, com meu marido e meu filho de cinco 
anos... Para mim foi uma aventura nossa vinda para cá, porque nós viemos num avião do 
Iraque carregado de armamentos, mas eu não sabia disso. Já no Rio de Janeiro foi uma 
confusão só porque a aeromoça queria revistar minha bolsa, e ela falava comigo árabe e eu 
não entendia nada.  Meu marido também não conseguia entender muito porque parece que 
era diferente o jeito que eles falavam, e eu pensava: “caramba, onde eu vou parar, por que 
se meu marido não entende o que eles falam, imagine eu?” 

Quando parou o avião no aeroporto de Beirute, eu só vi aqueles carros de polícia 
com metralhadoras em volta do avião, e na hora de descer era um policial em cada degrau... 
Eu não queria nem mais descer do avião porque aquilo tudo te apavora, a gente não está 
acostumado a ver essas coisas, bate um desespero, mas aí eu enfrentei o medo e desci... Na 
hora de pegar um táxi foi outro desespero também, acho até que pior porque era tanta 
gente puxando minha mala e gritando, e eu sem entender uma palavra, sem entender toda 
aquela situação, nem meu marido estava entendendo tudo aquilo... Para ele também era uma 
situação nova, porque ele saiu daqui com catorze anos e voltou com quase quarenta anos... 
Nunca vi um negócio desses na minha vida! 

Aí, com a ajuda de um policial, pegamos um táxi para vir para Sultan... E anda e 
anda, e que lugar que não chega nunca, em volta só aqueles prédios cheios de buracos de 
balas, aqueles montes de sacos de areia, tudo muito feio, tudo muito assustador. E eu 
falava comigo mesma: “meu Deus do céu onde o Senhor está me enfiando?” Fizemos um 
caminho longo, e eu até achava que meu marido nem lembrava mais onde era... Quando 
estávamos chegando aqui, caiu uma mala de cima do carro, bem perto dos sírios, e naquela 
época não podia parar... Aí paramos para pegar as malas e os sírios vieram em cima, gritando 
em árabe: “pára, pára, senão eu atiro...” Quer dizer, eu não entendia o que eles falavam, mas 
acho que era isso que eles falaram... Jogaram a mala no meu colo, e mandaram a gente ir, 
não dava tempo de colocar em cima, e nós nem discutimos, porque eles são todos doidos, 
eles atiram mesmo... Falei: “meu Deus, aonde vim me meter?” 

Cheguei aqui tinha aquele problema de não ter energia, era na base do motor, quem 
tinha motor ligava, mas aqui na casa dos meus sogros não tinha... Imagina se tinha o que tem 
agora, aqui não tinha nada, e claro eu não morri de amores, não me apaixonei por aqui à 
primeira vista, não tinha como... Quem está acostumado com algumas coisas, facilidades do 
dia-a-dia, vir para cá na época que eu vim era uma verdadeira aventura.... 

A nossa vinda para cá foi uma felicidade para o meu sogro. Ele falava assim: “me 
belisquem, acho que eu estou sonhando, acho que não acordei...” O meu marido também 
estava muito contente de rever os pais, a única que estava insatisfeita era eu. E eu vou 
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falar o que para ele: “vamos embora e deixar os velhos sozinhos?” Não tinha como, aí eu 
falei, seja o que deus quiser, quem sabe, porque eu não tinha os meus pais vivos, deus pôs os 
outros para eu cuidar...  

Fiquei tomando conta dos velhos, eles já se foram, que deus os tenha... O meu sogro 
era um amor de pessoa, ele gostava muito de mim, e achava que eu era uma tal de maria, 
enfermeira do paraná, que ele conheceu quando foi para lá para casar um filho... Eu não o 
contrariava não, deixava-o pensar assim, que mal tem? Ele morreu um ano e quatro meses 
depois que chegamos...   

Agora sogra é sogra, é mais difícil a relação, mas eu acho que até me dei muito bem 
com ela, principalmente pelo fato de a gente não se entender na mesma língua. Quando ela 
estava brava eu não entendia nada, se era eu que estava nervosa ela também não estava 
entendendo nada, e pronto, cada uma ficava na sua, dava para ir levando, e levamos essa 
situação por sete anos, até que ela também faleceu...  

A gente fala de sogra, mas no fundo ela tinha as suas razões, porque você tem a sua 
casa, tudo que você construiu com amor e carinho, e de repente vem uma outra pessoa e 
começa a mexer e tomar conta de tudo, é uma situação difícil para qualquer pessoa.. E ainda 
tinha o fato de eu ser brasileira, quer dizer, eu era a nora e ainda por cima a nora 
brasileira... Mas no final deu tudo certo, eu fiz minha parte, tenho a consciência tranqüila 
que fiz o melhor por eles... Ela mesma reconheceu meu valor, e dizia para todo mundo que 
não existia ninguém como eu, porque eu cuidei dela como uma verdadeira filha. Quando ela 
morreu fez muita falta, porque no fundo eu a admirava, uma mulher que teve oito filhos e 
nenhum perto dela, é duro...  

Eu tive que aprender muitas coisas para me acostumar a viver aqui. A língua sempre 
é a principal dificuldade para qualquer um. O que me ajudou um pouco foi que tinha um 
sobrinho, que veio do Brasil, morando com a gente e ele embaralhava alguma coisa em árabe. 
Quando eu queria alguma coisa, perguntava para ele e, com isso, fui aprendendo essas 
coisas da casa, como arroz, açúcar, pão, coisas do dia-a-dia.  

Eu me viro bem, mas não que eu fale árabe, eu entendo e falo só uma coisinha aqui e 
ali... Eu acho que não aprendi porque me acomodei, porque como aqui têm muitos brasileiros 
não tem como passar por apuros com a língua. Eu também acho que árabe é uma língua 
difícil, uma palavrinha que você troca a coisa sai toda errada, então é melhor evitar uma 
situação pior... Mas eu entendo bem, se a pessoa estiver conversando e eu ficar prestando 
atenção entendo tudo, só não sei falar, não sei formar uma oração completa...  

Também tive a preocupação de só escolher nomes de pronúncias fáceis para os 
meus filhos, pensando que eu tenho que saber falar o nome deles, e se um dia eles saírem 
daqui tudo fica mais fácil. O meu filho mais velho se chama Munir, e as meninas, que 
nasceram aqui, chamam-se Leila, Aline e Nádia... 

A questão da religião é uma coisa que ainda não estava resolvida para mim. Eu fui 
batizada e criada como católica, e ainda me sinto assim, apesar de nunca ter sido 
praticante. Aqui eu procuro entender a religião muçulmana, mas não entra tudo de uma vez. 
Eu leio o Alcorão em português, faço o jejum, mas não que eu seja ou me considere 
muçulmana, quero ver se me enquadro, só que eu acho que primeiro de tudo tem que gostar 
da religião por ela mesma, não é porque meu marido é muçulmano eu também tenho que ser. 
Além disso, eu não vejo diferença entre as religiões porque todas levam para um caminho 
só, que é o caminho de Deus, Deus somente Ele... 

Meus filhos são criados como muçulmanos, e eu não vejo nenhum problema, é a coisa 
certa para eles que nasceram e estão sendo criados aqui. Eu não me sinto cobrada por eles 
em relação à religião, eles entendem e respeitam essa diferença. Mas eu aconselho a 
qualquer um que árabe tem que casar com árabe, porque é difícil a convivência quando há 
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mistura, você tem que se privar de muitas coisas, tem que se acostumar com outro modo de 
vida.  

Eu me casei com um árabe, mas considero o meu marido mais brasileiro do que 
árabe, por isso a nossa convivência tem sido mais fácil... Ele gosta da maioria das coisas que 
eu gosto, e por isso a gente se dá bem. Se ele tivesse sido criado mais para o lado de cá não 
tinha dado certo, tenho certeza... Ele tem uma cabeça aberta para entender que você não 
muda uma vida de uma hora para outra, e ainda por cima por imposição.  

O meu marido só foi um pouco cabeça dura em relação ao registro das meninas no 
Consulado Brasileiro, não sei por que ele achava que não precisava fazer, mas eu sempre 
insistia porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, quando vai precisar de um passaporte 
porque, Deus me livre, acontece alguma coisa aqui as minhas filhas não saem e nem eu... Aí 
eu resolvi que iria registrar as minhas filhas e fui, arrumei a papelada toda, e tirei todos os 
documentos: certidão de nascimento, passaporte, título de eleitor, e até a reservista do 
menino... Foi a melhor coisa que fiz, a gente não sabe o dia de amanhã... 

Outra coisa que a gente tem que se adaptar vivendo aqui é a questão do trabalho, 
de como garantir a nossa sobrevivência. Meu marido, logo que chegou, abriu uma oficina de 
serralheria porque ele já tinha essa prática no Brasil. Ele fazia galpões com estrutura 
metálica, portas e janelas em ferro, essas coisas, mas não foi muito bem sucedido e acabou 
fechando. Daí ele resolveu trabalhar com engenharia, que é o ramo dele, mas ele precisou 
acertar as papeladas, passar por um período de adaptação até poder assinar tudo sozinho. 

Agora ele já está liberado, trabalha com autorização como engenheiro civil, pega as 
obras aqui da região e constrói, geralmente para quem vem de fora e quer construir. A 
maior parte das obras que ele toca é para os que de fora, poucas são de pessoas nascidas 
aqui... Para o meu marido, no ramo de trabalho dele, foi boa essa vinda para cá, porque o 
Líbano está em reconstrução e tem muita gente investindo no país. Só que aqui o trabalho é 
só para viver, e olhe lá, não é para fazer dinheiro, não dá para ficar rico. Eu acho que nesse 
ponto o Brasil é bem melhor, Brasil é Brasil, você vai trabalhar e constrói alguma coisa, faz 
um pé-de-meia para o futuro. Aqui não, aqui você tem que trabalhar pensando no dia de 
hoje só, eu estou aqui há quatorze anos e não vi nada até agora, nem a minha casa eu tenho 
ainda... 

Para mim, que sempre fui acostumada a fazer alguma coisa, a nunca ficar parada, foi 
dando um chilique. Sabe quando você faz o serviço de casa, e não tem mais como ocupar seu 
tempo? Eu não era muito de ficar na casa de um ou na casa de outro, de ficar parada 
batendo papo, como é costume aqui, eu queria fazer alguma coisa útil, queria ganhar algum 
dinheiro, ter alguma independência, como eu já estava acostumada no Brasil, mas não tinha 
por onde, não conseguia descobrir o caminho. Só encontrei a minha atividade de manicura 
por acaso, sem procurar, foi ela que veio até mim.  

Aconteceram muitas coisas engraçadas que me fizeram seguir essa profissão que 
tenho hoje. Logo que cheguei aqui, todo mundo comentava que eu só tinha um filho porque 
era muito velha, e sabe por que eles achavam isso? Porque eu tinha reflexo no cabelo, com 
um tom mais para o loiro, e para eles isso era sinal de velhice. Então meu marido, quando 
soube, disse para eu tirar aquele negócio do cabelo. Ele me levou para o salão em outra vila 
aqui perto, porque em Sultan mesmo não tinha nada disso.  

Primeiro, a cabeleireira cortou o cabelo do meu filho e fez tão mal que ele ficou 
com cara de doido. Depois quando ela foi tingir meu cabelo, saí toda preta: cabelo, testa, 
rosto, pescoço, tudo... Demorei um tempão para limpar aquilo e ainda tive que ouvir de uma 
senhora que o clima do Líbano tinha me feito muito bem, porque eu estava moreninha... Pode 
uma coisa dessas? E, ainda, para piorar a impressão que eu tive dessa cabeleireira, na hora 
de arrumar a minha unha ela nem se deu ao trabalho de tirar o esmalte velho, foi logo 
passando o outro por cima. Eu saí de lá querendo bater na mulher!   
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Em outra ocasião, num casamento, também não consegui uma manicura para arrumar 
a minha unha e acabei eu mesma dando um jeito e ficou muito melhor que as unhas da minha 
cunhada que fez o serviço no cabeleireiro e veio com os dedos, e não as unhas, vermelhões! 
Essa mesma cunhada chegou um dia reclamando que ela não agüentava mais de dor nas 
unhas dos pés, e não tinha quem fizesse isso para ela. Eu acabei me oferecendo, assim por 
acaso, para aliviar a dor dela, e ela gostou tanto que deixou todo material, que ela tinha 
trazido do Brasil: alicate, espátula, lixas, esmalte, tudo, tudo, e cada vez que alguém vinha 
para cá, ela mandava mais coisas. 

Mas quem deu o pontapé para eu começar a trabalhar de verdade foram a Telma e a 
mãe dela. Eu arrumei as unhas delas por amizade, como um favor pessoal, mas elas 
começaram a insistir que eu deveria investir nisso, para eu ganhar um dinheirinho. Então 
aonde a Telma ia, ela dizia para as amigas que eu era uma excelente manicura, e as 
freguesas começaram a vir, uma a uma. No começo eu nem sabia quanto cobrar, e foi uma 
amiga que me deu o valor a partir do serviço que era feito em Zahlé. 

No começo a idéia não pegou muito bem, porque aqui não é hábito cuidar das unhas 
toda semana como no Brasil. Depois a moda pegou e eu tenho freguesas daqui e de outras 
vilas, que vêm de longe só para arrumar as unhas comigo. Fui pegando cada vez mais prática 
e o trabalho foi ficando cada vez melhor. Principalmente no verão o trabalho é maior, 
porque tem muita festa, muito casamento, gente que vem de fora, então eu sento de manhã 
e só saio da minha cadeira lá pelas dez, onze horas da noite. Aqui não tem concorrência, é 
uma briga para fazer unha comigo! 

Como se não bastasse essa história de fazer unha, na época em que nasceu a Aline, 
eu comecei a fazer sonhos para vender. Eu percebi que quando eu fazia sonho e oferecia 
para as pessoas todo mundo devorava, não sobrava um. Então tive a idéia de colocar para 
vender numa mercearia aqui perto, mas o dono achava que não iria sair porque o valor seria 
alto para o que as pessoas estavam acostumadas. Eu levei uma bandeja para ver se dava 
certo, e não deu meia hora lá, veio o dono com a bandeja vazia para eu enchê-la de novo. Foi 
um sucesso total! 

A partir daí coloquei meus doces, brigadeiro, beijinhos e sonho, e também inventei 
moda de fazer salgadinhos como coxinha, risoles e empadinha. Eu nem tinha placa ou fazia 
propaganda, porque um foi espalhando para o outro e eu fiz minha freguesia. No começo só 
eu fazia, mas depois mais gente começou a fazer também. Hoje ainda faço e vendo porque 
tenho muitos fregueses fiéis, mas não é igual àquele começo. 

Agora eu penso em inovar mais um pouco. Quero aprender a fazer chocolate, ovo de 
páscoa, panetone, outras novidades. Outro dia vi a receita de um pãozinho de batata que o 
Álvaro deu no programa da “Claudete Troiano” Menina, isso dá para vender porque pode 
congelar a massa ou vender já pronto... Eu tenho muita vontade de fazer bala de coco 
gelada, recheada com morango, com nozes, com chocolate, como as que me trouxeram do 
Brasil um dia desses. Nossa, é divina! Tenho a impressão que vai ser a inovação, se eu 
colocar em um casamento, o negócio estoura!  

Ah, eu sou assim mesmo...  Quando tem um negócio que não se resolve de um lado eu 
resolvo do outro, estou sempre buscando coisas novas para fazer e eu acho que sempre dá 
certo porque quando vou para a cozinha é com amor e carinho tudo o que faço, acho que é 
por isso que as coisas saem gostosas.  

Meu marido não fala nada sobre essas minhas atividades. Não é que ele aceitou, mas 
também não me proibiu. Eu acho que o homem árabe em geral não aceita que a mulher 
trabalhe, mas meu marido não tem do que reclamar porque eu estou cuidando da minha 
casa, dos meus filhos, não está faltando nada, nem roupa lavada e passada, nem comida, nem 
nada. Além do mais, trabalho dentro de casa, acho que ele não aceitaria se eu fosse 
trabalhar fora. Até já tive proposta para trabalhar em salão grande, e não aceitei para não 
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contrariar meu marido. No final das contas, com meu trabalho e todos esses bicos, ajudo a 
manter a casa e até segurei bem as pontas quando meu marido fechou a oficina e a situação 
ficou difícil... 

Enfim é essa a vida que a gente leva aqui. Eu, que achava que tinha vindo passar um 
tempo aqui, já estou há quatorze anos, muito mais tempo do que imaginava. No começo nós 
ficamos por causa dos meus sogros, quando eles faleceram continuamos aqui porque 
tínhamos que pensar nos filhos, no que era melhor para eles, e assim fomos ficando um ano 
após o outro. Quanto mais tempo fico aqui, mais aumenta minha saudade do Brasil! Quando 
alguém vai para lá ou vem de lá me dá um negócio! Fico morrendo de vontade de ir, de ver as 
minhas irmãs, meus sobrinhos, sei lá, de tudo.  

Faz uns anos que perdi um sobrinho muito querido, era como um irmão para mim. 
Toda vez que eu ligava para lá ele falava: “tia, estou de mal, a senhora fala que vem e não 
vem, mas o dia que a senhora vier eu não vou deixá-la sair mais daqui”, e brincava muito... 
Todo final de ano que eu ligava ele me cobrava, e eu não cumpria minha promessa. Ele 
morreu 31 de janeiro de 2003, com trinta e três anos, vítima de uma bala perdida... Foi uma 
perda muito grande, senti uma grande necessidade de estar lá, porque minha irmã ficou no 
bagaço... Depois você pensa que é a vida e tinha que acontecer, é difícil aceitar mas a vida é 
assim mesmo... A gente tem que enfrentar essas coisas, não tem jeito... 

Mas eu me considero uma pessoa alto astral, estou sempre dando a volta por cima! 
O brasileiro, de modo geral, é mais festivo, para tudo a gente faz festa. Nesse ponto nós 
somos bem diferentes do povo daqui, que é mais fechado, mais frio, mais distante. Para o 
brasileiro, que é alto astral, não tem tempo ruim... Além de ser brasileira, eu sou uma 
pessoa que está sempre para cima, precisa muito para me deixar para baixo... 

Sempre tem um jeito de estar perto do Brasil, ouvindo uma musiquinha, assistindo 
aos canais brasileiros... Eu sempre falo que o dia que eu ficar sem a televisão ligada no 
Brasil, acho que vou embora na mesma hora, não fico mais aqui não! Tem hora que eu lembro 
daquele calorzinho gostoso, da praia, do Carnaval... Tem hora que a gente vê um brasileiro e 
se sente mais brasileiro ainda. Quando o Lula veio para cá parecia que era um pedacinho da 
gente que estava com ele. Foi muito bom, muito gostoso mesmo... Têm vezes que eu sonho 
que estou no Brasil. Já sonhei que estava com a minha irmã fazendo compras, até que 
estava andando num trem de subúrbio, como aquele que eu costumava andar... Tenho vários 
sonhos e parece que são tão reais...  

Isso tudo é um jeito de ir enganando a saudade, enquanto não volto para lá... Eu 
quero muito voltar para o Brasil, não sei se a passeio, não sei se para viver lá novamente, 
não sei mesmo... Gostaria de ir com todo mundo, meu marido e meus filhos, mas o Saad 
resiste muito, ele diz que não quer nem saber de voltar para lá. Acho que ele tinha que 
mudar um pouco a cabeça dele, pensar um pouco mais para frente, arejar as idéias... 

Tem gente que fala que o Brasil está muito violento para viver e criar os filhos, mas 
eu acho que qualquer lugar é tranqüilo desde que você acredite em Deus, porque o que tiver 
que acontecer, acontecerá, aqui ou lá, em qualquer lugar. Lógico que eu iria procurar um 
lugar mais tranqüilo para viver, uma cidade do interior, mais parecida com a vida daqui.  

Para os meus filhos seria uma boa oportunidade para ver outros lugares, um modo 
de vida diferente do que eles estão acostumados. Eu tenho muita vontade de ir com os 
meus filhos para mostrar muitas coisas para eles... Sempre conto para eles sobre as coisas 
de lá, falo tudo, do zoológico, do Simba Safári, do Playcenter, das praias, da água de coco, 
daquela feira hippie de São Vicente, na Praia da Biquinha... Aqui não tem muita coisa, né? 

Não acredito que haveria problema de adaptação porque o ser humano é assim 
mesmo, sempre está mudando e se adaptando. Na verdade eu penso em ir para lá só quando 
as meninas se casarem, porque aqui é mais fácil para o casamento e elas estão acostumadas 
com esse ritmo de vida. 
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Eu penso que meu marido resiste muito em ir para lá porque ele quer que os filhos 
casem entre eles e vivam por aqui na comunidade. Tem muita resistência para aceitar um 
casamento fora da comunidade, para o menino eu acho que eles não se importam, mas as 
meninas eles querem que casem com árabe. 

Elas devem se casar com quem elas gostem, seja aqui ou lá. Eu nunca iria obrigá-las 
a se casar com um árabe, isso não, vão casar com quem elas gostam... Se o pai delas casou 
com uma brasileira, por que elas não podem se casar? Eu já penso de outra maneira, vai 
casar com quem elas gostam... Não sei, é uma situação muito difícil, vamos ver, seja o que 
Deus quiser... 

Eu entrego as coisas para Deus. O meu destino era vir para cá, eu vim e aqui estou. 
Eu sempre peço para Deus que se for para eu ir para o Brasil que dê certo. Se Deus me der 
saúde, e eu for para o Brasil quero fazer muitas coisas que ainda não fiz, quero até voltar a 
estudar.  

São tantas coisas que quero fazer... Depois de todo esse tempo fora, acho que eu 
vou virar uma baleia, porque quero comer tudo o que tenho vontade: caju, água de coco, 
acarajé... Mesmo que eu vá para passear, só um mês é pouco para matar todas as minhas 
vontades. Eu tenho que ficar um ano lá para comer de tudo e mais alguma coisa... 
Se o meu marido me mandasse para lá de vez em quando, principalmente nessa época de 
inverno, que eu detesto, já ficaria feliz... Até prometia voltar para cá. Se amanhã as 
meninas se casam, eu vou e não volto mais! Eu vou para o Brasil com marido ou sem marido... 
Aí, se ele quiser, que vá atrás... Eu já falei que meu umbigo não está enterrado aqui... 
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IX - LÍBANO OU BRASIL: UM NOVO RETORNO? 

 

O retorno ao lugar de origem alude sempre a uma imagem conservada sobre este 

lugar, idealizado e preservado na memória. Entre o conceito de lugares da memória, 

cunhado por Nora236, falo aqui da memória do lugar: a imagem construída do Brasil a 

distância, que justifica e alimenta um futuro projeto de retorno. 

A idéia de um projeto de retorno ao Brasil encerra a noção de circularidade do 

processo migratório e a perspectiva de uma volta que está sempre latente ou se torna 

real. 

 

9.1 A Memória do Lugar: o Brasil visto do Líbano 

 

Estando no Líbano e vivendo em terras distantes, a comunidade líbano-brasileira 

tem se mantido ligada ao Brasil, seja pelos meios de comunicação, que diminuem as 

distâncias e facilitam os contatos, seja por meio de uma imagem construída na memória. 

O povo brasileiro foi visto em todas as suas qualidades, sempre positivas, e o 

Brasil, conseqüentemente, foi passível de todos os elogios. O Brasil foi identificado 

com o “paraíso”, “terra abençoada”, “mãe de todos”, “coração de mãe”, “como uma 

mãe recebendo o filho”, “cabe todo mundo lá”, “terra maravilhosa”, “país lindo 

demais”, “o melhor país do mundo”, “melhor lugar para se viver”, “não existe nenhum 

lugar como o Brasil”, “nenhum lugar do mundo se compara com o Brasil”, “país que 

não se esquece”. 

Os sentimentos nutridos pelo país seguiram na mesma linha, pois “do Brasil só 

tem que falar bem”, “é uma marca na vida, está gravado no coração, na mente, na 

alma”, “é paixão antiga”, então “não dá para esquecer”. “Amar”, “adorar”, “gostar”, a 

“própria terra”, “o meu país”, “o lugar onde se nasceu” foram os sentimentos destacados 

que justificam mantê-lo vivo na memória, sentir falta e ter saudade imensa. 

Para Tuan essa “afeição pela pátria” é a emoção humana mais comum, não 

sendo prerrogativa de nenhuma cultura em qualquer tempo que seja, podendo inclusive 

se expressar de uma forma intensa e super dimensionada. O lugar de origem tende a ser 
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visto como o “centro do mundo”, particularmente se os laços de união continuarem 

fortalecidos, quanto maior for o vínculo emocional mantido:  

 

Esta profunda afeição pela pátria parece ser um fenômeno mundial. Não está 
limitada a nenhuma cultura e economia em especial... A cidade ou a terra é vista 
como mãe e nutriz: o lugar é um arquivo de lembranças afetivas e realizações 
esplêndidas que imperam o presente; o lugar é permanente e por isso tranqüiliza o 
homem, que vê fraqueza em si mesmo e chance e movimento em toda parte.237 

 

A saudade da pátria se expressa de diversas maneiras e formas. Sente-se saudade 

“de tudo”, “do país inteiro”, “de tantas coisas”, “de tudo e qualquer coisa que façam 

lembrar de lá”, “do que for”. Saudade do “calor gostoso”, “do clima tropical”, “do 

verde”, “da beleza natural”, “da praia”, “da cachoeira”, “do ar, do cheiro da terra, do 

gosto das coisas”. 

Muitas vezes não é pelo lugar, pelo país que se sente falta, mas das “pessoas 

sinceras”, do “povo bom”, das “mulheres”, das “mulatas bonitas”: amigos, vizinhos, 

colegas de trabalho, familiares e parentes (pais, irmãos, filhos e netos, primos, tios, 

avós), namoradas. Falta pela convivência, de reunir todo mundo, do modo de viver: 

“dos costumes de lá”, “do jeito dos brasileiros”, “do carinho das pessoas”, “do jeito de 

tratar”, “da convivência”, “da alegria”, “da união”; de alguns momentos especiais de 

alegria, união familiar e confraternização (Carnaval, Páscoa, Natal, Ano Novo). 

Até mesmo o cotidiano, em seu lado mais negativo, pode ser motivo pra o 

sentimento de falta: “falta de levantar cedo, de me arrumar, sair para trabalhar, pegar 

ônibus tão cheio que mal dava para respirar” (Michele, Rede IV); “do trânsito, da buzina, 

da poluição, de todo mundo indo e vindo, daquela agitação” (Sana, Rede III), “da 

bagunça, daquela loucura toda”(Soraia, Rede II).  

 A saudade também é expressão de um sentimento nostálgico por um tempo que 

passou e que não volta, daquilo que se viveu e do qual só restaram sentimentos 

positivos e lembranças agradáveis: “da vida que vivi lá”, “das coisas que vivi”, “da 

melhor fase da vida”, “daquela época que eu vivi”, “da melhor época da vida”, “da 

melhor parte da vida”, “do tempo bom”, “da infância”, “da época da escola”, “do meu 

tempo”, “da vida gostosa”, “da alegria de viver” que se concretiza na falta da pipa, do 

futebol, dos balões, da música, da comida, do hino nacional. 

Tuan afirma que: 

 

                                                 
237 TUAN, Yi Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. SP: Difel, 1983, p. 171.  
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...uma pátria tem referenciais, que podem ser marcos de grande visibilidade e 
importância pública, como monumentos, templos, campos de batalha sagrados ou 
cemitérios. Estes sinais visíveis servem para aumentar o sentimento de identidade 
das pessoas; incentivam a consciência e a lealdade para com o lugar... Um tipo de 
afeição, embora subconsciente, pode se formar simplesmente com a familiaridade e 
a tranqüilidade, com a certeza da alimentação e segurança, com as recordações de 
sons e perfumes, de atividades comunais e prazeres simples acumulados através dos 
tempos.238 
 

A saudade é inevitável, pois se expressa como um sentimento natural que todo 

mundo tem em relação à própria terra, que é nostálgico mas também se concretiza no 

sofrimento, no choro e na dor, mas que “dá para matar”: 

 

“O Brasil é o melhor país do mundo, tudo lá é bom... Sempre digo que o Brasil é 
um paraíso, é a melhor terra para se viver... Eu gosto muito de lá e acho que 
todo mundo que foi um dia para o Brasil acha a mesma coisa. Só que agora já 
tem muito problema da violência, você tem que viver preso dentro de casa, e no 
Líbano é essa tranqüilidade, você não se preocupa com essas coisas. 
O Brasil não precisa de nada de fora, tem tudo, só que os maiores, os mais 
poderosos não deixam o país seguir o caminho certo, sossegado, não deixa 
crescer. Com todo mundo é assim, por causa dos mais fortes, mas se cada país 
vivesse sossegado na terra dele todos viveriam bem, não tinha fome, não tinha 
nada. 
Eu gosto do Brasil e gosto do Líbano, os dois países são a minha pátria. A gente, 
que já viveu lá, tem que gostar do Brasil, porque é a mãe de todos, e o povo tem 
coração bom, né? (...) 
Agora só penso no Brasil de longe. Já tenho setenta e quatro anos, não dá mais 
para ficar de lá para cá, como antes. Aqui é bom para gente mais velha como eu, 
dá para ir andando para qualquer lugar, senta no quintal e conversa, come 
frutas, é essa a vida aqui. Tudo é mais sossegado. 
O Brasil continua dentro do coração da gente... Do Brasil a gente tem que falar 
bem porque como o Brasil não tem, todo mundo que foi para outro país não 
achou um lugar como aquela terra. O Brasil tem alegria, tem trabalho, tem um 
povo bom, tem tudo. A gente tem que falar bem do Brasil, tem que falar o que 
é. Quem cospe no prato que comeu não é boa pessoa. O certo é reconhecer o 
lugar que te serviu tão bem...” 
Amin Abdoune (Rede I- 1ª Geração) 

 

Meihy considera que, na tentativa de se adaptar ao país, se dá “a invenção de um 

Brasil paradisíaco remendado em saudade e idealizações”239. Falar bem do Brasil é uma 

forma de matar a saudade e de dar satisfações pela ausência: se o Brasil é tão bom, por 

que ter partido ou não retornar? 

 

                                                 
238 Idem, p. 176. 
239 MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Brasil fora de si: experiências de brasileiros em Nova York. SP: 
Parábola, 2004, p. 225. 
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9.2 Um Novo Retorno? 

 

Entre a imagem preservada e a saudade revelada, por que continuar vivendo no 

Líbano? Por que não retornar ao Brasil? Entre a imagem ideal, qual é a real? 

Permanecer no Líbano ou refazer um novo projeto de retorno, num futuro próximo, 

distante ou incerto? 

Retornar do Brasil para o Líbano ou do Líbano para o Brasil é um processo 

complexo, não importa qual a direção de onde se parta e para onde se chegue, na 

medida em que significa assumir um processo de redefinição de identidade e de 

pertencimento à comunidade, de aceitar a crise e o conflito desse processo uma vez 

mais. É importante dimensionar então como os colaboradores, em suas respectivas 

redes, querem ou não assumir esse retorno e todas as suas decorrências. 

Para a primeira geração, principalmente os homens, ainda que se queira (e aqui o 

condicional “se” é fundamental, “se pudesse voltaria amanhã, rapidinho, correndo”, “se 

não fosse pelos meus filhos eu não ficaria aqui”, “se pudesse, não ficava mais aqui”), o 

retorno ao Brasil se revestiu na condição de impossibilidade concreta. “Os anos 

passaram”, “já estou velho”, “não tenho coragem e juventude”, “não tenho como 

começar da estaca zero”, “o meu tempo passou”, “não dá mais para ir e voltar”, “não dá 

para viver lá de novo”, foram justificativas que revelaram o sentimento de frustração, a 

concretização da perda, a impossibilidade de voltar atrás. Voltar só a passeio, por um 

curto período, para matar a saudade e, enquanto essa volta não se concretize de fato, 

avivam-se as lembranças, reafirma-se a paixão pelo Brasil, dissimulam-se as 

frustrações, conforma-se em viver a velhice num lugar que não é o desejado, mas que 

“está bom”. 

Tuan considera que  

 

...os seres humanos têm grandes poderes de recuperação. As interpretações cósmicas 
[sendo o lar é o ponto central dessa estrutura cósmica] podem ser ajustadas para 
estar de acordo com as novas circunstâncias. Com a destruição de um “centro do 
mundo”, outro pode ser construído próximo dele ou totalmente em outra localidade, 
e por sua vez se torna o “centro do mundo”240.  

 

De outra forma, os mesmos motivos que engendraram o retorno para o Líbano 

são usados para não retornar ao Brasil, estabelecendo o paradoxo da imagem ideal com 

a imagem real: o Brasil é um paraíso, mas existe o problema da violência; o Brasil é o 

                                                 
240 TUAN, Yi Fu. Espaço e Lugar... op. cit., p. 166. 
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melhor lugar do mundo para viver, mas a situação econômica está difícil; não existe 

lugar como o Brasil, mas o Líbano é mais seguro, mais fácil para criar a família; o 

Brasil é terra abençoada, mas é difícil recomeçar. 

Meihy avalia que a relação com o país deixado para trás se dá num tempo mítico 

e  

 

...o lirismo  saudosista equivale a um longínquo país feito de sonhos ternos e 
depositário de um ideal muitas vezes idealizado ao limite e que não condiz com o 
mundo constatável. O “mas” nessa relação de trânsito se estabelece como um 
“tempo referencial” – grave porque divide – dos motivos da mudança de um país a 
outro e que, inexoravelmente, dialoga com o “tempo presente”...241 

 

O paradoxo está presente numa mesma fala: 

 

“Agora se minha mulher falasse para mim hoje, vamos voltar para o Brasil, eu 
voltaria amanhã, rapidinho, correndo, sem pensar duas vezes. Eu não quero ir 
para a Europa, eu não quero ir para os Estados Unidos, mas para o Brasil, sim, 
eu iria.  
Eu gosto do Brasil, eu gosto muito do Brasil, e não é de hoje, é paixão antiga... 
Eu gosto do Brasil, pode ser que a vida lá esteja dura, e essa época agora pode 
ser mais difícil porque dinheiro está fogo para conseguir, mas a situação está 
ruim para todo mundo.  
Eu não queria vir morar aqui, não queria mesmo, mas no final ainda bem que nós 
voltamos de lá porque a vida ficou muito dura no Brasil. De 1991 para cá a vida 
ficou muito dura, muita gente quebrou, perdeu dinheiro, fechou o negócio e não 
tem dinheiro para viver.  Eu acho que se nós tivéssemos ficado lá, a nossa 
situação estaria muito complicada também.    
Pelo menos aqui, graças a Deus, a gente não está precisando de ninguém, eu 
trabalho, e dá para viver.  Não dá mais para voltar e começar da estaca zero, 
eu já tenho cinqüenta e cinco anos, não sou mais jovem, não vou começar do 
nada trabalhando em qualquer coisa. Minha mulher também nunca trabalhou e 
não seria agora que ela iria começar, né?  
Eu guardo o Brasil no meu coração. Tenho saudade daquela terra, do calor 
gostoso, das pessoas, das mulheres, daquelas mulatas bonitas... 
(...) 
Eu sinto saudade de tudo isso do Brasil. De tudo, de tudo... Tudo do Brasil faz 
falta.”  
Jamil Yachouh (Rede I- 1ª Geração) 
 
 

Para as mulheres que compõem a Rede II (segunda geração) e a Rede IV 

(brasileiras não-descendentes), a questão do retorno ao Brasil dividiu-se entre a 

constatação de não se concretizar (“é um sonho impossível”), na incredulidade da 

                                                 
241 MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Brasil fora de si... op. cit., p. 228. 
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permanência no Líbano (“o que estou fazendo aqui ainda?”), no retorno provável (“não 

vou ficar no Líbano minha vida toda”), provisório (“só quero ir a passeio”), ou em 

período determinado (“quando minhas filhas casarem”), em assumir que não se pensa 

ou não se vai mais voltar (porque “acostumei com a vida daqui”, “aprendi a viver no 

Líbano”, “já estou adaptada”); em ter deixado o Brasil para trás (“não faz falta”, “não 

tenho vontade”, “não vejo por que voltar”); ou ainda de ficar nas mãos do destino (“o 

destino fez com que eu ficasse”, “eu entrego as coisas para Deus”). 

Voltar ou ficar não depende de um desejo próprio ou de uma decisão pessoal, 

mas do grupo familiar, maridos e filhos. Os maridos querem voltar, pelas questões 

econômicas do Líbano e pela possibilidade de trabalho do Brasil; os filhos querem 

voltar porque “pensam que tudo está igual”.  

As mulheres chamam à razão, alertam sobre as vantagens da permanência e os 

perigos do retorno. Permanecer no Líbano é melhor para os filhos, para não interromper 

os estudos, para preservar os valores culturais, para ter paz e segurança; voltar ao Brasil 

é arriscar-se na violência, é iludir-se com as possibilidades de trabalho, é começar do 

nada, é expor os filhos às dificuldades, é ceder ao liberalismo dos comportamentos. 

Ainda que a vida no Líbano não seja fácil, é melhor, e é o preço que se paga para dar o 

melhor para os filhos. 

Escolher entre uma cultura e outra é uma dificuldade que se apresenta: ficar no 

Líbano e conviver com a falta de expectativa ou voltar para o Brasil e aceitar todos os 

problemas. É optar pela ação, pela mudança de vida desejada, enfrentar o destino 

inexorável pela passividade, pela permanência ou acomodação: 

 

“Eu penso muito voltar para o Brasil, mas ao mesmo tempo fico dividida entre ir 
e ficar. O Brasil é maravilhoso, tem de tudo, tem trabalho, tem dinheiro, tem 
oportunidade de lazer como shopping, cinema, teatro, mas se você não tem 
dinheiro também não consegue aproveitar. Você trabalha que nem louca e tem 
que deixar o seu filho o dia todo, mas não pode deixar o trabalho. O trabalho 
acaba sendo mais importante do que o seu filho.  
Então eu penso: o que é melhor? Se eu for para lá eu vou trabalhar dia e noite, 
e vou deixar meus filhos com quem? Então é melhor viver nessa loucura ou ter 
a tranqüilidade? Eu tenho a tranqüilidade, aqui não se tem medo de nada, come-
se bem, ninguém passa fome. Eu vejo toda aquela coisa da pobreza e da 
violência do Brasil e isso me assusta. 
No começo eu dizia que queria voltar ao Brasil e beijar o chão quando chegasse 
lá, e não queria passar nem perto desse Líbano. Só que o tempo foi passando, eu 
fui me acomodando, me acomodando e acho muito difícil voltar para o Brasil e 
retomar a vida que eu deixei lá. Eu ainda não tenho paz de espírito, não sou 
feliz porque eu acho que meu marido não me ama, não temos diálogo, isso é que 
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dificulta minha permanência aqui. Eu gostaria de ter coragem de voltar para o 
Brasil...” 
Marlene Vieira Lima (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 

É necessário também se equilibrar entre as diferentes forças, resistir e ceder: 

 

“Várias vezes, várias, várias, meu marido fala: ‘vamos voltar para o Brasil’, por 
isso eu não sei se a gente fica aqui muito tempo, porque é ele que fica falando, 
‘eu vou voltar, vou voltar, vou voltar..’” 
Iman Houssein Abou Jokh (Rede II- 2ª Geração) 
 
“...Às vezes meu filho Mohamad insiste para que eu volte, porque ele acha que 
isso não é vida, cada um num canto. 
Mas não, eu digo que não... Eu não vou voltar, não quero voltar e, por mim, eu 
não volto...” 
Fátima Zeitoun (Rede II- 2ª Geração) 
 

Para outras mulheres da Rede IV especificamente, voltar é “um sonho” a ser 

concretizado, um pensamento sempre presente (“pensar a gente sempre pensa”), como a 

lembrar constantemente que não se é daquele lugar (“este não é o meu país”). Mas é um 

retorno que está atrelado a uma responsabilidade anterior, de cumprir a tarefa da criação 

dos filhos, que só termina com o casamento (“aí eu posso ir embora”) e com uma 

vontade, do marido. Filhos e maridos estão ligados, de uma forma ou de outra, à 

possibilidade e concretização do retorno dessas esposas e mães. 

Assim têm-se três situações bastante elucidativas: 

 

a. voltar se o marido permitir, após cumprida a tarefa da criação dos filhos: 

 
“Trinta anos que eu estou aqui esperando, e vou continuar esperando até meu 
marido falar chega... 
 (...) 
Agora se meu marido falar vem, eu vou... Se ele falar fica, eu fico... Se ele me 
disser que eu tenho que ir e ficar no Brasil, porque os filhos já cresceram, 
casaram, têm a família deles e não precisam mais de mim, que eu não tenho 
mais o que fazer aqui no Líbano, acabou-se, então eu tenho que obedecer meu 
marido e ficar por lá mesmo... Por enquanto meu marido não me chamou, não me 
falou nada sobre isso, e eu estou esperando... Eu tenho muita paciência, Deus 
me fez assim, e se Ele achar que devo ir, Ele manda um aviso, né? 
Sinceramente, eu acho que nunca vai acontecer isso, nunca mais pisarei no 
Brasil... Mas tem um ditado brasileiro que fala assim: a esperança é a última 
que morre... Então vou continuar esperando por esse dia, quem sabe chega?” 
Expedita Ferreira (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 
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b. voltar com ou sem marido: 

 

“Se o meu marido me mandasse para lá de vez em quando, principalmente nessa 
época de inverno, que eu detesto, já ficaria feliz... Até prometia voltar para cá. 
Se amanhã as meninas se casam, eu vou e não volto mais! Aí, se ele quiser, que 
vá atrás... Eu já falei que meu umbigo não está enterrado aqui...” 
Enizete Aparecida de Souza (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 
 

c. voltar sem marido e sem filhos: 

 
“Eu quero voltar para o Brasil quanto antes. Sozinha e para sempre! Sem filhos, 
sem marido. Homem mandando na minha vida não quero saber mais, nunca 
mais...” 
Célia Maria da Silva (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 
 

A migração e o retorno devem ser considerados na perspectiva da família e do 

projeto familiar. O retorno ao Líbano ocorreu para atender às exigências desse projeto, 

então retornar ao Brasil é negar esse projeto ou reeditá-lo? 

Finalmente, a possibilidade de retornar ao Brasil deve ser analisada em relação à 

Rede III. Neste caso podemos observar três posições distintas: não retornar, dividir-se 

entre o retorno e a permanência, e o retorno como objetivo a ser alcançado. 

Entre os que têm a convicção do não-retorno, estão os casados e com filhos, que 

expressam o desejo de um retorno provisório em forma de passeios, visitas, “para matar 

a saudade”, e justificam a opção pelo Líbano com os mesmos argumentos dos 

colaboradores das demais redes: a prioridade da família em relação aos desejos pessoais 

(“por mim eu voltaria”), à dificuldade de se abrir mão de uma vida estabilizada (família, 

casa, trabalho), pelo risco da incerteza, por não querer expor os filhos à violência e, 

sobretudo, para não se repetirem os mesmos erros cometidos pelos pais em relação às 

suas próprias vidas: “não quero estragar a vida deles”, “não quero interromper os 

estudos dos meus filhos”, “não quero repetir o mesmo erro”, “não quero que meus 

filhos passem pelo que passei”, reafirmam as dificuldades de adaptação  e inserção a um 

país diferente de onde se foi criado. 

Para outros, a certeza da permanência é acompanhada de perto pela dúvida da 

melhor decisão. Afirma-se que se quer ficar no Líbano sem que se descarte a 

possibilidade de ida ao Brasil, e se reconhece a divisão entre a opção do “aqui” e do 
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“lá”, como decorrência de não ter fixado raízes em nenhum lugar. Entre a certeza e a 

dúvida, o melhor é não ser categórico em nenhuma posição: “não vou falar que volto, e 

não vou falar que não volto, não quero me desmentir...” 

Para os jovens solteiros, principalmente para os rapazes, retornar não é um 

sonho, uma projeção, um desejo longínquo, mas antes um objetivo a ser alcançado. 

Querer voltar ao Brasil é decorrente da não aceitação do lugar e da vida que se vive 

(“nós somos revoltados com a vida que levamos”); é lutar contra um futuro inexorável 

(“aqui não tem futuro”); é buscar o futuro onde ele estiver (“o meu futuro não está aqui, 

meu futuro está no Brasil”); é enfrentar a autoridade paterna (“eu e meu irmão 

decidimos enfrentar, se meu pai quiser ou não”); é trilhar um caminho próprio (“vou 

seguir meu caminho”); é ver para crer (“quero ver como está o Brasil”); é o desejo 

superando o medo (“minha vontade de ir para o Brasil é maior que o medo da 

violência”). 

O lugar ideal, a melhor situação, o futuro promissor, o caminho escolhido é o 

Brasil, como possibilidade de trabalho, de construção de uma vida própria, de afirmação 

da independência e da busca da maturidade e responsabilidade de uma vida adulta, 

reeditando projetos anteriores dos pais na emigração. 

Mãe e filho assim consideraram: 

 

“O meu filho Samir é que tem me deixado mais preocupada, porque ele não 
aceita essa vida e vive dizendo que quer voltar para o Brasil. No começo eu 
fiquei revoltada com essa idéia dele, depois fui percebendo que todo mundo 
volta para a terra que nasceu, pode ser velhinho, mas sempre volta. Igual meu 
marido, foi criado no Brasil e sempre pensou em voltar para a terra dele e 
voltou, e o meu filho é a mesma coisa, quer voltar.  
Se um dia ele quiser ir embora eu vou ter que aceitar porque ele é maior de 
idade, e não vou poder segurá-lo a vida inteira na barra da minha saia. E o meu 
marido não pode ser contra porque ele decidiu a vida dele, quando ele foi para o 
Brasil ele era menor que meu filho, tinha só quinze anos e a mãe dele aceitou, 
não pôde fazer nada. Os filhos crescem e a gente continua tratando como 
criança, mas não adianta, se o Samir quiser ir ao Brasil eu vou ter que respeitar 
a opinião dele, porque os filhos têm que ter personalidade, têm que ter a 
própria opinião senão nunca vão crescer... Agora o meu marido é contra...” 
Neide Maria Pinto Paplovskis (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 
“O meu futuro não está aqui. Eu acho que o meu futuro está no Brasil, a terra 
onde nasci, ninguém esquece da terra onde nasceu... Eu nasci no Brasil, fui 
criado como um brasileiro e passei parte da minha vida lá mais do que aqui. Aqui 
estou de passagem, me sinto como uma pessoa que está a passeio, só que estou 
passeando há um bom tempo. 
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Eu acho que eu tenho que seguir meu caminho, como meu pai que começou do 
zero, trabalhou como mascate na rua e foi crescendo devagarzinho, 
devagarzinho, construindo a vida dele. Se ele não tivesse batalhado, se não 
tivesse se arriscado e saído daqui, não teria nada do que tem agora. Se ele 
tivesse ficado aqui nunca teria conseguido nada porque é um país que você 
sempre trabalha, trabalha e está no mesmo lugar, nunca cresce... 
Por isso que eu quero voltar para o Brasil, eu quero construir a minha vida lá 
como o meu pai construiu a vida dele. Meu pai e minha mãe não gostam muito 
dessa idéia, porque eles pensam que se eu voltar para o Brasil vou me perder. 
Eles acham que vou andar com maconheiro, vou roubar, vou fazer coisas que não 
prestam. Mas eu acho que isso daí depende da cabeça da pessoa, aqui também 
posso roubar, posso fumar maconha, posso fazer tudo o que eu quiser. Se o 
cara está perdido, aqui ou lá, é a mesma coisa.  
O povo que vem de lá para cá fala que o Brasil não tem trabalho, que o Brasil 
está perdido com tanta violência. Mas eu quero ver para crer, quero ver como 
está o Brasil, se o Brasil estiver bom eu vou ficar por lá mesmo, se não tiver aí 
eu prefiro voltar para cá porque aqui uma coisa de bom tem: se você não tem 
emprego, não tem nada, você nunca morre de fome.”  
Samir Ahmad El Kadri (Rede III- 3ª Geração) 
 

Entre os desejos e projetos de permanência ou retorno, temos as seguintes 

posições em cada rede: 

 

a. Na Rede I: 

“Hoje eu sei que não dá mais para viver no Brasil.”  
Fadel Mohamad Aboo Jokh 

 

b. Na Rede II: 

“...é como se eu desligasse do Brasil.” 
Soraia Sami El Kadri 

 
c. Na Rede III: 

“Eu penso na minha vida no Brasil como um sonho que passou.” 
Noá Mohamad Abou Jokh 

 
d. Na Rede IV: 

“...não vejo diferença entre estar aqui ou estar lá. Para mim o Brasil já é uma 
coisa tão distante.” 
Vanda Luiz  

 

Na realidade ou nos sonhos a ligação com o Brasil é mantida. 
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9.3 O Brasil nos Sonhos 

 

Justamente são os sonhos os reveladores da alma, dos sentimentos mais 

profundamente guardados, expressão do inconsciente, concretização dos desejos 

reprimidos, na perspectiva psicanalítica.  

Todorov relata sua experiência de um sonho angustiante e repetitivo: estava em 

Sófia, sua cidade natal, visitando o país e revendo amigos. Mas a sensação alegre era 

logo substituída pela angústia de não conseguir partir e retornar a Paris, com diversas 

variantes que acabavam por fazê-lo perceber que nunca voltaria, que permaneceria em 

Sófia. Entre a angústia do sonho e o alívio do despertar, a constatação que esse tipo de 

sonho acompanha os imigrantes, sobretudo aqueles provenientes do Leste Europeu242.  

  Mas interessa saber também quais são as variantes desses sonhos, de acordo 

com os grupos migrantes. A angústia está em voltar para a terra natal ou em nunca mais 

vê-la? O desejo se exprime no desejo de reviver a terra natal, como a terra encantada e 

distante e, portanto, idealizada, ou o desejo de nunca mais visitá-la? Com o que sonha a 

comunidade líbano-brasileira estando no Líbano? O que revelam esses sonhos? Sonhos 

nostálgicos e premonitórios, amores interrompidos e cenas do cotidiano foram os 

componentes desse inconsciente dos colaboradores que afirmaram sonhar com o Brasil. 

Para uns, os sonhos foram expressões da nostalgia, do tempo da infância, que se 

quer recordar já que não é mais possível reviver:  

 

“Muitas vezes eu sonhei que estava no Brasil... Sonho que estou fazendo alguma 
coisa, passeando, conversando com as pessoas que conheci, andando pelos 
lugares que eu andava... As coisas que vivi lá ficaram na minha lembrança, não é 
questão de sonhar no sonho mesmo, mas é questão de lembrar...”  
Chebib Abi Khers (Rede I- 1ª Geração) 
 
“Às vezes eu sonho com o Brasil, mas são coisas da minha infância, quando eu 
tinha uns seis anos, com a escola, os amigos, os lugares que eu passei, onde 
morei, essas coisas simples da nossa vida, que ficaram guardadas em algum 
lugar, e de repente aparecem no sonho.” 
Fátima Zeitoun (Rede II- 2ª Geração) 
 
“Uma vez cheguei a sonhar que estava numa rua no bairro de Santana, num 
tempo que eu era criança, lá perto do colégio que eu estudava... Eu sonhava que 

                                                 
242 TODOROV, Tzvetan. O homem desenraizado. RJ, Record, 1999, pp. 13-14. 
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estava andando naquela avenida, indo para a casa, para o colégio, não sei bem... 
No dia seguinte, falei para os meus filhos que eu vi o tempo que eu era criança, 
uma menina... Como pode ser? Puxa vida, a gente quer voltar àquele tempo, mas 
não adianta, não tem mais volta, nunca mais...” 
Expedita Ferreira (Rede IV- Brasileiras, não-descendentes) 

 
Para outros, o sonho é quase premonição, uma ligação entre mente e alma: 

 

“Olha, é até estranho falar isso, mas eu ainda sonho com a minha antiga 
namorada do Brasil... A nossa separação foi uma coisa que nem eu e nem ela 
queríamos, mas aconteceu... Quando eu fiquei noivo e decidi me casar eu contei 
para ela por telefone e foi muito duro para nós dois... Se eu tivesse voltado 
para o Brasil, eu tenho certeza que continuaria com ela... 
Uma vez sonhei com ela aqui e ela me ligou para dizer que sabia que eu tinha 
sonhado com ela... Ela me falou que quando eu sonhava com ela, ela sonhava 
comigo, e era o mesmo sonho, ao mesmo tempo... Nunca mais nos falamos...” 
Daniel Ahmad Rajab (Rede III- 3ª Geração) 
 
“Um dia desses, sonhei com um rapaz que foi meu namorado no Brasil, eu noivei 
mas não deu certo, ele casou com outra moça e cada um tomou seu rumo... Aí eu 
pensei: será que ele morreu?  De onde será que veio essa lembrança tão 
distante... Vai entender por que a gente lembra dessas coisas...” 
Maria Luíza Areias (Rede IV- Brasileiras, não-descendentes) 
 

Sonhar é voltar para um cotidiano deixado para trás, que se expressa em cheiros, 

sabores e sons, quase próximos do real: 

 

“Eu já sonhei que estava voltando de avião para o Brasil e o mais engraçado é 
que não demorou e eu viajei para lá. Eu sonho muito com as pessoas, com os 
lugares, com os familiares, como se eu estivesse lá... Uma vez sonhei que estava 
comendo arroz e feijão na casa da minha irmã, comendo com aquele gosto, e nós 
todos contentes, rindo, conversando... De repente, eu acordei e falei: ‘puxa 
vida, olha onde eu estou e para onde foi o meu sonho...’ 
Nos nossos sonhos podemos ir para qualquer lugar...” 
Maria de Lourdes Rocha (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 
 
“...Têm vezes que eu sonho que estou no Brasil. Já sonhei que estava com a 
minha irmã fazendo compras, até que estava andando num trem de subúrbio, 
como aquele que eu costumava andar... Tenho vários sonhos e parece que são 
tão reais...  
Eni Aparecida Souza (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 
 

Sonhar com o Brasil é natural, é uma forma de manter contato ainda que seja de 

forma onírica, é estar presente no nebuloso mundo dos sonhos: 
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“Eu já sonhei muitas vezes que estava no Brasil, sonho com aqueles lugares bem 
bonitos, com todas as meninas. Não dá para não sonhar com o Brasil, eu estou 
falando a verdade, falando sério mesmo. Nem eu, nem você, nem ninguém que 
um dia viveu lá consegue esquecer o Brasil. “ 
Tony Toufic Kassouf (Rede I- 1ª Geração) 
 
“Até sonhar com o Brasil eu sonho, de tanto que eu gosto de lá. Sonho com os 
lugares que passei, com os meus colegas, com as coisas que eu vivi... Às vezes, 
antes de dormir eu fico pensando: ai eu, um árabe, sonhando com eles... Por que 
será que isso acontece?” 
Nasser Mohamad Alauan (Rede III- 2ª Geração) 
 
“...Até em sonhos eu me mantenho em contato com o Brasil. Outro dia sonhei 
que estava lá, numa viagem...” 
Maria da Penha Alves (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 

Sonhar com o Brasil é a única forma de ligação com o país: 

 
“Para mim o Brasil já ficou longe da minha vida... 
Hoje o Brasil só existe nos meus sonhos...” 
Melissa Jamil Haddad Yachouh (Rede III- 3ª Geração) 

 

Não sonhar com o Brasil é revelador da separação que se quer manter de uma 

realidade ou possibilidade também distante: 

 
“...Para mim o Brasil já é uma coisa tão distante da minha vida que nem sonhar 
eu nunca sonhei com alguma coisa de lá... É engraçado isso, não?” 
Vanda Luiz (Rede IV- Brasileiras não-descendentes) 

 

É na graça ou na falta de graça que se tem engendrado os processos de migração 

e de retorno, da escolha entre a permanência ou a mudança, a opção pela “efemeridade” 

ou pela “territorialidade longeva”, na acepção de Santos243. A opção pelo Líbano ou 

Brasil não é apenas uma escolha entre países, mas sim entre culturas diferentes, modos 

de vida, projetos familiares, perspectivas de trabalho, formação educacional, inserção 

profissional nas gerações das famílias em processo de constante deslocamento. 

Estando “aqui” o pensamento e o sonho vão para “lá”. Estando “lá” idealiza-se o 

“aqui”, numa perspectiva de memória, de lembrança, saudade, nostalgia e sonho. O 

melhor lugar do mundo não é nem aqui nem agora, mas num outro lugar e num outro 

tempo, num futuro distante e idealizado. 

                                                 
243 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. SP: Hucitec, 1999, 3ª ed., 
p. 263. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Eis-me chegada ao fim de um ciclo... A finalização desta tese, se é que pode ser 

assim chamada, levou-me a considerar se o retorno é de fato o fim de um ciclo iniciado 

com a imigração, ou como uma das faces de uma mesma moeda, não encerra todos os 

conflitos, contradições e dilemas engendrados num processo de deslocamento. 

Deslocamento que não é só no espaço, mas sobretudo entre fronteiras culturais de um 

país e outro. 

Apropriando-me da definição de Sayad – exaustivamente utilizado ao longo 

desta pesquisa –, imigração e retorno devem ser entendidos como paradoxos, pois o que 

se busca num processo e outro está longe de ser alcançado por aqueles que emigram e 

retornam, sofrendo os efeitos, muitas vezes traumáticos, desse movimento. 

Imigração e retorno são paradoxais pois os projetos idealizados estão longe de se 

concretizar. Retorna-se com a intenção de reabilitar o migrante e seus descendentes à 

cultura original, mas já se está impregnado da cultura do outro; quer-se reintegrar à 

língua e à religião, mas não se aprende plenamente o idioma e tampouco a religião é 

aceita sem que as dúvidas pairem sobre os seus dogmas. 

Retorna-se porque se quer unir a família, mas o que se verifica é a 

desestruturação familiar, evidenciada nas reimigrações, na divisão dos membros 

familiares, nos conflitos internos, na violência doméstica, nas contradições explicitadas 

nos discursos de cada membro da família (pai/filho, marido/esposa) ou até mesmo num 

mesmo discurso. 

O retorno é entendido como decorrência de um objetivo alcançado na imigração, 

que é o sucesso econômico. No entanto, ao retornar a inserção econômica se concretiza 

como uma experiência, se não de fracasso total, ao menos de pouco sucesso, revelando-

se no processo de busca de novos destinos ou da manutenção da dependência com o 

Brasil. 

Da mesma forma, inserção escolar e inserção profissional são decorrentes do 

mesmo fracasso. Ainda que se tenha boa formação escolar, como inserir-se 

profissionalmente num país de poucas oportunidades econômicas? Ainda que se 

incentive a formação educacional e profissional das jovens, não se busca o mesmo 

projeto de limitá-las ao casamento, filhos e restrita vida familiar? Portanto, estamos 
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falando da relação entre imigração e papéis de gênero, consolidados e reafirmados no 

projeto de retorno. 

É na busca ou na reafirmação de uma identidade que também se retorna. Quer-se 

reencontrar com uma identidade (imaginada, idealizada, buscada) e se perde em várias 

identidades ou em nenhuma delas. “O que eu sou”? “Quem eu sou?” se expressam 

como dilemas desse conflito identitário.  

Quer-se viver como os libaneses, mas sem abrir mão de ser brasileiro; é o meu 

país (ou de meus ancestrais), mas vive-se em constante estranhamento: o que eu sou no 

país dos outros? Vive-se a crise da não-identidade ou da não-identificação quando a 

experiência no país idealizado se concretiza numa dura realidade. É a volta ao espaço 

mas não ao tempo para os membros da primeira geração, assim como é a volta para um 

lugar onde não se nasceu ou foi criado, como é para os membros da segunda e da 

terceira gerações e ainda para as brasileiras não-descendentes. 

Dividido entre ser brasileiro ou ser libanês, vive-se dividido entre uma cultura e 

outra. O Líbano é bom para viver, mas não há expectativas para os jovens; é seguro, 

mas é uma vida para os mais velhos; é tranqüilo, mas é uma tranqüilidade que gera 

monotonia. Da mesma forma, o Brasil é maravilhoso, mas é violento; existem 

perspectivas econômicas, mas não há como usufruí-las; há liberdade, mas na liberdade 

perde-se o controle sobre os filhos e, na perda desse controle é que se retorna, como 

forma de recuperar o que foi pervertido no processo de emigrar/imigrar. 

Na imigração vive-se do sonho idílico em relação à terra natal, sagrada e 

sacralizada, adorada e cultuada à distância como terra mãe aguardando o retorno dos 

filhos pródigos. No retorno cria-se também uma memória do Brasil que encerra todas as 

qualidades, que vão da natureza privilegiada ao povo único, especial. Estando aqui se 

vive desejando estar lá; estando lá se vive desejando estar aqui. Retorna-se em busca de 

uma terra idílica, sonhada, amada, e vive-se no retorno com saudade do Brasil, agora 

por sua vez também idealizado. 

Retorna-se para se estabelecer definitivamente no país, no entanto não se vive 

totalmente esse retorno, pois é uma experiência que se traduz, por vezes, como 

desilusão ou como conflito, não tendo ocorrido o dimensionamento dos efeitos dessa 

opção. 

É na duplicidade – de sentimentos, de identidade, de desejos, de lugares de 

cultura, de idiomas, de tantos outros aspectos – que se vive tanto na imigração quanto 

no retorno. O imigrante não é deste lugar ou ele é um sem lugar? A experiência da 
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imigração e do retorno é vivida na percepção de estar “fora do lugar” (para Said); de 

estar “em visita à própria casa” (para Todorov); de experiência de “voltar para trás” ou 

de ser “imigrante no meu próprio país” (para Lefort); de ser “atopos, sem lugar, 

deslocado” (para Bourdieu); de não ser mais nem daqui nem de lá; de dividir-se entre o 

ser e o não ser; de estar presente e ausente. 

O retorno, que é de fato uma nova migração, se exprime como processo de 

adaptação a um outro lugar, outro modo de vida, a novos valores e crenças, hábitos e 

atitudes, e ao contrário do que se quis acreditar, não é uma volta às origens, à terra natal, 

ao familiar e ao conhecido, mas sim a um mundo criado na memória dos que emigraram 

ou dos que nasceram na imigração. Um mundo que, ao se concretizar, se exprime numa 

outra realidade. 

É uma experiência de crise, desilusão, decepção, trauma, choque, vivida nas 

gerações e só resolvida ao longo delas. Nas considerações finais de minha dissertação 

de Mestrado, um colaborador afirmava que ao longo das gerações é que as raízes 

culturais trazidas do país de origem seriam esvaziadas no país de imigração, até ficar 

“tudo cem por cento brasileiro”, expressando o fim dos conflitos e dos choques 

culturais.  

Da mesma forma, é o que apontaram os colaboradores desta pesquisa ao 

afirmarem que as gerações nascidas e criadas no Líbano serão integralmente parte do 

país, pois não viverão o choque da diferença, não terão a experiência de preconceito e 

discriminação, não precisarão se adaptar ou se inserir na comunidade, porque serão, de 

fato, parte dela. Serão “cem por cento árabes” – o lado brasileiro vai se esvaindo, por 

sua vez. 

Para Hourani, esse processo de integração à sociedade é um processo lento, que 

ocorre ao longo de, no mínimo, três gerações: a primeira e a segunda permanecem 

ligadas ao país, como uma experiência de memória e identidade, expressos na 

manutenção da língua, dos costumes, dos vínculos culturais, do sentimento de 

pertencimento mesmo à distância. Da terceira geração em diante apenas alguns 

marcadores culturais se manterão, como alguns vínculos afetivos, uma memória 

ancestral, preocupação com acontecimentos sociais e políticos, e principalmente um 

sentimento nostálgico por uma pátria afetiva, por um “passado quase desconhecido que 

persiste no imaginário”244. 

                                                 
244 HOURANI, Albert e SHEHADI, Nadim (org.). The Lebanese in the world: a century of emigration. 
London: The Centre for Lebanese Studies, 1992. 
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Isso para os que permanecerem no Líbano, não para os que já retornaram ou que 

retornarão futuramente ao Brasil. O retorno não é o fim de um ciclo, mas parte de um 

movimento circular e dinâmico que se sabe onde é o começo, mas nunca o seu fim. 

 

Ponto de Chegada 

 

Do momento decorrido entre a realização das entrevistas, de dezembro de 2003 a 

fevereiro de 2004, à finalização desta tese, muitos colaboradores empreenderam o 

retorno ao Brasil, tanto os que afirmaram não querer ou pretender voltar ao Brasil como 

aqueles que aventaram essa hipótese. É importante ressaltar que parte desse retorno 

ocorreu entre os anos 2004 e 2005, mas a invasão israelense ao Líbano, ocorrida em 

julho de 2006, forçou e forjou novas perspectivas para o retorno.  

Dos quarenta e oito entrevistados nesta pesquisa, temos a seguinte posição em 

relação ao retorno ao Brasil: dezesseis colaboradores retornaram ao Brasil, sete antes da 

invasão israelense de julho de 2006 e oito após a invasão245.  

 

QUADRO 8: RETORNO DOS COLABORADORES AO BRASIL 

ENTREVISTADO RETORNO ANTES DA 
INVASÃO 

RETORNO APÓS A 
INVASÃO 

Antonia (Michele) X  
Daniel X  
Emni  X 
Iman X  
Neide  X 
Samir  X 
Aishe X  
Amin X  
Fátima X  
Maria de Lurdes X  
Penha  X 
Nasser  X 
Mohamad  X 
Valda  X 
Vanda  X 
Fonte: Elaboração da Autora. 

 

Entre os que retornaram no período da guerra estão aqueles que já se preparavam 

anteriormente para voltar, sendo a invasão o pretexto ou incentivo para a efetivação do 

                                                 
245 Alguns colaboradores vieram ao Brasil no período da guerra e retornaram novamente ao Líbano. São 
eles: Jamile, Márcia, Maria Luíza, Monira e Sharifa. 
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retorno. Retornaram aqueles que viram na oferta do governo brasileiro, por meio do 

Ministério das Relações Exteriores, uma forma de fugir dos conflitos e visitar o Brasil 

temporariamente. E ainda retornaram aqueles que aproveitaram o momento para vir ao 

Brasil (ou outros países) trabalhar por um período, acumular capital até a estabilização 

da situação no Líbano. 

É interessante notar como a invasão deflagrou ou fez despertar o interesse pelo 

Líbano e pelos brasileiros, descendentes ou não, que haviam retornado ao país. No 

início dessa pesquisa, havia uma dificuldade em estimar quantos líbano-brasileiros ou 

brasileiros viviam no Líbano; entrei em contato com a Embaixada do Líbano no Brasil e 

a Embaixada do Brasil em Beirute, por meio eletrônico e telefônico, para verificar a 

existência e obter dados relacionados ao registrado do número de retornados, 

descendentes e brasileiros estabelecidos no Líbano e em quais cidades e regiões. 

Segundo informações do setor consular da Embaixada do Brasil no Líbano, em 

2004 havia “cerca de 7.500 brasileiros matriculados, mas alude-se a 20.000 brasileiros 

residindo no Líbano, embora não exista qualquer registro preciso desse número, nem 

qualquer estatística indicando a quantidade de líbano-brasileiros e de brasileiros”246. A 

Embaixada considerava ainda que os bi-nacionais seriam a maioria absoluta.  

Nos dados mantidos pelo Ministério das Relações Exteriores, na Divisão de 

Assistência Consular247, há uma “Estimativa de Brasileiros Residentes no Exterior- Ano 

2002”, cujo posto da Embaixada de Beirute registra a quantidade de 5.873 brasileiros 

residentes no Líbano. 

Com a invasão israelense em julho de 2006 e o plano de resgate de brasileiros no 

Líbano executado pelo governo brasileiro, noticiou-se insistentemente o número de 

brasileiros ou líbano-brasileiros que estavam no país durante o conflito. Segundo 

Michael Gepp, cônsul-geral do Brasil em Beirute, o número de brasileiros no Líbano 

variava: “falava-se em 100 mil, depois em 70 mil, mas estamos mais próximos de 20 

mil” 248, incluindo nestes números os de dupla nacionalidade. Só na região do Vale do 

Bekaa, as estimativas variaram de 50 mil, 20 mil, até chegar aos 6 mil. Do total 

aproximado de 20 mil apontados pelas autoridades brasileiras no Líbano, 

                                                 
246 Informação obtida por mensagem eletrônica em 4.10.04. 
247 “ESTIMATIVA de brasileiros residentes no exterior- Ano 2002”. Ministério das Relações Exteriores/ 
Divisão de Assistência Consular. www.mre.gov.br.  
248 LULA AFIRMA estar indignado com massacre. Folha de S. Paulo, 31 de julho de 2006. Caderno 
Mundo, http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft3107200610.htm. 
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aproximadamente 10% (em torno de 1.800 a 1.900 pessoas) retornaram ao Brasil, 

trazidos pelos aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) ou vindos com recursos próprios.  

Esse número em relação aos retornados não diferenciava entre os que eram residentes e 

os que passavam férias de verão no Líbano, quando se iniciaram os conflitos. Para os 

diplomatas que acompanharam a missão de resgate de brasileiros havia uma baixa 

adesão ou desistência pela saída do país entre aqueles já estabelecidos, pois partir do 

Líbano significava deixar para trás familiares libaneses (em muitos casos maridos e 

filhos), casas, pequenos negócios. Segundo o embaixador Everton Vieira Vargas, que 

coordenou o grupo de apoio aos brasileiros no Líbano, “é difícil entrar na psicologia de 

cada pessoa”249, pois ao mesmo tempo em que querem escapar dos conflitos, temem 

abandonar uma vida construída e estabelecida. Para Gepp “há muita gente confusa, que 

não sabe direito se quer sair ou se quer ficar.”250   

Alguns desejavam voltar, mas não puderam pela oposição dos pais ou maridos. 

Outros não retornaram ao avaliar os custos de se estabelecerem novamente no Brasil; 

por não desejar abandonar casa, trabalho, família; por acreditar na solução rápida do 

conflito; por saber que era uma viagem só de ida; por não haver mais laços de ligação 

com o Brasil (redes sociais, negócios). Muitos dos que retornaram ao Brasil, consideram 

esse retorno como provisório, “até que a situação volte ao normal”. 251  

Outros optaram por permanecer no Líbano e enfrentar o medo, o perigo e a 

guerra, como em tantos outros momentos e situações; ficar e encarar a morte, que pode 

acontecer aqui ou lá. Como o velho afegão do relato que deu início a esta tese, alguns 

partiram abandonando tudo, outros decidiram ficar. Todos eles escolheram continuar 

vivendo a vida, no Brasil ou no Líbano, ou como tantas vezes, entre um ou outro lugar...  

 

 

 

 

                                                 
249 TOTAL DE BRASILEIROS resgatados do Líbano soma 1.095 pessoas. Folha de S. Paulo, 25 de julho 
de 2006. Caderno Mundo, http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u98308.shtml. 
250 ÔNIBUS COM 305 brasileiros deixa o Líbano. Folha de S. Paulo, 24 de julho de 2006. 
http://noticias.uol.com.br/bbc/2006/07/24/ult2363u7419.jhtm. 
251 Refiro-me aqui aos colaboradores dessa pesquisa que foram por mim contatados nesse retorno ao 
Brasil. 
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ANEXO: ENTREVISTAS 252  

 
 

REDE I- LIBANESES: 1ª GERAÇÃO 
 
 
 
 

O Brasil, para mim, não deu certo... 
 
Eu me chamo Abdo Latif Mohamad Ahmad, nasci no Líbano em 15 de fevereiro de 

1935 e vivi aqui no Líbano vinte anos... Aí deu na cabeça viajar para o Brasil, comecei a 
juntar a papelada... Em 17 de janeiro de 1955, cinco horas da tarde, parti num navio 
argentino, que levava noventa e quatro libaneses e catorze libanesas... Passamos na França, 
na Itália, na Espanha, em Portugal e em Dakar, até descer em Santos... Sumimos no mar, era 
só céu e água... Antes de chegar a Santos, nós passamos pelo Rio de Janeiro, mas não 
descemos. Que lindo!  Um sol belíssimo... Eu não me esqueço dessa imagem... 

Em Santos, já tinha alguns conhecidos e meu cunhado me esperando, e então 
partimos para São Paulo, na região da Vila Maria. Lá eu me estabeleci, trabalhei como 
mascate e aos poucos montei minha loja... Logo também me casei e foram nascendo os 
filhos, três rapazes, o Adel, o Ahmad e o Khaled, e duas moças, a Fátima, a mais velha, e a 
Laila, a caçula.   

Até 1984 a coisa ia bem lá, dava para viver e criar a família... Depois as coisas 
começaram a piorar, a situação foi ficando difícil e eu só trabalhava para pagar dívida. Não 
sobrava muito dinheiro, pagava aluguel, luz e água, não deixava faltar comida e 
principalmente não devia para ninguém. Nunca, nunca, nunca alguém disse que o Abdo devia 
para alguém. Sobrava um pouquinho de dinheiro no bolso, para não dizer que ficava liso... 

Por isso eu resolvi sumir para cá... Vim com a família toda, só a Fátima, a minha filha 
mais velha que já era casada, ficou por lá... Não estava dando certo continuar lá, não 
conseguia fazer a vida, trabalhava só para comer... Lá eu vivia para ter comida e aqui eu 
poderia viver para ter comida, então seria melhor que fosse aqui... O Brasil, para mim, não 
deu certo... 

Primeiro, mandei meus filhos e minha esposa até acertar tudo lá pelo Brasil... Depois 
eu fui me encontrar com eles. Foi em maio de 1984... Comecei a trabalhar aqui na terra, na 
lavoura mesmo... A terra não era muito boa, mas plantei nela tomate, pepino, rabanete, e 
todo tipo de fruta, e Deus foi me ajudando... Rico mesmo não deu para ficar, deu para 
viver...  

Não é difícil se acostumar a viver aqui, não... Eu não ficava parado, estava sempre 
fazendo alguma coisa... Mas depois as coisas se complicaram um pouco com a minha saúde, 
levei um tiro e a bala não pode ser retirada, tive derrame, catarata... O corpo vai 
envelhecendo... 

O Líbano não é uma maravilha para viver. O Líbano não é como o Brasil, que tem oito 
milhões de quilômetros só de extensão, enquanto o Líbano tem uns dez mil quilômetros. O 
Líbano é uma estrada do Brasil... Comparado com aqui, lá tudo é vantajoso... Aqui só dá pra 
viver e plantar comida, praticamente o trigo e o milho que é o que mais se produzem aqui. 

Aqui a gente foi se arranjando como foi possível, e os filhos foram tomando cada 
um seus rumos. A minha filha Laila casou com o meu sobrinho filho do meu irmão, e graças a 

                                                 
252 As entrevistas em sua versão final, conferida e autorizada pelos colaboradores, foram apresentadas de 
acordo com as Redes (I, II, III, IV), em ordem alfabética, a fim de facilitar a localização. 
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Deus, estão vivendo bem.  O Adel casou com a prima dele e teve dois filhos, voltou para o 
Brasil, se separou da esposa e casou com uma japonesa. Foi uma decepção, não gosto de 
falar sobre ele, porque ele não ligou para mim, não pediu minha opinião, não me respeitou...  

O Khaled também voltou para o Brasil e está casado lá com uma brasileira mais 
velha que ele, com três filhos de outro, e nenhum dele. Ele também não se importa conosco, 
essa é a verdade... Mas é assim mesmo, os filhos crescem, escolhem seu caminho, tomam as 
decisões e nós, os pais, não podemos fazer nada, não é mesmo?  

Às vezes penso que se eu estivesse lá, se não tivesse deixado que eles voltassem 
teria sido melhor. Longe de mim, eles foram fazendo o que quiseram, se sentiram donos do 
próprio nariz e esqueceram de tudo que eu sempre ensinei, do que sempre valorizei... 

Eu só posso contar com o meu filho Ahmad, esse sim é um filho de verdade, o filho 
que todo pai merece ter.  É com ele que nós vivemos, é ele quem cuida de mim e da minha 
esposa, tenho orgulho de dizer isso... Nunca nos abandono, nunca esqueceu da gente, 
sempre colocou a nossa vida em primeiro lugar. É um homem de verdade!  

Quando a minha esposa estava grávida dele, eu sonhei que pegava um peixe grande e 
pesado, puxava da água e ficava olhando para ele... Um conhecido me disse que esse peixe 
representava meu filho que estava para nascer, e que seria esse menino que cuidaria de nós 
até a última hora dessa vida... Até agora é ele que está cuidando da minha vida...  Aqueles lá 
não olham por nós, não se importam, escolheram outro rumo, outra vida... 

Eu sofro muito com isso, tenho que confessar... Para mim é difícil aceitar que um 
filho abandone os pais, porque eu, mesmo longe, nunca abandonei os mesmos... Enquanto eles 
viveram eu fui mandando o que eu podia para ajudá-los, para que eles não passassem 
necessidade, para que não sofressem... Assim é a vida, fazer o quê, não é mesmo? 

Agora eu já tenho vinte anos vivendo aqui... Minha vida foi assim: passei vinte anos 
aqui, fui para o Brasil e fiquei trinta anos, voltei para cá e já são mais outros vinte anos... 
Quem sabe quantos anos ainda me restam para viver aqui? 

Tenho muita saudade do Brasil, lá eu vivi a melhor fase da minha vida, trinta anos 
que valerem por uma vida inteira... Lá nunca abaixei a cabeça para ninguém, sempre fui 
respeitado, sempre respeitei todo mundo... Procurei dar aos meus filhos o melhor do que 
estava ao meu alcance, o que eu podia... Mas não quero voltar mais para lá, para viver lá de 
novo. Prefiro guardar as boas lembranças... Até os meus documentos brasileiros eu 
guardei... Quem sabe um dia eu pegue um avião e vou para lá?  

Sinceramente, eu tenho vontade de ir para lá, mas só a passeio, para matar a 
saudade, rever as pessoas, os lugares, a terra... Morar já não dá mais, isso eu sei... 
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...quando você tem dezoito anos e vai para uma terra maravilhosa como o 
Brasil pensa que chegou lá, chegou ao paraíso. 

 
Eu me chamo Abdul Ali El Kadri, nasci no Líbano em 2 de novembro de 1958. Vivi 

aqui até os dezoito anos de idade e depois fui para o Brasil, trabalhar, ganhar a vida. Meus 
tios, que já moravam lá há muito tempo, é que me incentivaram. Logo que cheguei, eles me 
ajudaram, mas isso foi no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês cada um que se 
vire. É assim que funciona... 

Eu trabalhava na rua como mascate... Com três meses vivendo lá eu já tinha 
aprendido a falar o necessário para o serviço, e o resto eu fui aprendendo aos poucos, no 
dia-a-dia, convivendo com as pessoas...  

Quando eu já tinha quatro anos morando no Brasil, eu conheci a Maria, minha 
esposa... Ela é brasileira, não é descendente de árabes. Só brasileira mesmo. Lá nasceu o 
meu filho mais velho, o Ali, e fomos tocando a vida juntos. 

Depois do casamento, vivi mais um ano e meio no Brasil e depois vim embora com a 
minha mulher e meu filho para o Líbano. No total, eu morei no Brasil só cinco anos e meio... 
Quando fui para lá, já tinha essa idéia de ficar pouco tempo, sete ou oito anos no máximo, e 
depois voltaria para o Líbano. Pensava que nesse tempo daria para juntar dinheiro e trazer 
para cá para tocar a vida...  Mas o serviço não estava bom naquela época, tinha muita 
inflação, o dólar estava em alta, então era difícil mesmo... 

Na verdade, ganhar dinheiro não é tão fácil assim porque você também precisa 
gastar para viver, não dá só para juntar... No trabalho eu não estava me dando tão bem, não 
consegui fazer nada, juntar, montar um negócio, alguma coisa desse tipo... Quer dizer, 
consegui comprar cinco mil metros de terra, que continuam lá ainda, porque para vender eu 
não consigo o que paguei. 

E ainda por cima o meu pai ficava chamando para que eu voltasse. Ele não aceitava 
que eu morasse em outro lugar... Então eu acabei voltando porque meu pai queria que eu 
voltasse... Eu aceitei e voltei para cá. 

A gente também volta porque pensa na família, no jeito que quer criar os filhos. É 
mais fácil para criar os filhos aqui, é mais fácil que no Brasil. No Brasil quando você tem um 
filho, com catorze anos você não consegue mais falar com ele, ele faz o que quiser... Aqui 
não, se o homem é casado e o pai dele fala faz isso, tem que fazer. É diferente do Brasil... 

Por isso que eu acho que para quem tem família é melhor o Líbano, porque aqui você 
pode deixar a família e ir embora, trabalhar em outro lugar. Aqui no Líbano não tem 
problema nenhum, é muito seguro, não tem violência. Já no Brasil as coisas não são assim, 
não pode deixar um dia a família sozinha, não sabe o que pode acontecer, né? 

Mal chegamos aqui, dois meses depois, a guerra estourou. Foi em 1982... Nossa, foi 
difícil, uma coisa louca. Nós nunca tínhamos visto uma guerra assim no Líbano, e até 
pensamos em voltar para o Brasil, mas o meu pai não quis, mesmo com a guerra ele não quis 
deixar... Foi uma época de medo, a mulherada e a criançada choravam, por causa das 
bombas.  

Dois irmãos meus morreram na guerra, um que fazia parte de uma milícia e outro 
que era do exército. Eles eram mais novos do que eu, e trabalhavam com o meu pai na roça. 
Quando eles morreram já ficou mais difícil pensar voltar para o Brasil, porque eu tinha que 
ajudar o meu pai a cuidar do resto da família. O meu pai até me disse que se eu quisesse 
mesmo ir para o Brasil, eu iria sozinho, sem os filhos... Eu não quis e acabei desistindo de 
vez de voltar para o Brasil, ainda mais porque logo depois o meu pai também faleceu.   

Logo que eu voltei comecei a trabalhar, fazia um pouquinho de tudo. Trabalhei na 
roça, ajudando meu pai, e também fazia serviço de táxi. Isso tem dado para sustentar a 
família e ainda sobra algum dinheiro. A gente aqui é diferente do Brasil, no Brasil se você 
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não trabalha todo dia morre de fome, aqui não, trabalha três meses por ano e dá para o ano 
inteiro. É diferente, aqui é mais fácil... Hoje eu só trabalho na roça, cultivo trigo e vendo 
para o governo que compra a produção de todo mundo. 

A minha mulher também se adaptou bem em viver aqui. Ela foi bem aceita pela 
minha família, nós moramos todos juntos na mesma casa e nunca tiveram problemas. As 
mulheres da casa foram ensinando a Maria a falar o árabe, a fazer a comida, a conhecer a 
religião. Ela ficou bem à vontade, o que ela queria fazer ela fazia, o que ela não queria fazer 
não fazia. Deu certo. 

A família cresceu bastante aqui. Temos cinco filhos, três meninas e dois meninos. 
Só o mais velho é nascido no Brasil, mas todos os outros têm a nacionalidade brasileira, 
registramos todos no Consulado. Eu acho que para eles isso é uma coisa boa, ter dupla 
nacionalidade, porque se precisar um dia ir para lá fica mais fácil, né? Quem sabe o que vai 
acontecer no futuro?  

Outra coisa que a gente faz questão de manter é a língua portuguesa. Todo mundo 
aqui em casa fala português, se não fala, entende. As meninas sabem mais, elas gostam e se 
interessam pelas coisas do Brasil, mesmo não tendo nascido lá. Então, nós falamos 
português em casa, com os brasileiros que sempre estão vindo para cá, e também ouvindo a 
televisão. A gente assiste muito a Record, eu gosto muito do “Programa do Raul Gil”, e isso 
ajuda a lembrar de alguma coisa que ficou esquecida, é só ouvir que a gente acaba se 
lembrando. Eu acho que só esquece quem não quer lembrar...  

O futebol brasileiro é outra coisa que eu gosto de acompanhar. A gente sempre fica 
sabendo das notícias da Seleção, assiste aos jogos, torce pelo Brasil. Eu também sempre 
procuro saber do Corinthians, porque eu continuo sendo corintiano, mesmo morando aqui.  

Quem viveu no Brasil, não importa quanto tempo, dez, vinte, trinta anos, nunca 
esquece daquela terra. Eu vivi cinco anos e meio lá e para mim era como estar no paraíso, 
quando você tem dezoito anos e vai para uma terra maravilhosa como o Brasil pensa que 
chegou lá, chegou ao paraíso.  

Para mim o Brasil é o melhor país do mundo, tudo lá é bom, as pessoas, os lugares, a 
vida... Se não fosse por essa questão da família, de querer cuidar dele desse nosso jeito, eu 
acho que nunca ninguém voltaria para cá. Eu não voltaria, sinceramente. 

Eu sinto saudade de tudo do Brasil, não só de uma parte, mas do país inteiro. Se 
você me perguntar se eu quero voltar para lá, eu respondo na hora, sem pensar: é claro que 
quero. Mas só para passear, para morar já não dá mais... 
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 Eu me senti muito bem voltando para cá, me acostumei logo a viver aqui, aqui 

é um sossego... 
 
Eu me chamo Abdul Majid Ali Kadri, nasci em 1941 aqui no Líbano. Vivi aqui até os 

quinze anos, uma vida simples, triste, sem muitas opções. Desde cedo, lá pelos oito anos, 
comecei a trabalhar com o meu pai, que era barbeiro, mas aqui a vida era muito dura, e era 
difícil conseguir melhorar de vida.  

Aí quando eu já estava moço, meu irmão que morava no Brasil mandou passagem para 
mim, e eu fiquei muito feliz. Pensei: “vou atrás do meu dinheiro”. Meu pai não queria que eu 
fosse, mas ele acabou concordando desde que eu ensinasse meu irmão mais novo o trabalho 
de barbeiro. Eu fiz isso todos os dias, por três meses, até que chegou a hora e eu parti... 

Lembro bem que eu fui num navio turco até a Itália, e da Itália até o Brasil no navio 
Cabo São Roque. Foram vinte e nove dias até chegar a Santos, onde me esperavam meu 
irmão, meu primo e um conhecido. Sabe que eles não me reconheceram? Eles não me 
reconheceram porque quando eles foram para o Brasil eu tinha só cinco anos, e dez anos 
depois eu já era um moço... fui eu quem os reconheci. 

 Logo que cheguei ao Brasil, comecei a trabalhar de mascate como todo mundo, para 
começar a construir a vida. Quando fiz dezoito anos, meu irmão mais velho decidiu que eu 
tinha que me casar, que já estava na hora de formar uma família.  Então meu pai e minha 
mãe também insistiam para que eu me casasse logo, aí eu casei. O meu pai escolheu a noiva e 
a mandou para o Brasil, para fazer o casamento, as coisas eram assim naquela época...  

Aí começamos a tocar a vida, a trabalhar cada um do seu jeito, e andar como podia. 
Logo vieram os filhos: três meninas, a Fátima, a Maria e a Laila, e três meninos: o Mohamad, 
o Ahmad e o Ali. Uma família grande, né?  

A vida no Brasil nessa época, acho que em 1980 por aí, não estava muito boa, as 
crianças crescendo, muita preocupação, e eu comecei também a ter muitos problemas de 
saúde... Então eu falei para eles: “vamos embora para o Líbano”. Teve um médico da Santa 
Casa que me falou que seria bom eu vir para o Líbano, porque os médicos daqui são muito 
bons, todos estudados na Alemanha, na França, e nos Estados Unidos. Então viemos todos 
para cá, menos a Fátima que já era casada e continuou no Brasil. 

Chegamos aqui, veio a guerra, trouxemos a guerra junto, Deus me livre! Sabe o que 
é o inferno? Tanques de guerra, aviões, todo mundo armado, dava medo mesmo. As minhas 
filhas falaram: “pai, você é doido, trazer a gente para cá nessa guerra?” Ficamos um ano, 
assistimos um pouco da guerra e fomos embora... Por causa dela, eu acabei voltando logo em 
seguida para o Brasil, porque a guerra realmente complicou meus planos. Achei isso ruim, 
porque trouxe minha família para cá, gastei dinheiro à toa, e se eu não tivesse ido era 
melhor. 

Em 1985, as coisas começaram a melhorar de novo aqui no Líbano, e resolvi que 
deveríamos voltar novamente. Aí sim não vimos mais nada de guerra, meus filhos gostaram 
da idéia, e tudo foi maravilhoso, um sossego... Eu me senti muito bem voltando para cá, me 
acostumei logo a viver aqui, aqui é um sossego, ninguém mexe com ninguém, você vai tocando 
sua vida sem preocupação. Agora no Brasil não, é assalto a todo instante, é violência, dá 
muito medo... 

A única coisa que eu acho que atrapalhou para os meus filhos foi a questão dos 
estudos. Os mais velhos não conseguiram acompanhar e logo largaram a escola, o único que 
foi adiante foi o caçula, o Ali. Como os meninos estavam crescendo e queriam ir embora, 
trabalhar, construir a vida deles, eu falei: “vão em frente”, e dei a passagem para eles 
buscarem o destino deles. O Ahmad e o Mohamad foram para a Venezuela e Porto Rico que 
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estavam muito bom para trabalhar naquela época, mas agora casados e com filhos, eles 
moram no Brasil. 

A Maria é casada e trabalha aqui vendendo coisas. A Laila voltou ao Brasil e ficou 
por lá dois anos fazendo curso de manicura e de cabeleireiro, e voltou para trabalhar aqui, 
porque todo mundo gosta do jeito que o brasileiro faz esse serviço. O Ali ficou aqui, pegou 
um serviço bom de pedreiro, serviu o exército, e agora ele está no corpo de bombeiro. Ele 
gosta muito daqui. 

Todo mundo que mora aqui gosta dessa terra. Aqui todo mundo vive feliz... 
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Quando você percebe, o tempo passou e você já não estranha mais as coisas, 
vai se adaptando, até tudo ficar normal de novo... 

 
Meu nome é Ali Moussa El Kaderi, nasci aqui em Ghazzi no Líbano, em 2 de 

dezembro de 1948, mas vivi pouco tempo aqui. Com dezessete anos, foi no ano de 1966, fui 
embora para o Brasil, atrás dos meus irmãos mais velhos que já estavam lá, o Sami e o 
Kamel.  

Logo que eu cheguei já comecei a trabalhar, a mascatear, como todo mundo que saía 
do Líbano e ia para o Brasil. Eu sempre mascateei durante todos os trinta anos que vivi lá. 
Era um trabalho bom porque conhece muita gente, faz amizades, aprende a falar a língua e 
dá para fazer um patrimônio.  

Eu construí uma casa grande lá, porque eu já tinha me casado com uma moça da 
comunidade, nascida no Brasil, e formamos uma família de quatro filhos, uma menina e três 
rapazes.   

Depois de trinta anos vivendo no Brasil, eu resolvi que seria o momento de voltar 
para o Líbano. Eu sempre tive essa idéia na cabeça, desde que eu fui para o Brasil, de um 
dia voltar a viver aqui. Todo ano, todo ano, eu falava que ia, esse ano vou, e não ia, porque 
não dava certo. Então deixava para outro ano, até que esse ano finalmente chegou. 
Demorou, mas chegou. 

Eu nunca tinha voltado para o Líbano desde 1966. Meus pais falecerem sem que eu 
os tivesse visto novamente, sem que eu tivesse vindo visitá-los uma única vez. Então quando 
vim para cá foi definitivo, foi para vir e ficar aqui para sempre. 

Essa minha idéia de vir morar aqui foi por causa dos meus filhos, porque quem tem 
família quer o que for melhor para ela. E eu acho que o Líbano é melhor para a família, 
porque aqui é sossegado, aqui tem paz, tem tranqüilidade, não tem ladrão, não tem 
malandragem, não tem drogas, não tem perigo de assalto, estupro, violência... Nada, nada, 
nada... A sua mulher sai, os seus filhos saem, voltam tarde, e você não fica com medo, não 
fica preocupado que alguma coisa ruim vai acontecer. É bom por isso. Aqui não tem dinheiro, 
não tem luxo, mas tem paz. 

Sinceramente não foi por causa de mim que eu voltei. Aqui é a minha terra, mas por 
mim eu continuaria lá no Brasil, não teria voltado para cá. Eu estava sossegado, 
trabalhando, rezando, cuidando da minha vida, mas quem tem filhos pensa neles em primeiro 
lugar. E foi isso que eu fiz, vim para cá pensando neles, pensando no que era bom para eles.  

A minha preocupação era que eles pudessem aprender aqui mais os nossos costumes, 
a nossa religião, a nossa língua. Só por isso voltei para cá, só por isso... Lá no Brasil é mais 
difícil ensinar isso, e eu acho que quem fica por lá vai perder tudo isso, não tem jeito. Eles 
aprenderam rápido aqui, aprenderam falar árabe bem, aprenderam ler e escrever 
direitinho, aprenderam a rezar e a jejuar... Agora aonde eles forem não tem mais problema 
nenhum, porque já foram bem formados na cultura árabe... 

Eu acho também que aqui foi melhor para eles, porque aqui tiveram uma liberdade 
que lá eles não tinham. No Brasil, eles só iam de casa para a escola, só saíam comigo, não 
conheciam nada. Aqui eu mudei, comecei a deixar que saíssem, passeassem, eu falava, vai 
aonde quiser, não tinha problema.  

Os meninos gostaram porque aqui eu dei mais liberdade, eles aprenderam a caçar, a 
fazer muitas coisas que eles não faziam lá. Eles adoram aqui! A minha filha também adora, 
ela casou, foi para o Brasil, e voltou para cá, porque hoje é ela quem pensa nos filhos. 

Aqui também é muito bom porque tenho muitos parentes, um irmão, duas irmãs, um 
monte de sobrinhos e primos. Então fica perto da família, convive junto, tem os mesmos 
costumes, o mesmo jeito, a mesma religião. Aqui todo mundo é igual.  
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Eu não vim para cá com uma mão na frente e outra atrás. Eu me preparei para vir 
para cá. Essa casa fui construindo aos poucos, antes mesmo de nossa vinda definitiva. 
Mandava dinheiro e o meu irmão e o meu sobrinho foram construindo. Quando a casa ficou 
pronta, eu falei: “é hora de puxar o carro!” 

Vir para cá foi como começar uma vida nova, do zero mesmo. Eu comecei a lutar de 
novo, a trabalhar porque não pode parar, não tem como. Quando eu cheguei, comecei a 
pesquisar que negócio poderia abrir e os amigos e vizinhos foram logo dando opinião. Todos 
me falaram que o serviço de borracharia seria um bom negócio, porque é serviço leve, 
rápido e ganha dinheiro. Eu nunca tinha trabalhado com isso, aprendi aqui mesmo e fui aos 
poucos me acostumando. Aí comecei a vender pneu novo e pneu velho e a consertar pneu, e 
fui tocando o negócio até hoje. 

A verdade mesmo é que não dá para viver só disso, sustentar a família com o 
trabalho da borracharia porque a necessidade de pneu aqui não é lá grande coisa. O que 
ajuda bastante é que eu deixei no Brasil uma casa e um salão comercial alugados, e um 
sobrinho recebe o aluguel e envia para cá. Isso ajuda bastante, porque estou vivendo desse 
dinheiro que vem do Brasil, se não fosse isso a situação ficava complicada. Por isso que não 
esqueço o Brasil, nunca esqueço mesmo, porque essa terra sempre me ajudou e continua me 
ajudando. 

Além do mais eu vivi muito tempo no Brasil para apagar isso da minha vida, da minha 
cabeça e do meu coração. Eu fui embora daqui com dezessete, dezoito anos, era moleque, 
não sabia nada da vida e aprendi a ser homem no Brasil, onde trabalhei, batalhei, formei 
minha família, sozinho... Quando voltei para cá, já era homem feito, com todas as 
responsabilidades de um pai de família. Então tem muita diferença de uma época e de 
outra. 

Até parece estranho falar isso, mas quando eu vim para cá, parecia que eu tinha 
nascido de novo... Quando eu cheguei aqui, parecia que não conhecia ninguém, nem sobrinho, 
nem parente, nem nada... Eu juro por Deus, entrava num casamento, por exemplo, achava 
todo mundo estranho e parecia que eu era de outro mundo, sentava e olhava para o povo, um 
povo diferente para mim, e não reconhecia ninguém, nem nada... Nada, nada... Nada era igual 
à época que eu deixei... 

Foi difícil então para eu me acostumar a viver aqui de novo... Nossa Senhora! Nos 
primeiros anos fiquei com a cabeça confusa, sem saber onde estava e o que estava fazendo 
aqui. Eu queria voltar, mas não dava, não tinha mais jeito nem dinheiro para voltar 
novamente e começar tudo de novo... Então fui me acostumando a viver aqui... Acostumei, 
tem que acostumar, né? 

O que facilitou foi que já tinham bastante brasileiros morando em Ghazzi. Então 
eles vinham falar comigo português, aí comecei a arrumar amigos daqui, amigos dali, fala do 
Brasil, conversa, vai matando a saudade e, ao mesmo tempo, vai aprendendo a viver uma 
nova vida. Quando você percebe, o tempo passou e você já não estranha mais as coisas, vai 
se adaptando, até tudo ficar normal de novo... 

Aqui no Líbano nós continuamos a falar português. Aqui dentro de casa só se fala 
português, porque eu gosto de continuar praticando e para que os meninos não esqueçam, 
ninguém deve esquecer a própria língua e é um jeito de a gente ficar ligado no Brasil. 

A gente nunca desliga do Brasil. Pela televisão brasileira que passa aqui, a gente 
assiste todo dia o que se passa no Brasil... Quando vêm alguém de lá, olha, eu corro só para 
saber notícias... E quando o Lula veio para cá, então? Foi uma emoção muito grande, nem 
imagina, ficava direto na televisão para acompanhar tudo. 

Outra coisa que a gente não consegue deixar de lado quando fala do Brasil, é o 
futebol. Nossa Senhora! Eu torço pelo Brasil feito louco mesmo, fanático! Nem que seja o 
Líbano jogando contra o Brasil, eu não torço para o Líbano, eu torço para o Brasil... Isso 
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aqui é outra coisa, é um sentimento que vem aqui de dentro... Não dá para explicar, só dá 
para sentir. Quando se fala do Brasil, ai... Eu me emociono...  

Do Brasil eu tenho saudade de tudo, claro! Nossa Senhora, quando eu lembro da 
comida brasileira, dá água na boca! A comida brasileira é a melhor do mundo, a carne, aquela 
picanha de churrascaria, não tem igual. Eu não esqueço desse sabor, ainda sinto na boca o 
gosto, o gosto do Brasil...  

Eu acho que o Brasil tem muitas coisas boas, mas a melhor de todas é o povo. O povo 
brasileiro sempre foi maravilhoso comigo, nunca tive problemas, sempre fui bem recebido e 
aceito por todos. Nossa Senhora, meus vizinhos choraram, todo mundo chorava quando eu 
vim para o Líbano, chorava feito criança, porque ninguém queria que eu viesse.  

O brasileiro é um povo que tem bom coração, recebe todo mundo bem, ajuda 
qualquer pessoa, que acolhe quem vem de fora como se fosse um pedaço deles... Ele 
respeita tudo, cada um pode praticar sua religião, falar a sua língua, manter seus costumes, 
que para ele está tudo bem. Cada um vive como quer, ninguém incomoda ninguém. Esse é o 
bom do Brasil e dos brasileiros. 

O povo brasileiro não tem igual, eu juro. Eu gosto do povo brasileiro como se fosse 
meu próprio povo, e do Brasil como se fosse minha própria terra. Quem viveu trinta anos lá, 
não esquece tão fácil, não esquece nunca... 



 361 

...Quando a gente chega a certa idade quer um lugar mais calmo para viver, 
para passar a velhice, e o melhor lugar para isso é a sua terra, o lugar onde você 

nasceu. 
 
Eu me chamo Amin Abdoune, nasci em 16 de novembro de 1930, na cidade de 

Loussi... Eu mal tinha feito dezoito anos quando fui para o Brasil, seguindo todo mundo que 
foi antes de mim, abrindo caminho. Todo mundo começou a ir para a América, falavam 
assim: “vamos para a América ganhar dinheiro, mais dinheiro que se ganha aqui”... 

Aqui a vida era um pouco difícil, vila do interior é assim, vive de plantação de trigo, 
uva, figo, melancia, de tudo, e fazia tudo em casa, como doce, azeitona, óleo, conserva, a 
gente não precisava gastar nada, né? Agora modificou tudo, gasta muito dinheiro, mas 
naquele tempo não gastava nada, porque não tinha onde gastar... 

Eu fui para o Brasil num navio francês. Primeiro ficamos dezenove dias no mar sírio, 
depois fui num navio chamado Campanha que chegou ao Brasil em 14 de novembro de 1948. 
Eu tinha um tio que já vivia lá, em Três Lagoas, Mato Grosso, ele me buscou em Santos e eu 
fui com ele, mas fiquei pouco tempo, logo fui para São Paulo, porque todo mundo falava que 
era bem melhor para ganhar dinheiro... 

Quando a gente é jovem, pensa que tudo é fácil, que não vai ter muita dificuldade, 
mas todo começo é difícil... Primeiro não sabia falar nada da língua, só fazia gestos para 
poder vender, mas em um mês e pouco eu aprendi, porque como tinha estudado francês na 
escola facilitou um pouco. Então eu sabia os nomes das ruas, o ônibus que pegava, como ir 
para os lugares, essas coisas. 

Eu morei em muitos lugares e conheci outros ainda, trabalhando como mascate. Em 
1954, eu abri uma fábrica no Ipiranga, depois fechei a fábrica, fui para o Mato Grosso e 
comprei a loja do meu tio. Depois fui para São Paulo de novo, e fiquei mais um bom tempo lá. 
Eu não parava, estava sempre de um lugar para o outro... 

A vida é luta, né?  Tinha que lutar, porque se não lutar não chega a lugar nenhum. 
Tinha muito patrício que estava estabelecido, e depois que ficava velho passava 
dificuldades. Eu pensava em trabalhar mais para não ficar assim, sem dinheiro, sozinho, 
judiado, e a gente ficava com medo por isso ficava trabalhando das sete horas da manhã 
até as sete da noite, todos os dias, doze horas, e a gente nem se importava. Graças a Deus 
deu certo... 

Não é todo mundo que se acostuma com essa vida. Meu pai foi para o Brasil para 
trabalhar comigo, mas ele não se acostumou e voltou para o Líbano rapidinho. Ele já tinha 
quarenta e oito anos, não conseguiu aprender a língua, sofreu muito. Todo mundo sofre no 
começo, por isso se todo mundo viesse com passagem para voltar, voltava, porque você 
pensa que é uma coisa e chega lá é outra... 

Depois que eu arrumei minha vida, resolvi me casar. Eu tinha vinte e oito anos, já 
tinha casa, carro e uma freguesia formada, então dava para pensar em casar e formar uma 
família. Então casei em 1958 com uma mulher brasileira, a Maria de Lurdes, e tivemos um 
filho, o Ahmad que hoje vive no Brasil. 

Mesmo com a vida já acertada, eu sempre tive idéia de voltar a morar no Líbano 
novamente... Desde que eu saí daqui, eu fui com essa idéia e não desisti dela. Em 8 de 
outubro de 1971 eu vim para cá, para ficar de uma vez... 

Pensei o seguinte: o que eu trouxer dá para viver aqui, dá para descansar e 
aproveitar a vida quando ainda está novo. Quando está velho não adianta nada, não 
aproveita nada daquilo que construiu. Aí chegou uma hora que eu falei: “vou agora, e vim”. 
Graças a Deus eu vim e deu certo, estou aproveitando minha vida aqui... O Líbano é uma 
terra boa para viver, tranqüila, dá para viver bem com pouco... Quando a gente chega a 
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certa idade quer um lugar mais calmo para viver, para passar a velhice, e o melhor lugar 
para isso é a sua terra, o lugar onde você nasceu.  

Eu voltei a morar na casa dos meus pais por um tempo, comprei um terreno e fui 
construindo essa casa onde moro. Também investi meu dinheiro comprando uma casa em 
Beirute para alugar, e já ter um dinheiro garantido. Além disso, eu abri aqui um armazém, 
vendia de tudo, e acabei trabalhando aqui mais do que no Brasil.  

Achei tudo gostoso quando voltei para cá, não senti diferença nenhuma, tudo estava 
a mesma coisa de quando a gente foi. Os preços estavam do mesmo jeito, vinte e um anos as 
coisas ainda estavam do mesmo jeito, depois da guerra a coisa piorou um pouco. Foi tudo 
bom nessa volta para cá.  

Eu acostumei fácil a viver aqui novamente. Um mês, dois meses, três meses você não 
se acostuma, claro, precisa de um ano para se acostumar de verdade... No meu caso, só 
estranhei o primeiro dia, depois foi tudo normal... 

Qualquer lugar que a gente trabalha dá para viver. Aqui é mais fácil de viver do que 
no Brasil, lá não dá para ficar sem trabalhar. Vem gente de lá e fala: “como essa gente não 
trabalha e dá pra viver?” Lá se você tem sua casa você precisa de trezentos dólares por 
mês, aqui não, sua casa não gasta nada de luz, de imposto, de água, paga uma vez por ano. 
Você tem pouca despesa, aqui dá para viver com pouco. 

Claro que você tem que ser controlado, tem que pensar para frente, ser controlado. 
Tem muita gente que quer fazer casa de luxo e depois tem que continuar trabalhando para 
manter tudo, então não pára de trabalhar nunca. Não pode dar um passo maior que a perna, 
tem que andar conforme pode, para viver uma vida sossegada... Se você ganha um mil, você 
tem que andar para pagar esse mil, se você ganha dois, tem que andar conforme esse 
dinheiro... Agora ganha mil, dois mil, gasta quinze mil não pode, se cada um andar conforme 
ganha então não sofre. 

Em 1987 fui novamente ao Brasil, fui pensando em passear e voltar logo. No final, 
acabei trabalhando mais sete anos, mascateando de novo. Percebi que lá já não dava para 
ficar muito tempo, porque a vida estava mais cara. Eu gostei de ter voltado para lá, de 
viver mais um tempo, mas já não dava mais para trabalhar porque eu já não sou jovem, e 
quando a gente tem idade cansa mais. 

Desse trabalho, comprei uma casa para investir e recebo aluguel. E não posso 
esquecer de falar que eu tenho também uma aposentadoria que recebo no Brasil desde 
1996, que é pouco, mas ajuda. 

O Brasil é o melhor país do mundo, tudo lá é bom... Sempre digo que o Brasil é um 
paraíso, é a melhor terra para se viver... Eu gosto muito de lá e acho que todo mundo que foi 
um dia para o Brasil acha a mesma coisa. Só que agora já tem muito problema da violência, 
você tem que viver preso dentro de casa, e no Líbano é essa tranqüilidade, você não se 
preocupa com essas coisas. 

O Brasil não precisa de nada de fora, tem tudo, só que os maiores, os mais 
poderosos não deixam o país seguir o caminho certo, sossegado, não deixa crescer. Com 
todo mundo é assim, por causa dos mais fortes, mas se cada país vivesse sossegado na terra 
dele todos viveriam bem, não tinha fome, não tinha nada. 

Eu gosto do Brasil e gosto do Líbano, os dois países são a minha pátria. A gente, que 
já viveu lá, tem que gostar do Brasil, porque é a mãe de todos, e o povo tem coração bom, 
né? 

A gente não sente tanta falta do Brasil porque aqui em qualquer lugar tem 
brasileiro. Não tem uma casa que não tem uma pessoa que já foi ou está no Brasil. Aqui em 
Loussi, quase cem por cento das casas são de brasileiros. Por isso aqui todo mundo fala 
português, em casa, nas ruas, em qualquer lugar que você for, você ouve a língua. Parece até 
que você está no Brasil. Se você quiser falar mal de alguém não pode usar o português 
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porque todo mundo entende... Até a minha cunhada, que nunca foi para o Brasil, aprendeu a 
falar a nossa língua.  

Eu falo meio misturado, português com árabe, mas não esqueci, e não quero 
esquecer. Quando a memória ainda está boa é fácil lembrar, por isso é bom sempre treinar 
para não esquecer. 

Sempre estou ligado nas notícias do Brasil, mais até do que as daqui. Tenho dois 
canais, a Record e a Globo, gosto de assistir o “Programa do Raul Gil”, do “Faustão”, do 
“Netinho” e, principalmente, luta livre. O que passar do Brasil eu gosto de ver. 

Agora só penso no Brasil de longe. Já tenho setenta e quatro anos, não dá mais para 
ficar de lá para cá, como antes. Aqui é bom para gente mais velha como eu, dá para ir 
andando para qualquer lugar, sentar no quintal e conversar, comer frutas, é essa a vida aqui. 
Tudo mais sossegado. 

O Brasil continua dentro do coração da gente... Do Brasil a gente tem que falar bem 
porque como o Brasil não tem, todo mundo que foi para outro país não achou um lugar como 
aquela terra. O Brasil tem alegria, tem trabalho, tem um povo bom, tem tudo. A gente tem 
que falar bem do Brasil, tem que falar o que é. Quem cospe no prato que comeu, não é boa 
pessoa. O certo é reconhecer o lugar que te serviu tão bem... 
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...eu sou brasileiro, eu me sinto brasileiro, acho que a maioria dos 
libaneses são brasileiros, a maioria, mesmo aqueles que nunca foram para 

lá... 
 

Eu me chamo Chebib Abi Khers, nasci em Zahlé no Líbano, em 8 de julho 1970. Vivi 
aqui até meus dezenove anos, trabalhando numa fábrica de fraldas e cursando marketing.   

Eu levava uma vida normal como de qualquer pessoa da minha idade, até que veio a 
guerra e mudou tudo no Líbano, até a minha vida. Quem podia escapar daquele sofrimento 
deu um jeito de fazer isso, no meu caso tive a oportunidade de ir para o Brasil, em 1989, 
porque já tinha tios e primos morando lá.  

Aqui a gente sempre teve uma boa idéia do Brasil, sempre foi um país muito 
conhecido do povo libanês. Eu tinha uma idéia que no Brasil a gente podia trabalhar, ganhar 
muito dinheiro, fazer a vida, fazer o futuro, tudo mais... Eu fui para o Rio de Janeiro, na 
cidade de Teresópolis onde meus tios moravam, para ter um apoio.  

No início eu trabalhei na loja do meu tio que vendia roupa, até aprender a falar 
pouquinho a língua e conhecer um pouco do país. Depois eu comprei uma lanchonete pequena, 
e fui trabalhando, trabalhando, tocando a vida, como se diz, né? 

Eu não quero me exibir falando isso, mas se eu te disser que em vinte dias eu já 
tinha aprendido a língua, você acredita? Eu tive essa facilidade porque falo francês muito 
bem, falo inglês, e eu queria falar o português rapidinho, e consegui. Aprendi e nunca mais 
esqueci. 

Já são mais de dez anos que estou aqui no Líbano e tive poucas oportunidades de 
falar em português como agora. Acho que eu só falei em português, desde que voltei do 
Brasil, umas três ou quatro vezes, não tive outras oportunidades. Mesmo assim eu não 
esqueci a língua, quer dizer, até esqueço algumas palavras, mas quando entro em alguma 
conversa, como agora, em questão de minutos já começo a lembrar... 

Outra coisa que ajuda muito a adaptação é que o povo brasileiro recebe muito bem 
quem vem de fora. O povo brasileiro é um povo muito bom, gente simples, que gosta muito 
de ajudar aos outros. Então fica mais fácil a gente se acostumar, se sentir bem recebido e 
em casa. 

Para mim a questão da adaptação depende de como se vai para o outro país. Se o 
rapaz for solteiro, como eu era, se adapta muito bem, porque não tem compromisso, 
responsabilidade, obrigações. Se for casado, com criança é muito mais complicado.  

Eu não tinha compromisso nenhum, trabalhava, ganhava dinheiro e gastava tudo. Em 
poucos meses, já estava morando sozinho, aluguei um apartamento, mobiliei tudinho, e 
depois de um ano também comprei meu carro... Tive muita diversão, viajei pelo Brasil 
inteiro, conheci todo o Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Porto Seguro, Belo Horizonte, 
Blumenau...  Num mesmo dia eu podia ir a um clube e mais tarde ir a uma cachoeira, podia 
assistir a um jogo de futebol ou a uma corrida de Fórmula 1. Acho eu sou o único libanês que 
assistiu a Fórmula 1 quatro vezes. 

Também gostei de viver a vida brasileira, sem compromisso, sem preocupação, 
namorar só para curtir como dizem lá. Eu não queria me casar, ter todas essas 
responsabilidades de um homem casado, não queria fazer nada disso... Tive muitas 
namoradas brasileiras, mas nenhuma foi séria, era só brincadeira... Claro que eu pensava um 
dia me casar e ter filhos, mas primeiro queria fazer minha vida, uma coisa de cada vez, né? 

Ao mesmo tempo, eu também freqüentava as igrejas maronitas e os clubes, como o 
“Zahlé”, o “Monte Líbano” e o “Sírio”, para a gente encontrar os libaneses que foram para 
lá, só por causa disso mesmo, não é questão de ficar rezando... Eu ia pela diversão, pela 
companhia, só por isso. Com dezenove anos, o que mais você quer da vida? 
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A minha vida lá era muito boa mesmo, meu único problema é que eu não tinha 
documentação e não conseguia legalizar minha permanência. Na verdade eu nem sei se era 
muito difícil para acertar as minhas papeladas, nem fui atrás disso, porque nem me 
preocupava, andava nas ruas, viajava sem nada e nunca tive problemas. Até me falaram que 
para legalizar minha situação era fácil: ou eu tinha um filho ou esperava o governo dar 
anistia. 

Acho que eu não fui atrás da documentação porque um tempo depois peguei uma 
situação econômica complicada, época de inflação, de mudança de moeda, do cruzeiro para o 
real, não tinha nada mais de trabalho para fazer. Aí tudo começou a ficar mais difícil, tudo 
começou a ficar mais apertado, não tinha como ganhar dinheiro como antes, e eu resolvi 
voltar para o Líbano. 

Eu pensei assim: com vinte e três anos, a idade que eu estava em 1993, ainda dava 
para fazer alguma coisa, recomeçar minha vida no Líbano, dava tempo porque eu ainda era 
um jovem, tinha energia, né? Eu queria ficar lá, mas a situação me obrigou a voltar. Então 
eu fui para a Polícia Federal, marcaram meu passaporte, me deram oito dias para sair e eu 
saí no prazo. 

Quando eu fui para o Brasil, fui pensando em ficar por lá, fazer a minha vida lá, 
viver lá para sempre. Saí daqui de cara para frente, não olhei para trás... Mas não deu 
certo, por isso voltei para cá, para reconstruir minha vida...  

Voltei e comecei logo a trabalhar, não perdi tempo não... Consegui trabalho no ramo 
de marketing e até hoje continuo trabalhando nessa área. A situação foi melhorando no 
Líbano, a guerra acabou, e a minha vida ficou melhor do que estava no Brasil, porque aqui eu 
sou cidadão, legalizado, e no final este é o meu país. 

Não senti muita diferença quando voltei para cá, porque os meus primos, os meus 
amigos, as pessoas com quem eu convivia estavam ainda aqui. E eu fiquei só quatro anos 
fora, não foi muito tempo para sentir muitas mudanças... Claro que tinham algumas 
diferenças, a guerra parou, a gente já podia ir ao lugar que a gente quisesse, voltar a 
freqüentar a igreja, no meu caso a Maronita, então dava para se integrar novamente... 

Tenho lembranças ótimas do Brasil, as melhores possíveis. Eu sinto saudade da vida 
lá, uma vida muito boa, tranqüila, sem os problemas que a gente tinha e ainda tem no Líbano. 
Por exemplo, eu morei no Brasil quatro anos, e nunca ninguém me perguntou nada, ninguém 
me perguntou se eu sou cristão ou outra coisa de religião. Ninguém liga para isso no Brasil, 
a sua religião não importa, cada um acredita no que quiser. 

Lá ninguém te pergunta quem você é ou aonde você vai. Eu viajei bastante no Brasil 
e ninguém me pediu um documento, enquanto aqui a cada dois metros tem um cara que te 
pára, e te pede a identidade... Você não fica à vontade no seu país. Claro que isso é 
conseqüência da guerra, mas é uma coisa que cansa muito. 

O bom do Brasil é que cada um cuida da sua vida, ninguém quer saber o que você faz 
dela. Aqui no Líbano se você quer fazer alguma coisa tem que ser discreto, porque a fofoca 
é muito grande, todo mundo fala da vida de todo mundo. 

Saindo de Beirute e chegando ao interior do Líbano, essa coisa da fofoca só vai 
aumentando. Mesmo em Zahlé, que é uma cidade grande, mas é do interior. Aqui também 
todo mundo sabe de todo mundo, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo visita 
mundo, pela ligação entre as famílias.  

A vida no Brasil é muito melhor por causa disso, tem essa diferença de aqui 
quererem controlar sua vida e lá você ter liberdade para fazer o que quiser. No Brasil 
também é melhor em termos de diversão, viagens, passeios, todo tipo de diversão, porque é 
um país grande, imenso comparado com o Líbano. 

Sabe outra coisa que eu sinto falta do Brasil? Da comida, quer dizer não é bem da 
comida, porque aqui já tem churrascaria, restaurante que serve feijoada. O que faz falta é 
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a festa que acompanha a comida no Brasil, porque comida no Brasil é um prazer especial... 
Quando tem churrasco todo mundo fica comendo, bebendo, dançando, agora aqui tem que 
ficar todo certinho, social, sentado à mesa... No Brasil é mais descontraído...  

Eu gostava muito das festas do Brasil. Quando eu morei lá era a época da lambada, 
da música sertaneja, tinham muitos bailes que eu freqüentava... Carnaval, então, nem se 
fala! Participei de muitas festas de Carnaval, mas para mim o ano inteiro, todo dia era 
Carnaval no Brasil. Eu sempre lembro do Brasil como um país muito alegre. 

Muitas vezes eu sonhei que estava no Brasil... Sonho que estou fazendo alguma 
coisa, passeando, conversando com as pessoas que conheci, andando pelos lugares que eu 
andava... As coisas que vivi lá ficaram na minha lembrança, não é questão de sonhar no sonho 
mesmo, mas é questão de lembrar...  

Acho que aqui o melhor momento para lembrar do Brasil é quando tem jogo da 
Seleção. Eu torço pelo Brasil porque eu sou brasileiro, eu me sinto brasileiro, acho que a 
maioria dos libaneses são brasileiros, a maioria, mesmo aqueles que nunca foram para lá... É 
uma festa quando tem jogo do Brasil, têm fogos, camisetas, bandeira, carros buzinando, 
tem tudo como no Brasil... No Líbano inteiro é assim, nessas horas até os dois lados 
opostos, os cristãos e os muçulmanos, ficam unidos... O futebol une todo mundo.  

Mesmo gostando muito do Brasil, como eu gosto, eu acho que não dá mais para viver 
lá. Agora eu já tenho família, mulher e dois filhos, e para criar a família eu acho que aqui no 
Líbano é melhor, porque a vida aqui é mais voltada para a família que no Brasil. A família 
aqui fica mais unida, não tem quase divórcio, os filhos são mais importantes que tudo. A 
mulher respeita mais o homem, e o homem respeita mais a mulher, os dois largam tudo por 
causa da família, lá não... 

O Brasil é uma marca na minha vida, está gravado no meu coração, na minha mente e 
na minha alma... Eu sempre falo que a época que eu vivi no Brasil foi a melhor época da 
minha vida... 
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Aí eu vim, porque tinha que acompanhar o marido, mas por minha vontade teria 
ficado por lá mesmo. Não teria vindo se a decisão fosse minha. 

 
Eu me chamo Dibi Mustafá Kadri, nasci em 1945 aqui no Líbano, aos dezessete anos 

fui ao Brasil para me casar, e aos dezoito anos já era mãe pela primeira vez. Naquela época 
era assim, tudo acontecia rápido na vida da gente...   

Eu me casei sem conhecer meu marido pessoalmente, só por foto. Eu fui para o 
Brasil de navio com duas moças, quase trinta dias andando na água... Quando cheguei lá, foi 
um choque muito grande, e se eu pudesse voltar eu voltava... Não conhecia nada, nem 
ninguém, tive que me acostumar a cuidar de uma casa onde viviam várias pessoas, a fazer 
todo o serviço de casa, cozinhar, lavar, limpar, a trabalhar como uma égua, grávida ou não, 
com vários filhos ao meu redor. 

Vivi lá por vinte anos, e apesar de tantas dificuldades foi o tempo mais gostoso da 
minha vida, porque todo mundo estava perto um do outro, e o Brasil é uma terra muito boa, 
qualquer um se acostuma a viver lá rapidinho.  

A minha cunhada, a Lisa que é brasileira, me ajudava a falar o português, me 
ensinava o que eu tinha que aprender no dia-a-dia. Mas ela também me ensinava a falar 
algumas palavras feias, que eu dizia para as pessoas sem saber o que significavam. As 
pessoas achavam que eu era louca...  

Aos poucos fomos melhorando a nossa vida, construímos uma casa só nossa e cada 
um foi morar no seu canto e trabalhar por sua conta. Quando as coisas estavam 
melhorando, aí meu marido resolveu mudar de novo para cá. Aí eu vim, porque tinha que 
acompanhar o marido, mas por minha vontade teria ficado por lá mesmo. Não teria vindo se 
a decisão fosse minha. 

O Brasil é o melhor lugar para a gente trabalhar e ter dinheiro. Aqui não, sei lá, 
toda família vai trabalhar e não dá pra viver como lá... No Brasil uma mulher é capaz de 
sustentar a família, só com o trabalho dela, aqui isso não acontece, é muito difícil mesmo. 
Não tem terra melhor para trabalhar, para viver, que o Brasil, não posso falar nada contra 
essa terra abençoada... Aqui só vive bem quem tem dinheiro, quem tem algum negócio aqui 
ou fora daqui. 

Eu gostava de tudo, tudo, tudo no Brasil...  As pessoas de lá são muito boas, até 
hoje os vizinhos perguntam de mim para o meu filho. Para ver como o brasileiro gosta 
mesmo um do outro. 

Eu não queria vir para cá, mas viemos e foi muito difícil para acostumar.  Lá a vida 
era boa, os filhos estavam estudando, trabalhando, a gente estava vivendo muito melhor. O 
meu marido trabalhava sozinho, dava para sustentar a casa, a casa era própria, era boa a 
vida...  

Quando nós chegamos aqui, as minhas filhas choravam dia e noite, e eu chorava 
junto com elas, porque realmente foi duro aceitar essa mudança, mesmo para mim que sou 
nascida aqui, imagine então para elas... 

Elas não se conformavam de sair do Brasil, onde nós vivíamos bem em nossa casa, 
para vir morar na casa do meu sogro. Elas estranharam tudo aqui, coisas como o banheiro, 
que era aquela fossa direto no chão e nem chuveiro tinha, era banho de caneca. Coitadas! É 
difícil mesmo para se acostumar com essas coisas... Elas falavam: “por que você trouxe a 
gente para cá?” E o que eu poderia responder?  

Parecia que eu estava voltando no tempo. Quando eu fui ao Brasil, no começo eu tive 
que dividir a casa com outras pessoas, e quando eu voltei para cá foi a mesma coisa. Além 
de trabalhar na roça, onde colhia tomates e pepinos, eu ainda tinha que fazer todo o 
serviço da casa, cuidei do meu sogro adoentado e da mulher dele, cuidei do meu cunhado, da 
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esposa adoentada dele e dos vários filhos, todos pequenos. Coitada de mim, era sofrimento 
demais! 

Não teve um dia que a gente viveu bem... Eu vivi vinte anos no Brasil e hoje eu já 
tenho outros vinte anos morando aqui, somando quarenta anos de casamento. Não preciso 
nem dizer qual tempo foi melhor, né? 

Os meninos, o Ahmad e o Mohamad, também sofreram muito. Não estudaram e 
ainda tiveram que trabalhar no que era possível. Eles trabalharam instalando a rede de 
esgoto, dirigiram caminhão e trator, era um trabalho muito duro, puxado, mas sem futuro 
nenhum... Quando eles perceberam que isso não ia dar para nada, que ninguém faz a vida 
desse jeito, resolveram que era melhor procurar outro caminho.  

Por isso que eles foram embora daqui. Foram atrás de trabalho, cuidar da vida deles 
e conseguir coisa melhor. Quando eu recebi a primeira carta que eles me mandaram da 
Venezuela, eu e as meninas choramos a noite inteira porque eles contavam como estavam 
largados, sem ninguém para cuidar deles...  

Eu não queria que eles fossem embora, ainda mais sozinhos. Eu falei para o meu 
marido ir com eles, mas ele não quis... Eu pensava: “coitados, como vão se virar sozinhos, 
sem ninguém para olhar por eles?” Meu marido falava que não tinha problema, eram homens 
e tinham que aprender a se virar, porque com todo mundo é assim. Por mim eu teria ido 
junto para ficar com eles, ajudá-los, mas não deu.  

Depois eles se casaram, o Ahmad com a sobrinha do meu marido, e o Mohamad com 
a minha sobrinha. Eles moram no Brasil, trabalham, têm filhos... Estão levando a vida deles, 
como tem que ser, né? A vida é assim mesmo, o que se vai fazer?  

Eu tenho que dizer que morro de saudade do Brasil, de tudo... Se tivéssemos ficado 
lá, estaríamos vivendo muito bem, tenho certeza disso... 

Se pudesse, eu voltaria para o Brasil, mas não posso deixar meu marido. Agora já 
não dá mais para voltar, o meu tempo já passou... 
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Eu me acostumo a qualquer lugar, não tenho esse problema. Para mim sempre 
foi a mesma coisa estar lá ou estar aqui... 

 
Eu me chamo Fadel Mohamad Aboo Jokh, nasci em 14 de agosto de 1946, aqui no 

Líbano. Estudei por pouco tempo, acho que só até uns dez anos de idade, mas sempre 
trabalhei ajudando meu pai na lavoura... Vivi pouco aqui no Líbano porque, como todo mundo 
da minha época, logo fui para o Brasil trabalhar, melhorar de vida. Isso foi em 1962, e eu 
tinha só dezesseis anos...  

Eu lembro que morei na Rua Antônio Blasques, na Freguesia do Ó, junto com os meus 
primos que já viviam lá... Trabalhei de mascate, é lógico, e comecei logo nos primeiros dias. 
Eu nem sabia falar o português ainda, mas para ser mascate nem precisa muito. Eu chegava 
para o freguês e falava assim: “quer comprar?”, “tem jogo de toalha, jogo de cama, jogo de 
banho”, “é preço bom”... Era tudo misturado, árabe com português, mas todo mundo 
entendia, né? Era um trabalho bom, porque a gente ganhava para viver... 

Em 1968, voltei para o Líbano para passear e visitar a família. Eu saí do Líbano e 
nem pensava voltar, mas um dia eu falei: “vou embora para o Líbano visitar meu pai”. Quando 
eu cheguei, meu pai já estava me esperando com a noiva que ele tinha escolhido para mim. 
Eu não queria me casar, achava que ainda estava cedo, mas meu pai quis assim e eu aceitei, 
tem que aceitar, né? Ele pensava que era melhor eu já ir com uma esposa, senão eu poderia 
me casar com uma brasileira e isso ele não queria de jeito nenhum. 

Voltei casado para o Brasil... Meus dois irmãos mais novos já estavam lá morando 
comigo, trabalhamos juntos e cada um foi fazendo a vida dele, pouco a pouco. Ficou todo 
mundo morando e trabalhando lá pela Freguesia do Ó, eu na Rua Parapuã, meu irmão na Rua 
Alice, onde tinha a feira, eu lembro bem disso. 

Moramos no Brasil de 1968 até 1980, construi uma casa e fui aumentando a família. 
Meus três filhos mais velhos nasceram lá: o Ahmad, o Mohamad e a Sol´ha, e a mais nova, a 
Suleiman, nasceu aqui. Foi por causa deles que eu decidi voltar a viver definitivamente no 
Líbano, não sei, eu sempre tive essa idéia na cabeça que aqui é o melhor lugar para cuidar da 
família, para os filhos aprenderem direitinho a língua árabe, a religião muçulmana, os nossos 
costumes. Tem gente que acha que é melhor aqui, tem gente que acha que no Brasil é 
melhor. Estudo mesmo eles não conseguiram ter, nem em um nem em outro lugar. E olha que 
eles vieram pequenos para cá, o mais velho tinha uns onze anos...   

 Outro problema é que aqui não tinha trabalho suficiente para sustentar todo 
mundo. Fiquei morando aqui por cinco anos, e então resolvi assim: a minha mulher e os filhos 
ficariam aqui e eu iria de novo para o Brasil trabalhar e mandar o dinheiro para eles 
viverem aqui. Fiquei oito anos lá, sozinho, e a mulher e os filhos aqui. Todo mundo fazia isso, 
deixava a mulher e ia embora para o Brasil. Ninguém achava estranho, todo mundo estava 
acostumado, era assim mesmo...  

Nesses oito anos deu para fazer um pé de meia e voltar a morar aqui no Líbano. Com 
esse capital e com o que eu consegui vendendo a casa que eu tinha lá, resolvi montar uma 
loja para trabalhar com os meninos que já estavam ficando moços. Era uma loja que vendia 
de tudo: roupas, armarinhos, utilidades domésticas, de tudo um pouco. Ficava na fronteira 
com a Síria, era um ponto bom. No começo deu, dava para tirar um bom dinheiro, mas 
depois já começou a dar problemas, dívida daqui, dívida de lá, resolvemos vender. Todo o 
dinheiro que eu trouxe acabou junto com esse negócio. Foi tudo embora... 

Os meninos já estavam crescidos, e como eu na idade deles pensavam em ir embora 
daqui para construir a vida deles, trabalhar, juntar dinheiro... Voltaram para o Brasil, 
ficaram um tempo lá, mas o negócio naquela época era ir para a Venezuela. Lá estava muito 
bom trabalhar, por volta de 1995, por aí. Todo mundo dizia isso, eles foram atrás também e 
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vivem lá até hoje. Hoje a situação na Venezuela não é tão boa como antes, mas está dando 
para eles viverem e cuidar da família, agora cada um tem a sua, né? Então tem que se virar. 

Depois que vendi a loja, fiquei trabalhando como taxista, levando as pessoas do 
Líbano para a Síria, e depois montei essa quitandinha. Eu nunca parei de trabalhar, não 
consigo. No Brasil fui mascate, e aqui tive loja, táxi e quitanda... De tudo isso o que eu mais 
gostava de fazer era ser mascate, ir de um lugar para outro, ficar livre. O táxi também é 
bom porque vai e vem, mas com a loja e a quitanda você já está todo dia no mesmo lugar. Eu 
trabalho das seis da manhã à meia-noite, todos os dias, no verão ou no inverno, não 
importa... 

Agora já estou velho, tenho cinqüenta e sete anos, não sou mais jovem para ficar de 
lá para cá, então resolvi parar em um só lugar. Não é que a gente muda porque quer ou 
porque goste, é porque precisa. As condições é que não te deixam sossegado, então tem que 
ir procurando qual é o melhor lugar para viver, tem que procurar até achar. Para mim aqui 
está bom, os filhos já estão criados, todos casados, cada um com a sua vida. Aqui eu tenho a 
minha casa, não pago aluguel, cuido da minha mãe que ainda é viva. 

Para mim, sempre foi fácil tanto viver aqui quanto no Brasil. Eu me acostumo a 
qualquer lugar, não tenho esse problema. Para mim sempre foi a mesma coisa estar lá ou 
estar aqui, sabe por quê? Porque eu vou e volto para os mesmos lugares, onde estão as 
mesmas pessoas, onde as coisas ficaram como eu deixei. Eu acho que não modificou nada, 
nem lá, nem aqui, nem na ida, nem na volta. É tudo igual, isso que é bom.  

E também a família está perto, tem casa, tem trabalho, tem tudo, então dá para 
viver tranqüilo, não falta nada graças a Deus. Os rapazes, o Mohamad e o Ahmad, continuam 
na Venezuela, mas as mulheres e os filhos deles vivem aqui. O Mohamad tem a casa dele no 
mesmo quintal da minha casa e o Ahmad tem a casa perto da família da esposa dele. Tem 
que ser assim, para construir a vida, um ajudando o outro, dividindo a mesma casa, fazendo 
a comida junto, vivendo junto, é muito bom... Mas todo ano eles vêm para cá, porque tem que 
ver a família, a mulher e os filhos... 

Agora uma coisa que eu faço questão de manter com eles é falar português. Em casa 
todo mundo ainda fala, eu, a minha mulher, os meus filhos, até a mais nova que é nascida 
aqui e nunca foi pra lá, aprendeu. Faz uns vinte anos que eu voltei para cá, mas não esqueci a 
língua, não deixei de falar, também porque tem sempre alguém indo e vindo, então a gente 
também continua praticando e já não esquece mais.   

Meus filhos acham que falando o português eles vão continuar sendo brasileiros. 
Eles sempre se acharam brasileiros, mesmo vindo para cá pequenos e indo morar em outros 
lugares. Acho que o lugar que se nasce todo mundo guarda no coração, fica para sempre.  

O Brasil também é a minha terra, eu não nasci lá mas me naturalizei, então também 
sou brasileiro. Tem gente que nasce no lugar porque não tem como escolher, e acaba 
gostando da terra que nasceu. Quem se naturaliza gosta mais ainda, porque escolhe o lugar, 
e gosta de verdade da terra em que está vivendo... Eu penso assim, não sei os outros... 

Aqui também já chegou a televisão brasileira. A televisão fica ligada o tempo todo, 
e não tiro um minuto da Record, vejo as notícias, o que está acontecendo lá, assisto toda a 
programação. Quando tem jogo de futebol também gosto de ver. Eu torço para o Palmeiras, 
sou palmeirense... No Brasil eu fui duas vezes assistir ao jogo do Palmeiras, lá no estádio do 
Morumbi. A primeira vez foi Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras ganhou de 2X0; a 
segunda vez foi Santos e Palmeiras, mas dessa vez o Palmeiras perdeu de 1X0. Essas foram 
as duas vezes que fui, é gostoso lembrar dessas coisas...  

Eu sinto muita saudade do Brasil, do tempo bom que vivi lá. Lá é uma terra 
abençoada, o povo é bom, é o melhor lugar do mundo para se viver. Não existe nenhum lugar 
como o Brasil. Eu não esqueço o Brasil, não esqueço mesmo... Lá tem tudo, tem condição pra 
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viver, tem condição de ir para frente, tem condição de crescer, tem tudo no Brasil... Na 
Venezuela, no Líbano não tem isso, não tem...  

Eu sinto falta das pessoas, dos lugares, das mulheres brasileiras que são lindas 
mesmo... O Brasil todo me faz falta, e não adianta se enganar, no Brasil é melhor para viver 
do que aqui. Se a gente volta é só por causa dos filhos, senão estaria lá até hoje... É só por 
isso mesmo, viu?   

Hoje eu sei que não dá mais para voltar a viver no Brasil, já estou velho, não tenho 
aquela coragem e vontade da juventude... Se um dia eu puder voltar para ficar uns dois, 
três meses, matar a saudade, vou correndo, não penso duas vezes... Quem sabe esse dia 
chega? 
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Eu gosto do Brasil, eu gosto muito do Brasil, e não é de hoje, é paixão 
antiga...  

        
Eu me chamo Jamil Moussa Yachouh, nasci no Líbano, na cidade de Zahlé, no dia 25 

de outubro de 1948 e vivi aqui até meus vinte e quatro anos... A vida nessa época era muito 
simples, sem estudos, pouco trabalho, só plantar e plantar. 

 Aí chega uma hora que dá uma vontade de mudar isso. Você é jovem, fica cansado 
de toda dia a mesma coisa, mesma coisa... Não sei o que me deu e veio a idéia de viajar. Eu 
queria ir para qualquer lugar, sair, tentar a vida em outro mundo. Como eu tinha uma irmã 
morando no Brasil, eu consegui o visto e não quis nem saber: fui embora.  

Acho que foi junho, julho ou agosto de 1972 mais ou menos que eu cheguei lá. Fiquei 
dois dias em São Paulo e já fui para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, onde minha 
irmã morava. No começo, acho que uns dois anos, eu fiquei trabalhando sem documentos 
certos, era ilegal, mas fui ficando, ficando... 

Eu trabalhei de mascate nas ruas, como todo mundo daqui que foi para o Brasil. Eu 
vendia roupas, vendia qualquer coisa que caía na minha frente... A vida era ruim, muito dura, 
difícil mesmo. Eu viajava para Corumbá, para Pontaporã, até vender um pouco de 
mercadoria, mas era muito duro conseguir vender. 

Aí eu estava nessa vida dura, veio um patrício lá e me falou que tinha chegado uma 
menina de São Paulo, que eu tinha que conhecer, que era muito bonita, que era muito boa, 
não sei o quê, não sei o que lá... Eu conheci a moça, conversei com ela, me interessei. Mas já 
avisei: “olha, eu não tenho nada, eu só tenho essa roupa no meu corpo e se sua mãe me 
ajudar, a gente casa, se não ajudar não adianta casar”. Vou casar e largar na rua? Não está 
certo, né? 

Eu conversei com a mãe dela, expliquei tudo direitinho e ela aceitou me ajudar. Eu 
namorei uma semana, pedi a mão dela em casamento, ficamos noivos e casamos em três 
meses. A minha sogra cumpriu a palavra e me ajudou comprando um ponto de loja de roupas 
feitas e calçados, para a gente começar a tocar a vida sozinhos. A minha sogra entrou com 
o dinheiro e o crédito para abastecer a loja de mercadorias e eu entrei com o meu trabalho. 

No começo minha mulher me ajudava na loja, mas aí ficou grávida, nasceram os 
gêmeos e tive que dar conta de tudo sozinho. Mas estava indo tudo bem, não tinha 
problema, ia trabalhando, trabalhando, comprava mercadoria, vendia mercadoria, ia para 
São Paulo, trazia novidades, vendia aqui, vendia ali, uma vez pagava prestação, outra vez 
atrasava e assim foi indo a vida.  

Tinha que trabalhar mesmo, porque a família foi crescendo, crescendo, até chegar a 
quatro filhos, os gêmeos e mais duas meninas. A despesa era grande, mas o dinheiro era 
sempre curto, porque tem que vestir, dar comida, médico, isso e aquilo. Mas, estava bem, 
todo mundo ia bem e com muita saúde, graças a Deus. 

Depois de uns cinco, sete anos que eu estava vivendo no Brasil, eu conheci lá um 
compadre, ele ficou sendo padrinho de uma das meninas, e começou a me ajudar nos 
negócios. Resolvemos construir casas e vender, comprava o terreno, construía e vendia.  
Uma casa dava lucro e outra casa não dava lucro, quanto dava lucro comprava um lote outra 
vez e construía na dívida. Eu acho que nós fizemos juntos umas quinze casas, mas eu perdi 
tudo, não fiquei com nada, até a minha casa tive que vender para pagar as dívidas. Não deu 
certo.  

Eu acabei voltando para o comércio, mas o comércio já não ia bem naquela época, 
era mais ou menos em 1985. O comércio começou a morrer, começou a voltar para trás, se 
eu vendia a mercadoria a um preço, quando eu ia repor já era mais caro, então eu só estava 
queimando o capital. Então não tinha mais lucro nenhum... 
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A família era grande, tinha minha mulher e quatro filhos para sustentar, tinha o 
aluguel da casa, tinha o aluguel da loja, tinha a escola, tinha não sei o quê... Então não tem 
mais jeito de viver. Até começaram a me falar para eu trocar o ramo do comércio mas eu 
não quis e decidi fazer pão árabe para vender. Eu nunca tinha feito pão na minha vida, a 
massa dava errado, eu me queimava, estragava o pão mas fui aos poucos acertando.   

Depois de dois anos, paramos de fazer pão e abrimos um barzinho, mas no outro ano 
trocaram a moeda de cruzeiro para real, e tudo começou a piorar de novo. A vida era difícil, 
e ia dando para sustentar todo mundo sem luxo, sem mordomia, mas sem passar 
necessidades.  

Eu acho que foi por essa época que mandei minha mulher e minha filha mais velha, a 
Melissa, para cá. Eu já tinha combinado com o meu irmão e com a minha cunhada para ver se 
dava certo o casamento da minha filha com o meu sobrinho.  

Não sei, eu ainda tinha uma cabeça meio dura, mentalidade do Líbano de não querer 
que minhas filhas se casassem com brasileiro. Não é por nada, mas brasileiro casa e depois 
de dois, três anos, larga tudo: a mulher, os filhos, a família toda. Eu tenho a cabeça meio 
grossa mesmo, atrasada, de antigamente, então nunca iria aceitar que as meninas se 
casassem com um brasileiro, entendeu?  

Elas adoraram o Líbano, tanto minha mulher quanto minha filha. E elas gostaram 
tanto que começaram a falar que aqui era melhor para viver, que a vida era muito boa, que a 
minha família poderia nos ajudar e tal, e tal. Queriam me convencer para vir ao Líbano com 
o resto da família. 

Na verdade, se fosse só por mim mesmo eu não teria vindo de jeito nenhum. Não 
queria, não queria... Mas foram me convencendo, fui aceitando e eu fui mandando aos poucos 
a outra menina e os meninos. Ela queria ir, mas eles não, queriam ficar no Brasil. Acabei 
convencendo e eles aceitaram a idéia. Fiquei sozinho, vendi o ponto, fui me desfazendo das 
coisas. Vendi, dei, joguei muita coisa fora, e vim para o Líbano me juntar ao resto da 
família. 

Quando eu voltei foi como chegar de novo a outro país... Acostumar, estabelecer a 
família, arranjar trabalho. Casa, pelo menos, eu já tinha. Junto com os meus irmãos eu 
construí esse prédio no terreno do meu pai, na época em que eu estava no Brasil. Mandei 
dinheiro, ajudei, e cada um ficou com um apartamento onde moramos agora. 

O problema aqui é que todo mundo sabe dar opinião... Cada um fala uma coisa, cada 
um fala esse serviço é bom, faz isso, faz aquilo. Começa daqui, tenta dali, perde um pouco 
aqui, perde mais um pouco ali... Comecei vendendo verdura, que era o que eu sabia fazer, e 
até que me dei bem. Mas quando investi num pick-up para melhorar o serviço, pedi 
emprestado e ninguém quis me ajudar, me endividei e quando fui ver já estava queimando 
capital de novo.  

Fiquei com tanta raiva que pensei: quer saber, vou voltar para o Brasil, de onde 
nunca deveria ter saído. Se no Brasil eu tinha as minhas dificuldades, aqui era bem pior. 
Sinceramente, eu acho que eu nunca deveria ter saído do Brasil, deveria ter ficado ali, 
quietinho no meu canto que eu estaria bem melhor hoje, tenho certeza disso. 

Os meninos tinham voltado um pouco antes para resolver o problema do Exército. 
Quando cheguei ao Brasil, eu queria que eles voltassem para o Líbano, achava que seria 
melhor para eles. Um eu consegui convencer, o outro acabou se casando com uma moça 
brasileira e teve dois filhos lá. 

Eu fiquei acho que uns dez meses no Brasil trabalhando entre Pontaporã e Campo 
Grande, vendendo cigarro e uísque que chegavam de contrabando. Mandava dinheiro para a 
minha mulher que continuava no Líbano com os nossos três filhos. Então a minha mulher 
começou a falar que ela voltaria para o Brasil, mas as meninas não queriam voltar... A família 
metade aqui, metade lá não estava dando certo... E eu vou fazer o quê? Resolvi voltar. 
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Quando eu voltei, casei as duas meninas: a Melissa com o meu sobrinho, e a outra 
com um primo que tinha vindo da Suécia. Os dois se casaram e foram embora em um mês. 
Um ano depois, meu filho solteiro também foi para a Suécia tentar a vida e continua lá até 
hoje. 

Um dia, o Márcio, meu filho que tinha ficado no Brasil, me ligou para dizer que 
queria vir com os filhos e a mulher para o Líbano... Eu mandei as passagens para eles, abri 
minha casa, comprei um pick-up maior para ele trabalhar comigo, e fui ajudando em tudo 
que podia para eles viverem bem aqui.  

Não fazia nem três meses que eles estavam aqui, cheguei a casa e não estavam mais 
nem meu filho, nem a minha nora, nem as crianças. Oito horas da noite chegou meu sobrinho 
para dizer que eles tinham voltado para o Brasil. Fugiram! Fugiram daqui sem me dar 
satisfação... Até hoje não sei o porquê, mas desconfio que a minha nora não gostou de eu 
ter chamado a atenção dela para ela ajudar minha esposa nos serviços de casa.  

Na verdade, o casamento deles é que não estava dando certo. Eles se separaram 
logo depois, meu filho voltou para cá e daqui foi para a Suécia trabalhar com o irmão. A 
minha nora até quis voltar para cá com a minha ajuda, mas eu cortei, e eles acabaram se 
separando mesmo. 

Meus filhos estão bem, estão vivendo cada um a vida deles. As meninas estão 
casadas, já têm os maridos para olhar por elas. Os meninos já têm vinte oito anos, já são 
homens, podem se virar muito bem, estão todos criados, graças a Deus. Cada um deles tem 
dois filhos, então eu já tenho oito netos: dois no Brasil, dois no Líbano e quatro na Suécia. 
Um pouquinho em cada lugar do mundo...  

Eu falo para eles: “cuidem de sua vida, criem os seus filhos e não se preocupem 
comigo”. Aqui, com pouco, eu me viro com a minha esposa. Eu tenho meu serviço, tenho 
minha freguesia, vai indo bem, graças a Deus, dá para pagar as contas e viver. Eu prefiro 
que eles arrumem a vida deles, que eles consigam o melhor possível, para mim dinheiro é só 
o necessário para viver. Eu só quero que eles saiam de cima de mim, que não dependam mais 
de mim e isso já está ótimo. Assim é a vida, né? 

A minha vida hoje é bem simples. Eu trabalho com a minha pick up, um dia em 
Beirute, um dia aqui em Zahlé, um dia lá em cima, um dia no outro lado... Não, não fico 
dentro da casa, parado, fico livre de um lado para o outro... Isso é bom para distrair a 
cabeça, não ficar pensando em bobagem... 

 Agora se minha mulher falasse para mim hoje, vamos voltar para o Brasil eu 
voltaria amanhã, rapidinho, correndo, sem pensar duas vezes. Eu não quero ir para a Europa, 
eu não quero ir para os Estados Unidos, mas para o Brasil, sim, eu iria.  

Eu gosto do Brasil, eu gosto muito do Brasil, e não é de hoje, é paixão antiga... Eu 
gosto do Brasil, pode ser que a vida lá esteja dura, e essa época agora pode ser mais difícil 
porque dinheiro está fogo para conseguir, mas a situação está ruim para todo mundo.  

Eu não queria vir morar aqui, não queria mesmo, mas no final ainda bem que nós 
voltamos de lá porque a vida ficou muito dura no Brasil. De 1991 para cá a vida ficou muito 
dura, muita gente quebrou, perdeu dinheiro, fechou o negócio e não tem dinheiro para viver.  
Eu acho que se nós tivéssemos ficado lá, a nossa situação estaria muito complicada também.    

Pelo menos aqui, graças a Deus, a gente não está precisando de ninguém, eu 
trabalho, e dá para viver.  Não dá mais para voltar e começar da estaca zero, eu já tenho 
cinqüenta e cinco anos, não sou mais jovem, não vou começar do nada trabalhando em 
qualquer coisa. Minha mulher também nunca trabalhou e não seria agora que ela iria 
começar, né?  

Eu guardo o Brasil no meu coração. Tenho saudade daquela terra, do calor gostoso, 
das pessoas, das mulheres, daquelas mulatas bonitas. Quando eu cheguei ao Brasil, 
rapidinho me acostumei com tudo. Aprendi a falar, recebi muita ajuda dos brasileiros que é 
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um povo muito bom, muito bom mesmo. Eu lembro que no hotel onde eu morava quando 
cheguei, a família do dono me tratava bem, sempre tinha o meu almoço e minha janta 
garantidos. A gente sabe reconhecer essa bondade, né? 

Eu acho que para mim foi mais difícil me readaptar aqui no Líbano quando eu voltei, 
do que quando eu fui para o Brasil. Aqui é a minha terra, o lugar onde eu nasci, a minha 
família está toda aqui, mas não sei, não sei, não gostava daqui. Para mim cada dia vivendo 
aqui se arrastava como um mês, não tive um dia de tranqüilidade, de paz, como tinha no 
Brasil. 

Viver com os parentes é muito difícil, todo dia tem intriga, tem fofoca, tem briga... 
Depois que passaram os primeiros meses, que a novidade da nossa chegada acabou, aí 
começou um a falar mal do outro, falar mal da minha mulher, reclamar de qualquer coisa, 
intrometer na minha vida, e isso eu não aceito de jeito nenhum, pode ser pai, mãe ou irmão.  

Olha, eu já estava acostumado com uma coisa no Brasil e aqui o costume já era 
diferente... Tem diferença. Se você senta assim, “ah, ele senta assim”. Se você usa 
bermuda, como a gente está acostumado no Brasil, já falam mal porque o homem aqui não 
usa bermuda curta. Se a gente fala alguma coisa, “oh, como ele fala”... Eu já ficava nervoso 
na mesma hora, se alguém olhava torto para mim ou para a minha mulher, eu já explodia, 
parecia que via o diabo na minha frente. É difícil também acostumar de novo com o  serviço, 
começar tudo de novo é muito duro. 

Eu não saio de casa, não saio para visitar ninguém. Nove horas eu coloco minha 
cabeça no travesseiro, durmo e acabou. No Brasil não, a gente não dormia antes da meia-
noite, uma hora, vinha visita, ia visitar os outros. Mas aqui não gosto de visitar nem de 
receber visitas, porque aqui o povo tem língua muito comprida, se você vai à casa de fulano, 
começa falar de fulano, de beltrano, de sicrano. Eu não gosto disso, não quero esquentar 
minha cabeça com isso, entendeu? Então é melhor ficar em casa e dormir.  

O libanês que acostumou no Brasil vinte, trinta, cinqüenta anos já é muito difícil de 
ele vir viver aqui, é muito difícil se acostumar aqui. Não acostuma. Em Loussi, tem muita 
gente que voltou do Brasil, estão todos daquele lado de lá. Eles vêm, fazem suas vilas, mas o 
serviço continua tudo lá no Brasil, só ficam dois, três meses, passam férias e vão embora. 
Mas para ele vir morar aqui, acostumar aqui, eu acho muito difícil, isso aí é tudo mentira... 
Não acostuma, não acostuma. 

 Olha, aqui a situação está muito difícil, a gente trabalha um ano está bom o outro 
pode não estar. O Líbano é um país bom para passear, ficar por dois, três meses, e voltar 
onde está o serviço. Aqui a vida é muito cara, tem que ter muito dinheiro para viver bem.  

Tem outra coisa aqui que é diferente do Brasil. No Brasil você pode ser muçulmano, 
pode ser cristão, pode ser druso, pode ser o diabo, tanto faz, não interessa a religião, cada 
um com a sua religião, cada um que se vire com ela. Eu tenho freguês cristão, muçulmano, 
não importa, e isso eu aprendi no Brasil. No Brasil, ninguém te pergunta qual é a sua 
religião... 

Eu sinto saudade de tudo isso do Brasil. De tudo, de tudo... Tudo do Brasil faz falta. 
Acho que é porque eu morei lá mais tempo do que aqui, eu morei lá quase vinte e cinco anos, 
a maior parte da minha juventude. Fui sem pai, sem mãe, sem ninguém para mandar em mim, 
para falar o que eu deveria ou não deveria fazer. Lá fiquei solto, livre, para fazer o que eu 
quisesse, então por isso eu gostei de lá e tenho saudade daquele tempo bom. 

Aqui eu tento lembrar do Brasil como posso. A gente ainda fala português em casa, 
assiste à televisão brasileira, aqui tem a Record, tenho a bandeira do Brasil, torço pelo 
Brasil quando tem jogo da Seleção. Engraçado que quando eu estava no Brasil, se tinha jogo 
eu torcia contra, mas aqui não, aqui eu torço como um fanático. 

No Líbano eu me sinto brasileiro... 
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Eu acho assim: qualquer pessoa que sai do país em que nasceu sempre pensa em 
voltar, sempre, não tem jeito. 

 
Eu me chamo Mohamad Mustapha Abou Arab, nasci aqui em Sultan, no Líbano, em 

2 de janeiro de 1957. Vivi aqui até os meus dezessete anos, depois fui para o Brasil em 
conseqüência da guerra, em 1976, porque a situação estava muito difícil e não tinha como 
ficar mais aqui, a guerra dificultava tudo, deixava a vida mais complicada. Eu até que tinha 
uma vida ajeitada, estudava e trabalhava como marceneiro em Beirute, mas a guerra muda 
tudo, e mudou minha vida também... 

Acabei indo para o Brasil porque eu tinha parentes lá, meu irmão já vivia no país, 
então ficava mais fácil ir para me estabelecer. Fiquei cinco anos lá, de 1976 a 1981, levando 
a vida, trabalhando como mascate, como todos os libaneses que vão para o Brasil, e ainda 
ajudando meu tio na loja de móveis.  

Eu voltei para cá não por opção, mas sim porque estava ilegal, com o visto de turista 
vencido. Um dia a polícia me pegou sem documento, sem nada, e como estava em situação 
irregular acabei sendo deportado. Nessa época eu já estava namorando a Penha, minha 
esposa, e do Líbano acabei convencendo a ela para que viesse para cá se casar comigo. Ela 
topou, veio e nos casamos. A minha família aceitou o casamento numa boa, ela foi bem 
aceita por todos. 

Logo depois do nosso casamento, começou a guerra de novo, a de 1982, quando 
Israel invadiu o Líbano... Aí danou-se tudo! Tivemos que fugir para a Síria porque aqui não 
tinha mais condições de ficar, era um inferno na terra... Acabamos voltando novamente 
para o Brasil, dessa vez com tudo legalizado, tudo certinho... 

Nós fomos morar em Santos, de onde é a família da minha esposa, que nos deu todo 
apoio. No começo nós moramos na casa da minha sogra, e trabalhei com o cunhado da minha 
esposa em uma agência de automóveis, e assim fui levando. 

 Depois abri uma marcenaria porque gostava e entendia desse ramo. Na verdade, eu 
aprendi a ser marceneiro mesmo, profissional, no Brasil. Quem me incentivou a dar esse 
passo na minha vida foi o meu sogro que era marceneiro aposentado nas “Docas”. Comprei 
algumas máquinas, fui mexendo aqui e ali, contratei um marceneiro experiente que me 
ensinou muito também e fui levando. Toquei essa marcenaria por muitos anos e foi indo 
bem, graças a Deus... Assim a gente foi levando a vida, uma vida boa e tranqüila, sem muita 
mordomia mas também sem dificuldades para cuidar de uma família de três filhos. 

Em 1995, meu irmão mais novo foi me visitar no Brasil e começou a me encher a 
cabeça para que eu voltasse para cá, dizia que o Líbano era um lugar mais sossegado para 
criar os filhos. Nessa época, a minha filha mais velha, a Nadime, tinha onze anos, o meu 
filho Munir tinha oito anos, e a caçula, a Samira, tinha nove meses.    

Na verdade, eu já estava com planos de voltar para cá mas ficava  sempre indeciso, 
pensava em vir e depois desistia. Eu acho assim: qualquer pessoa que sai do país em que 
nasceu sempre pensa em voltar, sempre, não tem jeito. O lugar onde você nasceu, onde você 
foi criado, tem sua família, seus amigos, seus contatos, fica marcado para sempre em sua 
vida, então não importa quanto tempo demore, fica aquele desejo de uma dia voltar para as 
suas origens, para a sua terra, para o seu lugar.  

Todo mundo que está fora pensa isso, até os brasileiros que vêm para cá pensam em 
voltar um dia para o seu país. Eu queria voltar há muito tempo, eu senti muito a minha 
ausência daqui quando meu pai morreu e eu não estava para acompanhar esse último 
momento. Isso é muito duro! Então quando meu irmão foi para o Brasil, parece que 
despertou alguma coisa adormecida em mim e eu resolvi que era a hora de vir. 

Vendi o que tinha que vender, a marcenaria, as máquinas e os móveis da casa, juntei 
coragem e vim com a minha família para cá. Abri mão de uma vida estável e já estabilizada 
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para, de certa forma, começar tudo de novo aqui no Líbano. Por um ano moramos em uma 
casa alugada enquanto nossa casa ia sendo construída. 

Eu nunca tive medo de enfrentar o desafio, de recomeçar, então vim com a cara e a 
coragem e ainda com uma boa experiência profissional como marceneiro. Para mim, a 
marcenaria sempre foi um bom negócio, porque quando eu voltei para cá, o Líbano já estava 
mais moderno e as pessoas já queriam ter móveis, camas, estantes, armários em suas casas, 
coisas que antes aqui não tinha, não era costume. 

Minha marcenaria fica aqui em Loussi, e tenho clientes de todo lugar até de 
Beirute, então serviço não falta. A maioria dos meus fregueses me procura porque gosta do 
meu trabalho e da minha experiência de trabalhar com móveis de estilo brasileiro. Eu tenho 
catálogos prontos e também faço projetos personalizados, então o negócio está indo bem, 
graças a Deus.  

Por isso eu acho que não foi uma dificuldade muito grande me readaptar aqui, me 
acostumar a viver aqui de novo. Para os meus filhos não teve problema, porque eles eram 
pequenos e criança acostuma rápido com as mudanças. Para a Penha talvez tenha sido mais 
complicado porque tem muita diferença, a língua é diferente, os costumes são outros, mas 
dá para levar. 

O que ajuda muito a reorganizar a vida de novo, é que aqui tem tanto brasileiro 
morando, indo e vindo, que a gente quase nem percebe que está tão longe de lá. Isso é uma 
grande vantagem, porque a gente troca idéias, conversa sobre as mesmas coisas, relembra 
as coisas do Brasil, fica junto nas comemorações, na Copa do Mundo, esse tipo de coisa que 
acaba unindo quem veio do Brasil. 

O Brasil está muito presente em minha vida, os anos que vivi lá considero que foram 
os melhores. Jamais vou esquecer ou deixar de agradecer a minha vida, as minhas amizades, 
o meu trabalho, tudo o que aprendi e conquistei. Até na questão da língua, eu acho que falo, 
leio e escrevo melhor português do que árabe, e prefiro mesmo a língua portuguesa ao 
árabe. Vivi bem no Brasil, isso eu tenho que reconhecer...  

Para falar a verdade, eu gosto mais de conviver com os brasileiros do que com os 
árabes, mesmo estando aqui em minha terra. Não sei o que é, mas eu acho que o povo árabe 
é muito ignorante, enquanto o brasileiro tem uma cabeça mais aberta, não tem nenhum tipo 
de preconceito, de cor, religião, idade. O povo brasileiro é mais humano que o povo árabe, 
sem dúvida.   

Só que o brasileiro também tem um lado negativo, que é deixar os filhos muito 
soltos, com muita liberdade, sem muito limite.  Foi esse o ponto que me fez sair de lá e vir 
para cá. Agora que meus filhos já são moços, eu penso que se eu estivesse no Brasil, eles já 
teriam me deixando louco de preocupação... Então nessa questão da educação, do respeito 
aos pais, o Líbano está na frente. 

Eu estou muito satisfeito com a criação que dou para os meus filhos aqui, eles 
aprenderem a língua árabe, aprenderam os costumes e a religião muçulmana, sempre falam a 
palavra de Deus. No Brasil eu acho que não conseguiria passar isso para eles com tanta 
facilidade. Essa é a grande vantagem de viver aqui e, com certeza, muitos pensam como eu.  

Claro que eu sinto muita falta do Brasil, e até pude matar a saudade quando estive 
lá há três anos atrás. Mas é muito engraçada a situação de quando você vive num lugar, vai 
embora e volta depois de um tempo. Quando você volta as coisas ficam diferentes, o que é 
familiar fica estranho.  

Quando eu saí de lá a situação do país estava bem melhor, meus amigos estavam 
bem, tinham as lojas, os seus negócios. Agora a miséria tomou conta de tudo, a situação 
econômica está difícil, e a violência aumentou muito. Todo mundo está sofrendo isso na 
pele, sofre com essa situação e eu, que só fui a passeio, me senti muito mal com tudo isso. 
Nem consegui ficar o tempo que tinha planejado, acabei voltando antes... 
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A violência empurra a gente para cá e a tranqüilidade que a gente tem aqui não dá 
para descartar. Aqui eu vivo em paz, não me preocupo com roubo, assalto, largo tudo 
aberto, com a chave junto. No Brasil eu fui roubado duas vezes, e quando a gente isso na 
pele, fica traumatizado, isso marca a nossa vida. Lá a gente vive tenso e quem já passou por 
uma experiência dessas, sabe do que estou falando... 

Eu confesso que adoro o Brasil, morro de saudade de lá, tudo e qualquer coisa me 
faz lembrar de lá. Só que para morar lá de novo, eu acho que não dá mais porque eu estou 
bem aqui, criando os meus filhos, trabalhando... Eu não penso em voltar para morar no Brasil 
novamente, pelo menos por enquanto não, mas para passear eu sempre gosto de pensar que 
existe essa possibilidade... 
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...a melhor fase da minha vida, dos dezenove aos vinte e quatro anos eu vivi 

no Brasil. Tem coisa melhor? 
 
Eu me chamo Tony Toufic Kassouf, nasci em Zahlé no Líbano, em 1960. Vivi parte 

da minha juventude aqui, cheguei a estudar até o segundo ano de Direito e trabalhava como 
cabeleireiro.  

Em 1980, por causa da guerra no Líbano, fui para o Brasil para morar com meus 
irmãos que viviam no Rio de Janeiro desde 1975. Eles já estavam bem estabelecidos, um 
deles fez a vida no comércio e hoje têm umas sete lojas de roupas em Teresópolis. O outro 
trabalha construindo e vendendo prédios.  

Na época que fui para o Brasil era apenas para passar um tempo, e fiquei lá dois 
anos e dois meses. Quando voltei para cá fiquei uns quatro meses, mas não gostei mais 
daqui, não quis mais viver aqui e resolvi voltar de novo para o Brasil. 

Eu me acostumei com a vida do Brasil... Eu era jovem, estava com vinte anos, as 
meninas brasileiras, as morenas, são mais descontraídas, alegres, são mais fáceis para a 
gente se relacionar. Então eu vivi a minha juventude, os melhores anos da minha vida no 
Brasil. 

Mesmo a diferença da língua para mim não foi difícil para enfrentar. Nas primeiras 
semanas eu não conseguia falar com ninguém, mas com um mês eu já me virava bem, fui 
aprendendo lendo jornal, ouvindo as pessoas e principalmente convivendo com as moças 
brasileiras. Daí já peguei a língua e com três meses morando no Brasil, eu já falava bem e 
tudo ficou mais fácil. 

Claro que a vida não era só alegria e diversão, tinha que dar um rumo na vida, fazer 
alguma coisa para ir adiante. A faculdade não pude dar continuidade, porque eu não 
consegui tirar meu documento, legalizar a minha situação, então achei melhor me virar 
trabalhando. No começo eu trabalhei na loja dos meus irmãos, mas depois que eu voltei ao 
Brasil eu comprei um restaurante e comecei a trabalhar sozinho. 

No restaurante serviam comidas bem variadas, brasileira, árabe, italiana, russa, de 
tudo, era bem variado. O trabalho deu certo, é fácil trabalhar no Brasil. Eu trabalhava para 
viver, para aproveitar a vida e não pensava naquela coisa de juntar dinheiro para o futuro, 
fazer pé-de-meia. O que eu conseguia ganhar eu gastava. 

Aproveitei para conhecer muitos lugares no Brasil. Em quase seis anos que vivi lá, 
conheci quase todo o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Foz do Iguaçu, 
Porto Alegre, conheci muitos lugares, graças a Deus pude curtir bem a vida... 

Vivi minha vida, como um jovem, solteiro, sem compromisso, sem obrigações, por 
isso que eu digo que a melhor fase da minha vida, dos dezenove aos vinte e quatro anos eu 
vivi no Brasil. Tem coisa melhor? 

Eu gostei muito do povo brasileiro, você é sempre muito bem recebido, ninguém te 
maltrata, ninguém te discrimina, ninguém tem preconceito porque você é estrangeiro. Eu 
acho o povo brasileiro um povo legal, muito legal mesmo, acho que não existe no mundo um 
povo que se consiga conviver tão rapidamente quanto o povo brasileiro... Como o povo 
brasileiro não existe em nenhum lugar do mundo. 

O povo brasileiro é sincero, é carinhoso, não é falso. No Líbano, se você quiser que 
eu fale a verdade, ninguém é assim, ou melhor são piores que isso, porque eles falam uma 
coisa mas fazem outra. Todo mundo, todo mundo, é assim, o povo libanês não diz 
exatamente o que pensa... 

 A vida no Líbano é muito diferente da vida do Brasil. Quando voltei a morar aqui 
acho que tive mais dificuldade em me acostumar na minha própria terra do que em me 
acostumar lá no Brasil... Eu senti que Zahlé, o Líbano todo, era um lugar difícil para se viver, 
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não sei se por causa da guerra, não sei se é o jeito do povo libanês que não faz amizades 
facilmente, não sei, mas para eu voltar a viver aqui foi mais difícil do que viver numa terra 
diferente.         

A guerra acabou mas a ferida ainda está aberta... Eu acho que ainda vai ter que 
passar cinqüenta anos para o povo libanês superar isso. O jeito do libanês não ajuda muito, 
porque é um povo grosso, é aquele povo de coração mais grosso... Tem a questão religiosa 
que faz com que o povo libanês seja ainda mais complicado para se conviver, isso eu acho 
que chega ao extremo no Líbano, não tem sentido essa situação.  

No Brasil pouco importa a religião da pessoa, cada um pratica o que quer, reza para 
quem quer, acredita no que quiser. Tanto faz a sua religião no Brasil, ninguém te pergunta 
qual é a sua religião, porque isso não importa para as pessoas. Quando eu contava para os 
brasileiros sobre a guerra religiosa de muçulmanos e cristãos no Líbano, todos me falavam 
assim: “que isso! não existem essas coisas no Brasil”... E é verdade, porque eu sou maronita 
mas no Brasil freqüentei várias igrejas, todas são consideradas como casa de Deus, então 
não importam essas coisas. 

Por mim eu teria passado o resto de minha vida no Brasil, não teria nunca, nunca, 
voltado para cá. Só voltei porque não tive escolha, não tive como legalizar minha situação no 
Brasil, não consegui a documentação para viver lá. Juro que se eu tivesse conseguido não 
teria voltado para cá de jeito nenhum. Eu tentei diversas vezes conseguir os documentos, 
tentei, tentei, mas não consegui, não deu certo para mim.... 

Em 1985, voltei para cá e comecei a trabalhar aqui na barbearia... Vim para retomar 
uma vida que eu tinha largado e pensava que nunca mais teria que assumir. Eu me senti 
muito mal aqui, no começo. Não sei, quando você fica fora um tempo, e depois volta, é duro 
para se acostumar de novo, aceitar essa situação. Eu sofri muito no começo, parecia que 
estava numa terra estranha e não em meu próprio país. 

Não consigo entender porque tem gente que viveu no Brasil e volta para cá. É isso 
que eu acho muito estranho, porque para mim quem tem essa oportunidade de ficar no 
Brasil não tem porque voltar para cá, para mim não faz sentido, eu só voltei mesmo pela 
questão da documentação, só por isso mesmo. 

Você quer que eu fale a verdade? Eu acho que qualquer pessoa que vive a vida no 
Brasil, ela não volta para o Líbano de verdade, não volta por opção ou de coração... Ela volta 
porque alguma coisa obriga a voltar, alguma dificuldade, só pode ser isso. Quem viveu bem 
lá, trabalhou, fez tudo direito, não volta... Só se for pela velhice, para terminar a vida aqui, 
porque aqui é mais fácil para eles, nesse ponto eu concordo. 

Até hoje, principalmente falando agora do Brasil, eu vejo o quanto gosto do Brasil, 
como sinto saudade daquela terra... Eu sinto saudade de tudo, do povo brasileiro 
principalmente, daquela terra maravilhosa. O Brasil é um país lindo demais.  

Por isso eu escolhi o Brasil para passar minha lua-de-mel, quando me casei em 1995. 
Primeiro fui para o Rio de Janeiro, passei em Cabo Frio, depois fui para Fortaleza, voltei 
para o Rio de Janeiro, e ainda visitei São Paulo... Têm muitos lugares bons e bonitos no 
mundo, mas nenhum se compara ao Brasil. 

Voltar ao Brasil só assim, se for a passeio porque para morar definitivamente já não 
é mais possível. Agora tenho família, minha mulher e três crianças, não dá mais para voltar 
e viver lá... Aqui tem a vantagem de ser mais fácil para criar a família, é mais seguro, tudo é 
mais controlado, então é melhor. 

Dessa viagem que eu fiz em lua-de-mel, eu trouxe algumas coisas de lembrança de 
lá, aquelas jarras de pedra, aquela garrafa de areia colorida de Fortaleza, um tapete de 
vime, uma escultura em madeira, essas coisas... Os discos também são partes dessas boas 
lembranças que eu mantenho do Brasil. Eu gosto muito da música brasileira, principalmente 
do Roberto Carlos, o meu preferido. 
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Eu sempre procuro saber do Brasil, ter notícias do que está acontecendo lá. Aqui eu 
assisto a Record para me manter ligado com o país e também para não esquecer o 
português. Hoje acho que só falo vinte por cento do que eu falava da língua, porque não 
tenho com quem praticar, só mesmo quando falo com meus irmãos que ainda estão no Brasil 
ou quando eles vêm para cá no verão.  

O momento que eu mais me lembro do Brasil é quando tem jogo da Seleção. Adoro 
os jogos do Brasil desde a época que eu morava lá... Eu conheci os jogadores daquela época, 
o Zico, o Sócrates, porque a concentração era na cidade de Teresópolis... Para mim a 
Seleção Brasileira é a melhor do mundo, sempre foi. 

Às vezes eu tenho vontade de comer comida brasileira, um bom churrasco 
brasileiro, uma feijoada, que eu gosto muito mesmo... Aqui têm alguns restaurantes que 
servem esses pratos, mas não é a mesma coisa, não tem nem os ingredientes, nem o 
tempero, nem o sabor do Brasil... Não é a mesma coisa.  

Eu já sonhei muitas vezes que estava no Brasil, sonho com aqueles lugares bem 
bonitos, com todas as meninas. Não dá para não sonhar com o Brasil, eu estou falando a 
verdade, falando sério mesmo. Nem eu, nem você, nem ninguém que um dia viveu lá consegue 
esquecer o Brasil.  

O Brasil é um lugar muito especial e eu me sinto um autêntico brasileiro, mesmo 
depois de tanto tempo e morando aqui definitivamente. Ah, eu sou brasileiro mesmo, um 
brasileiro sem documento... 

 
 

 



 382 

REDE II- MULHERES DESCENDENTES: 2ª GERAÇÃO 
 
 
 
 
Eu odiei essa situação, esse lugar, tudo, chorei muito e me lamentava: “ai meu 
Deus do céu, para que ele me trouxe para esse lugar e me deixou aqui?” 

 
Eu me chamo Aishe Barakat Smaide, nasci em São Paulo no dia 13 de janeiro de 

1964. Quando tinha sete anos, a minha família se mudou para o Líbano, porque o meu pai 
estava muito doente. Depois de quarenta dias que nós havíamos chegado, meu pai faleceu.  

Continuamos morando aqui e foi um período muito difícil. Ficamos morando numa 
casa emprestada por uns parentes, e a minha mãe e meus irmãos trabalhavam na roça para 
nos sustentar enquanto eu ficava cuidando da casa. Cheguei a freqüentar a escola mas era 
muito difícil, não entrava na minha cabeça, não conseguia aprender a ler e a escrever, mas 
falar árabe eu falava bem. 

Depois de três anos nessa vida, minha mãe resolveu que seria melhor para a gente 
voltar ao Brasil e aí fomos para Santos. Nossa vida não mudou muito do jeito que era no 
Líbano, porque minha mãe e meus irmãos continuaram a trabalhar como mascates para 
sustentar a casa e eu ficava em casa, com todo serviço.  

Minha mãe era uma mulher e tanto, viu? Sofreu muito mas sempre deu a volta por 
cima para criar três filhos sozinha, deu um duro danado mas conseguiu. No começo os três 
trabalhavam a pé, mas depois que o meu irmão mais velho fez dezoito anos eles compraram 
um fusquinha, e o serviço ficou mais fácil. À medida que meus irmãos foram crescendo, eles 
tomaram mais conta do trabalho, aos poucos conseguiram montar uma loja de móveis, minha 
mãe foi deixando de trabalhar e foi ficando mais em casa 

A única diferença na minha vida nesse tempo, em comparação com o Líbano, é que 
aqui eu comecei a estudar também, só que não me adaptei muito bem porque eu tinha um 
pouco de vergonha, entrei na primeira série com dez anos e me colocaram junto com os 
pequenininhos. Aí eu acho que estudei só uns três anos e logo sai, não queria mais estudar o 
ensino regular, queria fazer o supletivo mas a minha mãe não deixava porque era a noite, e 
isso para ela era uma coisa que não podia. Então parei de estudar, fiquei em casa mesmo... 

Em Santos a gente tinha uma vida bem restrita à comunidade, principalmente em 
contato com os parentes, tios e primos principalmente. A gente convivia só com os árabes, 
porque minha mãe não deixava eu sair, ter amizades com os brasileiros, eu ficava em casa e 
só conhecia as pessoas da nossa comunidade. 

A única novidade na nossa rotina foi quando meu irmão começou a namorar com uma 
parente nossa, uma prima em segundo grau, que morava em Taubaté. Então quando meu 
irmão ia para lá namorar, minha mãe e eu íamos junto para acompanhá-lo e nessas idas e 
vindas começou a surgir um interesse também entre mim e meu primo. A gente se conhecia 
desde pequenos, mas nunca, nunca mesmo, houve algum interesse de nossas partes. 

Meu marido sempre estava na casa da irmã dele, a mãe da namorada do meu irmão, e 
aí a gente ficava lá, jogava baralho, conversava, brincava e assim foi indo, até que acabamos 
nos interessando um pelo outro. Ele me pediu em namoro, tudo certinho, e eu aceitei. 
Namorei, noivei e casei em pouco tempo, porque eu já estava com vinte e quatro anos. 

Depois que me casei fui morar em Taubaté, onde meu marido, junto com o irmão, 
tinha loja de sapatos que até hoje é o ramo deles. Aí eu fiquei grávida do meu primeiro filho 
e foram vindo depois os outros dois, uma menina e outro menino. Era uma vida normal, com a 
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única diferença que meu marido tinha uma idéia de um dia morar no Líbano, porque ele 
sempre achou que aqui é o melhor lugar para criar a família.  

Ele sempre me falou que um dia a gente viria para cá, porque aqui os nossos filhos 
poderiam ser criados na cultura árabe, teriam mais oportunidades de aprender a língua 
árabe e a religião muçulmana, e conviveriam com pessoas iguais a nós, quer dizer, da mesma 
origem, para não ter aquela diferença, aquele choque que sempre tem no Brasil.  

Aí junto com os dois irmãos dele, ele comprou um terreno e foi construindo esse 
edifício de três andares, um para cada família, um idêntico ao outro. Enquanto ia 
construindo o prédio, eu já sabia que mais cedo ou mais tarde eu viria para cá, essa idéia foi 
crescendo na minha cabeça junto com o prédio... Mas, sinceramente, eu não gostava nenhum 
pouco dessa idéia... Sabe por quê? Porque a idéia que eu tinha do Líbano era aquela da minha 
infância, de quando eu vivi aqui dos sete aos dez anos de idade. Naquela época nós moramos 
numa casa que não tinha luz, não tinha água, não tinha banheiro, então eu tinha uma imagem 
daqui muito ruim, entendeu? 

Como meu marido sabia que eu tinha uma má impressão daqui, antes de a gente 
começar a construir o prédio, ele me incentivou para que eu viesse para cá passar um 
tempo. Eu não queria, não queria, mas acabei vindo... Parecia que eu estava indo para um 
enterro, e não para uma viagem. Aí eu vim e fiquei uns cinco meses na casa da minha sogra, 
que é minha tia. Até que foi gostoso, já tinha água, tinha luz, vim com dinheiro para me 
divertir, não era como aquela imagem que eu tinha guardado da minha infância.  

Depois que o prédio ficou pronto, meu marido veio para cá sozinho, e em um ano, ele 
comprou os móveis, mobiliou o apartamento, colocou tudo o que a gente precisava e avisou 
que no próximo ano a gente viria para cá definitivamente. Eu falei que tudo bem, aceitei, o 
que eu iria fazer? Não tinha jeito mesmo, já estava tudo acertado e não tinha mais volta.  

Eu vim para cá em março de 2002, com meu marido e com as crianças, o mais velho 
com dez anos, a menina com oito e o caçula com sete meses. O meu marido veio conosco, 
mas voltou depois de um mês para o Brasil e eu fiquei aqui sozinha com as crianças. Eu odiei 
essa situação, esse lugar, tudo, chorei muito e me lamentava: “ai meu Deus do céu, para que 
ele me trouxe para esse lugar e me deixou aqui?”  

Meu marido voltou porque aqui não tem como manter uma família com o mínimo de 
conforto se você não mantiver negócios em outro país. No Brasil meu marido continua 
tocando três sapatarias e é com esse dinheiro que ele nos mantém aqui. Esse é o preço que 
a gente paga para criar os filhos aqui, ter a família dividida, e muita gente aqui vive essa 
mesma situação. Tem gente que faz oito anos que mora aqui, só a mulher com os filhos, e o 
marido longe... Aos poucos vai tomando se acostumando, aceitando porque não tem remédio 
mesmo... 

Depois que meu marido foi embora, eu fiquei com toda a responsabilidade sobre a 
casa e sobre os meus filhos. Tudo, tudo, tudo é responsabilidade minha e não posso contar 
com ninguém para me ajudar. No Brasil minha vida era muito diferente, porque eu podia 
contar com meu marido, e não tinha que me preocupar com um monte de coisa que eu tenho 
que pensar agora. Lá eu nunca nem paguei contas, sempre tive meu marido ao meu lado para 
me ajudar, e agora tudo cai em minhas costas, coisas que eu nem sonhava em resolver... Só 
que tem hora que tanta coisa junto esgota, parece que vou estourar...  

É duro você vir morar sozinha num lugar onde não conhece nada, onde tudo é 
diferente do que você está acostumada. Viver aqui não é a mesma coisa que viver num lugar 
que você conhece tudo, cantinho por cantinho, conhece todas as pessoas, todas as coisas...  
Eu não sabia comprar uma carne, ir ao mercado, eu não conhecia um médico, nada, nada, 
nada... Todo lugar que você precisa ir tem que ir de carro, porque é tudo longe. É uma 
experiência muito dura, viu?  
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O que complica ainda mais é que o meu árabe é um pouco picado, entendeu? Então 
quando eu entro numa loja é uma dificuldade, porque às vezes eu quero pedir alguma coisa e 
eu não sei como se fala em árabe, eu tenho essa dificuldade. 

As crianças também sofreram muito, com essa mudança, com o fato de estar longe 
do pai e também por ver meu sofrimento. Olha, no começo, eles choravam muito, toda vez 
que meu marido ligava eles choravam ao telefone. Quando o ônibus da escola passava eles 
também iam chorando e eu ficava na janela chorando também. E eu dizia: “maldita a hora 
que eu vim para esse inferno!”  

Eu acho que essa fase só não foi pior, porque eu tenho parentes aqui, tios, primos, 
minha sogra, e principalmente a Fátima, minha cunhada, que um ano antes de mim já tinha 
se mudado aqui para o prédio. Ela se adaptou melhor, já conhecia mais coisas que eu, e foi 
me ajudando a me acostumar também com essa nova vida. Ela me deu muita força e também 
comecei a aprender a me virar aqui graças a ela. Se eu estivesse morando aqui sozinha, não 
sei o que teria sido de mim, provavelmente já teria ido embora... 

A convivência com as pessoas daqui também ajuda, porque é muito tranqüilo, você se 
sente bem recebido, bem aceito. Não tenho problema nenhum, convivo bem tanto com os 
árabes quanto com os brasileiros. Na verdade, eu nem percebo bem essa diferença, para 
mim é tudo igual. Se me perguntam se eu me sinto brasileira ou libanesa, eu penso, penso, 
mas não chegou a conclusão nenhuma... Sei lá, não me sinto nem assim e nem assado, você 
acredita? 

Tive que aprender a me adaptar com essa nova vida. No começo o que eu achei mais 
difícil foi me acostumar com o frio daqui, porque eu nunca gostei do frio nem lá no Brasil. 
Agora imagina o que é o frio daqui, no meio da montanha, e olhando pela janela só se vê 
neblina ou neve, nenhuma pessoa na rua... Quando começa a esfriar, a gente já tem que 
começar a ajeitar as coisas para o inverno, estender os tapetes, instalar as subias, 
preparar a despensa... Todos esses preparativos para o frio que vai chegar me dá um aperto 
no coração... 

No inverno também a gente fica mais preguiçosa, não sai de casa para nada, e por 
isso também nem dá vontade de se arrumar. Eu acordo com o pijama e fico o dia inteiro 
assim, porque não vou sair e não vou ver ninguém. O meu único contato mais freqüente é a 
Fátima, porque como nós estamos no mesmo prédio ou ela sobe aqui em casa, ou eu desço na 
casa dela. 

Do que eu mais sinto falta é de sair, passear, ir a um shopping, andar numa cidade 
que você entende o que eles falam, onde você conhece tudo, entendeu? No Brasil tem mais 
opção de diversão e é tudo é mais fácil. Lá, aos sábados e domingos eu nunca cozinhava, 
ligava e pedia uma pizza, umas esfihas, tudo pelo telefone, né? Aqui tenho que fazer a 
comida todo dia e isso cansa, enche as paciências mesmo.  

Outra coisa é que aqui você não sabe qual é o dia da semana, não tem diferença 
entre a segunda-feira e o sábado, um dia é igual ao outro, você não sabe qual é o mês ou o 
dia do mês. O tempo vai correndo, correndo e você nem se dá conta disso, quando a gente 
percebe já está mais tempo que pensou... Nossa, eu estou aqui há dois anos, que é pouco 
tempo, mas tenho a impressão que estou aqui a uma eternidade. Sem perceber, perde-se a 
noção do tempo...  

Uma coisa boa é que dentro de casa eu tenho tudo que preciso, e a maioria das 
minhas coisas é do Brasil, principalmente as coisas da cozinha. Nesse ponto eu nem posso 
reclamar porque não falta nada, parece que essa casa é a mesma casa que eu morava no 
Brasil. Isso é bom porque dá a impressão que é aquele ambiente que você já está 
acostumada. 

Outra coisa boa é que aqui pega a televisão brasileira, a Globo e a Record, e com 
isso dá para continuar ligado no Brasil, saber as notícias de lá, as coisas que estão 
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acontecendo. O telefone também a gente usa direto para falar com meu marido e com meus 
irmãos, e tem ainda a internet, mas quem fica no computador são os meus filhos, 
conversando com os primos, já eu não sou muito de ficar ali não, não gosto... 

A gente também consegue manter o português porque muita gente que é do Brasil 
continua praticando. Com a minha cunhada é português direto, com os meus filhos também, 
só com o menorzinho que eu me acostumei a falar só árabe. Eu acho bom manter a língua, 
não tem porque esquecer, é sempre uma vantagem falar outro idioma. 

Uma coisa que meus filhos não se acostumaram foi com a comida árabe, 
principalmente os mais velhos que não gostam mesmo, o pequeno já come mais coisas. Então 
eu cozinho mais comida brasileira como arroz e feijão, lasanha, estrogonofe, pizza. Eles 
pedem e eu faço. 

O que mudou muito para mim é a questão da religião porque até lenço estou usando 
e eu coloquei porque quis. A primeira vez que eu vim a passeio me senti um pouco mal, 
porque todas as mulheres aqui se vestiam de manga cumprida, roupas longas, tudo discreto 
e com lenço na cabeça. E eu, de meia manga, meu cabelão comprido e solto... Eu já estava 
com essa idéia na cabeça há um tempo, e antes do meu marido voltar para o Brasil, coloquei 
o lenço. Meu marido gostou muito porque ele já queria que eu colocasse, mas nunca me 
forçou.  

Agora que coloquei não tiro mais, porque isso faz parte da religião também... Mesmo 
que eu vá para o Brasil, volte a morar lá, não pretendo tirar o lenço porque isso já faz parte 
de mim e agora isso é mais comum no Brasil. Eu lembro que quando a minha mãe saía na rua 
de lenço, todo mundo olhava espantado, mas hoje não, tem mais gente usando, ninguém 
estranha. O bom do Brasil é que todo mundo aceita a religião do outro, ninguém critica a 
religião de ninguém, não tem esse preconceito... 

Os meus filhos já se acostumaram a viver aqui também e convivem melhor com a 
ausência do pai. Claro que eles sentem muita falta, mas eles sabem que ele vai vir aquele 
período, vai ficar com a gente, e quando for hora de ir, vai embora, pronto e acabou... 

Eu não acho que seja uma boa idéia voltar agora para o Brasil, porque aqui eles 
estão estudando, adoram a escola, e se voltarmos para lá vai ser mais difícil para eles 
acompanharem. Isso aconteceu comigo e eu não quero que essa história se repita com eles. 

Eles também aprenderam muitas coisas sobre a religião muçulmana, que era um dos 
nossos objetivos quando nos mudamos para cá. Eles já rezam, fazem o jejum direitinho, e a 
menina, que tem onze anos até já usa o lenço. Não fui eu quem a obrigou e meu marido 
achou que era muito cedo para isso, mas como foi algo que ela quis eu não fui contra. Ela 
adora mesmo, mas claro que aqui tudo influencia para isso. 

A gente faz esse sacrifício pelos filhos, e é como meu marido fala: “quem sai na 
chuva é para se molhar”... Eu acho que para tudo tem uma recompensa, o que a gente sofre 
agora com a divisão da família, lá na frente vai perceber que valeu a pena, que todo esse 
esforço e sofrimento serviu para alguma coisa.  

O meu marido também sofre muito com essa separação, ainda mais porque lá ele 
está sozinho e a gente está aqui... Quando ele entra na casa, está tudo vazio e silencioso, 
parece uma casa abandonada... Mas ele não tem como deixar os negócios lá e vir para cá 
definitivamente, então a gente só se vê nas férias, duas vezes por ano e ele fica de vinte 
dias a um mês. 

No começo isso deu certo, mas agora ele já está sentindo muito a falta da família. 
Meu marido até queria que esse ano a gente voltasse para o Brasil, mas meus filhos não 
querem porque já se acostumaram, e eu também não quero porque não quero que eles 
sofram com mais uma mudança. 

São os meus filhos que me seguram aqui, se não fosse por eles eu já teria ido 
embora há muito tempo. O meu marido também propôs que eu voltasse com a minha filha e 
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com o caçula e deixasse o mais velho com os avôs mas isso não aceito de jeito nenhum, não 
tenho coragem de largar meu filho. 

Uma coisa eu sei: não vou ficar no Líbano minha vida toda. Mais alguns anos para que 
meus filhos fortaleçam tudo o que aprenderam na língua, na religião, nos costumes, e daí 
sim dá para voltar e nos incorporarmos à comunidade árabe para manter tudo o que 
aprenderam. 

Eu sou brasileira, nasci lá, lá é a minha terra, e não tem como a sua terra, é o 
melhor lugar para se viver... Eu sonho com o Brasil até de olhos abertos... 
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Acho que quando a gente está fora da terra, acabam se perdendo alguns 
costumes, a gente tropeça um pouco e acaba falhando em alguma coisa. 

 
Eu me chamo Alia Chahine, nasci no Brasil, em Santos no dia 7 de junho de 1965. 

Meu pai era nascido aqui em Sultan Yacoub e ele foi para o Brasil com uns catorze anos 
mais ou menos, e a minha mãe é filha de árabes cristãos, da região do sul do Líbano. 

Eu estudei no Brasil até o colegial, e assim que terminei os estudos, quando fiz 
dezoito anos, vim com meu pai aqui para o Líbano, passear, conhecer a terra dele. Meu pai 
queria muito que eu conhecesse o Líbano, todo pai árabe faz questão disso, e no meu caso 
ainda mais porque sou filha única. 

Eu adorei essa viagem apesar de não falar uma palavra árabe, de não conhecer 
ninguém nem nada por aqui. Eu me encantei com o Líbano, achei um país muito bonito, gostei 
da maneira de ser do pessoal, das festas, de tudo enfim, tudo mesmo. Achei que aqui era 
tudo muito diferente do Brasil, e me senti tão à vontade que parecia que eu já era parte 
dessa terra, como se eu fosse um pedaço daqui, entendeu? Eu me encontrei nessa viagem... 

No Brasil eu já tinha convivência com a comunidade árabe, que é grande na região 
de Santos, fazia parte de um grupo de danças típicas como dabke e rahsa, freqüentava as 
festas e reuniões, ia à mesquita, e fui criada de acordo com os costumes e tradições,  mas 
não tinha essa coisa mais profunda, mais autêntica de estar aqui. Essa viagem que fiz para 
cá foi importante para conquistar uma coisa que eu ainda sentia que faltava em mim, acho 
que foi como encontrar minhas raízes que estavam escondidas.   

Quando voltamos para o Brasil, fiquei infernizando meu pai para voltar para cá de 
qualquer jeito, não a passeio e sim para morar definitivamente... Meu pai não tinha essa 
intenção, e ele nunca imaginou que essa viagem fosse mexer comigo tanto assim. Dois anos 
depois, em 1985, voltamos para cá com a minha mãe para que ela também tivesse essa 
oportunidade.   

Essa viagem não foi tão boa quanto a primeira... Acho que isso foi porque moramos 
na casa dos meus avós e não deu muito certo, teve um pouco de conflito, meu pai teve 
muitos aborrecimentos, perdeu dinheiro, sofreu mesmo. Meu pai chegou a levantar os 
alicerces e as vigas dessa casa, mas acabou abandonando tudo, não teve vontade de 
terminar. 

Passei seis meses aqui, acabei conhecendo meu esposo, que era meu primo não sei 
em que grau, e ficamos noivos. Voltamos para o Brasil e nos casamos por lá, onde vivemos 
onze anos. Meu marido trabalhava com meu pai como representante comercial em Santos, e 
assim fomos levando nossa vida. 

Nesse período nasceram meus dois filhos mais velhos, o William, de quinze anos, e o 
Nabil, de nove anos. Todo mundo me pergunta por que coloquei o nome do meu primeiro filho 
de William, se eu sou árabe, muçulmana e sempre valorizei tudo dos costumes árabes. Nem 
eu sei responder, não sei explicar o que aconteceu, o que passou pela minha cabeça, achei 
que tinha que colocar e coloquei. Se hoje eu pudesse mudar, mudaria, mas não tem como, 
então é William. Agora os outros, o Nabil que nasceu no Brasil, e os outros dois, que 
nasceram aqui, o Mohamede e o Muaiad, que é o nome do meu pai, têm os nomes bem 
turquinhos, como dizem no Brasil.  

Acho que quando a gente está fora da terra, acabam se perdendo alguns costumes, 
a gente tropeça um pouco e acaba falhando em alguma coisa. Por isso, para não errar com os 
filhos e para que eles tivessem um alicerce baseado no islamismo, na cultura árabe, na 
língua é que decidimos vir para cá. Eu queria que eles tivessem isso de pequenos, não como 
eu que só fui ter maior contato aos dezoito anos. Isso era um desejo meu e do meu marido, 
e os meus pais concordaram, aceitaram essa decisão. 
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O segundo motivo para essa decisão foi a violência que estava muito grande no 
Brasil, e que nós vimos de perto. Nós fomos assaltados naquele ano, meus filhos ficaram 
com o revólver na cabeça, eu fiquei um pouco assustada pelo que aconteceu ou pelo que 
poderia ter acontecido com eles...  Isso me fez ir embora de vez de lá, entendeu? A 
segurança que existe no Líbano também me atraiu para cá. 

Eu vi a violência bater na porta da minha casa e comecei ver o perigo de mandar meu 
filho à padaria comprar pão, de mandá-lo para a escola para ser agredido por causa de um 
tênis, esse tipo de coisa, além de drogas e da AIDS nas escolas... Não estou dizendo que 
aqui não tem disso, mas é diferente, é menos comum de acontecer... Então quando me 
perguntam por que estou aqui a resposta é só uma: pelos meus filhos. 

Depois de onze anos de casados morando no Brasil, em 1996, veio a idéia de vir para 
cá e morar definitivamente. Meu marido veio primeiro sozinho, para terminar de construir a 
casa que meu pai tinha começado e estava abandonada, e quando ele acabou de fazer tudo 
por dentro, depois de uns sete meses, eu vim com as crianças.  

Nós vivíamos do negócio da representação comercial que meu pai ficou tomando 
conta no Brasil, e ao mesmo tempo meu marido foi fazendo aqui várias coisas, inclusive 
distribuição e instalação de antenas de TV a cabo, que era uma novidade no começo. Depois 
de uns quase quatro anos morando aqui, meu marido teve que voltar para o Brasil, porque 
meu pai adoeceu muito, teve câncer, e já não podia mais trabalhar. Meu marido vendeu o 
negócio da antena parabólica e foi cuidar da representação comercial em Santos, que na 
verdade era o que nos sustentava.  

Aí por esse tempo a nossa família ficou dividida, porque eu fiquei aqui com as 
crianças e o meu pai, e meu marido e minha mãe ficaram no Brasil. Ficou uma situação muito 
ruim, cada um num canto, até que a saúde do meu pai foi piorando a cada dia, e voltamos 
todos para o Brasil, porque lá tínhamos convênio médico muito bom, enquanto aqui tudo era 
particular.   

Chegamos ao Brasil em 1999, meu pai ficou internado por dezessete dias e acabou 
falecendo. Ficamos mais um ano por lá, e acabei voltando para o Líbano com minha mãe e 
meus filhos, enquanto meu marido ficou resolvendo as coisas da casa e dos negócios. Depois 
de oito meses ele também veio para cá e a família ficou reunida de novo. 

Meu marido é um faz tudo, ele faz serviço de encanamento, de eletricidade, 
quebra-galho em tudo, mexe com aparelhos eletrônicos e com computador, sempre foi 
curioso para essas coisas. Há uns dois anos atrás ele foi ao Brasil e fez um curso de 
computação na parte de eletrônica, monta e desmonta computador, instala programas, de 
tudo... Agora ele está com intenção de começar a trabalhar com internet a cabo, vamos ver 
se dá certo... 

Fora isso, para manter a casa, minha mãe e eu costuramos. A minha mãe aprendeu a 
costurar com a mãe dela, e quando ela era solteira chegou a trabalhar em uma fábrica de 
calças, mas parou quando se casou com meu pai. Quando vim para cá, percebi que era difícil 
encontrar alguém para fazer pequenos consertos, trocar um zíper, fazer uma barra, e a 
minha mãe começou a atender esses pedidos. Aos poucos eu também fui aprendendo, e 
comecei a modelar e cortar as roupas, enquanto a minha mãe ficava com a costura. Eu 
gostei da profissão, tenho uma boa freguesia, a maioria das mulheres daqui de Sultan e 
Loussi costura comigo, e estamos indo bem, vamos levando a vida... 

Meu marido aceita que eu trabalhe porque é uma maneira de ajudá-lo com as 
despesas da casa. As mulheres que vieram do Brasil, brasileiras ou filhas de árabes, têm 
uma cabeça mais aberta para ajudar no sustento da família, trabalham, cuidam da casa, dos 
filhos, dão conta de tudo. 

Acho que essa é uma grande diferença que existe com quem é nascido aqui e nunca 
foi para fora. Quem nasceu aqui o máximo que faz é ser professora ou outra profissão do 
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tipo, mas isso não quer dizer também que trabalhe, solteira ou casada. As mulheres não se 
sujeitam a trabalhar para alguém, e se for casada acho que isso é ainda pior.  

Antes a mulher daqui era criada para dar conta de tudo, ter uma boa estrutura para 
ser uma boa dona-de-casa, uma boa mãe, uma boa esposa. Hoje ela é criada para encontrar 
um marido rico que possa sustentá-la, que lhe dê uma boa casa, com carro na garagem, e 
com uma empregada para fazer todo o serviço, claro. 

No Brasil você é criada para ser alguém, alguém de valor. A mulher no Brasil de 
manhã até a noite ela está correndo, cuida da casa e dos filhos, vai ao trabalho e à reunião, 
passa no banco e no supermercado, ela não pára. Aqui a mulher está livre de todo o serviço, 
ou se faz alguma coisa, quando dá cinco horas ela sai para tomar um cafezinho aqui e ali. A 
mulher brasileira não, ele sempre tem tanta coisa para fazer, e se sobra um tempo ela 
gosta de ficar em casa com os filhos e assistir televisão. Não sei, as cabeças são 
diferentes, mesmo sendo filha de libaneses e morando aqui há um tempo, eu não consigo 
pensar do jeito que eles pensam... 

A minha vida social é aqui em casa, de vez em quando tem uma festa ou um 
casamento e a gente vai, mas não costumo sair de casa toda hora, quase ninguém me vê na 
rua, não fico de conversa. Se você vai a casa delas é um tal de falar do fulano, do sicrano e 
de não sei mais quem e eu não gosto disso.  

Quando as brasileiras se encontram, a gente comenta sobre os programas da 
televisão brasileira, da Globo e da Record, fala das receitas da “Ana Maria Braga” e da 
“Claudete Troiano”, fala da novela das oito, ou conversa sobre coisas, lugares e pessoas do 
Brasil. Com isso eu me sinto diferente, então procuro ter amizades com as que têm a 
cabeça igual a minha, brasileira como eu. Eu converso com todo mundo, tenho muitas 
freguesas mas amizades mesmo são poucas e só com as brasileiras. 

O fato de ter muitas brasileiras aqui ajuda muito na nossa adaptação. Se não fosse 
isso eu acho que iria ficar perdida, me sentiria uma verdadeira estrangeira. Aqui não dá 
para se sentir estrangeira porque se estiverem dez pessoas conversando, pelo menos cinco 
são brasileiras, e a maioria conversa português. Então você nunca está desenturmada, tem 
sempre alguém para te ajudar, entendeu? 

Outra coisa que é completamente diferente é a criação dos filhos... Tem dois lados, 
um deles é que aqui as crianças são criadas soltas, com mais liberdade do que no Brasil, 
porque aqui tudo é mais pacato, tranqüilo. O outro lado é que elas não vivem muita a 
infância, são mais oprimidos nas brincadeiras, são mais sérios, eu não vejo muitos meninos 
brincando de carrinho ou as meninas brincando de bonecas, elas são obrigadas a crescer 
logo, a se preocupar mais com a religião e com o casamento.  

As meninas são criadas para ser dona-de-casa, mãe e esposa, e os meninos para ser 
o homem da casa. Só que na minha família é diferente, eu não tenho filha, então não sei 
como é, mas eu coloco os meninos para me ajudar no serviço de casa, coisa pequena, como 
enxugar a louça, fazer a cama, passar aspirador, tirar a mesa... Um menino nascido aqui 
nunca faria isso... 

Com todas essas diferenças que existem, eu digo com toda certeza que eu adoro 
viver aqui, adoro mesmo. Eu sempre digo que sou uma brasileira libanesa ou uma libanesa 
brasileira, sei lá, me sinto as duas coisas, não sei explicar. Acho que em algumas coisas eu 
sou mais de um lado e, em outras, sou mais do outro. Estou no meio dos dois... 

Eu acho que tudo é uma questão de se acostumar e se adaptar com a vida daqui e 
com o jeito das pessoas. A gente tem que se esforçar para isso, tem que aprender a língua, 
a religião, o modo de vida deles, a viver como eles. Tem que dar o braço a torcer um pouco, 
né? 

Na questão da língua, eu aprendi a falar árabe aqui, porque na época que vivia no 
Brasil não falava quase nada, mais entendia que falava. Hoje já falo mais, só que não é 
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aquela fluência, eu ainda troco as palavras e as formas de tratamento para o homem e a 
mulher. Acho que a gente só não aprende mais porque continua usando muito português, a 
maioria aqui fala português. Mesmo com meus filhos a gente fala português para que eles 
não esqueçam a nossa língua. Outras famílias brasileiras não se preocupam em ensinar aos 
filhos a nossa língua, e eu acho isso muito errado, porque saber uma língua nunca é demais, 
né? 

Também fiz questão de registrar meus filhos que nasceram aqui no Consulado 
Brasileiro. É uma coisa positiva ter as duas nacionalidades, poder tirar os dois documentos. 

As coisas da religião eu aprendi mais aqui, embora no Brasil eu já soubesse e 
praticasse algumas coisas como o jejum, por exemplo. Quando vim para cá na primeira vez, 
comecei a me interessar em aprender e depois participei de aulas de religião, fui 
aprendendo a rezar e praticar o jejum sabendo o significado e não só pela obrigação. 

Decidi colocar o lenço também, foi uma decisão só minha, nem meu marido nem 
ninguém me obrigou e eu só coloquei quando me senti realmente à vontade para isso, quando 
entendi a importância que isso tem para uma mulher muçulmana. Claro que aqui tudo te 
induz a usar, porque todo mundo dá opinião, quer te influenciar, e quando você é uma mulher 
casada e com filhos a pressão é ainda maior. Sinceramente, eu gosto de usar o lenço, faço 
isso de coração.  

Ao mesmo tempo que eu e minha família procuramos nos adaptar a vida daqui, nós 
tentamos preservar algumas coisas do Brasil... A comida é uma delas, eu sempre vou 
revezando: um dia comida árabe, no outro dia, comida brasileira. Faço arroz e feijão, 
macarronada, nhoque, pizza... 

Outra coisa que ajuda muito é manter o contato com o Brasil de alguma forma. A 
televisão brasileira ajuda muito, e também eu trouxe muitas fitas de vídeo cassete com 
imagens do Brasil e das pessoas de lá, primos, tios, avós... Trouxe muitos CDs de música 
brasileira, gosto muito do Roberto Carlos, da Simone, do RPM, e os meus filhos gostam de 
Rouge, KLB, esses conjuntos mais da idade deles... Tem de tudo, é muito diversificado... 

Isso também é bom para matar a saudade, porque saudade a gente sempre tem, 
sempre falo isso para qualquer um que me perguntar. Sinto saudade de pessoas amigas, de 
avós, tias, primos, parentes, amigos que eu tinha desde criança... Mas eu acho que esse tipo 
de saudade dá para matar com uma carta, um telefonema, uma viagem de um mês, dois 
meses... 

Agora me arriscar novamente, carregar meus filhos para lá, eu não teria essa 
coragem, por mais que seja difícil a vida financeira aqui, e é difícil, eu não me arriscaria. 
Meu marido às vezes até pensa em voltar para lá, mas logo ele volta atrás, principalmente 
quando a gente liga a televisão e ouve as notícias de lá. O Brasil é o meu país, é onde eu 
nasci e vivi uma parte da minha vida, só que agora não dá para ter a mesma tranqüilidade 
para criar os filhos.   

Eu quero voltar ao Brasil, mas a passeio, para rever as pessoas e os lugares que eu 
gosto. Voltar a viver numa gaiola, sempre com medo, eu não quero, já me acostumei com a 
liberdade daqui... 
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Eu estou vivendo numa casa que não é minha, usando objetos que não são 
meus... 

 
Eu me chamo Emni Ahmad Ghazzaoui, nasci no Brasil em 2 de setembro de 1972. 

Minha família é de origem árabe, proveniente do Líbano, por isso minha criação foi voltada 
para os valores dessa cultura.  

A minha vida no Brasil foi muito restrita ao mundo árabe, só convivia com pessoas 
da família e da comunidade. Amizade com brasileiros só na escola  e mesmo assim não podia 
fazer trabalho na casa das minhas amigas, elas que tinham que vir a minha casa. Isso tudo é 
para a gente ficar debaixo dos olhos dos pais, é uma maneira de controlar a nossa vida e os 
nossos relacionamentos.  

 Eu estudei a minha vida toda em escola pública, fiz                                                  
o curso de magistério e na faculdade fiz Pedagogia. Os meus pais me permitiram estudar e 
trabalhar, mas apenas porque eu escolhi uma profissão onde o ambiente de trabalho é 
freqüentado por mulheres e crianças. Com a minha irmã ocorreu justamente o contrário, 
porque ela escolheu a área de computação e meu pai não permitiu que ela fosse adiante, com 
medo de ela se envolver com uma pessoa fora da comunidade árabe. Pelo caminho que eu 
escolhi eles me deram liberdade, foi só por isso. 

Por mais que os pais árabes dêem certa liberdade para as filhas nessa questão de 
estudo e de trabalho, o que eles querem mesmo é arranjar um casamento com pessoas da 
mesma origem que a nossa, não tem jeito. E um jeito de resolver isso é mandando a gente 
para conhecer o Líbano. 

Quando acabei a faculdade, meu pai me mandou para cá junto com meu irmão. Eu 
queria vir a passeio, já meu pai me mandou para cá com a intenção de arranjar um 
casamento. Não é difícil arranjar um casamento aqui, porque você é novidade e é brasileira, 
então isso já serve para você ter muitos pretendentes. Meu irmão em um mês conheceu a 
esposa dele e já casou em tão pouco tempo. Meu pai até tentou me convencer antes de a 
gente voltar para o Brasil, mas eu falei que não tinha gostado de ninguém, e ele aceitou.  

Sinceramente, para mim, tomar uma atitude tão séria quanto o casamento, que é 
para a vida inteira, não dava para ser assim de uma hora para outra e sem pensar com muito 
cuidado. Meu pai ficou decepcionado porque ele achou que eu ia me casar rapidinho, como o 
meu irmão, e de uma vez só ele casava dois filhos e evitava qualquer problema conosco.  

Como não me casei, depois de três meses fomos embora para o Brasil. Quando eu 
cheguei fiquei sabendo que tinha sido aprovada num concurso público para professor na 
prefeitura de São Paulo, fiz os exames, assumi o cargo e logo já estava lecionando.  

Logo depois conheci o Mohamed, meu marido, que fazia um ano estava no Brasil. 
Fazia uns três, quatro meses que a gente estava se conhecendo, se interessando um pelo 
outro. Ficamos noivos por um ano e meio até que decidimos nos casar. Eu sempre aceitei o 
fato de me casar dentro da nossa comunidade, desde que pudesse escolher a pessoa e 
tivesse tempo para conhecê-la. Esse foi o motivo pelo qual não me casei no Líbano, foi uma 
coisa que eu sempre achei e meus pais respeitaram. Veja só: nesse tempo em que eu estava 
noiva, minha irmã veio com meu pai para cá e em um mês ela já estava casada. Para mim, isso 
era mais complicado. 

Decidimos nos casar e começamos a construir nossa vida no Brasil. Logo no primeiro 
mês eu fiquei grávida, mas levava uma vida normal: continuei dando aula pela manhã e a 
tarde ajudava meu marido numa loja de "1,99". Depois deixei a escola e fiquei cuidando da 
loja praticamente sozinha, porque meu marido continuou a trabalhar na rua como mascate. 

A gente ia levando a vida assim, até que meu marido resolveu vir embora para o 
Líbano... Não foi uma surpresa para mim, porque antes de me casar ele já tinha me 
perguntado se um dia ele voltasse para cá, eu viria junto... Ele dizia que queria ficar perto 
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da família dele e, principalmente, que não gostava de viver no Brasil. Ele não gostava de lá, 
por isso ele nunca quis comprar terreno ou uma casa, para não se prender ao país... 

Desde o começo eu disse que aceitava vir para cá, mas com uma condição: se tivesse 
uma casa só nossa para viver aqui, eu iria embora com ele. Quando eu vim para cá, sabia que 
ia morar junto com a família dele, na verdade com três famílias, mas temporariamente, até 
começar a construir algo só nosso... E eu pensei que isso não iria demorar tanto assim...   

A gente teve uma ilusão que ia ser tudo mais fácil, a gente achou  que com o 
dinheiro que a gente trouxe ia dar para fazer muita coisa em pouco tempo. E hoje a gente 
está juntando para construir dois cômodos mas não consegue. Aqui você gasta dinheiro e 
não volta fácil... É muito diferente do Brasil, lá você gasta dez reais na rua mas traz trinta, 
quarenta reais. Aqui você gasta, vamos dizer, cem dólares, e não vê mais a cor do dinheiro...  

Com o dinheiro que nós trouxemos do Brasil, meu marido investiu em vacas leiteiras, 
e ele trabalha vendendo leite pela vila, além de plantar trigo, que era o que ele fazia antes. 
No primeiro ano foi muito difícil, porque ele não tinha experiência, e a gente perdeu 
algumas cabeças, e isso foi levando a uma maior dificuldade financeira. A gente começou a 
brigar porque ele se arrependeu de vir para cá, foi uma ilusão, mas ele não quis dar o braço 
a torcer. 

Eu me arrependo de uma coisa: de não arrumar a minha casa antes de vir para cá. 
Para mim essa dificuldade tem sido a pior de todas. Eu achei tudo muito diferente do que 
eu estava acostumada e do que é normal lá no Brasil. Lá eu morava sozinha com meu marido 
e meu filho, tinha certa liberdade, e uma coisa muita importante, privacidade, que aqui não 
existe.  

Aqui você abre os olhos e já tem um monte de gente na sua casa, a família que é 
bem numerosa, fora as visitas que chegam a qualquer horário... Você acaba convivendo não 
só com seu marido mas com todos, às vezes você acorda e não quer dar "bom dia" para 
ninguém, e você tem que sorrir. Você quer fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, eles 
acham ruim. 

Não era isso que eu queria para mim, essa coisa de morar todo mundo junto, de você 
não ter privacidade com seu marido, de não controlar a sua vida, de decidirem tudo por 
você... Lá a gente tinha uma família, eu, meu marido e meu filho... Aqui não, aqui é irmão, 
cunhada, sobrinhos, filhos, sogra, tudo misturado. Se compra uma coisa para um tem que 
comprar para todo mundo, se vai sair tem que levar todo mundo junto... Não dá! 

Você tem que fazer as obrigações da casa no ritmo deles. A gente limpa a casa todo 
mundo junto, a gente lava a roupa todo mundo junto, cozinha todo mundo junto, não tem 
aquela coisa de ficar parada... No dia que eu passo o pano na casa e limpo o banheiro, a 
minha cunhada faz as outras coisas, varre e tira poeira, um dia eu, outro ela... No dia que eu 
não passo pano, eu limpo a cozinha, limpo a geladeira, a gente divide assim... Às vezes minha 
cunhada cozinha, às vezes eu ajudo, mas ela fala que brasileiro não sabe cozinhar... 

Eu tentei cozinhar aqui, mas eles falam que eu não sei, então eu fico de lado. Eu 
quero cozinhar mas não sei se eles vão comer, eu me sinto insegura para fazer as coisas. Às 
vezes eu faço uma comida brasileira ou árabe, meu marido come mas não é todo mundo que 
come, porque eles acham que brasileiro não é muito limpo, então tem esse preconceito, eu 
sinto isso... 

Quando vim para cá eu tinha medo de tocar em tudo, tinha medo de estragar as 
coisas porque aqui nada é meu... Eles ficam te observando, te vigiando, vendo se você sabe 
fazer as coisas, e isso só te põe mais insegura, mais nervosa... Eu estou vivendo numa casa 
que não é minha, usando objetos que não são meus... 

No começo tudo é novo, você não pega os defeitos das pessoas, as pessoas não 
pegam os seus, depois você acaba caindo na rotina... Aí você estranha a alimentação, os 
costumes, as atitudes das pessoas e acaba caindo em conflito. Aí eu comecei a brigar com a 
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minha sogra, com minha cunhada que é nascida aqui, porque tem aquela competição de ser 
melhor... Começaram as brigas com o meu marido também e a minha vida foi virando um 
verdadeiro inferno... 

Eu não estava acostumada com esse jeito deles, e não digo só pelo fato de todo 
mundo morar junto. São as atitudes que eles têm que para mim são esquisitas. Coisas 
simples: no Brasil a gravidez é encarada com muito cuidado, aqui ninguém liga para isso, não 
te dão um desconto nem nos trabalhos mais pesados, foi assim comigo quando eu engravidei 
aqui do meu segundo filho. Outra coisa: no Brasil eu estava acostumada a comprar de tudo 
para a casa em termos de alimentação, aqui não, é só o essencial... Aqui não se come carne, é 
sempre trigo e batata, aqui você vive economizando energia, tudo, porque é uma vida cara. 
Por esses e outros motivos acabei entrando em conflito com meu marido e com a família 
dele... 

Mesmo sendo filha de árabe, tendo sido criada dessa maneira, eu nasci lá no Brasil, 
então eu tenho os costumes brasileiros, em muitas coisas eu sinto que sou diferente daqui, 
não me sinto igual a eles. Acho que quem vem de fora sempre vai achar isso, porque 
realmente as coisas aqui são diferentes e você só se dá conta no dia-a-dia. 

O peso da família aqui é muito forte... Além disso, são criações diferentes, a deles 
uma criação mais agressiva, violenta, com pouco respeito à mulher. Eles ensinam coisas para 
as crianças, como xingar a mãe, o irmão, tio, o primo, ou brigar o tempo todo...  A criança 
cresce vendo essa agressividade e aprende a ser agressiva também. São coisas que você 
não está acostumada e que não aceita, mas também não tem forças nem apoio para reagir e 
ir contra... Na minha família não se vivia nesse ambiente tão pesado, por isso eu não estava 
acostumada com essas atitudes...  

Outra coisa é que eles acham que você está aqui para servi-los. Eles gostam de 
pessoas que abaixem a cabeça, que não enfrentem, que sejam passivos e procurem sempre 
agradá-los. Eles acham assim: eu sou de fora, então tenho que estar a disposição deles, 
entendeu como é?  

Eles são hipócritas, são falsos, falam bem na sua frente mas nas suas costas metem 
o pau. Eu acho assim: se não gosto dessa pessoa, me afasto, e assim evito problemas. Só que 
aqui as coisas não funcionam desse jeito, se você quiser sobreviver tem que aprender a ser 
falsa também. Às vezes você tem que mentir, agradar, quase beijar os pés da pessoa, 
porque se não agradá-los eles mexem uns pauzinhos para estragar sua vida. A família faz 
isso, eles influenciam muito sua vida conjugal... Agora que estou aprendendo alguma coisa 
para conseguir sobreviver nesse lugar... 

 Aqui tem muito preconceito contra os brasileiros, porque eles acham que são 
melhores que a gente, e gostam de ficar apontado os nossos defeitos e erros Quando a 
gente conversa não batem as conversas, as idéias, aí começam os conflitos e todas as 
dificuldades, até que um dia a coisa fica tão insuportável que  a gente não fala nem “bom 
dia” um para o outro.  

Eu não suportava mais viver nesse ambiente. A família é grande, é um entra e sai, é 
um querendo tomar conta da vida do outro, é fofoca e intriga o tempo todo. Eu tenho quase 
três anos morando aqui, e não me sinto à vontade nesse lugar. Com tanta gente andando por 
aí eu me trancava nesse quarto, onde a gente dorme, porque é o único lugar que a gente fica 
sozinho, e eu fui me isolando de tudo. 

Quase me separei por causa de uma briga com minha cunhada, a irmã do meu marido 
que veio da Síria para visitar a família. Aí meu marido chegou na hora da briga, e ficou do 
lado da irmã e da mãe e contra mim, foi agressivo comigo, apanhei, fiquei toda marcada... 
Chegamos num ponto de agressão que o resultado só poderia ser o fim do meu casamento e 
da família que procuro manter unida. No final, conseguimos reatar porque tanto eu quanto 
ele queríamos a mesma coisa. 
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Agora as coisas melhoraram um pouco, porque eu baixei a crista também. É a gente 
que tem que se adaptar, eles falam que não é tudo que você escuta que você tem que ligar, 
eu vou agüentando até onde dá, mas quando vêm uns cinco minutos, aí a situação pega fogo... 
Meus pais pedem para ter paciência, mas entendem minha situação e querem nos ajudar... 
Só que meu marido não aceita de jeito nenhum, não aceita por orgulho e por influência da 
família dele também. 

Todo mundo sabe que não dá para viver bem com tanta gente junto, que precisa sair 
para um cantinho só seu. Agora não tem como, você tira de uma coisa e põe na outra o 
dinheiro. Se moram seu marido, seu filho e você é um gasto, com três famílias juntas é 
outro, então você quer separar um dinheiro para guardar e você acaba não conseguindo. 
Você aqui tem que trabalhar muito para ter um dinheirinho... 

Mesmo meu marido não aceitando a ajuda dos meus pais para dar um jeito nessa 
situação, eu continuo recebendo ajuda de toda minha família. Eles me mandam dinheiro, 
roupa, e até remédio. Nisso pelo menos a família do meu marido não interfere e não impede 
que eu receba, ao menos isso!  

Aqui eles se prendem à vida dos outros, não sabem cada um viver sua vida. Eles 
falam dos outros, se metem na vida dos outros, fazem intrigas, se eles vêem que eu e você 
estamos vivendo bem dão um jeito de encher o saco, de atrapalhar até estragar tudo... 

Agora o meu maior objetivo é arrumar um lugar para morar, mas não sei como posso 
ajudar meu marido a ganhar dinheiro, porque nem com meu diploma eu consigo trabalhar. Eu 
teria que fazer uma adaptação e aprender inglês, e para isso eu preciso de dinheiro, que 
não tenho... Então eu me sinto de mãos atadas, porque você quer mudar a sua situação e não 
consegue... 

Eu acho que a minha adaptação aqui só não foi pior porque eu tenho duas 
facilidades: a língua e a religião. A língua árabe eu já falava bem, sempre tive facilidade 
mas claro que às vezes tenho alguns erros e a pronúncia não sai correta. Acho que eu não 
falo melhor ainda o árabe, porque converso muito em português com as minhas vizinhas, 
minha cunhada brasileira, e mesmo com o meu marido quando não quero que ninguém 
entenda... Então aqui não tem como esquecer o português. 

Com os meus filhos eu não falo nada em português porque meu marido não quer. 
Mesmo no Brasil ele não deixava que eu falasse com meu filho em português, e agora ele 
mesmo não quer aprender, não gosta de falar. Eu acho que é uma grande vantagem aprender 
duas línguas, mas o meu filho já está com essa idéia na cabeça de não aprender, não quer 
falar de jeito nenhum. É uma pena! 

Em relação à religião, eu posso dizer que aqui aprimorei o que já tinha aprendido lá 
no Brasil. Morando aqui, você acaba interiorizando muito mais coisas porque como você está 
sozinho você quer se prender a alguma coisa, e a religião acaba sendo um apoio. 

 Faz um mês que eu estou usando o lenço... Eu comecei a rezar e você sente que a 
oração vai abrindo um pouco a sua cabeça, com isso acabei decidindo sozinha que ia usar 
lenço. Meu marido não falou nada, nem sim nem não, mas no fundo ele até gosta porque 
todas as irmãs dele usam e acho que ele estava esperando que essa atitude partisse de 
mim.  

Eu me acostumei e falei para a minha família que estou com lenço na cabeça, que 
estou rezando. Eles acharam meio estranho, acharam que sou muito nova para isso. A minha 
mãe só usa quando sai e é um lenço normal, mas o meu não pode mostrar nem um pouco do 
cabelo.  Ainda não mandei as fotos, não sei como vai ser a reação deles... 

Eu acho que se eu estivesse morando no Brasil, provavelmente eu não teria colocado 
lenço, porque lá você não convive com esse tipo de coisa. Eu achava que lenço era só para 
mulher mais velha, que tem filhos, netos, essas coisas. Aqui até mocinhas, que nem casadas 
são, usam, então ninguém estranha. Tudo é questão de costume mesmo... 
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Voltar a viver no Brasil é um sonho quase impossível... Não dá para voltar e  
começar do zero, e para levar o dinheiro que você trouxe você nunca vai conseguir. Lá a vida 
é mais fácil que aqui, mas lá você vai ter que alugar uma casa, tem que ter dinheiro para 
arrumar um serviço... Tem outra coisa, aqui você não tem aquela preocupação de assalto, de 
violência, de seus filhos se influenciarem por más companhias, tem esse lado que é muito 
bom. 

Meu marido até pensa em ir para o Brasil trabalhar, e eu ficaria aqui. Deus me livre, 
eu acho que seria muito difícil se ele me deixasse aqui, eu iria entrar em conflito com a 
família dele, e teria que enfrentar tudo sozinha. E a minha família não aceitaria essa 
situação, porque não tenho ninguém aqui, e se eu estou aqui é por causa dele. Então não tem 
cabimento ele ir e me deixar, né? 

 Uma vez ele soltou que não me levaria para o Brasil com medo de eu não voltar mais 
com ele, por todos os problemas que enfrentei aqui. Ele acha que eu não gosto do Líbano, 
mas não é o Líbano o problema, mas sim a convivência com muita gente. 

Sinto muita falta do Brasil, porque o brasileiro aqui é muito sozinho, não tem 
ninguém aqui para confiar e dividir seus problemas. No Brasil você tem amigos sinceros, 
porque o brasileiro é mais sincero que o povo daqui, você só se aproxima das pessoas que 
têm idéias que batam com a sua. Tem diferença no amor da mãe também, brasileiro é muito 
materno, carinhoso, o árabe não, a mulher é mais fria com os filhos... 

O brasileiro vê a maternidade como algo mais profundo, eles vêem apenas como 
procriação. A gente tem uma preocupação mais ampla de dar estudo, saúde, o que for de 
melhor para os filhos. Aqui é tudo pago, escola, saúde, vacinas, se você não tem dinheiro, 
morre...  

Eles se prendem muito que a mulher tem que cozinhar, lavar, passar... Lá os homens 
casam com as mulheres sem se importar se elas sabem cozinhar ou não, porque o que eles 
querem é um bom relacionamento. Aqui a mulher tem que ser boa dona-de-casa, lá ela é 
independente, estuda, trabalha. Lá não tem essa preocupação, de ter que ensinar a ser 
doméstica, querem que tenha um estudo, uma profissão. Aqui o homem não quer uma mulher 
profissional, estudada, só quer que trate bem a família dele, que receba bem os amigos, os 
parentes, as visitas. É da cultura deles, não querem uma pessoa que pense ou decida alguma 
coisa, porque aqui o homem é o lado mais forte, ele é o cabeça, e a mulher as obrigações... 

Para mim, falar tudo isso é como um desabafo... Às vezes você quer falar mas não 
tem quem te escute... 
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A vida aqui não é ruim, tem todo tipo de conforto, tem de tudo o que a gente 
precisa e eu posso ir a qualquer lugar sem me preocupar, sem medo de nada. 

 
Eu me chamo Fátima Zeitoun Smaide, nasci em São Paulo, lá na Vila Maria em 13 de 

julho de 1960. Eu sou a quarta de uma família de seis irmãos, que foram criados na tradição 
e costumes árabes. 

Estudei pouco tempo, só até a sexta série, mas eu gostava de ir à escola, aquela 
coisa de turma, dos amigos, uma coisa bem inocente, e até hoje eu escrevo o nome deles 
num papel para não me esquecer. Eu parei de estudar porque o meu pai ficou doente e a 
minha mãe tinha que trabalhar com o meu irmão mais velho para sustentar a família. Como 
eu era a mais velha das meninas tive que ficar no lugar da minha mãe cuidando da casa. 

Logo também eu me casei, conheci meu marido aos dezessete anos e com dezoito já 
estava casada. Eu conheci o meu marido, o Rafael, por acaso porque o tio dele é casado com 
minha tia. Uma vez esses tios, que moravam nos Estados Unidos, foram ao Brasil e ficaram 
na casa do Rafael, e eu fui a casa dele e nos conhecemos. 

Eu comentei com a minha mãe do meu interessante por aquele rapaz, mas ela me 
disse que o pessoal de Sultan, de onde é o meu marido, só se casa com gente da mesma 
região, e a minha família era de Sawiri. É muito difícil que ocorram esses casamentos com 
pessoas que são de vilas diferentes, mas às vezes isso acontece. 

 Aí um dia, o Rafael apareceu em casa com o pai dele, começaram a ir e vir, a visitar 
daqui e visitar de lá, a gente começou a se gostar. Depois de um ano nos casamos e fomos 
morar na Vila Formosa, onde nasceu meu filho mais velho, o Mohamad que hoje tem vinte e 
quatro anos. Um ano depois nos mudamos para São Mateus e lá nasceu a Nádia que tem 
vinte e dois anos. A vida estava muito difícil, meu marido tinha uma lojinha de calçados que 
não estava dando certo, era uma pobreza desgraçada mesmo. 

Então meu marido decidiu se mudar para Taubaté, onde o irmão dele já morava. 
Fomos com uma mão na frente e outra atrás, e começamos a trabalhar como mascate e a 
coisa foi indo devagarzinho. Quando as coisas estavam um pouco melhores, o Rafael abriu 
uma loja pequena de calçados, que era o ramo que ele já estava acostumado, e colocou os 
dois irmãos mais novos deles para tomar conta, enquanto ele continuava trabalhando na rua. 
Em pouco tempo já compraram uma loja maior e assim foi melhorando a vida da gente. Isso 
foi bom, porque a família foi aumentando com o nascimento da Lamia e da Rima.  

Em 1990, quando o meu filho mais velho tinha treze anos, meu marido veio com a 
idéia de mandá-lo aqui para o Líbano, junto com os meus sogros que estavam de mudança. Eu 
achei que era uma boa idéia e concordei. No ano seguinte mandei a Nádia, e oito meses 
depois eu vim com a Lamia e a Rima.  

A nossa intenção era que as crianças aprendessem a língua árabe e principalmente a 
religião muçulmana porque, você sabe, lá no Brasil a gente fraqueja um pouco, né?  A gente 
vem para cá para não perder as raízes, é importante manter as raízes, porque se eu tivesse 
ficado no Brasil isso iria se perder uma hora ou outra. Por exemplo, eu e meu marido somos 
filhos de árabes, os meus filhos já são netos, e os filhos deles o que vão ser? Então as 
raízes vão desaparecendo, vão perdendo essas referências, que são muito importantes 
preservar. Acho que isso é uma coisa muito bonita do povo árabe em querer manter a 
origem, preservar isso para os filhos e netos. 

Outro motivo de a gente vir morar aqui é pela segurança que existe, a gente vem 
para cá fugindo do perigo, da violência, de todo aquele medo. Você pode ter um carro bom 
aqui, você pode ter uma casa boa, você pode andar com jóia, você pode esquecer sua 
carteira em qualquer lugar e não tem aquela preocupação de assalto, roubo, assassinato, 
essas coisas todas.  
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Fiquei morando com os meus sogros por uns três meses, mas não deu certo porque 
era muita gente na mesma casa, ainda mais com quatro crianças. Por causa disso eu me 
mudei para a casa de uma pessoa que estava indo morar nos Estados Unidos, e ficamos uns 
dois anos e pouco lá. 

Quando o meu filho mais velho fez dezesseis anos, ele quis voltar ao Brasil para 
trabalhar com o pai, já estava moço né? Só que ele voltou e quis carregar todo mundo com 
ele, queria que eu e as irmãs voltássemos de qualquer jeito. Eu não queria voltar porque as 
três estavam na escola e eu não queria interromper os estudos delas. Fiquei um ano 
segurando a barra, eles me puxando de lá e eu me agüentando daqui. Uma hora me encheu 
tanta pressão que eu acabei indo embora, mesmo não querendo.   

Chegando ao Brasil, meu marido colocou na cabeça que queria comprar um terreno 
aqui e construir algo para a família. Apareceu um terreno, ele comprou e começou vir todo 
ano para construir, e isso levou uns quatro anos. Por essa época nasceram os gêmeos, os 
caçulas da família e já tínhamos uns seis anos morando de novo no Brasil, até que esse 
edifício ficou pronto e, junto com ele, a idéia de voltarmos novamente para cá. Voltamos 
para cá em 2001, só ficaram no Brasil meu marido e meu filho mais velho. 

Para mim foi um pouco difícil aceitar essa nova mudança porque me acostumei a 
viver de novo no Brasil, gostava muito de lá, e porque também eu sempre tinha algo para 
fazer, como cursos de bordados, de crochê, de tricô, essas coisas todas. Mas eu acabei 
aceitando essa mudança por causa dos meus filhos, porque lá no Brasil o meu marido não iria 
deixar que as meninas concluíssem os estudos, ele tem essa cabeça. Então viemos para cá, 
eu e as crianças, menos o Mohamad que ficou trabalhando com o pai. 

No Brasil as pessoas têm uma imagem que aqui é guerra o tempo todo e não é isso, 
acho que é capaz de morrer mais gente no Brasil do que aqui com todos esses problemas. Eu 
acho que isso é culpa da televisão que só mostra o lado negativo, as catástrofes, as coisas 
ruins que acontecem na Palestina, no Irã e no Iraque. Por que não mostram como o país é 
bonito e quantos brasileiros vivem bem no Líbano?  

Aqui a gente tem uma vida de interior, todo mundo se conhece, todo mundo se 
respeita, quando você passa na rua você fala: “eu sou filho do fulano de tal”, e todo mundo 
já sabe quem você é. A vida aqui não é ruim, tem todo tipo de conforto, tem de tudo o que a 
gente precisa e eu posso ir a qualquer lugar sem me preocupar, sem medo de nada. 

A gente se acostuma com a vida pacata daqui... É uma vida pacata mesmo, 
sossegada, um dia igual ao outro. Não tem aquela correria que tem no Brasil. Eu me lembro 
que lá, às vezes, passava o dia inteiro na rua, tinha que ir ao banco, ao supermercado, 
precisava ir ao dentista, levar e buscar as crianças na escola, no inglês, juro, era uma 
loucura! Aqui não, os pequenos vão a pé para a escola e os maiores vão de transporte 
escolar, é mais fácil a vida, por isso eu gosto daqui.  

É claro que aqui você não tem aquela vida do Brasil, as facilidades, as mordomias... 
Aqui não tem empregada doméstica, você é que tem que ralar para dar conta de tudo, 
imagina uma casa do tamanho dessa e eu trabalho tudo sozinha, não tem ninguém para me 
ajudar. Lá você não quer cozinhar, pega o telefone e pede uma pizza... Aqui se eu quiser 
comer uma pizza eu que tenho que fazer, aqui também não tem muito lugar para sair, 
passear, ainda mais nesse pico de montanha onde a gente mora. Mas é tudo uma questão de 
se acostumar. 

Aqui também você tem que aprender a fechar a mão, porque as coisas são muito 
caras, e a gente vive economizando, não pode gastar por aí sem pensar, gastar por gastar, 
sem precisar realmente. O gosto da mulher é sair para gastar, mas aqui não pode ser assim, 
não pode ser extravagante. No Brasil, sábado era sagrado: três pizzas lá em casa, e aqui 
não dá pra você ficar comendo fora, ir a um restaurante, uma churrascaria. Isso faz uma 
falta! 
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Se você tem aquele dinheiro não pode extrapolar, tem que ter tudo controlado, tem 
que economizar, e juro que eu faço das tripas coração para dar conta de tudo e levar as 
coisas até que meu marido deposite o dinheiro do mês. Tem que sempre ter uma reserva 
porque às vezes acontecem coisas que você nem estava esperando, e se você não é prudente 
fica na mão. Eu nem tiro dinheiro do banco toda hora, porque se ficar na minha mão eu 
gasto, não sei como, mas gasto. 

Eu tenho que pensar também que meu marido tem que dar um duro danado para 
sustentar três casas: a nossa aqui do Líbano, a que ele mora no Brasil com a Nádia, e a casa 
do Mohamad que se casou. Quer dizer que o dinheiro vem do mesmo lugar, do mesmo 
negócio. Eu tenho que pensar nisso também... 

Então aqui tem o lado bom e o lado sacrificante para se viver, a gente pesa os dois e 
vê que vale a pena o sacrifício, porque aqui tem muitas vantagens apesar das dificuldades. 

A grande vantagem que eu vejo é a formação escolar dos meus filhos, que eu acho 
que é melhor do que a de lá. Aqui o estudo é para valer mesmo, é bem puxado e tem que se 
esforçar muito para conseguir acompanhar, por isso que é mais fácil vir para cá quando os 
filhos são pequenos, porque pegam tudo do começo e conseguem acompanhar naturalmente. 

A Nádia, que é a mais velha, acabou ficando só uns quatro meses aqui, não gostou, 
não se acostumou porque para ela já não tinha o que fazer, não dava para estudar. Então ela 
voltou para o Brasil, e está morando e trabalhando com o pai. Ela vem para cá no verão, fica 
de junho a outubro, e volta para o Brasil. Eu aceito essa decisão dela porque o que vou 
fazer, não posso segurar todo mundo na barra da minha saia, né? Daqui a pouco eles casam, 
vão para longe e você não pode ser contra, porque tem que viver a vida deles também. 

Já a Lamia, que veio com o ginásio completo, tentou concluir os estudos aqui, mas 
não conseguiu, porque ela é muito fraquinha em árabe e não conseguiu acompanhar. Mas ela 
acabou fazendo curso de inglês e tem o diploma de Michigan dos Estados Unidos, pode até 
dar aulas. Agora ela botou na cabeça que quer ficar uns dois, três meses, então quando o 
pai dela vier ela volta junto, eu acho bom ir, distrair a cabeça, ver o que tem de bom no 
Brasil, matar a saudade de lá. A Rima esse ano conclui o ginásio, e está estudando bastante 
para conseguir porque aqui escola é escola, é para estudar, não tem folga... Os gêmeos 
estão na segunda série e também estudam para valer. 

Nesses três anos que estou aqui, eu voltei uma vez para o Brasil, larguei as crianças 
aqui, com a minha sogra e minha cunhada, e passei cinqüenta dias lá. Foi muito bom para 
rever as pessoas, os amigos brasileiros, que gostam da gente de verdade, nunca esquecem. 
A Nádia me fala que sempre estão perguntando de mim, os vizinhos, a mulher do mercado, a 
mulher do açougue, todo mundo que eu conheço lá pedem notícias de mim. 

Eu sinto muita saudade do Brasil, principalmente do povo. O povo brasileiro é 
camarada, gente boa, tudo o que eles falam é de coração, outros povos não são assim, são 
grosseiros. Aqui mesmo no Líbano, você conversa com as pessoas e elas não são sinceras, 
você não sabe qual é o verdadeiro pensamento dela. Outra coisa que é diferente, é que no 
Líbano você vale o que tem no bolso, e o brasileiro não pensa assim, ele gosta da pessoa pelo 
que ela é e não pelo que tem.  

O brasileiro é um povo meigo, legal, amigo, aonde você vai todo mundo quer ter 
amizade com a gente. Nós não temos malícia no coração, não somos pessoas más, pelo 
contrário. O amor que o brasileiro tem no coração é único, o brasileiro chega até a ser 
bobo, ingênuo, não é malandro. O brasileiro é amigo até debaixo d`água, enquanto aqui você 
não pode dizer que tem amigos de verdade. No geral o brasileiro é amigo de verdade, é um 
ou outro que escapa, já aqui é ao contrário, é um ou outro que escapa de ser falso, até se 
seu irmão te tratar bem você tem que desconfiar dele.  

 Outra coisa é que o Brasil abre os braços para todo mundo, cabe todo mundo lá, é 
uma terra abençoada, todo mundo sabe disso. A hospitalidade no Brasil é demais, é como 
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uma mãe recebendo um filho. Não tem quem viva no Brasil e não se sinta bem, não se sinta 
como se fosse sua própria terra. 

Eu acho que o brasileiro é o povo mais feliz do mundo, só vive rindo, não reclama de 
barriga cheia. Para o brasileiro qualquer motivo é motivo de festa, e aqui não, parece que as 
pessoas não sabem ser felizes, são muito sérias, desconfiadas. Acho que as pessoas tinham 
que sair um pouco daqui para ver como é o mundo lá fora. 

Quando o Lula veio para cá, ele agradou todo mundo, empolgou as pessoas, porque 
ele é povão, tem aquela ginga do brasileiro, aquela coisa mais próxima das pessoas e não 
distante, como são os políticos. Eu fiquei doida, fiquei acompanhando tudo pela televisão, 
pena que ele não veio para cá. 

O que a gente tem que tomar cuidado aqui é com a língua do povo, porque a fama das 
mulheres brasileiras, mesmo as filha de árabes, é que elas não prestam, são soltas, então 
você não pode dar mole de jeito nenhum. Eu acho que isso é porque os libaneses não 
entendem o modo de ser do brasileiro, porque se a gente gosta, a gente se entrega para 
aquela pessoa, aí eles já acham que não presta. 

Aqui se a moça, que veio do Brasil, está conversando com um rapaz, já falam que ela 
está dando mole para o cara, fica mal falada e ela não está fazendo nada de errado. Eu 
acho que no Líbano no fundo, no fundo, tem mais sem vergonha que no Brasil, só é mais 
disfarçado, camuflado, e você sempre escuta alguma coisa daqui e de lá. No mundo todo 
tem a mulher direita e a que não presta, mas a fama da menina que vem de fora fica sendo 
a pior, e eu acho que as daqui é que aprontam, são as piores.  

A gente vem muito puro de lá, não entende a malícia do povo, mas com o tempo a 
gente vira uma casca de ferida, para aprender a sobreviver aqui. Você tem que ser forte, 
cara-de-pau, se impor ou te enganam e te difamam sem dó, descaradamente. Querem 
sempre passar a perna na gente.  

O bom é que aqui em Sultan e em Loussi tem mais brasileiro que libanês aonde você 
vai aqui tem brasileiro, parece um refúgio de brasileiros. Libaneses mesmo aqui são poucos 
e, como são velhos e cada dia vai morrendo um, daqui a pouco não vai sobrar ninguém, só 
nós. 

Em todo canto a gente vê uma marquinha do Brasil: uma bandeira ou um adesivo no 
carro, a camiseta da seleção, as cores do Brasil, essas coisas. Outro dia eu vi um carro com 
o adesivo da “Lilica Ripilica” e “Tigor The Tiger”, que são marcas de roupas infantis 
brasileiras, para ver como tudo aqui lembra o Brasil. 

A gente compra lingerie da “De Millus” e da “Du Loren”, compra bolacha da 
“Parmalat”, paçoca, doce-de-leite, chicletes, chocolates da Lacta, bombom “Sonho de 
Valsa”, “Bis de Laranja”, que faz pouco tempo foi lançado no Brasil, bala de goma, farinha 
de milho pra fazer cuscuz, feijão preto, farinha de mandioca... A gente não sente mais 
tanto a falta dessas coisas, porque já tem aqui, só que é muito caro... 

O meu marido e a minha família estão sempre mandando alguma coisa do que a gente 
mais sente falta. Sabe o que eles trazem para mim? Peito de peru defumado da Sadia e 
queijo provolone, que meus filhos e eu adoramos. Quando eu fui para lá comi mandioca frita, 
cuscuz, sardinha e camarão até dizer chega, porque estava aguada de vontade. 

As minhas crianças só gostam da comida brasileira, quase nem faço comida árabe. A 
comida brasileira é muito gostosa, os libaneses reconhecem isso também. Então hoje não 
tem uma casa que não faça alguma coisa brasileira, porque a gente deixou nossa marca, mais 
que qualquer um que veio de fora, da Colômbia, da Venezuela ou dos Estados Unidos. 

Até falar alguma coisa em português a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo 
quem não saiu daqui já entende a língua, então você pode falar uma coisa que não deve, 
pensando que não vão entender, e cair do cavalo. Eu até me enrolo um pouco com o árabe, 
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porque uso mais o português, principalmente com os meus filhos porque não quero que 
esqueçam. Então a língua aqui é mais português, com algumas quebradinhas em árabe. 

O bom é que eu trouxe bastante CDs de música brasileira, como Sandy e Júnior, 
Alexandre Pires, Cara Metade, e aqui também já pega a televisão brasileira e dá para 
acompanhar a programação. Só é uma pena que não passem os comerciais, porque as 
propagandas do Brasil são ótimas, não sem graças como as daqui. Eu lembro daquela de 
cerveja com os siris na praia... 

Às vezes eu sonho com o Brasil, mas são coisas da minha infância, quando eu tinha 
uns seis anos, com a escola, os amigos, os lugares que eu passei, onde morei, essas coisas 
simples da nossa vida, que ficaram guardadas em algum lugar, e de repente aparecem no 
sonho... 

Uma coisa muito boa que aprendi aqui foram as coisas da religião, principalmente a 
importância de usar o lenço. A primeira vez que morei aqui coloquei o lenço, mas quando 
voltei ao Brasil acabei tirando, e depois vi como fui boba em ter tirado, porque hoje lá todo 
mundo sabe mais sobre a religião, respeita, até acha bonito, principalmente porque teve 
aquela novela, “O Clone”, que tratou desse assunto. Mas eu coloquei porque quis e tirei 
porque quis, ninguém me obrigou.  

Quando voltei para cá, já vim com o lenço e me senti melhor, porque aqui no Líbano 
querendo ou não você tem que seguir a religião, porque aqui a religião é mais importante que 
a política. A minha filha Rima quis colocar o lenço por conta dela, em função do convívio com 
as pessoas, ela acha um barato, porque quando você se cobre, você tem um segredo, um 
mistério que alguém quer descobrir... 

Então a gente vai se acostumando a viver aqui, mantêm as coisas do Brasil e aprende 
as coisas daqui, e ainda ensina para o povo libanês o nosso modo de viver. Eu me sinto bem 
adaptada e não penso mais voltar a viver no Brasil, porque penso nos meus filhos, não quero 
que eles percam tudo o que aprenderam de bom. Às vezes meu filho Mohamad insiste para 
que eu volte, porque ele acha que isso não é vida, cada um num canto. 

Mas não, eu digo que não... Eu não vou voltar, não quero voltar e, por mim, eu não 
volto... 
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Ninguém da família dele gosta de mim, ninguém, porque não deixo ninguém se 
intrometer em nada na minha vida. Desde que eu cheguei aqui fiz questão de colocar 

todo mundo em seu devido lugar... 
 
Eu me chamo Iman Houssein Abou Jokh, nasci em 19 de fevereiro de 1978 em São 

Paulo. Nasci, me criei e cresci em São Paulo, numa família  árabe, muçulmana... Foi uma 
criação um pouco conflituosa porque você é mantido numa cultura diferente daquela do 
meio em que se vive, quer dizer, você tem uns costumes na sua casa e fora da sua casa tem 
outros costumes.  

Até você se acostumar e se adaptar com essa situação, de estar dividido o tempo 
todo, demora um pouco, né? Até uns quinze anos eu vivi um conflito total com os meus pais, 
não aceitava ser controlada e não poder participar das coisas que as meninas da mesma 
idade que a minha participavam. Depois que eu comecei a estudar, já no ensino médio, e a 
trabalhar, fui conquistando um pouco de independência, às duras penas, mas fui indo pouco 
a pouco.  

A primeira coisa que eu conquistei foi o direito de trabalhar. Meu primeiro emprego 
foi na loja de roupas do meu pai, onde trabalhei por quatro anos. Depois que a loja fechou, 
trabalhei uns dois anos vendendo jóias e, na época que entrei na faculdade de Direito, 
comecei a trabalhar numa empresa de telemarketing, mas só fiquei aí por quatro meses. 
Daí, por dois anos, fiz estágio no Sindicato dos Empregados do Comércio e, depois que 
acabou meu contrato, trabalhei por um ano no Banco BVC, na Avenida Paulista. 

Meus pais aceitaram que eu trabalhasse e estudasse, mas depois de muita luta, 
claro. Isso é uma luta muito grande para as pessoas da mesma origem que a minha, 
principalmente para as meninas. Meu pai começou a aceitar essa questão só depois que ele 
fez a primeira cirurgia do coração e quase morreu. Nesse momento ele viu que a vida não é 
colocar os filhos debaixo das asas, porque eles têm que conhecer o mundo lá fora e 
aprender a se virar. Então ele incentivava muito a gente a estudar, a trabalhar, em ver a 
vida lá fora como é, a viver a vida e aprender sozinho... 

Muita coisa mudou a partir disso. Antes meu pai controlava tudo, as amizades, os 
passeios e até a roupa que eu usava. Se eu usasse uma calça mais justa ou uma camiseta 
mais curta, era um drama enorme. Mas depois dessa abertura que meu pai deu, comecei a 
viver como qualquer um, usava a roupa que queria, ia para onde queria, voltava a hora que 
queria, não tinha mais essa, de querer manter a qualquer custo a gente dentro de casa, 
fechada como num castelo... 

Eu levava uma vida normal, de trabalho, estudo e passeio, quando conheci meu 
marido e me casei. Quer dizer, eu o conhecia desde que tinha sete anos, na época em que 
morei no Líbano, em 1985. Ele se casou, teve um filho, se separou da mulher dele, foi para o 
Brasil e ficou sete anos no meu pé, mas eu não queria nada com ele, não estava afim...   

Aí no final, eu não sei como, eu aceitei, aceitei... Ele foi falar com a minha família, 
aquela coisa formal, ficamos noivos, não sei o quê, aquela coisa toda... Aí a gente brigou, 
desmanchou o noivado, e ele veio para o Líbano, construiu aqui e voltou para lá... Ele foi 
atrás de mim, me ligou, insistiu e nós reatamos o noivado, só que tanto a minha família 
quanto a dele foi contra. 

Nós continuamos juntos sem ninguém saber, até que comuniquei que o meu 
casamento seria no dia 20 de janeiro. Nossa, foi aquela coisa, todo mundo fala daqui, fala 
de lá, e eu não quis nem saber de voltar atrás. A gente combinou de fazer uma coisa simples 
na casa dos meus pais, para eu sair de noiva da minha casa, com a cabeça erguida, sem 
ninguém falar de mim... 

Os meus pais eram contra o casamento porque achavam que o meu marido não era 
um bom partido para mim, porque eu era estudada e culta enquanto ele não era estudado 
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nem formado. Então eles achavam que não iria dar certo, porque nós éramos diferentes, e 
casando eu teria uma vida de dona-de-casa, teria que abandonar tudo o que eu tinha 
conquistado, esse era o receio dos meus pais. Só que eu gostava dele, ele é uma pessoa boa, 
super bom comigo, me apóia em tudo, nunca me impediu de estudar ou trabalhar, mesmo 
casada. 

Depois que saí do banco, trabalhei numa loja que montamos, enquanto meu marido 
comprou um caminhão para fazer entregas para as “Lojas Marabraz”, que são de uns 
patrícios. Aí meu marido começou a ver muita coisa errada lá, e abriu o jogo para os donos, 
porque ele não concordava com aquilo. Eu falei para ele não se intrometer, meu pai falou 
para ele não mexer com essas coisas, se ele estava vendo era melhor fazer de conta que 
não está vendo, porque o importante é trabalhar e ganhar o seu pão. Mas não adiantou, ele 
tanto fez que estourou a corda tudo em cima dele. 

Nós começamos a ser ameaçados de morte, e até a minha família começou a ser 
ameaçada também, todos nós... Com medo do que pudesse acontecer, meu marido decidiu de 
uma hora para outra vir para cá... 

Meu marido então me perguntou se eu queria vir para o Líbano com ele, ou se 
preferia me separar... Eu penso assim: se casei é para agüentar os bons e os maus 
momentos, não é todo dia que a gente está sorrindo, não é sempre que tudo vai bem... A 
gente preparou tudo para vir para cá, vendemos todos os móveis da casa, compramos as 
passagens e arrumamos tudo o que iríamos trazer sem que ninguém ficasse sabendo. 

Quando tudo estava pronto, viemos para cá. Moramos três meses na casa da minha 
tia Laila, irmã da minha mãe, que é casada com o irmão do meu marido. A casa ainda não 
estava pronta, não tínhamos mobília nem nada, viemos para cá com uma mão na frente e 
outra atrás, para começar do zero mesmo. 

Bom, no começo tudo foi tudo as mil maravilhas, porque você é nova, todo mundo 
fica te paparicando, aquela coisa toda... Depois de um tempo começaram os problemas, a 
minha tia não foi muito boa comigo, os irmãos começaram a brigar e a gente acabou saindo 
da casa deles e indo morar nos fundos da casa da minha sogra. Uma semana fiquei lá, não 
mais do que isso, porque só aconteciam brigas e mais brigas. 

 Aí eu falei para o meu marido: “olha, eu não vou ficar saindo de uma casa para 
outra, vou mudar para minha casa, com o que tenho, se tenho ou não tenho condições me 
mudo amanhã, não estou nem aí”... 

Não dá certo morar com ninguém aqui, porque eles querem uma pessoa escrava 
dentro de casa, uma pessoa que faça tudo para eles. Como você está hospedada eles acham 
que você tem que fazer todo o serviço de casa para compensar o tempo que você está lá. 
Não que eu não quisesse ajudar, pelo contrário, fazia o que podia mas eu, fazer tudo, e a 
dona da casa, sentada, às minhas custas? Isso não dá, eu não agüento... 

Nós mudamos sem nada, só com as coisas que eu tinha trazido do Brasil e com uma 
subia que compramos para aquecer do inverno terrível que fez aquele ano. Tínhamos 
duzentos dólares na mão, para mobiliar a casa toda.  A minha sorte é que nós fomos a uma 
loja de móveis e o dono foi tão bom que confio de nos vender os móveis da sala, o 
dormitório, os tapetes a prestação e ainda deu o colchão de presente. 

Então eu pensei: como a vida é engraçada, né? Um cara que nem sabe quem a gente 
é, não sabe nada da gente, acabou ajudando a gente, e a pessoa que é da nossa família dá as 
costas quando você mais precisa. Mas isso é bom para a gente aprender.  

Começamos a construir nossa vida aqui de pouquinho em pouquinho... Meu marido 
comprou uma van para trabalhar com transporte de pessoas, que é o que ele sabe fazer. Eu 
falei para ele que eu queria que ele arrumasse um serviço que todo dia tem dinheiro, nada 
que fosse igual a esse povo daqui que trabalha com plantação, que pega tudo em dívida e 
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recebe só uma vez por ano... Eu não queria isso para mim, queria algo do jeito que a gente 
está acostumado a viver no Brasil. 

No primeiro ano ele começou a levar crianças para a escola e parecia que ia ser uma 
coisa boa, só que ele não recebeu nenhum tostão, ninguém pagou para ele, foi um ano inteiro 
de prejuízo. Aí no outro ano eu falei que não queria mais esse trabalho com transporte de 
criança, porque não deu certo.  

Então ele passou a trabalhar como lotação, parando em dois pontos, em duas vilas, 
Jib Janine e Chtwra. Às vezes, ele acorda três horas da manhã para ir parar a van e pegar 
a vez dele logo cedo, para tirar um dinheirinho a mais. No inverno, que não tem muito 
serviço, se tem alguém que quer passear, ir ao aeroporto, ou qualquer outro lugar, ele leva... 
E assim a gente está levando a vida, mas graças a Deus, é uma vida nossa sem ninguém mais 
para falar ou dar opinião... 

A vida aqui é muito cara e o serviço não é fácil de conseguir. A minha sorte é que eu 
posso contar com ajuda dos meus pais, eles sempre me mandam dinheiro, roupa, o que eles 
podem mandar eles mandam. Eu falo que não é preciso mas eles fazem questão, acham que 
ainda é obrigação deles me ajudar. 

Ao mesmo tempo eu acho isso legal, porque mostra para a família do meu marido que 
eu não sou jogada, entendeu? Eu tenho quem olhe por mim, quem se preocupe comigo e acho 
bom eles saberem que não estou sozinha no mundo, tenho a minha família para contar 
sempre que precisar. A minha mãe vive falando que se eu não estiver bem, é para pegar 
minhas coisas e voltar para casa. Não que seja o caso, mas é bom saber que você tem para 
onde voltar, né? 

Eu estou há pouco tempo aqui, mas já passei por tantas coisas que parece uma 
eternidade. A principal dificuldade que a gente passa aqui é agüentar o preconceito que 
eles têm contra a gente, que é nascido no Brasil. No Brasil eu era chamada de “turca”e aqui 
eu sou chamada de”brasileira”, então parece que você não tem uma identidade ou uma 
nacionalidade, que não está no lugar certo.  

O povo daqui pensa que o brasileiro não presta, que não sabe fazer nada, que é 
preguiçoso... A família, os parentes, as pessoas em geral não te acolhem, não te aceitam, 
sempre te tratam como um estranho, como alguém que veio de fora e não faz parte daqui. 
Você é deixada de canto. Eu só me sinto em casa na casa dos meus avós maternos, porque 
eles sabem quanto é difícil para uma pessoa de fora vir morar aqui, eles também passaram 
por essa dificuldade mesmo sendo nascidos aqui... 

O povo daqui, tá louco, é olho por olho, dente por dente, ninguém é para ninguém... 
Se você ficar doente ninguém olha para você, eu sempre peço para Deus para não ficar 
doente, porque eu sei que só tenho o meu marido, não posso contar com mais ninguém... 
Todas as pessoas vêm te bater nas suas costas quando quer alguma coisa, até tirar essa 
coisa de você, até conseguir, quando conseguem viram as costas, vão embora e ainda falam 
mal de você, você é que não presta... 

Por isso eu seleciono muito minhas amizades, na verdade tenho poucas amigas que 
são sinceras e verdadeiras. Você não pode confiar em qualquer um nessa terra, você tem 
que pensar mil vezes antes de falar uma palavra porque essa palavra tem vários 
significados, e você acaba sendo mal interpretado. Conviver, convivo com todo mundo, vou à 
casa de todo mundo, todo mundo vem à minha casa, mas é aquela coisa de vir, tomar café e 
fumar cigarro, mais do que isso não.  

Nem a minha tia Laila, irmã da minha mãe, que nasceu e foi criada no Brasil eu posso 
contar como uma amiga, porque a cabeça dela é cabeça daqui, ela mudou muito e pensa como 
as pessoas daqui, já ficou igual a eles. Outro dia no Natal eu comentei que no Brasil essa 
época é tão gostoso, a gente faz ceia, convida os amigos, faz amigo secreto, faz festa de 
Ano Novo...  
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Aí ela começou a me criticar falando que é pecado fazer isso, porque a gente é de 
uma outra religião, mas para mim isso não tem a ver só com a religião, é mais para ficar 
junto, comer, brincar, ser feliz, não tem nada demais... Aqui eles adoram falar que tudo é 
pecado, até comemorar seu aniversário é pecado, pode uma coisa dessas? Para mim pecado 
é falar da vida dos outros, fofocar, falar mal, isso sim.  

Eu procurei me adaptar no que pude ao modo de vida daqui, já mudei muita coisa 
para evitar problemas. A questão da roupa, por exemplo, mudei totalmente o meu modo de 
vestir, porque no Brasil eu usava camiseta sem manga ou de alcinha, mostrava minha 
barriga, usava calça agarrada demais, tinha até que deitar na cama para conseguir entrar a 
calça, usava shorts, usava saia curta, usava tudo, não estava nem aí... Aqui não, tive que 
mudar todo o meu jeito de vestir, porque uso largo, não uso agarrado, tudo comprido, para 
não falarem por aí que você não presta... 

Não foi meu marido que me impôs isso, eu achei melhor mudar e andar como todo 
mundo que está ao meu redor, não queria ser a atração da cidade. Quero ser uma pessoa 
como todo mundo, não quero ser apontada na rua, não quero que meu marido sinta vergonha 
de mim... Então tive que mudar e passar a viver como eles vivem aqui. São essas coisas 
pequeninhas do dia-a-dia que você tem que aprender como levar, para sua vida ficar mais 
fácil. 

Uma coisa muito engraçada é o jeito que meu marido me trata na frente da família 
dele e quando a gente está sozinho, é totalmente diferente. No Brasil é normal abraçar seu 
marido, beijar, falar “meu amor” na frente de todo mundo, não tem nada demais. Aqui se 
você faz isso na frente dos outros, já falam que a mulher está em cima das costas do 
marido, que ela manda e desmanda nele...  

Então na frente da família dele, meu marido não me trata mal mas não me trata 
bem, parece que não sou ninguém, e quando a gente está sozinho é meu amor, minha vida, 
não sei o quê, carinho daqui, carinho de lá. Mas na frente de alguém pára, é engraçado esse 
machismo que eles têm... 

Quando eu comento isso, ele dá risada, então eu acho que ele também reconhece 
essa diferença... Eu falo que isso não tem nada a ver, se a pessoa quer falar que fale, que se 
dane, ninguém está te dando um prato de arroz e feijão para ter o direito de mandar nas 
suas atitudes. Aí ele vem com aquele papo machista, que isso não pode ser feito na frente 
dos outros, entendeu como é? 

Eu acho que tudo isso é pela questão da família, o que a família vai dizer, porque a 
presença da família aqui é muito forte... Eles tentam se intrometer em tudo na sua vida, e 
se você deixar eles tomam conta de tudo, do jeito que você vive ao jeito que você deve agir. 

 Ninguém da família dele gosta de mim, ninguém, porque não deixo ninguém se 
intrometer em nada na minha vida. Desde que eu cheguei aqui fiz questão de colocar todo 
mundo em seu devido lugar, acho até que fui muito, muito grossa aquele dia. Eu falei a vida 
é minha, o marido é meu, a casa é minha e eu faço o que eu quiser, casei para ter a minha 
vida e não é para alguém mandar nela, se quisesse que alguém mandasse em minha vida era 
melhor continuar solteira na casa dos meus pais.  

A minha mãe me alertou sobre isso quando eu vim para cá. Ele me falou que eu tinha 
que ser esperta demais, ficar de olho aberto e não deixar ninguém mandar na minha vida, 
porque se você deixa alguém se intrometer no que for, a sua vida estragou. Como ela viveu 
aqui um tempo, ela sabia como seria. 

Aqui a família cria confusão por bobagens. Sei lá, por exemplo, se você vai com seu 
marido comprar um chinelo, eles acham que você tem que falar para eles que vai comprar 
este chinelo e que eles têm que escolher esse chinelo. Se eu trago esse chinelo, porque eles 
não foram escolher, eles falam que é ridículo, que eu não tenho gosto, não sei o quê... É o 
jeito deles. 
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Comigo é diferente, comigo não tem vez... Aí eles falam que tudo isso é porque você 
é brasileira, que a brasileira não gosta de ninguém. Eu acho que é o contrário, eles é que não 
têm coração, o coração deles é de pedra. Mas o importante é que você e seu marido vivam 
bem na sua casa, tranqüilos, sozinhos e acabou... 

Nem quando perdi o bebê eles me apoiaram, só pude contar com o apoio do meu 
marido. Minha tia mesmo só me ajudou quatro dias, no quinto dia já levantei para cuidar da 
casa e fazer de tudo, na mesma semana já estava até lavando roupa. Falar todo mundo fala, 
ajudar ninguém ajuda. Eu tenho muita mágoa deles, muita... Mas se você quer viver, tem que 
passar por cima de tudo. 

Essas são as piores dificuldades para se viver aqui, mas se você consegue superar 
tudo isso, o resto fica mais fácil de enfrentar. Na questão da língua, por exemplo, não tive 
tantos problemas, porque eu sempre falei árabe em casa desde pequena. Só que meu árabe 
é pesado, não é fluente, mas já melhorou um pouquinho. Aprendi muito com a televisão, 
acompanho novela, jornal, filme e procuro aprender cada vez mais. 

Mas português faço questão de continuar falando sempre que posso. Com meu 
marido eu só falo em português, para praticar e quando não quero que alguém entenda 
alguma coisa. Eu me arrependo muito de não ter trazido alguns livros meus, eu deixei tudo 
lá, sinto falta de ler... Porque eu lia muito, muito, muito...  

Eu aprendi muito sobre a religião aqui, comecei a praticar, coisa que não fazia no 
Brasil. Lá eu não jejuava, pelo fato de trabalhar e estudar, a vida que você leva dificulta a 
prática da religião. Rezar ainda não comecei, colocar lenço na cabeça nem penso nisso, 
porque eu acho que só tem que usar se for de coração, para não colocar e tirar depois, 
entendeu? 

Então aos poucos a gente vai superando as dificuldades, vai aprendendo a viver aqui, 
e se acostuma... Tudo é uma questão de adaptação. Não que eu não sinta falta do Brasil, 
pelo contrário, você sempre sente porque você é de lá, nasceu lá, é a sua terra... Por mais 
que te digam que aqui também é a sua terra, não adianta, não é a mesma coisa.   

O que mais sinto falta do Brasil é do carinho das pessoas, do jeito de te tratar, da 
convivência... O Brasil é um país mais aberto, recebe bem quem vem de fora, é coração de 
mãe mesmo. Aqui não tem isso, não tem compreensão, não tem diálogo, não tem carinho. 
Isso eu acho o mais importante na vida da gente, porque a gente não leva nada nessa vida, 
não é verdade? Tem que saber viver, é isso que falta aqui... 

A minha vida aqui também é muito diferente da que eu levava lá. Lá eu trabalhava, 
estudava, cuidava da casa, fazia de tudo. Lá era tudo eu, compra de casa, feira, tudo 
dependia de mim e da minha iniciativa, aqui não, já é o contrário, tudo é ele, porque ele sabe 
falar melhor do que eu, sabe onde são os lugares, essas coisas, entendeu? Acho que isso é 
normal quando a gente não está no próprio país. 

Eu me acostumei com a vida daqui e hoje não penso em ir embora para o Brasil. A 
vida daqui é muito gostosa só que você tem que saber viver, não pode só vegetar, como eles 
vegetam aqui... De vez em quando tem que sair, passear, ir a um restaurante, tomar um 
sorvete, vai fazer alguma coisa diferente... Isso não é costume daqui, você é que tem que 
fazer isso virar um costume. 

Olha, várias vezes a gente quis voltar para o Brasil, principalmente quando o serviço 
fica muito apertado aqui. O meu marido fala para mim: ”ah, eu vou voltar para o Brasil, 
porque lá é melhor”. 

 Aí eu falo para ele que eu tenho futuro lá, posso voltar, terminar a faculdade e 
começar a trabalhar, só que ele tem que pensar que vai ter que abrir um serviço para 
começar a trabalhar, tem que montar casa, então vai começar do zero, do nada. Aqui não, 
aqui pelo menos nós temos casa própria e não temos tanto gasto como no Brasil. 
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Eu falo para ele que aqui é melhor do que lá, e ele fala que não, que lá é melhor do 
que aqui... Por mim eu ficava por aqui mesmo, já me acostumei, acho até que mais do que 
meu marido que nasceu e se criou aqui. Ele viveu treze anos no Brasil e eu vinte e quatro, 
mas parece que é o contrário. 

Várias vezes, várias, várias, meu marido fala: “vamos voltar para o Brasil’, por isso 
eu não sei se a gente fica aqui muito tempo, porque é ele que fica falando, “eu vou voltar, 
vou voltar, vou voltar”...  
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Eu me considero bem adaptada, já são dez anos vivendo aqui, e eu não trocaria 
o Líbano por nenhum outro lugar do mundo. 

 
Meu nome é Jamile Orra Saleh, nasci no dia 20 de agosto de 1960, em São Paulo. 

Fui criada de uma forma bem tradicional, na cultura árabe, porque meus pais queriam a todo 
custo preservar esse nosso lado, e principalmente evitar nosso relacionamento com pessoas 
brasileiras, que não pertencessem à comunidade árabe. 

Sempre vivi naquele regime rígido, não podia ter amizades com brasileiros, só tive 
duas amiguinhas na escola e não passava disso. Elas sempre iam à minha casa e eu não podia 
ir à casa delas para fazer trabalho de escola, por exemplo... Até a oitava série não teve 
tanto problema porque eu estudava na escola islâmica, então a maioria era descendente de 
árabe como eu, mas foi no colegial que eu sofri mais, porque eu me sentia diferente dos 
meus colegas. 

Eu sentia essa diferença em relação a eles, porque eu era mais reservada, não tinha 
amizade com os meninos, e no Brasil não tem essa separação, convive menino e menina numa 
boa... E eu já não, me afastava, evitava esse tipo de coisa. Tinha muita gozação também, às 
vezes eu não ligava, às vezes ficava chateada... Eu tinha medo também, porque meu pai 
costumava aparecer de repente para flagrar alguma coisa errada. 

 Lembro que uma vez teve um campeonato de vôlei na escola, e a classe toda tinha 
que participar. Eu fiquei com vergonha de falar para eles que não iria porque eu não podia 
usar short bem curtinho, isso era uma coisa que ia contra os princípios da minha religião. Eu 
tinha que disfarçar para eles não gozarem mais da minha cara, tinha vergonha de falar... 
Então fui ao treinamento, tudo, mas no dia eu não apareci, preferi tomar essa atitude a 
dizer a verdade... Eles não iam me entender, iam me chamar de caipira, e eu não queria 
escutar essas coisas... 

Foi por causa disso, dessa preocupação em nos manter dentro da comunidade, que 
eu não pude concluir meus estudos, só cheguei até o colegial, fiz curso de inglês, mas meus 
pais não me permitiram fazer a faculdade. Isso ainda me dói muito, me sinto muito 
frustrada nesse ponto, porque meu sonho era me formar em odontologia e poder exercer a 
profissão.  

Eles sempre acharam que na faculdade era o melhor momento para se conhecer um 
rapaz e a menina se perder, se envolver com quem não devia. Já o meu irmão se formou em 
medicina, porque o esquema era esse: os meninos se formavam e as meninas no máximo 
podiam concluir o ensino básico, faculdade não. Trabalhar fora também não pude, só 
ajudava meu pai na loja, e fiz isso até me casar. 

A opção mais desejada para as meninas era o casamento, dentro da comunidade, 
lógico. Comigo foi assim que aconteceu: conheci meu marido numa chácara que o povo de 
Sultan freqüenta em Santo Amaro. A gente se viu, teve uma paquerinha, ele veio em casa, e 
papo daqui, papo dali, a coisa engatou. Eu tinha quase vinte e três anos de idade, e hoje já 
são vinte e um anos de casamento. 

Meu marido é nascido aqui no Líbano, mas foi para o Brasil com dezessete anos de 
idade. Trabalhou como mascate e quando nos conhecemos ele já tinha aberto uma loja de 
móveis e comprado uma casa, para ver como ele era trabalhador. Tivemos seis filhos, 
quatro nascidos no Brasil, a Aman, a Alina, o Nassib, a Nassima, e duas nascidas aqui, a Leila 
e a Yman. É uma família bem grande, né?  

A família é o ponto-chave, e é por causa dos filhos que a gente toma certas 
decisões na vida, e no nosso caso foi mudar do Brasil para o Líbano. Todas as famílias 
árabes que eu conheço têm a mesma preocupação de criar os filhos na nossa cultura, por 
isso quem pode vem parar aqui. Se você pegar Sultan e Loussi, de ponta a ponta, todos 
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vieram pelos mesmos motivos. Os meus pais tinham essa preocupação conosco e eu tenho 
com os meus filhos, então não mudou nada de uma geração para outra. 

Eu acho que a diferença é que para os meus pais era mais fácil nos criar lá, porque 
realmente a gente respeitava a opinião deles, não tinha coragem de desafiar e enfrentar 
nada. Hoje está tudo mudado, mais moderno, os filhos têm opinião e colocam para fora. Na 
minha época não, só num olhar o meu pai controlava a gente, entendeu? 

O meu marido sempre teve esse desejo de vir para cá. A gente já estava 
construindo a casa, já tinha a idéia, mas eu achava que nunca iria acontecer... Na verdade, 
eu não queria vir por medo de mudança, de sair de um lugar e ir para outro, de vir morar 
num lugar que é não é o seu, é difícil... Quando é para passear é diferente, mas quando você 
sabe que é para sempre, aí dá aquela angústia... 

Se o medo muitas vezes nos impede de vir, é o medo que nos empurra para cá 
também... Medo desse possível envolvimento fora da comunidade e o medo da violência que 
cresce cada vez mais no Brasil. Com certeza aqui é muito mais seguro para criar os filhos, 
você está tranqüila em deixar seu filho sair porque sabe que ele vai voltar bem. No Brasil, 
quem sabe o que pode acontecer? 

Eu passei por uma experiência de assalto com uma sobrinha e com a minha filha mais 
velha que tinha na época oito anos. Eu estava voltando do shopping à noite e fiz a besteira 
de parar no farol, nessa o assaltante entrou no banco de trás e ficou com a arma apontada 
na cabeça da minha filha, fazendo um monte de ameaças. Eu tive sangue frio para driblar a 
situação e proteger todas nós, mas é uma experiência que marca muito a gente.  

A gota d’água para essa decisão foi uma coisa terrível que aconteceu com um 
patrício, que teve a casa assaltada e as filhas e a mulher estupradas na frente dele. O 
coitado do homem ficou louco, só pedia para morrer... Meu marido falou: “vamos embora, 
aconteceu com ele pode acontecer com a gente”...  

Então foi o medo que deu esse impulso, porque a violência estava aumentando 
muito... E depois do que aconteceu, a gente passou a achar que essas tragédias não 
acontecem só com os outros, pode acontecer com a gente também, infelizmente... A nossa 
mudança para cá foi rápida como um relâmpago, quando eu me dei conta já estava aqui... 
Isso foi em 1994, nós assistimos a Copa e viemos embora. 

Se não fosse a violência no Brasil, não existiria país melhor para viver, mas esse é 
um dos motivos que faz a gente fugir de lá... O primeiro motivo de as pessoas virem para cá 
é para ensinar a cultura árabe e a religião para os filhos, e em segundo lugar, é fugir da 
violência...  

A fase mais difícil para quem vem morar aqui é a da adaptação. Embora eu já 
conhecesse o Líbano, quando vim a passeio em 1977, morar aqui foi outra história. Quando 
se tem responsabilidade nas costas, uma família para criar, você fica se questionando se 
fez a coisa certa, se esse é o melhor futuro para os seus filhos. 

Outra coisa pela qual a gente sofre é deixar o resto da família. Eu deixei a minha 
mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos, todo mundo lá, e não tinha ninguém tão próximo 
aqui, então foi difícil. Os dois primeiros anos eu chorava pra caramba, chorava de saudade, 
chorava de tristeza, talvez até de arrependimento.  

O que me fez acordar e aceitar essa mudança foi ter ido para o Brasil assistir ao 
casamento do meu irmão, e perceber que eu já não me sentia mais parte daquele lugar. É 
estranho, mas eu tinha a sensação de não ser mais parte daquilo, os meus filhos estavam 
aqui, a minha vida estava aqui. Eu falei: quero voltar, lá é o meu lugar! Quando se acostuma, 
não se troca o Líbano por nada... 

 Você estranha muito, não tem dúvida. Quando você vem do Brasil tem muita 
mordomia, está acostumado a viver na cidade grande, com todas as facilidades, e aqui é 
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interior do interior. Sabe o que é isso? Em Beirute não, é a capital, é tudo modernizado, 
tem de tudo como em qualquer lugar do mundo. 

No começo desse processo de adaptação, uma coisinha banal você quer colocar 
defeito, para não aceitar essas mudanças. Quer ouvir uma coisa engraçada? Logo que 
cheguei, fui ao açougue comprar carne, e eu disse que queria contra-filé, e o rapaz 
tranqüilamente me disse: “escolhe aí”, apontando para o boi pendurado, porque eles cortam 
a carne de comprido, sem diferença nenhuma. Eu nunca tinha visto aquilo! Olhei para o boi 
de cima a baixo, olhei para o meu marido e fui para fora chorar... Eu pensei comigo: “é esse 
o tipo de vida que vou levar aqui?” 

O cara do açougue começou a dar risada e falou: “por que todo mundo do Brasil é 
louco assim?” Para eles não interessa o corte, tudo é carne, mas para alguém que está 
acostumado a ver a carne cortada bonitinha no mercado, tudo embalado, vários tipos de 
corte, estranha muito. Depois que você acostuma, pronto, o resto é besteira. 

Uma coisa que facilita muito é o fato de ter muita gente que veio do Brasil morando 
aqui. Você sai na rua, todo mundo fala português, na escola as crianças têm um monte de 
amiguinhos que também vieram do Brasil, e ainda no meu caso, minha irmã e meu irmão 
também se mudaram para cá um pouco mais tarde. Então isso ajuda muito, dá um conforto. 
Eu tenho mais quatro irmãos no Brasil, e eu torço para que eles retornem logo.  

Em questão de hábitos também eu não senti muita diferença, porque eu fui criada 
numa família árabe tradicional. No Brasil, já falava bem o árabe, sempre pratiquei a religião 
islâmica, conhecia o Alcorão, e desde os doze anos de idade nunca perdi uma reza. O lenço 
eu coloquei aqui, me senti melhor, mais parecida com todo mundo, você não se sente 
desconfortável e os outros não te estranham.  

Claro que aqui é mais fácil para praticar a religião, você está no mesmo meio, com 
pessoas iguais a você, tem aulas de religião na escola, na mesquita, em todo lugar, você vive 
isso todo o tempo. Fora daqui precisa ter uma fé muito grande para praticar direitinho, 
para não se desviar do caminho correto, para não se influenciar por outras coisas. 

Agora o que existe é uma diferença entre as pessoas daqui, que nunca viajaram, 
sempre viveram aqui, e os que vieram de fora, seja de onde for. Nós temos mais liberdade, 
somos mais espontâneos e eles são mais reservados, mais contidos. Todos nós temos muita 
espontaneidade para falar, nos comunicar, não temos vergonha de ninguém, falamos 
besteira a torto e direito... Aqui eles têm mais vergonha de se comunicar, são mais 
respeitosos, mais retraídos... Não somos iguais...  

O que dificulta muito a adaptação aqui é ter a família dividida. O meu marido não 
mora aqui, ele vem para cá duas vezes por ano e o resto do tempo fica no Brasil, porque os 
negócios estão lá... Quando se vem para cá é preciso ter deixado alguma coisa, uma loja, 
aluguéis, algum negócio. No começo, o meu marido manteve a loja, depois só imóveis 
alugados, então tem que estar sempre administrando, de olho em tudo.  

Então essa é a vida dele, vai e vem, porque não dá para largar o Brasil 
definitivamente e viver aqui de algum negócio, não tem condições, porque a economia no 
Líbano é muito fraca. Viver no Líbano é bom para quem fez o pé-de-meia no Brasil ou em 
outro lugar, essa é a verdade. Muita gente não consegue vir por causa disso, porque não 
pode largar o trabalho e vir aqui viver do nada, aqui não tem trabalho. Não dá para desligar 
do Brasil, o Brasil é mãe... 

Quando os filhos crescem também é complicado, porque se casam e a gente não 
sabe mais onde vão parar. A minha filha mais velha se casou e voltou a morar no Brasil, e já 
vai me dar um neto. Depois que o filho sai de casa, aí você sente o peso da vida... Eu me 
senti velha!  
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Eu sempre digo que tudo é uma questão de adaptação, de aceitar essas mudanças 
que são parte da vida, não tem jeito. Eu me considero bem adaptada, já são dez anos 
vivendo aqui, e eu não trocaria o Líbano por nenhum outro lugar do mundo. 

Claro que o Brasil continua presente em nossas vidas. Português, por exemplo, a 
gente sempre está falando, com os vizinhos e dentro de casa mesmo. Quando o meu marido 
está aqui, a gente fala as duas línguas, mas predomina mais árabe. Já com os meus filhos eu 
faço questão de falar português, para eles não esquecerem a língua e não perderem a 
fluência. As meninas falam e entendem tudo, mesmo as menores que são nascidas aqui, 
agora o menino não aceita falar português de jeito nenhum, ele só fala árabe.  

Agora, a comida tem que ser a brasileira, não tem jeito. Eles vieram com esse 
hábito de lá, eu mantive e agora é difícil mudar. O meu marido só gosta da comida 
brasileira, então dificilmente eu preparo um prato árabe, mesmo morando aqui. 

Sabe o que deixa sempre a gente atualizado com o Brasil? É que a gente assiste a 
Globo, a Record, acompanha as novelas, os filmes, toda a programação, então quando eu 
converso com as minhas irmãs por telefone, a gente comenta também dessas coisas, é como 
se você estivesse lá...  

Eu já não penso voltar a viver no Brasil. Já a minha vizinha do lado, se você fala para 
ela do Brasil, ela chega até a chorar, porque ela adora aquilo ali, morre pelo Brasil, se ela 
puder ir agora ela vai... Quando ela vai, ela vem realizada... Depende de cada pessoa, tem 
gente que tem pique para viagem, e eu não tenho, tem gente que adora pegar um aviãozinho 
de lá pra cá, e eu já não gosto. Isso também me facilitou a adaptação... 

Agora saudade a gente sempre tem, não vou negar. Mas saudade a gente mata... 
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Eu criei uma imagem do Líbano e da família que não existia na realidade, só na 
minha cabeça... 

 
Eu me chamo Meire Haddad Yachouh, nasci em 1948, no Líbano, mas praticamente 

fui criada no Brasil, porque quando tinha mais ou menos dois anos de idade minha família se 
mudou para lá... 

Eu morei em São Paulo, no bairro do Ipiranga, até meus vinte e seis anos de idade, e 
lá cresci, estudei, me formei professora, e vivi boa parte da minha vida. Eu fui muito 
mimada pela minha família, acho porque era a caçula da casa, saía muito, passeava, viajava...  
A minha família tinha uma situação econômica estável, éramos donos de uma relojoaria e, 
praticamente, eu poderia ser considerada como parte da classe média.  

Tive muitos pretendentes, brasileiros e libaneses, cristãos, judeus e muçulmanos, 
de tudo mesmo, porque eu sempre fui uma moça bonita, vistosa, de chamar atenção... A 
minha família não fazia questão que eu me casasse com um libanês, poderia ser qualquer 
nacionalidade, desde que fosse de religião cristã. Isso, de fato, eles faziam questão.    

Quando eu tinha vinte e seis anos, eu conheci o Jamil em São Paulo, quer dizer, foi 
uma coisa de passagem, de primeira vista. Eu o reencontrei quando fui a passeio para Campo 
Grande, no Mato Grosso do Sul, visitar uns parentes. Fomos apresentados, fiquei por lá uns 
vinte dias, fui embora para São Paulo, e ele foi atrás de mim, já interessado em se casar. 

Eu também estava muito interessada por ele, notei nele uma diferença em relação 
aos outros rapazes, ele era mais sério, não era malicioso, não tinha segundas intenções, 
queria um compromisso sério. No começo a minha família foi contra porque ele era de 
origem turca, e no Líbano tinha esse preconceito, achavam que eles eram grosseiros, 
estúpidos, temperamento esquentado, não tratavam bem as mulheres. Minha mãe nunca 
aceitou meu casamento... 

Mesmo assim, em questão de três meses, eu fiquei noiva e me casei, porque eu sabia 
o que estava fazendo, não era uma criança, já tinha vinte e seis anos. Quando nos casamos, 
fui morar em Campo Grande, e contamos com a ajuda da minha mãe para abrir uma lojinha e 
ir tocando a vida. Nunca tivemos uma vida tranqüila, financeiramente falando, era sempre 
muito instável, cheia de altos e baixos.  

Logo também já vieram os filhos, no total quatro: os gêmeos e as duas meninas. Lá 
eles foram criados, cresceram, estudaram nas melhores escolas, até que a minha filha 
Melissa completou quinze anos e a vida de toda a família tomou um rumo bem diferente... 

A grande questão é que meu marido é libanês e de mentalidade libanesa, quer dizer 
que ele nunca iria aceitar que as meninas se envolvessem com brasileiros. Então eu vivia um 
conflito de ter que aceitar as idéias do meu marido e, ao mesmo tempo, atender às meninas 
que queriam cada vez mais liberdade, como as meninas da idade delas. Chega uma hora que 
você não consegue segurar muito, que a gente tem que ceder um pouco, só que meu marido 
não aceitava isso de jeito nenhum.  

Quando a Melissa ganhou a passagem para vir ao Líbano conhecer os avós, eu 
também vim para acompanhá-la. Eu vim com uma idéia de que no Líbano era um lugar de 
união, carinho e amor entre a família. Todo mundo dizia isso e eu acreditei, vim pensando 
que iria encontrar esse ambiente.   

Antes até de eu vir para cá, conheci um senhor que morava aqui e estava a passeio 
no Brasil. Quando eu disse a ele que estava pensando ir vir para o Líbano, ele me alertou que 
aqui é assim: se você tem um tostão você vale um tostão, se você tem o bolso cheio você 
vale o bolso cheio. Eu não liguei para isso, não ouvi o conselho dele e vim.  

Você sabe, quando a pessoa vem de fora é uma coisa, você é novidade, todo mundo 
te trata muito bem, todo mundo quer te agradar oferecendo do bom e do melhor. Eu era 
convidada para fazer passeios, visitas, comemorações, tudo quanto é coisa. Acho que 
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porque eu vivia sozinha com meu marido e filhos em Campo Grande, sem parentes, sem 
ninguém por perto, me iludi com essa situação, porque esses três meses foram realmente 
maravilhosos.  

A família do meu marido começou a enfiar coisas na minha cabeça, para que eu 
incentivasse meu marido e meus filhos a também virem para cá, porque aqui nós tínhamos 
casa, tínhamos família para nos ajudar. Quando a Melissa foi pedida em casamento pelo 
primo dela, e disse que não voltaria mais para o Brasil, eu insisti com o meu marido pela 
mudança.  

Ele aceitou, resolveu vender tudo o que a gente tinha lá, móveis e objetos, para 
trazer alguma coisa para cá, um pouco de dinheiro para a gente começar a vida. Vieram ele 
e os meus três filhos para viver uma vida familiar que parecia que existia aqui. 

Só depois que você mora aqui, que você participa da rotina, que você vê como as 
coisas realmente são, quando você vem morar aqui definitivamente a coisa se modifica por 
completo. Aquilo que eu tinha sentido não era aquilo, aquela união que parecia existir não 
existia, aquela idéia de amor familiar era pura ilusão. Tudo foi diferente do que eu 
imaginava... 

Meus filhos, principalmente, começaram a sofrer porque eles não vieram com os 
bolsos cheios, não tinham nada, os primos riam deles, todas as pessoas riam deles... As 
pessoas falavam assim: “puxa, seus pais ficaram tantos anos no Brasil, e não conseguiram 
trazer nada?” Foi quando lembrei daquele senhor que me alertou sobre o pensamento daqui: 
se você vem com o bolso recheado te tratam lá em cima, quando você vem com o bolso vazio 
não vale nada... Meus filhos sofreram isso na pele, começaram a se sentir humilhados e não 
queriam mais ficar aqui. 

A família não olhava mais para a gente, ninguém queria ajudar e, assim como os 
meninos, meu marido se decepcionou e se revoltou... Depois de um ano mais ou menos, meu 
marido falou que não ficava mais aqui, que iria embora, e foi mesmo, junto com os meus 
filhos. Eu fiquei aqui com as meninas, uma que já estava para casar e a outra solteira.  

Então, se eu queria unir a família, só acabei desunindo tudo, separou tudo, cada um 
num canto. Meu filho casou lá e eu não fui ao casamento dele, porque não tinha como largar 
minhas filhas aqui. No final de um ano, meu marido e meu filho solteiro voltaram para cá, 
porque não dava para viver assim, cada um num canto. 

 Meu marido fala até hoje que eu fui culpada de ter trazido a família para cá, e 
acho que ele está coberto de razão. Eu fui a única responsável por essa mudança, mas isso 
porque eu avaliei mal a realidade, me deixei enganar, fui totalmente iludida... Eu criei uma 
imagem do Líbano e da família que não existia na realidade, só na minha cabeça... 

Meu sonho, que era de juntar a família e viver com a família, foi tudo por água 
abaixo, foi um sonho que se desmoronou, tanto na parte familiar quanto na parte financeira. 
Eu sofri muito nesses dez anos aqui no Líbano, passei por uma decepção muito grande, por 
muitos problemas familiares. Era tristeza, era choro, era decepção todo dia... A gente não 
tinha ajuda de ninguém, e eu até hoje, nunca vi um Natal com a família, nunca vi um Ano 
Novo, uma Páscoa, aquela coisa de união, era cada um vivendo a sua vida, sem aquele amor, 
aquele carinho, que eu imaginei, na minha cabeça, que existia... Aqui é cada um por si e Deus 
por todos... 

Se meu marido e eu sofremos muito, acho que quem mais sofreu foram meus filhos, 
mais os meninos que as meninas. Para as meninas eu acho que de certa forma foi mais fácil, 
porque elas puderam contar com o casamento para acertar a vida delas. Mas também não 
foi tão fácil assim. Tem uma coisa aqui que é uma certa desconfiança, preconceito mesmo, 
que existe em relação às meninas brasileiras, que são vistas como mais soltas, mais liberais. 

As minhas filhas, mesmo vivendo no Brasil, foram criadas de uma forma bem 
tradicional, com as rédeas curtas, melhor até que as meninas daqui, com mais seriedade, 
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porque aqui é tudo mais escondido, mais dissimulado... No fim das contas você aprende que 
é melhor fazer com que seus filhos andem conforme a mentalidade deles, da forma mais 
adequada, para evitar mais sofrimento para eles mesmos.  

Aqui é um tal de falar que a menina conversou com esse, saiu com aquele, só como 
pura fofoca. Acho que a pior humilhação que passei, a pior coisa, que me deixou realmente 
chocada, foi quando a sogra da minha filha exigiu depois da lua-de-mel que ela mostrasse a 
prova da virgindade dela. Isso é uma tradição já em desuso, mas eles só exigiram isso da 
minha filha porque ela é brasileira, foi imposto por esse motivo. Embora chocada, eu fiquei 
tranqüila porque tinha certeza da criação que dei para os meus filhos.  

A minha filha mais nova sofreu muito também, porque eu não podia dar para ela o 
que as primas delas tinham, então tinha sempre aquela diferença social. Quando surgiu um 
bom pretendente para ela aos dezoito anos, ela aceitou porque pensou com a cabeça e não 
com o coração, porque ela viu que aqui não tinha futuro. Com o casamento, pelo menos, ela ia 
ter uma condição de vida melhor... Em vinte dias ela conheceu o marido, casou e foi embora 
para a Suécia. 

E ela vive muito bem, graças a Deus, os dois trabalham lá, têm dois filhos e estão 
fazendo a vida deles, de uma forma bem melhor do que se estivessem aqui. Ela se adaptou 
bem, tem a vida dela e não sofre o que já sofreu. 

Os meus filhos sofreram muito também. Primeiro porque eles não tinham estudo ou 
profissão para arranjar um emprego por aqui, não sabiam falar muito bem a língua árabe, e 
não tinham um pai que pudesse ajudá-los. Segundo que aqui eles também dificilmente 
conseguiriam se casar e formar uma família, porque nenhuma moça no Líbano iria aceitar se 
casar com um pretendente sem condições. A mentalidade do libanês é assim: se você gosta 
de uma moça, você tem que ter casa, carro, emprego, dinheiro para casar. Meus filhos não 
tinham nada disso, então acabaram indo viver na Suécia também. 

Meus filhos foram embora porque eles não se adaptaram, sentiam que eles não 
podiam ser como os rapazes árabes daqui, nunca seriam tratados como iguais, por isso eles 
tiveram que ir embora... Lá eles trabalham de tudo, de lavar prato, de limpar banheiro, não 
importa, porque estão ganhando e eles têm condições de crescer. Aqui se eles trabalharem 
nesse tipo de serviço não vão ganhar e ainda vão sofrer mais preconceito. 

Têm muitas outras coisas que a gente estranha aqui, que sofre para se adaptar, em 
questão da língua, da religião e da alimentação. Eu já falava o árabe no Brasil, aprendi um 
pouco com a minha família e fui me aperfeiçoando quando me casei, mas mesmo assim meu 
árabe não é igual de quem é nascido aqui. Eu falo com sotaque, não entendo algumas 
palavras e, às vezes, não consigo acompanhar uma conversa. 

Quando eu vou à igreja não entendo uma palavra do que o padre fala, não consigo 
acompanhar o sermão ou a missa, então eu rezo em português e vou embora. Também não 
me sinto bem na igreja e, por incrível que pareça, eu tinha mais vontade de freqüentar a 
igreja lá do que aqui. Lá eu tinha mais contato, era mais atuante, participava das reuniões 
das senhoras, contribuía com as obras da igreja.  

Aqui eu nem saio, não faço visitas, não vou a lugar nenhum. Fico as vinte e quatro 
horas do dia dentro de casa... De vez em quando eu vou a uma vizinha para tomar um café, 
mas fora isso não vou nem à casa da minha filha ou da minha cunhada, não é aquela 
convivência constante... 

Na alimentação também eu tive que fazer adaptações, porque faltam os 
ingredientes, ou tudo é muito caro. Eu faço feijão, feijoada, mas adaptada com carne de 
vaca, porque aqui a lingüiça é diferente. Para matar a saudade às vezes eu faço pão de 
queijo, lasanha, estrogonofe, panqueca, essas coisas que me ajudam a lembrar do Brasil.  

Eu procuro sempre estar ligada ao Brasil. Assisto a televisão brasileira para estar 
em contato com as notícias de lá, vinte e quatro horas do dia eu fico ligada na TV Record. 
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Gosto muito do programa “Cidade Alerta”... Quando são nove horas, onde eu estiver já volto 
para assistir, não perco um. Mantenho contato também com a minha família, por telefone, e 
é um jeito de estar perto deles.  

Se eu falasse para o meu marido vamos embora daqui, ele iria correndo, porque ele 
adora o Brasil, mas agora eu acho que não tem mais jeito, primeiro porque não temos mais 
idade para recomeçar. Segundo que o Brasil não tem uma estabilidade financeira, ou você 
vai carregada de dinheiro para investir ou não adianta tentar. Os grandes caíram, os médios 
caíram e os pequenos caíram.  

Eu vejo como está sendo difícil a situação da minha família lá. Meus irmãos que já 
tiveram o próprio negócio, já foram classe média, hoje estão lá embaixo... Quando posso, 
mando algum dinheiro para ajudar minha mãe com os problemas de saúde dela. Quando fui 
para lá tratar dos papéis da separação do meu filho, vi quanto a minha irmã está sofrendo, 
quanto meu irmão está sofrendo também, ele até largou da mulher por problemas 
financeiros.  

Eu me decepcionei muito aqui, mas chega uma hora que temos que acabar com as 
lamentações, e assumir que eu não posso mais voltar para o Brasil. Aprendi a viver aqui, mas 
não sou a mesma pessoa feliz que já fui no Brasil. 

Eu vejo que num ponto foi bom ter voltado para cá, porque se nós tivéssemos ficado 
lá não sei o que teria acontecido com a gente, como teríamos ficado, por esse exemplo que 
eu tenho da família. No final foi melhor ter vindo para cá porque no Brasil não teríamos 
condições para enfrentar os altos e baixos da economia. Foi melhor assim... 

 Eu adoro o Brasil, vivi a melhor parte da minha vida lá e apesar dos meus problemas 
financeiros, das minhas dívidas, apesar de tudo que eu passei, eu ainda gosto do Brasil, mais 
do que aqui.  

 
Tudo me lembra o Brasil, o tempo todo e mesmo estando tão longe. Quando eu 

escuto alguma coisa do Brasil, o hino nacional, uma música, uma notícia, o que for eu vou 
atrás correndo, e até hoje eu me emociono... Mesmo que eu viva aqui para sempre, vou ser 
sempre brasileira...  
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Eu não sou revoltada por estar aqui, eu acho que Deus me deu esse lugar de 
presente, onde eu estou vivendo feliz... 

 
Eu me chamo Soraia Sami El Kadri, nasci em 10 de novembro de 1964 em São 

Paulo, minha cidade querida, que eu morro de saudade, da agitação, do trânsito, da poluição, 
de tudo, daquela loucura toda...  

Eu nasci e fui criada no Brasil mas dentro de uma família árabe muçulmana, de pai e 
mãe nascidos aqui no Líbano... A minha vida no Brasil foi como de todas as meninas da 
mesma origem que a minha, ou seja, aquela coisa de isso pode, aquilo não pode, 
relacionamento com brasileiro não pode, e com árabe pode... A família controlava muito para 
evitar que a gente se envolvesse com pessoas de fora da comunidade árabe.  

Quem sofreu mais foram meus irmãos mais velhos, o controle era maior sobre eles 
que eram os primeiros, agora eu sempre consegui dar umas escapadas. Eu dava meus 
pulinhos, conseguia dar um jeitinho de escapar daquela marcação cerrada que eles faziam... 
Acho que eu consegui aproveitar um pouco mais porque eu sou a caçula dos irmãos, então fui 
criada um pouco mais solta, e o meu pai me mimou muito, me dava mais liberdade, nunca 
falava não para mim... Eu até conseguia sair um pouco à noite com o pessoal árabe, e a gente 
tinha uma estratégia de cada um ir para o seu lado e na hora de chegar à casa era todo 
mundo no mesmo horário, todo mundo junto... 

Eu estudei lá no Brasil, conclui o curso de magistério, me formei professora, mas 
nunca exerci a profissão, porque logo depois eu fiz a minha primeira viagem ao Líbano, isso 
foi em 1987... O meu pai me perguntou o que eu queria de presente, e como eu adoro meu 
pai, tenho verdadeira loucura por ele, respondi que queria conhecer a terra dele. Ele ficou 
bastante surpreso, chocado até, porque ele nunca teve essa coisa que a maioria dos árabes 
tem de querer mandar os filhos para a terra deles. 

Meu pai não queria que eu viesse para cá, mas essa idéia coincidiu com um momento 
da minha vida em que tive certo envolvimento com um brasileiro, coisa e tal, então a viagem 
calhou para me afastar um pouco daquela situação, para evitar maiores problemas... Viemos 
eu e minha mãe, ficamos uns seis ou sete meses, e ficou aquela história martelando na 
cabeça dos meus pais: se ela voltar para o Brasil vai casar com brasileiro, e isso, numa 
família árabe tem que ser evitado a todo custo, sabe como é... 

Então a viagem, que eu pensei que fosse aproveitar muito, acabou me encurralando, 
e eu fui empurrada e incentivada a me relacionar com alguém daqui... Acabei conhecendo 
muitos rapazes, muita gente, mas eu senti atração por um primo meu, filho do irmão do meu 
pai, com quem me casei. Não que eu amei, adorei, estava completamente apaixonada, mas de 
todos que conheci quem mais me atraiu foi ele, e como tinha aquela pressão toda, então eu 
me casei com ele...  

Eu encarei toda essa situação numa boa, porque eu sou assim mesmo, dou a volta por 
cima e não fico sofrendo e chorando pelas coisas que passaram, acho que isso não adianta 
muito mesmo. A vantagem também é que eu adorei o Líbano, falo isso do fundo do meu 
coração, com toda a sinceridade, passeei, curti muito, conheci muitos lugares e muita gente, 
principalmente porque minha mãe estava comigo. 

Depois que me casei e minha mãe voltou para o Brasil é que eu me dei conta da 
realidade, vi que estava sozinha aqui e que a minha vida era essa dali em diante. Daí eu 
comecei a estranhar as coisas, sofri um pouco pelo fato de estar aqui sozinha, sem ninguém 
dos meus familiares por perto. Agora é mais fácil do que naquela época, têm mais 
brasileiros aqui, e no meu caso mais parentes meus, tios, primos e sobrinhos que vieram 
morar aqui também. 

Além de tudo, tive que aprender a morar junto com a família do meu marido, todo 
mundo junto na mesma casa: minha avó, meu sogro, minha sogra, quatro cunhados, meu 
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marido e eu. Era muito gente, pouco espaço, um só banheiro, nenhuma privacidade... Aqui um 
casal demora muito para ter uma casa própria, porque a situação econômica é complicada. 
Meu marido sempre foi esforçado, trabalhador, faz de tudo, desde que eu o conheci até 
hoje ele trabalha como colocador de piso, é a profissão dele, e ele tem uma roça, se ele não 
tem trabalho aqui, trabalha lá... 

Outra coisa que eu sofri muito nessa época, foi o fato de não conseguir engravidar. 
Eu cheguei a fazer tratamento aqui, mas não consegui nenhum resultado positivo, acho que 
foi porque fiquei sob pressão. A família me pressionava muito para que eu engravidasse, me 
cobravam o tempo todo, porque o meu marido era o filho mais velho, o primeiro a se casar, 
já não tinha mais criança na família, e todo mundo queria um bebê na casa. Então 
psicologicamente fiquei abalada e não engravidava, chorava todo dia e meu marido me dava 
todo apoio, até dizia que não queria ter filho, para evitar meu sofrimento. 

Depois de três anos de casada, vivendo no Líbano e sem filhos, meu marido resolveu 
que deveríamos ir para o Brasil, mudar de país, de ares e dar uma guinada na nossa vida. Eu 
acho que a gente foi para o Brasil por esses dois motivos: melhorar a situação econômica e 
resolver a questão da gravidez. Chegando ao Brasil, não fiz nenhum esforço para 
engravidar: fazia um mês que eu tinha chegado e já fiquei grávida, sem tratamento nem 
nada. 

Economicamente tivemos todo o apoio da minha família, moramos no mesmo quintal 
que eles e meu marido recebeu toda a ajuda para trabalhar como mascate, como todo 
mundo que vai para lá. Levamos essa vida normal no Brasil, meu marido e eu fomos nos 
adaptando a viver lá.  

Eu confesso que no começo me senti um pouco estranha no meu próprio país, fiquei 
só três anos fora mas quando voltei parecia que tinha sido muito mais tempo. Quando 
cheguei ao Brasil estranhei todo mundo, todas as coisas, o jeito e o modo de agir de lá, 
inclusive os programas da televisão, porque na época que eu estava aqui não tinha TV a cabo 
então a gente não via cenas fortes, imagina o resto então. Eu via as cenas de beijo, achava o 
cúmulo, via as meninas na rua de shortinho também achava o cúmulo, tudo me chocava... 
Minha família me dizia que eu tinha voltado “caipira”, porque estranhava tudo, mas também 
logo me adaptei e já achei tudo normal... 

Passados seis anos morando no Brasil, em 1995, meu marido começou a falar que 
queria voltar para o Líbano, porque ele sempre teve essa intenção de ir ao Brasil e de voltar 
para cá o quanto antes... Eu sabia disso, mas não queria aceitar, só que no fundo eu sabia 
que a gente ia voltar mais dia ou menos dia, não tinha como escapar desse fato. 

Foi a minha mãe que me incentivou muito a voltar para cá, porque ela falava que os 
meus filhos sendo pequenos, o Mohamad tinha quase cinco anos e a Milena quase dois, seria 
mais fácil para eles se adaptarem e não iriam sofrer tanto. Eles vindo pequenos já me 
cobraram na parte sentimental, porque sentiram falta do amor dos avós, principalmente o 
meu filho.  

Se eu viesse com eles já adolescentes, então eu iria ter muitos problemas, eles não 
iam se adaptar, iriam me cobrar muitas coisas, que é o que acontece muito por aqui. Como a 
gente ia ter que voltar mesmo, de um jeito ou de outro, eu preferi voltar logo, para não ter 
muitos problemas mais tarde e eu achei certo voltar para criar os filhos aqui. Minha mãe 
me dizia que eu não iria me arrepender de voltar e realmente não me arrependi, falo isso 
com toda sinceridade... Eu voltei para cá consciente, madura, sabendo que viria para ficar 
de uma vez, então vim querendo ficar mesmo. 

Eu acho que teve um lado muito bom, porque nós voltamos para o Líbano em 
condições melhores do que fomos para o Brasil. No período em que vivemos no Brasil, 
juntamos seis mil dólares, que foram investidos para terminarmos de arrumar nossa casa. 
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Meu marido voltou a trabalhar da estaca zero, mas ele conseguiu se estabilizar novamente 
e as coisas vão indo bem, graças a Deus.   

Voltar a viver no Líbano não foi uma coisa tão difícil para mim, foi tudo normal, me 
senti bem, não tive problemas para me adaptar novamente. Acho que isso é uma qualidade 
pessoal, minha mesmo, eu acho que eu tenho uma grande capacidade de adaptação às 
mudanças e não fico sofrendo por causa disso. 

Eu não sou revoltada por estar aqui, eu acho que Deus me deu esse lugar de 
presente, onde eu estou vivendo feliz... Eu já me acostumei a tudo, a viver como eles vivem, 
a agir como eles agem, eu entrei na linha deles mesmo, então eu convivo bem com todo 
mundo e não me sinto estranha aqui, graças a Deus... 

Não é que eu queira me gabar, mas eu tento entender e respeitar todo mundo como 
cada um é, o jeito de cada um. Se eu ficar pensando em outras coisas, nas coisas que 
ficaram para trás, eu não vou conseguir me adaptar nesse país, com as pessoas, com nada... 
Muitos brasileiros que vivem aqui, filhos de árabes como eu, me perguntam se eu não sinto 
falta disso ou daquilo,  e eu digo que não.  Se a pessoa está vivendo aqui, ela tem que saber 
que vai ter que conviver com essa realidade, vai ter que se adaptar com o que ela tem aqui, 
e não com o que ficou lá do outro lado. É ela que tem que se ajudar... 

A pessoa tem que estar consciente que ela não vai mais voltar para o Brasil, que ela 
vai ter que se adaptar aqui, vai ter que viver como todo mundo vive aqui, porque é aqui que 
ela está, então isso é uma coisa que as pessoas têm que entender... Se você não tem outra 
opção, tem que aceitar a realidade como ela é, a gente tem que viver com a nossa realidade, 
você tem que se acostumar no lugar que está, senão nunca vai sair do lugar, vai viver sempre 
se lamentando e sofrendo. Já que não tem outra opção, então vamos tentar conviver com o 
que está ao nosso redor, vamos ser felizes aqui, vamos viver a vida aqui. Você não vai voltar, 
esquece isso... 

Eu me sinto feliz vivendo aqui, adoro o Líbano, adoro os árabes, acho que qualquer 
país árabe que for eu vou me sentir bem, porque eu me sinto árabe... A gente tem que se 
adaptar onde está vivendo, é meio frio falar isso, mas é a realidade... 

Eu só me sinto estrangeira quando se refere a mim como “brasileira”, de uma forma 
negativa, pejorativa mesmo, como no Brasil quando o pessoal fala “turca”. Daí sim a gente 
perde um pouco da nossa identidade, se sente diferente, discriminado. Mas eu tenho uma 
boa estratégia para driblar essa situação: cada vez que alguém fala mal do Brasil e dos 
brasileiros, eu falo junto, daí a pessoa fica desarmada e pára de me provocar. Se você levar 
a situação na esportiva, tudo fica mais fácil. 

Sinceramente, eu mantenho pouco dos costumes brasileiros em casa, acho que 
porque meu marido é nascido aqui então fica mais difícil. No caso da língua não consegui 
ensinar o português para os meus filhos, não falo português com eles e, embora eles 
entendam bem, falam pouco. Comigo mesma, às vezes, me faltam as palavras e eu faço um 
grande esforço para lembrar, eu pratico pouco porque meu contato maior é com os árabes. 

Em relação à comida a gente mantém um pouco de lá, não conseguimos nos adaptar a 
toda alimentação daqui, então comemos muito arroz, feijão e bife, que é bem do costume 
brasileiro. Já o café da manhã é o típico daqui, o pão árabe, coalhada, azeitona, essas 
coisas, até o pão francês que eu tanto adorava já não como muito.  

Eu não vou dizer que aqui tudo é um mar de rosas, porque eu estaria mentindo para 
mim mesma. Aqui é muito complicado para criar os filhos porque a mentalidade ainda é 
muito machista, tudo é voltado mais para os homens, tudo favorece mais a eles. A mulher 
não tem opinião, não tem o lugar dela, é muito oprimida, está sempre em segundo lugar e é 
criada para o casamento e para a criação dos filhos. 

Eu não quero criar minha filha de uma forma diferente das meninas daqui, porque 
não adianta fazer diferente, ela vai estar num lugar que não é assim. Eu quero que ela 
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estude, incentivo para que ela vá até onde der, mas eu sei que um dia ela vai casar, ter a 
casa dela e os filhos, então eu tenho que prepará-la para isso... Agora, para o menino eu 
digo que ele vai ter que estudar, se formar e se preparar para manter uma família, porque 
as responsabilidades recairão sobre ele. Eu falo se ele quer ficar igual ao pai, viver como 
vivemos ou se ele quer ser mais do que isso, então terá que estudar e se esforçar muito. 
Falando assim, pode até parecer que eu sou quadrada, retrógrada, mas não é isso: sou 
realista... 

Claro que muita coisa já está mudando aqui no Líbano e acho que ainda vai mudar 
mais, quem sabe daqui a uns dez anos mude mais ainda e meus filhos se beneficiem dessa 
mudança. O fato de ter muita gente de fora, principalmente brasileiros, vivendo aqui ajuda 
nessa transformação, seja no modo de se vestir, de agir, e de pensar. Eu consigo manter um 
papo bem aberto com as minhas vizinhas que são nascidas aqui e já consegui colocar muita 
coisa na cabeça delas que elas não enxergavam, então eu acho que a gente vai ajudando as 
coisas daqui a mudarem, nem que seja aos poucos e bem devagarzinho... Lógico que não é 
todo mundo que aceita e gosta destas mudanças, tudo que é novo ninguém gosta, tudo que é 
diferente a gente tem medo... 

Um ponto que eu sinto que não tem como você evitar é a questão religiosa. No Brasil 
ninguém diz: “oi, eu sou fulana, e minha religião é essa”. Pode até ser que lá as pessoas 
queiram saber um pouco mais da religião muçulmana porque é diferente e as pessoas têm 
curiosidade, mas é só isso. Cada um respeita a religião do outro e acabou. 

Aqui é diferente, porque a religião está em primeiro lugar, aqui a religião é muito 
forte. A gente sabe pelo nome da pessoa quem é cristão, quem é muçulmano, pela forma de 
se vestir, pela cidade onde mora, por tudo, você sabe, a gente não está misturado... Tem 
uma aldeia aqui perto, chamada Manswra, que tem cristão e muçulmano, mas eles sabem 
muito bem quem é quem.  

No Brasil eu não me considerava uma muçulmana completa, embora minha mãe 
sempre tenha sido muito religiosa, sempre falou muito de religião para a gente, lia o 
Alcorão, explicava sobre a religião e nos incentivava a jejuar. Aqui a gente se considera 
mais muçulmano, porque se convive com isso o tempo todo, faz parte do nosso dia-a-dia. 
Aqui tudo ajuda a seguir esse caminho, e no Brasil não, já desvia um pouco.  

Aqui eu jejuo e rezo, pedi para uma pessoa me ensinar os movimentos, e se eu não 
rezar no horário parece que está faltando alguma coisa... Agora o lenço eu ainda não estou 
preparada para colocar, já me falaram que o lenço não tira a vaidade de ninguém, mas eu 
não sei, tenho minhas dúvidas. Eu penso assim, para você colocar o lenço tem que estar 
muito preparada para não se arrepender, porque não pode colocar e tirar, e se eu coloco o 
lenço é para mudar até o meu jeito de vestir, não adianta por lenço e usar roupa que marque 
o corpo.  

Eu falo para as minhas sobrinhas que já usam o lenço: “se vocês querem usar eu não 
sou contra, mas cobrir o cabelo e marcar o resto do corpo é demais!” Eu, por enquanto, não 
estou preparada para usar o lenço e mudar meu jeito de me vestir... Meu marido não me 
pressiona para eu usar, embora eu saiba que ele gostaria que eu usasse, e se eu passar a 
vida toda sem ela não fala nada, graças a Deus... Essa decisão tem que ser pessoal, 
confiante, e para Deus, não para os outros, é assim que eu penso. 

É assim que eu levo minha vida aqui, aceitando as coisas daqui, mudando algumas 
coisas de lá, vamos levando, e “bola pra frente” como a gente diz no Brasil. Vou tocando 
minha vida aqui, procurando viver da melhor forma possível, buscando a minha felicidade e 
da minha família.  

Na verdade eu sinto muita falta do Brasil, mas se os meus pais estivessem aqui eu 
não sentiria tanto. Eu tenho uma irmã que morou aqui por um tempo e outra que veio a 
passeio, e as duas também adoraram o Líbano. Minha mãe até gostaria de viver aqui, mas o 
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meu pai não, ele odeia o Líbano, ele sempre diz que ele não tem nada a ver com essa terra... 
É incrível, mas nem parece que aqui é o país dele, mas acho que isso é porque ele saiu daqui 
aos dezesseis anos e sente que o Brasil como a terra dele.  

Além da minha família, eu sinto falta da agitação, um pouco da bagunça, e da alegria 
de viver de lá. Sinto falta também do nosso clima tropical, que eu adoro, aqui é muito frio, 
não consigo me adaptar... Sinceramente é muito pouco do que eu sinto falta, é como se eu 
me desligasse do país Brasil. Eu acho que sou uma das poucas que conseguiu ver o Líbano 
como seu país, porque na verdade é meu país também. Apesar de eu ter nascido no Brasil o 
meu sangue é árabe, eu adoro ser árabe, adoro o Líbano, eu gosto das minhas raízes... 

Para o Brasil, eu gostaria de mandar “aquele abraço”, como diz a canção... 
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Aqui você tem que aprender a viver uma nova vida, novos costumes, a se 
encontrar mesmo, para saber quem você é. Nós ficamos sem identidade ou buscando 

uma identidade o tempo todo. 
 
Meu nome é Widad Ismail Mohamad El Kaderi, nasci em 2 de fevereiro de 1961 no 

Brasil. Sou brasileira, paulista e corintiana, mas também sou uma parte libanesa. A minha 
vida no Brasil foi como a da maioria das mulheres filhas de imigrantes árabes, quer dizer, 
uma vida bastante restrita ao convívio familiar e da comunidade. Só estudei até o antigo 
primeiro grau, o que para mim é a maior frustração da minha vida, mas meus pais não 
permitiam que fôssemos além disso.  

Casei cedo também, aos 18 anos com um rapaz do Líbano, o Ali Moussa, e logo fomos 
formando nossa família, num total de quatro filhos: uma menina, a Sana, e os três meninos, 
o Salmen, Selem e Surrail. Levamos uma vida, de certo modo tranqüila, no tempo em que 
vivemos no Brasil, eu como dona-de-casa e o meu marido como mascate, vendendo 
principalmente produtos de cama, mesa e banho a uma freguesia que ele foi formando 
desde que imigrou.  

O meu marido foi ao Brasil jovem, fez o pé-de-meia, formou um pequeno patrimônio, 
mas sempre alimentou a idéia de que um dia iria viver novamente na terra dele, o Líbano. Ele 
nunca escondeu isso de mim, eu sempre soube que mais dia, menos dia, ele iria voltar para a 
vida dele aqui no Líbano... Eu, como esposa, e os filhos, teríamos que acompanhá-lo, claro, 
mas eu sabia disso e nunca fui contra, pelo contrário. 

Meus filhos estavam na faixa etária entre os dez e os quinze anos, estudavam, na 
escola não me davam trabalho nenhum, apenas coisa normal da idade, mas o pai tinha aquele 
medo de continuar no Brasil. Esse medo é o mesmo de toda a comunidade árabe islâmica que 
não vive em sua própria terra, que é a questão do casamento, todos fazem questão que isso 
só ocorra entre os próprios membros e nunca com alguém de fora, sabe como é? O medo 
dele era principalmente de a nossa filha se envolver com alguém que não fosse da mesma 
origem que a nossa. O mais importante para os árabes é mesmo essa coisa da raça, da 
religião, dos costumes, de mantê-los a qualquer custo. 

Por esse motivo eu acho que a infância e a adolescência dos meus filhos foi 
castrada, restrita, não podiam ter amizades com qualquer pessoa, só com os de origem 
árabe, não podiam sair, conhecer os lugares, viver uma vida comum. A comunidade é mesmo 
muito fechada, mas é a única forma de preservar o nosso modo de vida, entendeu? 

Quando o meu marido começou a insistir na idéia de vir aqui para o Líbano, eu 
comecei a achar que seria uma boa oportunidade para os meus filhos terem uma vida igual 
aos outros, não serem vistos como diferentes, terem mais liberdade, sei lá, levar uma vida 
normal... Para o meu marido voltar para cá era uma felicidade só, para mim eu encarava tudo 
numa boa, e para as crianças não tinha muito que opinar, pois a decisão já estava tomada, 
tinham que aceitar e acabou.  

Viemos para cá em agosto de 1996, juntamente com a família do meu cunhado, o 
Ahmad. No Brasil a gente já vinha batalhando para fazer essa casa, mandava dinheiro para 
um sobrinho dele que foi construindo tudo pouco a pouco. Quando viemos para cá, a casa já 
estava quase pronta e, com uns dez mil dólares que trouxemos, já deu pra mobiliar a casa e 
abrir um negócio, uma borracharia.  

Essa foi a primeira dificuldade que enfrentamos, porque descobrimos depois que o 
pneu aqui não dá dinheiro, quando tem trabalho, não tem pagamento, porque aqui é tudo na 
base de fiado. Aqui o hábito é se casar fiado e criar os filhos dessa forma também. A 
questão econômica aqui é complicada mesmo, porque o trabalho é difícil, o dinheiro é curto, 
e luxo e conforto é só para quem pode.  
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Eu acho que se não fosse por alguns trocados de uma propriedade alugada lá no 
Brasil, acho que tudo seria mais difícil. Se você não tem alguma fonte de renda segura, 
minha filha, passa necessidade... Mas eu também fui esperta, porque me preparei antes de 
vir para cá, aprendi a costurar e comprei uma máquina logo que cheguei. Costuro, faço 
pequenos consertos, e já dá para ganhar um dinheirinho, lógico que nao dá para fazer um 
patrimônio, mas ajuda bastante no orçamento doméstico.  

A vida que a gente leva não é todo dia um filé mignon. Nada é de graça nesse país: 
educação, saúde, remédios, tudo é pago aqui. Aqui você aprende a se controlar, mesmo que 
você não queira. Aqui parece uma vida de formiga: trabalha-se muito no verão, quando se 
tem abundância, e se economiza nessa época de inverno, quando ninguém tem dinheiro para 
nada. A gente se acostuma com esse novo modo de vida e passa a ser mais controlado nos 
gastos e nas extravagâncias. Aqui um dia dá pra comer carne, uma semana não dá; um dia dá 
pra comprar roupa, um mês não dá... Lá você tem vontade de fazer um prato você faz, aqui 
você faz o prato quando você sente fome... Lá você compra roupa porque está na moda, aqui 
você compra quando você precisa. 

 Você se controla mais porque o dinheiro é pouco, e é gostoso esse lado, de ser mais 
contido, de dar mais valor para as coisas. Aqui eu começo a pensar no que eu vou gastar, que 
não vai ser fácil ganhar esse dinheiro, é outra forma de pensar... Se eu quiser chupar um 
sorvete eu vou, mas vou gastar um dinheiro que vai fazer falta no orçamento da minha casa.  

Então eu me privo disso, coisa que no Brasil eu nem me preocupava, porque lá tem 
trabalho o ano todo, no verão ou no inverno, faça chuva ou faça sol... Se não entrou hoje, 
entra amanhã. Aqui a guerra é para você encontrar dinheiro, para você poder beber e 
comer, mas eu juro que você não morre de fome. Então a minha vida é essa e pronto, a 
gente não tem que aquela sede de ficar milionário, não é isso... Sei que tem gente que tem 
outras vaidades; eu, na minha cabeça, não tenho, não cobiço as coisas e a vida de ninguém, 
acho que isso não é minha área, o gostoso é dormir tranqüila, um dia por vez. 

Quem foi imigrante e voltou para cá, dificilmente se adapta a trabalhar no que o 
povo daqui trabalha, como mão-de-obra na plantação ou em qualquer outro trabalho braçal. 
Lá no Brasil eles não foram empregados de ninguém, trabalharam por conta própria, como 
mascates, comerciantes, proprietários. Meu marido, por exemplo, não se sujeitaria a 
trabalhar aqui dessa forma, por isso ele já veio com essa idéia e com um pouco de capital 
para montar o próprio negócio. E não é só ele que pensa assim, não... 

Os meus filhos tiveram algumas dificuldades de adaptação, e a primeira delas foi a 
língua. Eles sabiam um pouco de árabe, entendiam, falavam alguma coisa, mas aquela 
fluência mesmo, nenhum deles tinha. Eu até coloquei uma professora particular no começo 
para eles pegarem um pouco da língua e para ajudá-los na escola. Eles foram muito 
discriminados na escola porque não conseguiam entender muito bem, não conseguiam 
acompanhar o estudo, não conseguiram fazer amizades, e foram se desinteressando pouco a 
pouco, um a um, até largarem a escola, infelizmente... 

Eu não podia pagar uma escola melhor, porque aqui tem uma escola diferenciada 
para quem vem de fora, mas a mensalidade é muito alta, e eu não podia dar escola para um e 
não dar para outro, então ficaram sem uma nem outra. Qual é a revolta deles? Eles não 
aceitam a vida que levam aqui, passaram a nos criticar porque os trouxemos para cá, eles 
me responsabilizavam por isso... E o que eu podia fazer? 

Bom, a menina, como o ensino de colegial aqui não valeu nada, ela parou de estudar 
logo que chegou e viu como a melhor opção para a vida dela o casamento. Conheceu um 
rapaz, casou e voltou pro Brasil, isso em apenas dez meses. Eu acho que, naquele momento, 
foi uma forma que ela encontrou de fugir daqui e voltar para o Brasil... No final, ela e a 
família também acabaram voltando novamente para cá, vivem aqui também.  
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A minha preocupação são os meninos. Eu sempre quis dar estudo para os meus 
filhos, que eles se formassem, tivessem uma profissão, construíssem um futuro melhor... 
Mas isso é difícil, por essa questão da adaptação da escola e pela mentalidade do meu 
marido, que acha que os meninos não precisam mais estudar. Ele pensa assim: eu, com 
dezoito anos, rodei o mundo, me virei, eles podem fazer o mesmo. Lá no Brasil a gente 
pensa em oferecer estudo para os filhos em primeiro lugar, e depois eles vão trabalhar e se 
virar, aqui já é outra mentalidade, já querem que eles se tornem independentes logo. 

Eu tinha muita vontade que meus filhos estudassem; eles não precisam ser 
doutores, mas que não sejam analfabetos. Tem que saber ler e escrever para se 
localizarem, é o suficiente, não precisa mais do que isso. Faculdade não dá para pagar, então 
minha opção é investir em cursos profissionalizantes, de pedreiro, pintor, mecânico, 
serviços braçais mesmo. O mais velho está fazendo um curso de cabeleireiro e, no futuro, é 
torcer para que o pai possa ajudá-lo a montar um salão próprio, porque senão é trabalhar 
para os outros ganhando sete dólares por dia. 

Essa também é a revolta deles. Eles me cobram sempre: qual é o futuro aqui? Um 
dia eles crescem, juntam dinheiro e vão para o Brasil, para a Venezuela, ou qualquer outro 
país para buscar trabalho, para ganhar dinheiro e fazer a vida... Eles não vão atrás de 
conforto, tranqüilidade ou segurança, que aqui tem de sobra, eles procuram esse lado 
material que aqui realmente falta.  Mas eu, sinceramente, não tenho vontade nenhuma de 
mandar os filhos para fora, mesmo que para eles aqui o futuro seja mais difícil.  

Esse meio receio é por querer evitar que eles enfrentem o perigo de se envolver 
com drogas, por exemplo, e aqui você não tem isso, graças a Deus. No Brasil não, lá você 
arruma uma má companhia e pronto, já desvia do bom caminho. Eu acho que eu não iria me 
acostumar a viver no Brasil, porque eu ligo a televisão, dou uma olhada e vejo aquele 
trânsito, aquela violência, assassinatos, estupros... Eu falo: “graças a Deus que estou aqui 
nessa terra”, porque aquilo sim é viver vinte e quatro horas em guerra.  

Aqui eu vejo que meus filhos estão vivendo a vida deles, com tranqüilidade, sem se 
exporem aos perigos. Eles saem, chegam tarde e eu fico despreocupada, porque tenho 
certeza que eles estão fazendo coisas saudáveis, nada ilícito, nada ilegal... Você acha que no 
Brasil, com essa idade, eu iria deixá-los fora do portão depois das dez horas da noite? De 
jeito nenhum!  

Eles querem voltar para o Brasil, mas eles pensam que tudo está do jeito que 
deixaram, que tudo está como era antes. Eles esquecem das dificuldades de agora, de 
armas, de drogas, de tudo isso...  Eu sei que a vida dos meus filhos também não tem sido 
fácil, mas é o preço que pagamos para vê-los num lugar seguro, longe da violência e perto 
dos nossos costumes. 

Para o meu marido tudo está bem, ele não se dá conta dessas dificuldades, dos 
conflitos, do incêndio que eu tento abafar todos os dias. Eu acho que ele está mais 
acomodado, se livrou daquela responsabilidade que ele tinha com a gente, uma vez aqui ele 
acha que está tudo bem, os problemas não existem. Até no relacionamento entre marido e 
mulher é complicado, por exemplo, vem do trabalho, janta, e dorme, a gente não sai de casa 
para conhecer os lugares, passear, se divertir. Eu estou com a minha vida estacionada aqui... 
No Brasil eu tenho que reconhecer que ele era mais preocupado e ficava mais próximo da 
família; pode ser por causa da idade, ele já está com cinqüenta e cinco anos e já não tem 
aquele pique...  

Aqui você tem que aprender a viver uma nova vida, novos costumes, a se encontrar 
mesmo, para saber quem você é. Nós ficamos sem identidade ou buscando uma identidade o 
tempo todo. Lá no Brasil a gente era tachado de “turco”, e aqui a gente é chamado de 
“brasileiro”... Eles falam que nossas idéias são todas atravessadas, que a gente pensa torto. 
Não é isso, a questão é que a gente fala o que pensa, e aqui não, eles são muito manhosos... 
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Por exemplo, eles ligam muito para o que você fala, se você fala uma coisa eles entendem 
outra. Se você diz, por exemplo, “você não está me entendendo”, eles já entendem que você 
o está chamando de burro... Vê como eles levam a coisa? Eles levam tudo ao pé da letra. Se 
a gente está conversando português, eles já acham que estamos falando mal deles... 

Eles ligam muito para o protocolo, para as regras, para os cerimoniais de casamento, 
de velório, de obrigações de visitas... As perguntas diárias são: “o que você fez hoje?”, “o 
que você vai fazer?”... É hábito, não é xeretice, já faz parte da vida deles, eles querem 
saber do alfinete até a ponta do cabelo, é o jeito deles... Você é que tem que estabelecer 
os limites dessa intromissão, senão você fica refém deles.  

Eu também tive que me adaptar a essa nova vida, a esse jeito de pensar e agir... Se 
eu sentasse para jogar baralho, já comentavam: “nossa, ela joga baralho”, se eu fazia um 
tricô, já comentavam. Olha que coisa engraçada que aconteceu no ano que eu vim para cá: na 
véspera de Natal, eu saí na porta e vi a minha vizinha e gritei “Feliz Natal!”. No dia seguinte 
já estavam comentando que eu era católica, porque estava dando feliz natal para as 
brasileiras... Eu falei, meu Deus, como é que pode?  

Até eu conseguir falar que eu sei o Alcorão melhor do que elas, demorou, eles 
acham que nós no Brasil não sabemos nem falar “Deus é Grande”, eles acham que a gente 
que é nascida lá não sabe nada de religião. Eu sei rezar de lá, não foi aqui que eu aprendi, 
meus filhos praticam de lá, está demorando para eles entenderem isso. Tem preconceito em 
relação a quem é brasileiro, nesse aspecto... 

Eles também dão muito valor para os bens materiais. Eles identificam as pessoas 
não pelo que elas são, mas pelo que elas têm: a casa, o carro, as roupas, os gastos... Os 
brasileiros são iguais, o pessoal daqui é que faz a diferença, e valoriza aqueles que vêm com 
mais recursos. Eu não dou importância para isso, porque todo dinheiro que eu ganho é suado, 
castigado, não ganho e não dou nada de presente. Eu não ligo para essa coisa de classe 
social, não tem isso, a minha classe é “desclassificada” mesmo, não tem essa de pobre, 
média e rica... Eu adoro conversar, não tem tempo ruim para mim. Hoje ele está de bem 
comigo, ótimo, amanhã ele não está, o problema é dele, mas tem gente que é diferente de 
mim, não consegue se adaptar a isso... Mas de quem não gosto eu evito também, se tem 
falatório, não ligo, quero deixar o meu tempo para outras coisas mais importantes, como o 
futuro dos meus filhos... 

Às vezes eu me pergunto: ”o que eu estou fazendo aqui?” Mas logo eu começo a 
pensar o que é melhor para a vida deles, preservar os valores culturais, a língua, a religião, 
ter paz e segurança. Por enquanto eu posso escolher por eles, mas se eles voltarem para o 
Brasil que sejam casados, com uma boa formação familiar... 

É lógico que eu não quero dizer que não gosto do Brasil, só que seria gostoso se eu 
tivesse a segurança que eu tenho aqui... É o meu país, onde nasci e fui criada, onde vivem os 
meus familiares, e onde se come o melhor pãozinho do mundo. Que delícia! Só de pensar 
naquele pão francês quentinho já me dá água na boca, viu? 

Quando eu quero lembrar do Brasil eu faço coxinha, pizza, pastelzinho, nhoque, 
arroz a grega e até um churrasco... Eu lembro dessa forma, convidando uma turma para 
matar a saudade, falar bom português e dar boas risadas, sem malícia e sem segundas 
intenções... 
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REDE III- JOVENS DESCENDENTES: 2ª E 3ª GERAÇÕES 
 
 
 
 

 
...é preciso se acostumar com o modo de vida deles, se você quer ter um 

pouco de sossego, viu? 
 
Eu me chamo Ahmad Abdo Latif Ahmad, nasci em 18 de agosto de 1962, em Vila 

Bela, Parque São Lucas, São Paulo. Quando eu tinha sete anos nós viajamos do Brasil para o 
Líbano, foi em 1970, depois da Copa do Mundo, e depois também que foi assassinado o 
presidente do Egito Gamel Abdo Nasser, me lembro bem desses dois fatos. 

Eu e os meus dois irmãos, o Adel e o Kaled, viemos para morar aqui com os meus 
avós, e eu acho que a intenção dos meus pais era que a gente aprendesse a língua árabe, 
pegasse um pouco da cultura, e não para ficar de vez... No Brasil ficaram minhas duas irmãs 
com os meus pais. 

Quando começou a guerra em 1975, meu pai levou a gente de volta para o Brasil... 
Assim que voltamos para o Brasil, moramos na Freguesia do Ó, na Vila Penteado, até 1979. 
Em 1979 mudamos para Guarulhos e ficamos por lá quase um ano e meio...  

Nessa época eu servia a Aeronáutica e tinha muita vontade de seguir a carreira 
militar, mas meu pai era totalmente contra. Eu tinha bom comportamento e os meus 
superiores gostavam muito de mim. Não sei como foi, de uma hora para outra, fui 
dispensado das minhas atividades, parece que meu pai tinha um conhecido que acabou me 
liberando. Eu fiquei muito triste, revoltado mesmo com essa atitude do meu pai. Na 
verdade, ele nunca me explicou o motivo e, hoje, quando volto a tocar no assunto eu percebo 
que ele não se sente à vontade, até chora, acho que de arrependimento.   

Quando a gente é jovem não consegue aceitar algumas coisas que os pais fazem. Eu 
fiquei tão revoltado que acabei indo embora de casa e passei dois meses em Serra Negra, 
interior de São Paulo, sem falar para os meus pais onde eu estava... Lá eu trabalhei numa 
pedreira de um patrício, que acabou fazendo as pazes entre mim e os meus pais. 

Daí meu pai veio com a idéia de a gente viajar para a Venezuela, porque nessa época 
era um bom país para trabalhar... Meu pai trabalhava como mascate, mas a situação estava 
muito difícil, a economia não ia bem e o trabalho também não. Nós ajudávamos meu pai, mas 
eu não gostava de ser mascate, não aceitava de jeito nenhum, não entrava na minha cabeça 
esse trabalho... 

Eu não quis ir para a Venezuela, se fosse para sair do Brasil era melhor voltar para 
o Líbano, que era um lugar que já conhecia e estava acostumado. Meu pai então concordou e 
acertamos tudo para viajar para cá, só eu e meus irmãos. Em 1982 eu cheguei aqui no 
Líbano... Era dia 21 de abril de 1982, e a guerra começou aqui no dia 13 de junho de 1982... 
Chegamos com a guerra. 

Eu já estava trabalhando numa firma de vidro, que fazia garrafas, e junto com os 
meus irmãos alugamos uma casa... Aí vieram a guerra, os bombardeios, fecharam a fábrica e 
a situação começou a se complicar... Meus irmãos queriam voltar para o Brasil mas eu não 
queria. 

Não era por causa do Brasil, mas pela falta de trabalho que nós teríamos que 
enfrentar. O que eu faria no Brasil? Teria que voltar a mascatear e isso eu não queria de 
jeito nenhum. Mesmo com a guerra, eu achava que aqui estaria melhor que lá... 

A guerra era muito mais difícil que eu imaginava. Um dia todo mundo fugiu da vila de 
Haushi el Harimi, parecia uma vila fantasma... Quando as coisas se acalmaram e voltamos 
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para nossa casa, tinham levado tudo, pratos, talheres, copos, roupas e, o pior de tudo, o 
dinheiro que estávamos juntando e que ficava no guarda-roupa... Quando a gente saiu de 
casa, foi com a roupa do corpo, não deu para pegar nada. Isso não aconteceu só com a 
gente, foram mais de cinqüenta casas e dizem que foram os sírios que fizeram isso. 

Mais tarde, a fábrica de vidros reabriu, e eu e meus irmãos voltamos a trabalhar lá, 
cada um num turno diferente... Fomos ajeitando a vida, juntando um dinheirinho, até que em 
1984 minha mãe e minha irmã caçula vieram para cá também. Só ficaram no Brasil minha 
irmã mais velha que era casada, e meu pai que ficou finalizando as coisas por lá. 

Minha mãe veio com uns mil e quinhentos dólares, que juntando com o pouco que nós 
tínhamos, deu para alugar uma casa maior. Quando meu pai veio no ano seguinte, as coisas já 
estavam mais ajeitadas. 

Eu e meus irmãos saímos da fábrica de vidro e fomos trabalhar numa fábrica de 
tijolos... Eu estou jurando de pés juntos, trabalhava todo dia das três da manhã até umas 
dez da manhã, ia para casa, tomava um banho, descansava um pouco e voltava a uma da 
tarde para tirar os tijolos. Era um trabalho muito duro, não ganhava muito, mesmo com os 
três trabalhando. 

Então o meu irmão Khaled, o mais novo, começou a dizer que queria voltar para o 
Brasil, que lá era melhor mesmo trabalhando em qualquer coisa, que isso, que aquilo... Falou 
tanto que a família concordou que ele voltasse para o Brasil... Lá começou a trabalhar de 
mascate e, em pouco tempo, ele já tinha mandado um bom dinheiro para cá. Aí criou aquela 
empolgação de voltar de novo para o Brasil, voltar a fazer a vida lá. Meu pai orientou para ir 
com calma, se estabelecer, e se tudo caminhasse mesmo bem, ou eu ou o Adel voltaríamos 
para ajudá-lo e organizar tudo para a volta da família toda. 

Eu achava que seria melhor se eu fosse porque eu era solteiro, enquanto o Adel era 
casado e tinha dois filhos. Mas ele não concordou em ficar, a esposa aceitou que ele fosse, 
e ele acabou mesmo indo para o Brasil em abril de 1990. A gente pensava que essa volta 
deles fosse dar em outra coisa, numa coisa boa para a família toda, mas não foi isso que 
aconteceu. 

Em poucos meses os dois, o Adel e o Kaled, começaram a brigar... Em vez de os dois 
se unirem para o bem da família cada um foi para um lado. A minha idéia era então voltar e 
acertar a situação, mas meu pai sofreu um acidente e ficou com uma bala alojada no 
coração. O médico me disse que ele não teria condições de enfrentar uma viagem e eu não 
tinha como deixá-lo aqui e voltar para o Brasil... Logo depois minha mãe também passou por 
uma cirurgia no coração e as coisas ficaram mais difíceis. Eu não tinha como abandoná-los, 
alguém tinha que ficar para cuidar deles, e esse alguém fui eu... 

Nós ficamos quase três anos sem notícias dos meus irmãos... Perguntávamos para as 
pessoas que vinham do Brasil, para a minha irmã que morava lá, mas ninguém sabia nada... A 
gente não sabia se estavam vivos ou mortos, trabalhando ou não, não sabia nada... Um dia 
eles deram sinal de vida e nos telefonaram. 

Os dois estavam trabalhando com caminhão de entrega para as “Lojas Marabraz”, 
que é de uma família patrícia daqui do Líbano. Cada um tomou seu rumo. O Adel se separou 
da esposa dele, que voltou para cá, ficou com os dois filhos e se casou com uma moça 
brasileira. O Khaled também se casou por lá, com uma brasileira.  

A questão não é porque é brasileira, isso não tem importância. Se quiserem casar 
com filha de árabe, se quiserem se casar com brasileira, não tem importância... O 
importante é casar com uma pessoa honesta, que leve você para frente, que te ajude a 
melhorar e a encontrar o melhor caminho... E principalmente que não trate sua família como 
um problema. Mas cada um escolheu a sua vida, e o que está feito, está feito...  

Meus irmãos tocam a vida deles lá no Brasil e a gente a nossa no Líbano, eles não se 
preocupam muito com o que acontece aqui. Eles só ajudaram quando meus pais passaram 
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pelas cirurgias, porque eu telefonei e expliquei a situação. Fora isso, eu não posso contar 
com esse apoio, cada um leva sua vida e eu me responsabilizei pela vida dos meus pais...  

Por isso, por causa dos meus pais, que eu não pude voltar para o Brasil... Não seria 
justo abandoná-los como os meus irmãos fizeram, não tive coragem de fazer o mesmo... 
Hoje meus pais moram comigo, dependem totalmente de mim. Eu me casei em 1992 e tenho 
quatro filhos: o Ali, a Khadija, o Amer e a Ruaida, são dois casais. 

Faz uns treze anos que trabalho de motorista de caminhão, sendo sete na mesma 
firma, como empregado fixo... Isso é muito bom, porque eu garanto toda a assistência 
médica para a minha família e para os meus pais. É importante aqui no Líbano você ter esse 
registro, como se fosse o INPS do Brasil, só assim você é respeitado e bem atendido nos 
hospitais. Do contrário, ou a pessoa tem que ter muito dinheiro para poder pagar ou ela vai 
sofrer muito. Graças a Deus que eu consegui isso...  

A vida aqui não é fácil, nunca foi. Você sofre muito para se adaptar, para se 
acostumar com o jeito das pessoas. Mesmo para os meus pais, que são nascidos aqui, foi 
difícil se acostumar, principalmente nos primeiros anos.   

É que o povo daqui é totalmente diferente do Brasil, totalmente diferente... A 
dificuldade maior é que nós, o povo brasileiro, pensamos de um jeito e eles, o povo árabe, 
pensa ao contrário... Aqui eles pensam que são muito inteligentes, que sabem mais das 
coisas, que são os melhores... 

Tem outra coisa ainda pior: eles se pegam em bobagens, brigam por coisas pequenas, 
fazem um dramalhão por qualquer coisa sem importância, se ofendem por coisas sem valor 
nenhum... Um irmão do meu pai morreu sem falar com ele por um mal entendido, por uma 
coisa tão insignificante que não dá para acreditar que essas coisas aconteçam. Mas a 
cabeça do povo daqui é desse jeito. 

Se você não quiser ter dor de cabeça com o povo, você tem que se adaptar a isso, 
ficar longe dessas intrigas, dessas coisas pequenas do dia-a-dia, que por nada podem virar 
um problemão... Não é questão de fazer tudo que eles quiserem, não é isso... É evitar os 
problemas para você mesmo. Eu vivo bem longe de todo mundo, a minha casa é a primeira na 
entrada da vila, e eu tenho só o exército sírio na minha frente. Longe de todos, eu vivo 
tranqüilo... Para não ter dor de cabeça com qualquer gente, eu moro sozinho desse lado 
aqui...  

O nosso comportamento é muito diferente do deles. Eu lembro uma vez, no tempo 
da guerra, a gente tinha que buscar água no caminhão pipa trazido pelos sírios, e tinha uma 
mocinha com dois baldes para carregar. Como eu também estava na fila esperando, me 
ofereci para ajudá-la, aí os rapazes que estavam por perto começaram a dar risada de 
mim...  

Aí o meu primo me explicou que aqui você ser gentil pode ser mal interpretado. 
Sabe o que eu falei para ele? Que eles deveriam um dia ir para o Brasil, para ver como são 
as coisas lá, como todo mundo pode ser gentil sem nenhuma malícia. Eu falei que lá no Brasil, 
se você está sentado em algum lugar, e chegar uma moça, você levanta na hora e dá seu 
lugar para ela, lá quando chega uma moça sempre o rapaz respeita... Aqui no Líbano não, 
ninguém respeita e as pessoas são muito maliciosas...  

No começo é muito difícil para se acostumar com essas coisas, com o jeito das 
pessoas, com o pensamento deles... Mas rapidinho a gente fica sabendo o que tem que fazer 
e o que não tem que fazer, como deve fazer e como não se deve fazer... Os dois primeiros 
anos foram muito difíceis para a gente acostumar, mas não tem jeito, é preciso se 
acostumar com o modo de vida deles, se você quer ter um pouco de sossego, viu? 

Eu sinto muita falta do Brasil. Eu adoro, adoro aquela terra... Sabe o que é isso? Lá 
no Brasil eu não me lembro um dia que a gente não comia uma comida boa, que não passava 
um domingo maravilhoso, ou um Natal, ou um final de ano bem... Aqui, pelo contrário, eu não 
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me lembro, nos vinte e um anos que estou no Líbano, que tenha passado nem um Natal, nem 
um Ano Novo e nem um domingo feliz... 

Tem sempre um momento que você mais se lembra do Brasil, que você se sente mais 
brasileiro... Eu sinto isso quando eu ouço falar do Brasil, quando eu vejo a televisão 
brasileira e, principalmente, quando eu ouço o hino nacional.  Quando eu ouço, fico 
emocionado... Aí eu percebo quanto sou brasileiro, mesmo estando tão longe da minha terra. 

E quando o presidente Lula veio para cá, então? Nossa, foi muita emoção, eu 
acompanhei tudo pela televisão, mas infelizmente não pude vê-lo pessoalmente. Falaram que 
o Lula estava recebendo os brasileiros no hotel em que ele estava hospedado, mas como não 
consegui dispensa no meu serviço, perdi essa oportunidade. 

A televisão ajuda muito a nos manter mais próximos do Brasil. Eu adoro assistir a 
Rede Globo, principalmente o programa “Linha Direta”, e a Record, com o “Cidade Alerta”. 
São ótimos! Quando dá algum problema e não pega o canal, eu fico muito bravo. 

A televisão é boa porque a gente consegue manter o português, e lembrar sempre 
da língua. Aqui eu nunca deixei de falar o português, com os meus pais, com a minha irmã, 
com qualquer pessoa que venha de lá. Já com os meus filhos eu não consigo conversar, não 
ensinei para eles o português. Só que quando eles assistem à televisão comigo, eles me 
perguntam o que estão falando, o que quer dizer. Alguma coisinha eles pegam: “como vai”, 
“tudo bem”, “legal”, só isso, mas já é um começo.  

Se eu tivesse a oportunidade de voltar para o Brasil iria correndo, mas só a passeio, 
porque viver lá, com família e tudo, já é muito difícil. Se eu tiver essa oportunidade de pelo 
menos visitar não perco de jeito nenhum, pode ter certeza disso... 

O Brasil é o paraíso, e não o Líbano, por isso que eu tenho o Brasil no meu coração. 
Quem já viveu no paraíso, consegue esquecer?  
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Aqui é interior, é fim de mundo...  Quem viveu em São Paulo e vem viver aqui 
em Ghazzi não tem como se acostumar... É totalmente diferente, é outra vida, é 

outro mundo... 
 

 
Eu me chamo Daniel Ahmad Rajab, nasci em São Paulo em 16 de dezembro de 1978. 

Sou filho de árabe, meu pai é libanês e minha mãe é brasileira, filha de árabe também. Eu 
sou o filho mais velho, tenho dois irmãos, o Ali e a Wafá, que também moram aqui no Líbano. 

Morei vinte anos no Brasil, e fazia o mesmo que os jovens da minha idade faziam: 
estudava, trabalhava, bagunçava, namorava... Aproveitei a vida de verdade, fiz tudo o que 
tinha vontade e gostava. Namorei bastante, fui baloeiro, sou corintiano roxo, graças a 
Deus... Fazia parte da “Gaviões da Fiel”, da torcida organizada e da escola de samba, mas 
desfilar no Carnaval não cheguei a desfilar porque os meus pais não aceitavam. Pelo menos 
nos ensaios eu ia, mesmo meus pais sendo totalmente contra... 

Meus pais sempre se preocuparam comigo, me viam como um rebelde, uma ovelha 
negra e as minhas atitudes como um exemplo negativo para os meus irmãos... Eles sempre se 
preocuparam comigo, porque eu não gostava de estudar, cheguei a repetir dois anos, mas 
consegui pelo menos terminar o colegial. Eles também nunca entenderam essa minha paixão 
pelo futebol e pelo Corinthians, tinham medo disso...  

Outra preocupação que eles tinham eram as meninas, paqueras, namoros ou qualquer 
coisa do tipo... Na verdade eu já namorava uma menina fazia uns seis anos, e os meus pais 
achavam que o negócio estava ficando muito firme... Eles sempre insistiam para que eu 
terminasse, mas eu não terminava porque eu realmente gostava dela, e o nosso namoro ia 
ficando cada vez mais sério... 

Meus pais perceberam isso, lógico, e como para eles não tinha como aceitar um 
relacionamento fora da comunidade árabe, decidiram tomar uma decisão para nos afastar... 
E qual foi essa solução? Mudar para o Líbano! 

Eu não sei dizer se eles algum dia tinham pensado nessa possibilidade de mudar para 
cá, se realmente tinham esse desejo, esse sonho... O que eu sei é que eu fui o ponto “X” 
dessa decisão... Eu tenho consciência disso... 

Quando eles me falaram que nós iríamos mudar para cá, eu falei que não viria de 
jeito nenhum, que viessem eles... Eu, sair do Brasil, nunca, de jeito nenhum! Aí eles falaram 
que se eu não fosse ninguém iria, que a decisão dos rumos da vida da família dependia de 
mim, e esse tipo de coisa... Aí eu comecei a pensar nisso, nos meus pais e nos meus irmãos e 
comecei a achar que estava sendo egoísta mesmo... 

Então fiz um acordo com eles: viria para cá, mas se eu não gostasse, não me 
adaptasse eu voltaria para o Brasil voando... Na verdade, usei isso como uma desculpa, como 
um meio de conseguir driblar essa situação... Eu vim para cá pensando em voltar para o 
Brasil, gostando ou não gostando daqui, porque eu nem tinha terminado meu namoro e 
pretendia continuar com ela... 

Bom, vim para cá como eles queriam, mas na verdade odiei esse lugar desde o 
primeiro momento que pus os pés aqui... Aqui é interior, é fim de mundo...  Quem viveu em 
São Paulo e vem viver aqui em Ghazzi não tem como se acostumar... É totalmente diferente, 
é outra vida, é outro mundo...  

Eu queria ter voltado para o Brasil na mesma hora, mas meus pais não cumpriram a 
parte deles no nosso acordo... Foram brigas e mais brigas aqui, porque eles não cediam e eu 
não aceitava essa mudança definitiva e radical na minha vida...  

Foi difícil me adaptar a viver aqui... Não só para mim, mas também para os meus 
irmãos e mesmo para os meus pais... O meu pai voltou para o Brasil pouco tempo depois, para 
continuar a trabalhar porque senão não teria como nos manter aqui... A minha mãe ficou 
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cinco anos aqui conosco, faz um ano e quatro dias que ela voltou para o Brasil... Eu acho que 
para ela era muito difícil ter a vida dela dividida, ela aqui com a gente e o marido no Brasil 
nesse vai-e-vem...  

O primeiro ano que passamos aqui até que foi bom, posso até dizer que foi ótimo, 
porque eu encarei como umas férias mais longas. Quando eu vim, a gente estava em vinte e 
três brasileiros que já se conheciam no Brasil. Eram dois times de futebol completos só de 
brasileiros e todo mundo gostava de jogar contra a gente... Vinha gente para jogar contra, 
vinham as meninas para torcer... Parecia que era a Seleção Brasileira que estava jogando... 
Aí, depois que o pessoal foi embora, eu caí na real... As férias tinham acabado e viver aqui o 
tempo todo era outra história, bem diferente...  

Os estudos, não tive como terminar, porque eu não sabia ler e escrever o árabe e 
também não tinha fluência no inglês... Cheguei a fazer um curso, mas não me ajudou muito, 
então nessa parte dos estudos já não deu certo... Para meus irmãos foi mais fácil essa 
adaptação na escola e eles continuaram estudando... 

Aprender a língua também foi complicado para mim... Eu já sabia um pouquinho, mas 
falar bem, fluentemente isso não, até hoje... Sabe por quê? Porque eu convivo muito com 
brasileiros e a gente acaba falando mais português, então eu não pratico muito, e acabo 
falando um árabe meio quebrado, sabe como é... Meus irmãos, ao contrário, falam muito 
bem. 

Por causa da minha dificuldade com a língua fui até dispensado do Exército, o que 
aqui é muito raro de acontecer, só se for por ser filho único ou por ser deficiente. Primeiro 
eles quiseram adiar até que eu aprendesse a falar o árabe, mas a minha explicou que eu não 
sabia falar, que iria ser difícil aprender e no final acho que tiveram dó de mim e acabaram 
me liberando. 

Uma coisa que é mais fácil aqui do que lá é a questão de praticar a religião. Aqui eu 
aprendi a rezar e sempre posso freqüentar a mesquita, porque tudo aqui é perto...  Fazer o 
jejum direitinho, todos os dias, é mais fácil também porque aqui todo mundo faz... No Brasil 
eu fazia mas meio torto, fazia um dia sim, um dia não, caia em tentação sempre... Imagine 
eu numa classe, todo mundo comendo, e as meninas provocando daqui, provocando dali... 

Outra questão que dificulta muito é a amizade... Aqui você não tem amigos de 
verdade, porque todo mundo é interesseiro, você não pode confiar cem por cento... Eu não 
ligo para isso, e até faço igual a eles, se eles são interesseiros eu também sou... Então as 
minhas amizades são apenas com os brasileiros, pessoas que têm a cabeça igual a minha... 

Depois de dois anos morando aqui, me casei e isso fez com que a minha vida tomasse 
outro rumo, e acabei ficando no Líbano... Sei lá, acho que foi uma coisa do destino, você não 
tem como evitar... Se me perguntassem se me arrependi de ter casado, eu acho que não 
porque aproveitei bastante minha vida no Brasil, curti mesmo, e não me arrependo de nada 
do que fiz, de verdade...  

Olha, é até estranho falar isso, mas eu ainda sonho com a minha antiga namorada do 
Brasil... A nossa separação foi uma coisa que nem eu e nem ela queríamos, mas aconteceu... 
Quando eu fiquei noivo e decidi me casar eu contei para ela por telefone e foi muito duro 
para nós dois... Se eu tivesse voltado para o Brasil, eu tenho certeza que continuaria com 
ela... 

Uma vez sonhei com ela aqui e ela me ligou para dizer que sabia que eu tinha 
sonhado com ela... Ela me falou que quando eu sonhava com ela, ela sonhava comigo, e era o 
mesmo sonho, ao mesmo tempo... Nunca mais nos falamos... 

Eu conheci a minha esposa por acaso... Eu estava conversando com o irmão dela numa 
barraquinha que vende esfiha e ela parou para conversar com ele... Eu a achei muito bonita, 
muito interessante, mas ela já era noiva... Logo depois ela terminou o noivado e eu fui me 
aproximando. A minha mãe já queria que eu me casasse com ela antes mesmo de eu ter essa 
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idéia, mas o meu pai queria que eu continuasse os estudos. Depois ele viu que o casamento 
era uma boa forma para me manter aqui...   

Depois que me casei, tive que assumir as responsabilidades de um homem casado, 
principalmente porque logo depois já tivemos uma filha. Aqui não tem muita opção de 
trabalho para quem não tem profissão ou não tem capital para ter um próprio negócio... Não 
é igual ao Brasil, que tem mais opção de trabalho. 

Eu comecei a trabalhar como qualquer pessoa que vive aqui, como operário de 
construção. Primeiro comecei a trabalhar colocando telha e depois aprendi a instalar as 
pedras nas fachadas das casas, que é uma coisa típica... As duas coisas eu aprendi aqui, 
fazendo, trabalhando, e me adaptei bem ao serviço, ao horário de trabalho, a tudo...  

O único problema é que você não tem trabalho sempre, no ano todo, é mais no 
verão... No inverno o trabalho é pouco, e quando chove ou neva não trabalho, e eu ganho por 
dia, não por mês... Por isso que dependo do que os meus pais mandam para cá para nos 
ajudar. Sem essa ajuda não daria para viver, ou viveríamos com muita dificuldade. 

Quem mais constrói aqui são os que vêm de fora, do Brasil, da Venezuela, da 
Colômbia... E uma mansão é sempre maior que a outra, eles concorrem um com outro, para 
ver quem vai se exibir mais. Em Loussi tem um monte de mansões, mas a maioria vazia, 
porque eles constroem mas não ficam morando aqui o tempo todo. É uma cidade fantasma... 
Mas para quem mora aqui é ótimo que eles construam, porque tem trabalho. 

Eu me sinto bem tratado no meu trabalho, não posso reclamar disso. Mas que eles 
acham isso estranho, eles acham... Para os libaneses é estranho que alguém de fora 
trabalhe como eles, como mão-de-obra. A idéia deles é que quem veio de outro lugar tem 
grana e não precisa se sujeitar a esse tipo de trabalho... Por mim não me importo de fazer 
esse trabalho, é como qualquer outro... 

Eles estranham muitas coisas em nós brasileiros... Porque a gente usa bermuda, 
chinelo, anda mais descontraído, eles consideram uma vergonha... Imagina num calor de 
quase quarenta graus usar calça e camisa de manga comprida? Eu não agüento, só ponho 
bermuda e eles estranham muito. Aqui também todo mundo só usa sapato, e eu não troco 
um par de tênis por nada... Agora bota eu aprendi a usar no inverno porque precisa mesmo, 
esse costume eu peguei deles. 

 Tem gente que já não estranha mais, aceita nosso jeito e até começou a fazer 
igual... Têm outros que são cabeça torta, que não gostam, não aceitam qualquer coisa 
diferente... É assim mesmo, né? 

Aqui o brasileiro é melhor recebido que outras pessoas que vêm de fora. O 
brasileiro é mais educado, sabe falar “obrigado”, “dá licença”, “por favor”, não retruca para 
os mais velhos, não responde para os patrões. O brasileiro é diferente do árabe, todo 
mundo percebe isso, e não sou eu quem diz. 

Uma coisa que eles gostam muito aqui é de comer a comida brasileira. Quando a 
gente faz arroz e feijão, é igual a fazer churrasco no Brasil, tem que convidar todo mundo. 
Eu também prefiro a comida brasileira, mais que a árabe... Quando a gente vive em outro 
lugar tem que ensinar e tem que aprender, um sempre influencia o outro, não tem como não 
acontecer isso.  

Eu me sinto aqui tanto brasileiro quanto árabe, sou os dois... Durante o dia 
trabalhando, eu me sinto um autêntico árabe, mas à noite encontro com os amigos, bato 
papo, discuto futebol, jogo baralho, aí eu me sinto totalmente brasileiro. Em casa eu 
também me sinto brasileiro, o que a gente mantém em casa são modos brasileiros, todos são 
assim.  

O melhor momento mesmo é na Copa do Mundo, brasileiro é maioria aqui, e é uma 
festa... Todo mundo com bandeira, desfile de motos, carros, buzinaço, muita alegria mesmo. 
É um momento muito gostoso para gente se sentir mais perto do Brasil. 



 431 

Agora o que eu mais sinto falta, de verdade mesmo, é de ver um jogo do Corinthians 
no estádio. Eu daria três, quatro anos da minha vida só para assistir um jogo! Sinto falta de 
soltar balões, de ir às festas, de ver os amigos, que são muito mais sinceros que qualquer 
um daqui. Dessas coisas eu gostaria de estar mais perto. 

Hoje eu penso no Brasil como um lugar para ir a passeio, porque eu já me adaptei 
aqui, sou casado, tenho esposa e uma filha, uma família para pensar. Se um dia eu for para 
lá acho que eu voltaria para criar os meus filhos aqui também. Eu não quero que eles façam 
o que eu fiz e corram o risco de se envolver com brasileiros também. É uma contradição, eu 
sei disso, e pareço muito preconceituoso falando isso. Eu já peguei essa parte da cultura 
deles, por isso prefiro fazer minha vida aqui, criar meus filhos desse modo.  

Essa terra faz milagre, sabe? Talvez eu não pensasse assim se tivesse ficado no 
Brasil, talvez não tivesse me casado, talvez eu não pensasse mais na família do que em 
mim... Quem sabe? Mas eu não me arrependo de nada, acho que você só se arrepende 
quando faz alguma coisa forçado, algo que você não queria, e não foi meu caso. 

Eu não descarto a possibilidade de voltar ao Brasil, por isso a minha mulher e a 
minha filha têm documentação brasileira pronta, se a gente voltar para lá não tem esse 
problema... Nunca se sabe o que o futuro guarda... 
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Dunia Ibrahim Abou Mourad (Líbano, 25 de setembro de 1986)253 
 
Você se sente uma privilegiada sendo filha brasileira? Qual a diferença que 

você sente da sua criação para a criação delas? 
Eu e a minha mãe somos como amigas, eu conto tudo o que acontece comigo para ela 

e ela conta tudo para mim. Com meus amigos já não é assim, eles pensam dez vezes antes de 
conversar ou paquerar alguém, e quando isso acontece, eles não contam para a mãe. Às 
vezes eu convido meus amigos para almoçar ou jantar em casa, porque minha mãe não se 
importa, e as minhas amigas dizem que as mães não deixam, que não gostam de pessoas 
entrando nas casas delas, aí eu fico na minha... 

Você tem mais amizade com árabe ou com filha de brasileiros como você?  
Eu tenho dos dois... 
Com quem você se dá melhor? 
Com os dois, respeito os dois... 
E as amigas que são árabes mesmo, falam “a filha da brasileira”, você sente 

alguma coisa nesse sentido ou não? 
Não, quando perguntam: “você é filha de quem?”, eu falo “da Alvira”, e as pessoas 

falam: “ah, aquela brasileira é muito boa”. Eu tenho orgulho de ser filha dela... 
 

                                                 
253 A entrevista de Dunia foi feita como parte da entrevista de sua mãe, Alvira de Vargas, por isso o 
formato apresentado como pergunta e resposta. 
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As pessoas daqui não são como nós, os brasileiros. O brasileiro é um povo bom, 
solidário, quer sempre ajudar aos outros, aqui é o contrário, sabe? 

 
Eu me chamo Maria Abdul Kadri, nasci no Brasil em São Paulo, no dia 28 de março 

de 1968... Já tenho trinta e cinco anos, dezoito deles vivendo aqui no Líbano, em Ghazzi... 
Os outros dezessete anos da minha vida, os melhores, eu vivi no Brasil, a minha terra... 

A minha relação com o Líbano começou desde que nasci, porque os meus pais são 
libaneses e nossas vidas sempre estiveram divididas entre os dois países.  

A primeira vez que vim para cá eu tinha treze anos, foi em agosto de 1981... Eu 
lembro bem dessa data porque perdi o ano na escola, eu estava na sexta-série... Nós viemos 
com a intenção de morar aqui definitivamente, e foi meu pai quem decidiu que a gente tinha 
que vir pra cá, ele queria que a gente conhecesse nossos avós, morasse aqui e ficasse aqui...  

Quer dizer, isso era o que eles, os meus pais, falaram na época, mas quer saber a 
verdade mesmo, quer que eu fale sinceramente? Eles trouxeram a gente para cá, para casar 
com gente daqui, da mesma origem que a nossa, da mesma religião que a nossa, para casar 
com alguém muçulmano, entendeu? Eles vieram para cá por causa de mim e da minha irmã 
Laila, não foi por causa dos meus irmãos.  

Sinceramente, eu acho que todo mundo que vem para cá, vem por causa das filhas 
mesmo, porque as meninas podem se casar com brasileiros, podem se casar em outra 
religião, todo mundo vai falar, e isso e aquilo... Mas é claro que o meu pai não assume isso, 
até hoje, ele disfarça, enrola, mas não assume o motivo verdadeiro de nossa mudança para 
cá.  

A gente levava uma vida muito limitada no Brasil, era de casa para a escola, da 
escola para casa. Não podia sair, passear, ter amizades, a gente era, como vou dizer, presa 
no Brasil... A gente conversava só com os vizinhos e os amigos da escola, era tudo 
controlado, proibido por causa disso, para a gente não se envolver com brasileiros, né? 

Eu lembro uma vez que fui perseguida e vi um policial ali perto, pedi ajuda e ele 
acabou me acompanhando até em casa. Ele era um rapaz e eu lembro que falei para ele: “por 
favor, quando a gente chegar perto de casa não me fala tchau, não fale comigo”, porque os 
meus pais poderiam pensar outra coisa. Eles eram muito caretas, né? 

Meus pais até nos iludiram um pouco dizendo que a nossa vida aqui seria melhor, 
teríamos mais liberdade porque estaríamos vivendo com pessoas iguais a nós. Mas eu acho 
até que foi pior. Aqui nós ficamos mais presas e mais controladas que no Brasil... Uma vez 
eu até levei um tapa do meu pai, porque eu queria ficar com os meus amigos conversando na 
cozinha. E acho que isso aconteceu porque ele queria evitar que falassem da gente, que a 
gente estava fazendo coisa errada, porque era brasileira e não prestava, né? 

Em 1981, nós viemos para cá a primeira vez... Olha, eu vou falar, foi uma experiência 
horrível, horrível mesmo ter vindo para cá. Um ano inteiro a gente chorou, chorou direto, 
sem parar, porque foi muito duro, muito difícil de acostumar... Tinha muita diferença entre 
os dois países, porque a gente vivia na cidade de São Paulo e viemos parar aqui, aqui é 
interior, interior do Líbano, sabe o que é isso? É difícil, muito difícil mesmo, aqui era tudo 
mais atrasado do que no Brasil, tudo esquisito, tudo diferente... 

Daí veio a guerra em 1982 e nós voltamos para o Brasil. Bom, na verdade, a guerra 
no Líbano sempre começou e terminou várias vezes, e quando foi em agosto de 1982, 
exatamente um ano depois de nossa vinda para cá, nós voltamos para o Brasil.  

Eu lembro bem de tudo isso, porque eu tinha um caderno, como um diário, onde 
escrevia tudo, a data que bombardearam, essas coisas. Eu sempre gostei muito de escrever. 
Tinha até uma pessoa que me disse que poderia publicar para mim, mas sei lá, não deu certo.    

Como nós voltamos no meio do ano, não deu para entrar na escola e acabei perdendo 
mais um ano. No ano seguinte, me matriculei na escola de novo e fiz a sexta, a sétima e a 
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oitava série, quer dizer, consegui concluir o primeiro grau, na minha época ainda a gente 
falava ginásio. Eu sempre gostei muito de estudar, o meu sonho era terminar meus estudos, 
me formar, ter uma profissão, trabalhar, sempre sonhei com isso...  

Eu queria ser alguém... Olha, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser 
psicóloga de criança, se não desse certo, dentista e se não desse certo, professora. Mas o 
que eu queria ser mais era psicóloga... Eu adorava estudar, adorava, adorava, adorava... Só 
tirava notas altas. Eu tenho até hoje comigo os meus livros da oitava série, o de língua 
portuguesa, ciências e inglês, você acredita? De vez em quando eu folheio, leio e me dá uma 
saudade... 

Até hoje eu me lembro dos meus estudos, de tudo o que eu estudei e aprendi... Eu 
ensino às minhas filhas o que eu aprendi na escola. O meu inglês é muito bom, porque 
juntando os três anos que eu estudei na escola lá, com o curso de inglês que eu estudei aqui 
e ainda a televisão, as músicas e um pouco do dicionário eu me viro muito bem...  Disso eu 
tenho orgulho.  

Três anos depois, em 1985, meu pai decidiu que a gente iria vir para cá de novo. 
Nossa, quando ele falou isso eu chorei tanto, tanto, eu não queria vir de jeito nenhum, 
porque não queria parar os meus estudos e eu já sabia como era difícil viver aqui. Tudo era 
difícil, a língua, as pessoas, os costumes, a comida, tudo, tudo, tudo o que você imaginar é 
diferente do que eu estava acostumada. Por exemplo, os estudos eu não consegui continuar 
aqui, estudei só uns dois ou três meses, mas não deu para ir adiante, me formar, como eu 
sempre quis.  

Aqui o estudo também é muito importante para você ter um emprego, um bom 
trabalho. Os meus irmãos, o Mohamad e o Ahmad, ficaram aqui só três anos e resolveram 
viajar para a Venezuela, tentar a vida lá. Aqui eles não tinham estudo, não iriam conseguir 
um bom trabalho, não tinham futuro mesmo... 

Com isso a nossa família ficou dividida. Minha irmã Fátima, que era casada, ficou no 
Brasil, meus irmãos foram para a Venezuela, e meus pais, a minha irmã Laila, o meu irmão 
Ali e eu ficamos aqui. Cada um num canto do mundo, separados, agora com a sua própria 
família. Nunca mais vai dar para juntar como antes.  

Eu me casei um ano depois de ter vindo para cá, com dezoito anos... Conheci meu 
marido quando ele trabalhava na casa dos meus pais, colocando o piso, que é o serviço dele 
até hoje. Eu mal tive tempo para ter um convívio maior com ele, conhecer, me acostumar... 
O que eu queria, sinceramente, era casar com ele para sair de casa, sumir, ficar 
independente dos meus pais. Eu não casei com ele porque eu o amava, estava apaixonada, 
não foi por isso... 

O que mais me atraiu nele é que ele era de outra vila e com isso eu poderia sair 
daqui, sair da vida que existia aqui, com um cara que não era desse mesmo lugar... E também 
porque meus pais eram contra o nosso casamento. Aqui o costume é se casar com alguém da 
mesma vila e, de preferência, da mesma família, primo com primo mesmo, todos fazem 
questão disso. Quando alguém se casa com alguém de fora, eles dizem que a noiva passou 
para a outra família e quem perdeu foi a nossa família. É o costume daqui. 

Mas eu me casei assim mesmo, contra a vontade deles e acima da vontade deles. 
Não sei como eu tive coragem, mas sei que resolvi enfrentar os meus pais para tomar pela 
primeira vez uma decisão em minha vida. E consegui. 

Eu posso dizer com muita tranqüilidade que me casei com um homem maravilhoso, 
um cara sensacional, bom, legal... Realmente uma boa pessoa, um ótimo marido e um 
excelente pai. Eu vivo uma vida boa com ele, ele é muito bom comigo e com as nossas três 
filhas. Eu acho que ele tem uma cabeça muito boa, muito aberta. Por exemplo, ele não faz 
questão de ter mais um filho para ver se vem um menino, porque aqui toda casa tem que ter 
um menino para levar o nome do pai adiante. Ele sempre me diz que prefere dar do bom e 
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do melhor para as meninas, dar estudo, formá-las, não importa que não tem um menino, 
entendeu como ele é? 

Eu acho que ele é diferente dos outros homens daqui por dois motivos. O primeiro é 
que o pai dele morreu quando ele tinha doze anos, então ele teve que se virar sozinho desde 
cedo e, como ele não teve um modelo de educação tão rigoroso, como são criadas as 
crianças aqui, ele é muito carinhoso com as meninas. O segundo motivo é que ele viveu um 
tempo em Beirute e eu acho que qualquer um que sai daqui do interior e vive em outro lugar 
tem uma cabeça mais aberta, conhece um pouco mais do mundo.   

A maioria das mulheres daqui não leva a vida que eu levo, juro por Deus... Meu 
marido me ensinou a dirigir, tirou a minha carta de motorista, me trata bem, confia em 
mim, conversa, troca idéias. Então eu acho que eu sou uma privilegiada. Eu tenho um 
maridão! 

O meu marido também aceita que eu trabalhe. Eu sou revendedora da Avon e da 
Criatur, que vem da França, e da Tuperware, que vem da Tunísia... Eu vou vendendo na casa 
das pessoas, principalmente para as minhas conhecidas e para as minhas amigas brasileiras. 
Com isso também ajudo meu marido a manter nossa casa e dá para levar uma vida boa. Eu 
não sou rica, daquelas ricas mesmo que tem casarão, carrão... Eu tenho a minha casinha, eu 
e meu marido temos cada um o seu carro, dou boa escola para as minhas filhas e é isso que 
vale, é só isso que eu quero da vida.  

Bom, aí quando eu casei, morei com a minha sogra um ano e dois meses, depois mudei 
e morei numa casa sozinha até ir construindo a nossa casa, e juntamos também dinheiro 
para comprar outro terreno. Viver com a sogra aqui é difícil, você precisa cuidar, tem que 
ser boazinha com ela, tratar bem, mas é lógico que ela não vai gostar de você que nem um 
filho, então faz de conta... Eu consigo conviver bem com ela, sempre tratei dela muito bem, 
quando minha sogra ficou doente eu que cuidei, dava banho nela como se fosse uma criança, 
dava comida tudo na boca, coisa que filha de árabe, que muitas vezes é sobrinha ou prima 
da sogra, não faz. 

Para viver aqui no Líbano a gente tem que aprender muito e se adaptar a muitas 
coisas. A principal dificuldade de adaptação que nós enfrentamos aqui é a língua, primeiro 
porque você vem do Brasil sem saber ler e escrever o árabe, e mesmo falando o árabe não é 
aquele árabe de quem fala desde que nasceu. Eu falava só um pouco, muita coisa a gente 
errava e as pessoas daqui já davam risada, gozavam da sua cara.  

As pessoas daqui não são como nós, os brasileiros. O brasileiro é um povo bom, 
solidário, quer sempre ajudar aos outros, aqui é o contrário, sabe? O brasileiro recebe bem 
quem vem de fora, trata bem, dá apoio. Aqui não, aqui eles dificultam a vida de quem vem de 
fora. 

É muito difícil conviver com o povo daqui, nós temos uma mentalidade diferente da 
deles e eles da nossa... A gente é mais aberto, eles são mais fechados... A gente é sincero, 
eles são falsos... Você tem que tomar cuidado com tudo que você faz ou fala, senão já viu, 
né? Até hoje eles falam que a gente tem cabeça de brasileiro, não de árabe. Eles não acham 
que eu sou libanesa, que eu sou filha de pai e mãe libaneses, eles falam que você é 
brasileira, eles não aceitam... Eles diferenciam a gente, lógico, para eles você é brasileira, 
você não é filha de árabe, entendeu? 

Por mim está ótimo que eles pensem assim, eu sinto gosto de ser brasileira, tenho 
muito orgulho mesmo de ser brasileira. E se me perguntam, eu falo: “sou brasileira”. Eu 
tenho as duas nacionalidades e os dois documentos, sou brasileira e libanesa, mas de 
coração me sinto só brasileira. Eu adoro o Brasil, é a minha terra... Quem nasceu no Brasil, 
quem viveu no Brasil, nunca esquece, nunca. 

Eu acho que tudo isso é porque eles têm inveja... A gente é diferente deles, a gente 
tem a cabeça mais aberta... Ah, a gente é mais sincero... Se eu não gosto de você, eu falo: 
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“eu não gosto de você”. Aqui não, na frente eles falam: “eu gosto de você”, por trás eles 
falam mal...  

Olha que absurdo: uma vez, veio uma vizinha minha reclamar de mim para o meu 
marido. Eu falei para ela: “faz um favor, vai embora da minha casa”. Isso é coisa que muita 
gente não faz, você tem que receber a pessoa na sua casa, aceitar o que ela está dizendo, 
fingir que gosta dela. E eu vou fingir? Eu não sei fingir, entendeu?  Por isso que eles não 
gostam da gente, porque a gente é sincera... Eles falam que os brasileiros falam na cara. 
Eles não, falam mentira, fingem... Eu acho que tem que falar a verdade mesmo que ela 
machuque...  A gente foi criada assim no Brasil, não é para mentir, se é verdade é para 
falar, entendeu como é? 

Têm outras coisas que elas não gostam nos brasileiros. O jeito de se vestir, por 
exemplo. Olha, eu tenho trinta e cinco anos, ainda sou jovem, tenho um corpo bom, então eu 
ainda visto jeans apertado, blusinha colada, eu gosto e não acho nada demais. Aí a 
mulherada daqui, muito invejosa, já fala: “olha, você é uma mulher casada, tem filhas moças, 
você não pode usar isso, é feio, é pecado...” Aqui, com a minha idade, já querem que você 
envelheça, tem que usar roupa larga, colocar o lenço...   

Aqui te cobram o tempo todo a praticar a religião muçulmana. Eu rezo as orações 
diárias, graças a Deus, faço o jejum do mês de Ramadã, cumpro as minhas obrigações. Mas 
não uso o lenço, nem eu nem minhas filhas. Eu acho que aqui muita gente usa o lenço sem 
saber o sentido do uso, sem cumprir antes com as outras obrigações que são ainda mais 
importantes. Tem gente que põe o lenço e não reza, tem gente que reza e tem maldade no 
coração, então do que adianta? Eu acho que a religião tem que vir do coração, tem que se 
um sentimento puro, tem que ter uma alma limpa, não mentir, não roubar, não fofocar, tudo 
isso antes de se preocupar com o lenço, é assim que eu penso. Um dia eu pretendo colocar o 
lenço, mas não agora, não me sinto preparada para isso ainda. E todo mundo fica falando: 
”ponha o lenço, ponha o lenço”. 

Ah, eu penso o seguinte: ninguém tem nada com a minha vida, eu não tenho nada com 
a vida de ninguém, então me deixem em paz... Por isso eu não deixo ninguém se meter na 
minha vida, a minha vida é a minha vida... Podem falar de mim que eu não ligo, só que eu, eu 
não falo de ninguém... Cada um com a sua vida, não me importa. 

Eu, na verdade, quase não convivo com as pessoas que são daqui, que não vieram do 
Brasil. A maior parte das minhas amizades é com brasileiras ou com filhas de árabes como 
eu, que pensam como eu, que falam como eu, que entendem o que eu quero dizer, sem 
colocar malícia em tudo... Onde tem uma brasileira eu já vou lá e faço amizade. Agora com 
as libanesas não, eu não tenho amizade e nem quero ter. Para quê? Não dá para conviver 
com elas, elas são totalmente diferentes... 

Se você for fazer amizade com uma vizinha libanesa ela vai te por mil defeitos... A 
primeira coisa que ela vai te perguntar é: “você é árabe ou brasileira?” A segunda coisa é: 
“isso é pecado”. Tudo aqui é pecado, tudo não pode. A terceira é: “você pensa como 
brasileira”. Então não dá, né? 

Até hoje eu tenho amigas que vieram comigo do Brasil, na mesma época. Eu e a Noá 
temos amizades de irmãs, se eu não vejo minha irmã tudo bem, mas não fico sem ver a Noá 
um dia. Essa é a única amiga, amiga mesmo, que eu tenho, mais que uma irmã até. 

É muito bom conversar com os brasileiros, a gente ri, se diverte, não leva nada na 
maldade, tem um bom pensamento. É gostoso mesmo, de verdade. 

Muita coisa mudou na minha vida depois que vim para cá. Eu mudei muito. No Brasil 
eu tinha um coração ótimo, não odiava ninguém, aqui aprendi a odiar... No Brasil eu tinha dó, 
tinha um coração humilde, tinha bondade com muita gente... Aqui não, aqui aprendi a odiar, 
aprendi a ter raiva, e eu não tinha isso... Com sinceridade eu prefiro os brasileiros... 
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São eles, os libaneses, que te ensinam isso e você passa a ter raiva, ódio.  Eles falam 
mal dos outros, é muito feio... Falam de você, e isso dá raiva... Olha, eu não tenho nada com 
a sua vida, deixa a minha vida, entendeu? No Brasil ninguém conhece ninguém, ou você 
conhece numa boa, são seus amigos mesmo, e lá amigo é amigo, não é que nem aqui... Amigo 
não é amigo, aqui amigo é inimigo, é diferente... 

Eu acho que essa diferença toda é porque, na verdade, nós que viemos do Brasil 
temos mesmo outra cabeça... Nós viemos de outro país, conhecemos outras coisas, vimos 
muito mais do que eles daqui viram. Então eu acho que eles têm um pouco de inveja da 
gente.  

Mas, aos poucos a gente vai se adaptando. Fazer o que, né? Tem que se adaptar 
senão vai ser infeliz o resto da vida. 

Agora o que eu nunca esqueço, nunca vou esquecer, é que sou brasileira, 
brasileiríssima... Eu tenho muito orgulho em dizer que sou do Brasil. Uma vez a gente estava 
assistindo um jogo de futebol da Seleção Brasileira, quando começou a cantar o hino a 
gente levantou e começou a cantar junto: “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas”... 
Erramos, claro, não vou falar que não erramos, mas o que conseguimos lembrar, nós 
cantamos... 

Nossa, e quando o Lula veio ao Líbano, então? Ah, foi uma delícia... Nossa, a gente 
não tirava o olho da televisão, lia o jornal, ficava doido para saber de tudo... Se pudesse ir 
para Beirute naquela época, eu teria ido... Você se sente comovido, emocionado mesmo, 
porque ele é brasileiro, é o presidente do seu país. Para mim, foi como voltar no tempo e 
estar de volta para o Brasil, para a época em que eu vivia lá... Que saudade! 

Eu sinto muita saudade do Brasil. Ah, eu sinto falta da infância que eu vivi lá, dos 
meus amigos, dos meus irmãos, dos meus primos e da minha tia brasileira a Gioconda, 
casada com o meu tio. Eu adoro a Jô, a primeira vez que eu falei com ela por telefone eu 
chorei tanto, tanto... 

 Na época em que eu vim para cá não tinha como manter muito contato com os 
brasileiros, porque não tinha correio, o telefone era difícil e não tinha internet como hoje. 
Há uns cinco anos atrás mandei uma carta para uma amiga mas ela não respondeu. Não sei 
se não chegou, se mudou o endereço, sei lá... 

Tem uma coisa que eu sinto muita saudade do Brasil: a padaria. Ir até a padaria e 
comprar pãozinho... Nossa, como sinto falta disso! Lembro até hoje que eu ia à padaria 
comprar pãozinho... E depois comer aquele pão quentinho com “manteiga Doriana”! Disso eu 
morro de vontade de provar novamente... 

 É muito difícil a gente se adaptar com a comida daqui... O pão é diferente... O 
tempero da comida eu sentia muito pesado... Não é como no Brasil. O arroz e o feijão que 
não é do Brasil você nem faz aqui, não é a mesma coisa, você sente falta do sabor, não tem 
o gosto do Brasil... Pode até ser o feijão trazido de lá mas não é a mesma coisa.  Mesmo 
assim eu faço, em casa arroz e feijão é sagrado, não pode faltar. Eu faço várias comidas do 
Brasil: a lasanha, a coxinha, o pastel, a torta e até o ovo de páscoa eu tentei fazer uma vez, 
mas não deu certo. Dá saudade... Ah, muitas coisas dá saudade, né? 

Outra coisa que eu me lembro muito são as músicas brasileiras. O Roberto Carlos é 
o meu ídolo, eu adoro todas as músicas dele, principalmente da minha época, que me fazem 
lembrar muito do Brasil... “Amigo” é uma das que eu mais adoro! Se eu ouvir um pedacinho, 
já começo a cantar, vai saindo naturalmente de algum lugar do meu coração onde elas estão 
guardadas. Eu também adorava a Gal Costa, nossa, ainda a-do-ro! Tinha também o Fábio Jr., 
esses cantores mais românticos da minha adolescência. 

Agora tem muito cantor novo, muito conjunto novo. Tem aquele “É o Tcham”, desse 
tipo, a gente acompanha pela televisão. Aqui pega a Record e agora também vai chegar a 
Globo. A gente assiste muito aqui o “Programa do Raul Gil” e fica sabendo das músicas, dos 
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novos conjuntos, tem também o “Cidade Alerta”, nossa, dá medo o que mostra esse 
programa, seqüestro-relâmpago, assalto, estupro, violência, e isso dá medo. A gente assiste 
e pensa: “nossa, está assim o Brasil?” Muitas pessoas já não querem voltar para o Brasil com 
medo dessa violência toda, né?  

A primeira vez que eu assisti ao programa do Brasil na televisão, eu fiquei muito 
emocionada mesmo, chorei como criança, porque para mim parecia que estava voltando para 
a minha infância, para aquele tempinho gostoso do Brasil. 

Eu gosto de ter o canal brasileiro por causa da língua portuguesa, para as minhas 
filhas entenderem mais, falarem mais. Meu marido também entende bem a língua, mas não 
fala. Então na minha casa são faladas as duas línguas, o árabe e o português, de igual para 
igual, entendeu? Eu acho muito bom que elas saibam as duas línguas, porque elas também 
são brasileiras, registradas no Consulado, tem a dupla nacionalidade. Então se um dia elas 
foram ao Brasil passear, estudar ou morar, não vão sofrer o que eu sofri aqui com a língua, 
não é mesmo? 

Tudo que é parte do Brasil, eu adoro, eu faço questão de manter. Eu amo o Brasil, 
juro... Eu até coloquei o nome de uma das minhas filhas de Sandra, para manter mais uma 
ligação com o meu país. 

Só que para mim, voltar a viver hoje no Brasil é quase impossível, porque eu tenho 
uma vida aqui, casa, trabalho, família. É principalmente pelas minhas três filhas, que tem 
dezesseis, doze e oito anos, que eu não posso voltar. Eu não quero estragar os estudos 
delas, interromper, não deixar que elas terminem nem aqui, nem lá. Eu não quero fazer com 
elas o que os meus pais fizeram comigo e com os meus irmãos, não quero repetir o mesmo 
erro.  

Eu acho que eu sou uma mãe de verdade para elas, amiga, companheira. Eu não sou 
careta, pode ter amigo à vontade, pode convidar rapazes para vir em casa, pode paquerar, 
porque isso é bom, é saudável e não tem nada de mais. O meu marido concorda comigo, 
aceita, mas também a gente não pode ligar para o que os outros falam, senão você vai 
prender suas filhas dentro de casa. As mães daqui não são assim, proíbem tudo, vigiam o 
tempo todo, não conversam, não trocam idéias. Daí o que acontece? Elas fazem tudo 
escondido, tudo escondidinho...  

Eu levo as minhas filhas para passear, para o cinema, brinco, converso, dou risada, 
ensino, aconselho. Eu faço um papel de mãe de verdade mesmo, eu sou diferente das mães 
daqui. Eu não sou do jeito delas, entendeu? E aqui também tem uma vantagem por não ter 
violência, ladrão, assalto, então dá para sair com mais tranqüilidade, sem esse medo todo. 

O que eu e meu marido queremos é que elas estudem, se formem, tenham uma 
profissão. Nós não queremos que elas casem cedo como é o costume daqui, com quatorze, 
quinze, dezesseis anos já estão casadas e com filhos. Primeiro estuda, se forma e depois 
casa. Essa é a ordem certa. Mas os pais daqui estragam os estudos dos filhos, não dão 
aquela liberdade principalmente para as meninas. Tem que ter liberdade, conhecer muita 
gente, para elas não casarem rápido, para elas estudarem... Aqui o povo estraga a vida dos 
filhos... 

Olha, eu vou ser muito sincera. Eu sofri muito por causa dos meus pais. Eu sofri por 
ter vindo para cá, sofri por ter interrompido meus estudos e sofri até por decidir me casar 
cedo, embora disso eu não me arrependa. Eu acho que os meus pais, principalmente o meu 
pai, se arrependem disso tudo. Pensa que ele não se arrependeu? Está arrependido sim, até 
o último fio de cabelo.   

Então, como eu não quero me arrepender, quero proporcionar para as minhas filhas 
tudo o que tiver ao meu alcance, tudo o que for bom e melhor para elas, tudo que era 
importante para mim e eu não pude ter... 
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...eu não consigo me sentir totalmente libanesa, eu me considero brasileira, eu 
me sinto brasileira... Só que no Brasil eu me sentia libanesa. 

 
Eu me chamo Melissa Jamil Haddad Yachouch, nasci no Brasil em 13 de abril de 

1978, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sou filha de libaneses, meu pai 
foi para o Brasil quando era um rapaz, enquanto minha mãe era muito pequena quando a 
família dela se mudou para lá, então praticamente ela pode ser considerada uma filha de 
árabe criada no Brasil, como eu. 

Minha vida no Brasil foi como de qualquer filha de árabe, quer dizer, com um grande 
controle sobre a gente, amizades limitadas basicamente às pessoas da comunidade, pouco 
contato com os brasileiros, não podia sair sozinha, só acompanhada pelos meus pais ou 
irmãos. Era uma vida bastante restrita à minha família e à comunidade árabe. 

Eu me sentia muito diferente das meninas da mesma idade que eu, porque na minha 
casa tudo foi sempre muito controlado nessa questão de ter amizades com brasileiros ou de 
ter uma vida parecida com a deles. Então eu tinha poucas amizades com brasileiros, era 
mais aquela coisa da vizinhança e de colegas da escola. Meus amigos eram filhos de 
libaneses como eu, a maioria também era de Zahlé, e todos eram cristãos ortodoxos. 

Acho que isso tudo era para evitar um choque entre os nossos costumes e os 
costumes do país, para não ter muito conflito principalmente na cabeça dos jovens. Desde 
que eu me conheço por gente meu pai colocou uma idéia na minha cabeça: era proibido o 
casamento com brasileiro, casar só se fosse com libanês e cristão. Antes de vir para cá, eu 
fui pedida em casamento por um libanês muçulmano, mas meu pai não aceitou de jeito 
nenhum. Então eu cresci sabendo que não poderia me relacionar fora da nossa comunidade, 
meus pais sempre deixaram isso bem claro. 

Eu vou contar uma história para explicar melhor como era difícil minha situação lá. 
No último ano que eu vivi no Brasil, na época do Carnaval, eu fui ao clube com os meus pais e 
encontrei um professor no baile. Ele me cumprimentou e colocou a mão no meu ombro. 
Nossa, foi a maior confusão, porque meu pai viu aquele gesto e já interpretou mal, queria 
bater no cara, até matar... A gente passava por essas situações por ser filha de libaneses, e 
por ter pais que sempre valorizaram os costumes árabes. 

Basicamente minha vida se resumia a casa e escola. O que quebrava um pouco essa 
rotina é que meus pais faziam questão que a gente vivesse um pouco da cultura árabe, então 
nós tínhamos aulas particulares de língua árabe e freqüentávamos um grupo de dança típica. 
Além disso, tinha a religião que a minha família sempre praticou, a gente ia à igreja todos 
os domingos, de manhã à igreja ortodoxa e a tarde à igreja católica. 

 Quando eu fiz quinze anos, pedi aos meus avós paternos que moravam aqui, para 
mandarem uma passagem para eu vir conhecê-los. Eu tinha muita vontade de conhecê-los 
pessoalmente, saber quem era minha família, como eles viviam aqui, como era o Líbano, a 
terra dos meus pais. Eles mandaram e eu vim para cá em 1994.  

Eu fazia uma idéia muito diferente do Líbano. Eu achava que só poderia usar roupas 
compridas, e no final eles usam roupas mais curtas que a gente... Eu pensava que as casas 
fossem como tendas, e olha cá as casas bonitas... Eu achava que aqui não iria ter muita 
diversão, e em uma hora eu posso estar na praia ou nas montanhas nevadas... A coisa que 
mais me impressionou quando cheguei aqui foi ver a neve, foi a primeira vez que eu vi na 
minha vida... Fiquei acordada até as quatro da manhã, lá fora brincando com a neve... 

Lógico que no começo a gente estranhou algumas coisas e passou por algumas 
dificuldades, é normal quando está em outro país. Por causa da guerra, faltavam muitas 
coisas, principalmente água e luz, acho que essa é a parte que a gente mais sofre. 
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A língua também é uma dificuldade, porque eu falava o árabe mas não o suficiente 
para viver aqui. Eu aprendi aqui, falando, praticando, acertando e errando, basicamente 
aprendi sozinha, porque tinha que me virar. 

A questão da religião também é uma coisa complicada aqui, tem toda a diferença 
entre os muçulmanos e os cristãos, mas também tem diferença entre os próprios cristãos, 
como os ortodoxos, os católicos, os maronitas... A minha família é ortodoxa, e só pode se 
relacionar com outras pessoas ortodoxas, mas no Brasil isso não tinha importância, a gente 
freqüentava tanto a igreja ortodoxa quanto a católica. Isso eu estranhei muito, mesmo 
sabendo que era assim. 

A comida eu também estranhei, mesmo estando acostumada a comer comida 
libanesa no Brasil. Acho que o tempero é muito diferente, e o tipo de comida não era tudo 
que se fazia no Brasil. Hoje já como de tudo, tripa de carneiro recheada, carne de carneiro, 
fígado cru, arroz com o tutano do osso, de tudo mesmo.  

Eu sinto diferença também em relação a ser brasileira e ser libanesa. Tem 
diferença sim, os pensamentos são diferentes, o jeito de agir é diferente, o 
comportamento é diferente. Por exemplo, eu não gosto de andar de salto alto, sempre bem 
vestida, essa coisa mais formal, eu gosto de me vestir esporte, e aqui não, mulher casada 
tem que ser bem arrumada, toda chique. Eu não ando como elas, porque não gosto.. 

Outra coisa que eu sinto diferença é em relação à falação, aqui se fala muito desse 
e daquele, é muita fofoca mesmo. Eu estranhei isso, porque o brasileiro não é assim, o povo 
brasileiro tem coração bom, respeita aos outros. Por isso que eu não consigo me sentir 
totalmente libanesa, eu me considero brasileira, eu me sinto brasileira... Só que no Brasil eu 
me sentia libanesa. 

Mesmo com todas as diferenças, eu gostei muita daqui, não queria voltar mais para 
o Brasil, ainda mais porque meu primo me pediu em casamento e eu logo aceitei. 

Depois que eu vim para cá com a minha mãe, a minha irmã também veio em seguida e, 
logo depois, vieram meus dois irmãos. Todos gostaram muito daqui, só faltava meu pai se 
decidir. Ele, que é libanês, foi o que mais resistiu a essa mudança. Acho que o meu pai não 
gosta muito daqui, ele prefere o Brasil como o melhor país para viver. Então, foi por minha 
causa que a família toda veio para cá, eu sou a responsável pela mudança no rumo da vida de 
todo mundo. 

Eu acho que gostei daqui por dois motivos. Primeiro, tem a questão da violência no 
Brasil, de não poder sair de casa, aquela coisa toda do medo que as pessoas têm. O segundo 
motivo é a questão da família, aqui estava todo mundo, enquanto lá no Brasil não tinha 
ninguém, estávamos sozinhos. Aqui, por exemplo, de manhã desce minha tia, sobe o meu tio, 
é bom dia para cá e para lá, você conhece todo mundo, já no Brasil às vezes você não 
conhece seu vizinho. 

A grande diferença entre o Líbano e o Brasil é que lá tem mais opção para diversão, 
lá tem mais lugar para sair do que aqui, é mais divertido e alegre do que aqui. Em Zahlé não 
tem muita felicidade, lá tem alegria, a qualquer hora você faz alegria lá, aqui não dá para 
fazer alegria com nada... Essa é a grande desvantagem de viver aqui. 

Então eu me casei com meu primo. Pela nossa religião, cristã ortodoxa, é proibido 
casar primo com primo, principalmente se forem primos de primeiro grau, como somos eu e 
meu marido. Mas quando a gente perguntou para o bispo, ele disse que não havia problema 
porque nós não fomos criados juntos, se eu tivesse sido criada aqui no Líbano não, não 
poderia... 

O casamento é uma coisa muito séria aqui no Líbano, porque a família está em 
primeiro lugar, sempre. Aqui tem mais segurança no casamento, tem amor, união, 
sentimento de família, você educa os filhos como quer, tem mais controle. No Brasil, os 
filhos mal crescem e já querem sair de casa, seguir o seu rumo, aqui só saem de casa se 
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casarem. Eu acho que isso é o certo, prefiro mais esse jeito de criar os filhos, combina 
mais comigo. 

Aqui é difícil você ver uma pessoa desquitada, mas no Brasil isso é mais comum. Meu 
irmão, por exemplo, se casou com uma brasileira, teve os gêmeos e se separou, agora cada 
um está num canto e a família dividida.  Os libaneses são mais sérios que os brasileiros, não 
são assanhadinhos, não saem por aí atrás de todo mundo. Por isso que prefiro o Líbano para 
viver.   

Dá para levar uma vida tranqüila, sem riqueza mas também sem pobreza. Meu 
marido trabalha transportando verduras daqui da região para Beirute, o caminhão dele é 
próprio. Eu não trabalho, primeiro porque meu marido não gosta que trabalhe para os 
outros, segundo porque não tenho uma profissão, nem sei falar inglês ou francês, então é 
mais difícil conseguir um emprego.  Aí eu fico em casa e estou bem cuidando dos filhos e da 
casa, esse é o papel da mulher aqui.  

Eu tenho dois filhos, o Jonas e a Jenifer, eles são nascidos aqui, mas fiz questão de 
registrá-los no Consulado Brasileiro, então eles têm a dupla nacionalidade. Eu não converso 
muito com eles português, mas eles entendem bem, acho que se eu insistisse mais eles 
aprenderiam, só que eu acho que pode confundir um pouco, porque na escola eles já 
aprendem o inglês e o francês. Eu mesma pratico pouco o português, esqueço algumas 
palavras, falo um pouco errado, mas como é a minha língua acho que sempre vai ficar na 
minha cabeça. 

Eu sinto falta de algumas coisas do Brasil, principalmente a comida, o refrigerante e 
os doces, como paçoca. Quando vejo uma coisa brasileira, já corro para comprar, mas não é 
tudo que tem aqui, e o que vem é muito caro... Quando a gente morava no Brasil meu pai 
fazia churrasco, e eu adorava, mas aqui não tem a carne que tem no Brasil, como o cupim, 
aqui ninguém sabe o que é isso... Dessas coisas eu sinto falta de verdade. 

Eu gosto de manter minhas lembranças do Brasil, alguns objetos que me fazem 
recordar de lá. Quando minha mãe foi para lá, eu pedi que ela trouxesse uma escultura de 
jacaré, de piranha, tartaruga, essas coisas, mas ela não teve como procurar. Eu tenho um 
chifre de boi na minha casa, qualquer pessoa que entra em casa fica espantada de ver que 
dá para tocar... Eu também tenho rede, isso para mim é muito o jeito do Brasil. 

 Eu gosto da música sertaneja, Chitãozinho e Xororó, Sandy e Júnior, Leandro e 
Leonardo, estava na moda em 1994 e eu gostava de ouvir. Eu gostaria de ter alguma coisa 
de samba, para lembrar, principalmente do carnaval que eu gostava muito de pular no 
Brasil... Quando tem festa aqui, não tenho música brasileira para mostrar e todo mundo 
pergunta. 

Para mim o Brasil já ficou longe da minha vida, não existe possibilidade de morar lá, 
só se for a passeio... Meu marido tem vontade de conhecer o Brasil, pelas paisagens, pelas 
belezas naturais, porque é um país muito bonito mesmo. 

Hoje o Brasil só existe nos meus sonhos... 
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De cara você começa a sentir os preconceitos, porque você já não é mais 
árabe, você não é brasileira, você não é venezuelana. Você tem um pouquinho de cada 

coisa, mas não tem nada por completo de nenhuma parte. 
 
Eu me chamo Monira Mohamad Abou Jokh, nasci em 24 de janeiro de 1979 em São 

Paulo. Vivi até os sete anos da minha infância no Brasil e, quando estava na primeira série, 
em 1985, nós fomos embora para o Líbano. A família inteira se mudou: minha mãe, as minhas 
irmãs Salua e Noha e o meu irmão Khaled, só o meu pai e o Amer, que estudava medicina, 
ficaram morando no Brasil.  

Quando a gente é criança e muda de um país para outro não consegue perceber as 
dificuldades e não sofre tanto, eu não sabia e não tinha noção de nada do que estava 
acontecendo.  Para mim aquela mudança foi como uma festa, uma coisa ótima, como se eu 
estivesse usando uma roupa nova. Parecia que estava de férias num lugar legal, divertido, 
onde tinha liberdade de brincar na rua, sem nenhum medo ou preocupação.  

Eu vim sabendo que não iria voltar, que seria uma mudança definitiva, que não iria 
mais ver as minhas amiguinhas, mas eu iria conhecer novas pessoas no Líbano, iria fazer 
novos amigos e iria gostar das pessoas do mesmo jeito que gostava das pessoas que 
conhecia no Brasil. Para mim era como se eu sempre tivesse morado no Líbano, não sentia 
nenhuma diferença, não tinha dificuldades com os costumes ou com o jeito de ser do 
pessoal, porque eu já fui me acostumando desde os primeiros dias. Essa é a grande 
vantagem de ser criança, sofre menos ou nem sofre.  

Logo que cheguei ao Líbano, fui matriculada na escola e fui aprendendo a falar o 
árabe naturalmente, porque criança aprende rápido e com mais facilidade. Na escola me 
adaptei bem, fui alfabetizada em árabe e em inglês, aprendi a ler, escrever e falar 
fluentemente. Só que meu português ficou um pouco pesado para falar, mas eu entendia 
tudo porque as minhas irmãs mais velhas continuavam falando português em casa, então não 
tinha como esquecer.  

Até meus doze anos, a minha vida seguiu esse ritmo normal de uma criança que só 
tem como preocupação estudar e brincar. Só que em 1990, ao contrário do que eu sempre 
acreditei e me disseram, a minha vida no Líbano foi interrompida e eu comecei a viver de 
país em país: Venezuela, Brasil, Líbano, acompanhando as constantes mudanças da minha 
família, e sofrendo tudo o que essas mudanças significavam. Eu já não era mais criança, 
nada era uma festa, e mudar de país como se fosse uma roupa deixou de ser divertido. Daí 
eu comecei a entender o que as minhas irmãs tinham sofrido na nossa primeira mudança, 
entendi e sofri na pele o que era viver dividida entre dois mundos. 

Essa mudança aconteceu uns três anos depois do meu pai e do meu irmão Khaled 
terem ido morar na Venezuela. Quando a minha mãe foi ao Brasil assistir à formatura do 
Amer, ela passou na Venezuela e viu que os dois estavam precisando dela e resolveu ficar 
por lá, enquanto eu e a Salua continuamos morando no Líbano, junto com a minha irmã Noá 
que tinha se casado. 

Para mim foi muito difícil aceitar essa situação de viver longe da minha mãe, nunca 
tinha me separado dela, e comecei a pressionar meus pais para que ela voltasse ou me 
levassem para a Venezuela também. Com doze anos, não tinha noção da situação em que eu 
mesma estava me colocando, as dificuldades que teria que enfrentar em relação ao idioma, 
aos estudos, à adaptação a um novo país. Eu não pensava em nada disso, só queria ficar 
perto da minha mãe, e foi isso o que aconteceu, eu e a Salua fomos para Venezuela e a Noá 
ficou no Líbano. 

Nós morávamos em Margarita, onde tem uma comunidade de libaneses muito 
grande, digamos que você quase se sente no Líbano lá, porque em cada esquina, às vezes 
numa rua inteira, num prédio inteiro, só têm árabes morando. Lá eles são muito unidos, todo 
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dia tem sahras, reuniões em que um vai à casa do outro, têm encontros nos finais de semana 
no clube, todo mundo está sempre em contato.  

Então para mim essa fase da minha vida ainda foi legal, porque eu participava mais 
da comunidade libanesa, e como praticamente eu fui criada como libanesa, tinha essas 
raízes bem profundas, me sentia igual àquelas pessoas.   

A minha dificuldade foi mais em relação ao aprendizado da língua, porque tive que 
me virar também no espanhol. No começo foi difícil, o pessoal zoava com a minha cara, 
porque eu falava tudo misturado, árabe, português, espanhol e inglês, o que eu achava que 
era parecido falava, era o que der e vier, até que fui aprendendo. Outra dificuldade que 
tive que enfrentar foi minha adaptação na escola, tive que atrasar um ano inclusive para 
conseguir acompanhar os estudos e para acertar a minha documentação. Eu me desanimei 
um pouco com a escola, porque eu freqüentava uma sala onde os colegas eram mais novos e 
me sentia um pouco constrangida, envergonhada por estar entre os mais novos e não com as 
pessoas da minha idade. Então você se sente um asno, um lerdo... 

Outro problema que acabou inclusive me fazendo abandonar a escola, foi a falta de 
documentação, fiquei um bom tempo como ilegal e já não podia regularizar minha situação 
na escola. O país estava numa situação difícil e não estavam arrumando os documentos. O 
meu pai deu entradas nas papeladas, mas enrolaram tanto que quando saiu eu já tinha 
parado de estudar e estávamos voltando para o Brasil. 

Isso foi em 1996 na época do Plano Real, o Brasil estava uma maravilha para viver 
enquanto na Venezuela tudo estava péssimo, a cada dia as coisas ficavam piores. O meu pai 
voltou primeiro para trabalhar, ver como estava a situação, e em seguida fomos minha mãe, 
meu irmão e eu. A Salua tinha ido um pouco antes e já tinha se casado. 

Com essa mudança, comecei a sentir na pele o que as minhas irmãs sentiram quando 
elas foram para o Líbano, as dificuldades de viver em outro país, porque embora eu tivesse 
nascido no Brasil, vivi pouco tempo. Eu já tinha esquecido muito o português, quase não 
falava e não entendia, porque já não tinha as minhas irmãs falando em casa, e chegando aqui 
poucos da minha idade falavam bem árabe. 

Eu sentia que no Brasil tudo era diferente, era mais liberado em relação ao Líbano e 
à Venezuela, por exemplo, na questão das roupas, eu nunca tinha usado regata ou biquíni e 
as meninas da comunidade usavam numa boa. Quando eu dizia que não usava, ainda tinha que 
ouvir que eu era quadrada, retrógrada, essas coisas... 

Outras diferenças também eu sentia, como cumprimentar com beijo, conversar 
meninas e meninos, namoro mais liberado, com troca de carinhos, tudo para mim era fora do 
que eu conhecia... Então eu me sentia como um peixe fora d´água, não conseguia entender 
como funcionavam as coisas no Brasil, não sabia se podia confiar realmente nas pessoas, se 
elas eram autênticas ou se estavam só me enganando. 

Nessa época eu estava com dezoito anos, e também percebi que o ritmo de vida era 
muito diferente, as pessoas estavam estudando, estavam trabalhando, ou ainda fazendo os 
dois, ninguém estava parado vendo o mundo passar pela janela. No Brasil todo mundo cresce 
com mais responsabilidades, cresce sabendo que tem que estudar, se formar, trabalhar, ser 
independente. Então eu me dei conta que também precisava fazer alguma coisa da minha 
vida, né? Não poderia mais ficar parada e tinha que compensar todo o tempo perdido. 

Eu vi que tinha que voltar a estudar, mas a minha família era contra, achavam que 
não tinha sentido eu recomeçar com dezoito anos e colocaram mil dificuldades para eu 
mudar de idéia, principalmente a questão da violência que existe em São Paulo.  

Até que chegou um dia eu disse para eles: e se eu não casasse, quem iria me 
sustentar para o resto da vida: eles?, meus irmãos?, que obrigação eles tinham em fazer 
isso? E se no dia de amanhã eu me casasse, não me desse bem com o meu marido, teria que 
suportar as humilhações, os maus tratos, a infelicidade, porque teria que depender de 
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alguém para comer? Aí, com todos esses argumentos, meus pais concordaram que eu 
voltasse a estudar. Eu me matriculei no supletivo e conclui o ensino fundamental e o médio, 
de 1999 a 2001. 

Mas eu nunca fui à escola sozinha: ou meu pai ou meu irmão me levavam, e não tinha 
discussão. Era uma situação complicada, porque imagina uma moça de vinte e um anos que só 
podia andar acompanhada! Isso é uma coisa muito esquisita no Brasil e todo mundo já 
associava isso ao fato de eu ser filha de libaneses. Quer dizer, eles diziam “a turca”, me 
chamavam de “turca”, e eu ficava louca da vida, porque turco é quem vem da Turquia. Acho 
que eles faziam isso para me provocar, porque eu sempre me irritava... 

Você ser conhecida como turca já marcava uma diferença: eu não era igual a eles. 
Eu me lembro que uma vez a minha mãe foi à escola me buscar com o meu pai e todo mundo 
ficou espantado e comentando sobre o fato de a minha mãe usar lenço. Na hora, e naquela 
época, eu morri de vergonha da situação, fiquei constrangida, e ainda tive que enfrentar 
uma série de perguntas. Hoje eu já não me importaria com uma situação dessas porque 
tenho outra cabeça, sinto orgulho da minha religião e da minha origem.  

Em uma outra vez, meu pai foi me buscar na escola e eu estava conversando com 
dois amigos. Quando vi meu pai, deixei os dois falando sozinhos e disse para que eles 
fingissem não me conhecer, porque meu pai iria criar uma confusão só por causa disso. Meus 
pais sempre tiveram esse temor de eu me relacionar com pessoas fora da comunidade, e só 
o fato de conversar com alguém de fora, eles achavam que poderia despertar um interesse. 
Isso é que deveria ser evitado a todo custo, né?  

Quando concluí o supletivo, cheguei a fazer meio ano de cursinho e prestei o 
vestibular mas não passei. Então, como eu já estava com vinte e quatro anos, meus pais 
começaram a me pressionar para que eu voltasse ao Líbano, e quem sabe lá, eu pudesse me 
casar ou concluir meus estudos também. No Brasil, eles não permitiram que eu fosse 
adiante com os estudos, fizesse uma faculdade, e arranjar um casamento na comunidade 
também estava complicado, porque os rapazes já não querem compromisso, só querem tirar 
uma casquinha de você, te tratam como uma brasileira qualquer e não como parte da 
comunidade.  

Os meus pais pensavam o seguinte: se eu ficasse morando no Brasil, estudasse e me 
formasse, acabaria conquistando minha independência... Só que ao mesmo tempo não estaria 
comprometida com ninguém da comunidade, estaria com um espaço vazio na minha vida, a 
minha parte afetiva... Essa solidão poderia ser preenchida por alguém de fora, facilmente...   

Antes de voltar ao Líbano em 2001, eu tinha passado uns cinco meses lá, no ano de 
1998. Supostamente eu tinha ido para ficar de uma vez, mas isso era algo que eu não queria. 
No Brasil eu já tinha feito amizades, tinha aprendido a língua, tinha a chance de estudar 
nem que fosse só para concluir o ensino médio. Podia sair, ir ao shopping, ter mais diversão, 
coisas que praticamente não existem no Líbano. 

Nessa viagem de 1998 e quando retornei para o Líbano em 2002, já para morar 
definitivamente, eu percebi uma mudança entre o que eu vivi na minha infância e o que eu 
enfrentaria como adulta. De cara você começa a sentir os preconceitos, porque você já não 
é mais árabe, você não é brasileira, você não é venezuelana. Você tem um pouquinho de cada 
coisa, mas não tem nada por completo de nenhuma parte. Tudo passa a ser questionável, 
você compara uma coisa e outra e começa a ver como os modos de vida são diferentes. 

O preconceito é geral tanto das pessoas mais velhas como das pessoas da minha 
idade. Eles têm uma imagem muito negativa dos brasileiros e acham que, porque fomos 
criados no Brasil, somos do mesmo jeito, somos brasileiros e não filhos de árabes. Eles 
pensam que a gente não presta, principalmente as moças... Daí fiquei pensando que se eu 
senti isso agora, imagina então quando as minhas irmãs foram há uns dezessete anos atrás! 
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Não vamos generalizar, mas a maior parte dos libaneses não nos considera árabes 
como eles, eles nos vêem como estrangeiras... Quando nós estamos no Brasil somos 
apontados como “turcos”, e quando estamos no Líbano somos os “brasileiros”. Então parece 
que somos pessoas sem pátria, sem nacionalidade, sem cultura... Você nunca pode dizer que 
você é uma coisa ou outra, porque logo eles se colocam contra. Então eles é que definem o 
que você é ou não é, você é árabe ou brasileira conforme a definição deles. Só que quando 
eles dizem “as brasileiras” é uma imagem feia, ruim, não é um elogio... 

Eles dizem que as brasileiras são loucas. Sabe por quê? Porque você tem 
personalidade, porque você fala o que você pensa e não fala amém a tudo. Suponhamos que 
tem um cara conversando com uma moça: se for uma brasileira e ela achar que tem que 
discordar, ela discorda, coloca a opinião dela, se for uma árabe não, ela concorda com tudo 
o que ele disser, não dá a opinião dela. Elas se privam muito por isso e nesse ponto elas 
chegam até a ser submissas... Como as brasileiras têm opinião, então para eles nós somos 
loucas. 

Outra coisa que eles acham sobre nós, é que nós somos trouxas... Eles dizem que a 
gente tem um coração muito mole, que qualquer um pode levar a gente no bico... Porque se 
um fala assim: “eu estou necessitado”, a gente tira a roupa e o que tiver no bolso, e eles 
acabam levando mesmo a gente na conversa. Eles já são mais vivos, mais espertos, têm 
maldade, e a gente já não tem essa maldade no Brasil... Depois dizem que os brasileiros são 
os malandros, a gente é que não presta, acaba levando a fama... 

Eu não gosto de ser apontada como “a brasileira”, isso me incomoda muito... Quando 
a gente está em reunião, conversando, eles começam a falar que as brasileiras isso, que as 
brasileiras aquilo, e se esquecem que eu estou no meio, que eu sou brasileira. Nesse 
momento me sinto muito brasileira, e tomo a nossa defesa, porque eles só vêem os nossos 
defeitos e não olham para os deles. Se hoje eles falam da fulana, amanhã também vão falar 
de mim, porque eu sou brasileira no final das contas...  

Eles cismam também com o nosso modo de vestir, de usar calça mais justa, 
camisetas regatas, saia curta. Implicam porque você falou um “oi” para um rapaz, ou porque 
você dançou com alguém, ou porque você saiu para tomar um sorvete na esquina. Daí uma 
coisa que é simples eles aumentam tanto para dizer que você não presta. E não é isso, a 
questão é que quem vem de fora tem uma mente mais aberta, não tem tanta malícia quanto 
eles.  

Então o tempo todo você tem que tomar cuidado com a língua do povo... E muitas 
vezes a gente se priva do prazer de passear para não ficar falada, você se priva por causa 
dos outros, porque parece que eles te queimam, põem um chifre enorme nas suas costas e 
você já está marcada, já está queimada... Eles inventam coisas, que viram a menina entrar 
no carro de um cara sozinha, essas coisas que acabam com a reputação de qualquer uma. 
Eles vivem em função de falar mal dos outros e da vida dos outros, para acabar com a sua 
vida, por falta de ocupação, pois eles não têm o que fazer... 

Eu acho que eles fazem isso de pura maldade, muitos deles não olham o seu próprio 
nariz antes de olhar outra pessoa. É falta de consciência, de consideração pelos outros, de 
acabar com a vida de uma pessoa só por prazer, acabar com ela só por acabar. Não tenho 
outra explicação para esse tipo de atitude. 

Você fica dividida sobre a forma como tem que agir, você se preocupa o tempo todo 
se eles vão falar de você, você acaba pensando sobre cada passo que vai dar, para não ficar 
marcada. Mas aí você tem que se privar de tudo, não pode ser aquilo que realmente é, e fica 
infeliz com aquilo que faz, simplesmente porque os outros vão falar de você. Então você 
fica meio dividida, sai não sai, fala com fulano não fala, faz isso, não faz, porque eles são 
capazes de tudo, chegam a pôr a dignidade e o caráter de uma pessoa no chão... 
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 Os rapazes acham que as mulheres brasileiras são fáceis e dá para tirar uma 
casquinha. Se você não dá moleza, eles inventam histórias sobre você, para te difamar. Já 
as moças acham que as brasileiras são uma concorrência para elas, então você pode estar 
maravilhosa, bem vestida, mas para elas sempre tem algum defeito para te colocar lá 
embaixo, nunca vem um elogio. Como elas só pensam em conseguir um casamento, as 
brasileiras podem atrapalhar porque mesmo com todo esse preconceito muitas se casam, 
acabam arranjando um marido libanês, então é um partido a menos. 

Outra coisa que eles implicam é se uma moça brasileira trabalha no Líbano. Hoje as 
moças nascidas no Líbano já trabalham, têm uma ocupação, mas se é uma brasileira eles 
acham absurdo que o pai dela tenha vivido a vida inteira fora, foi imigrante e voltou sem 
capital, a ponto de a filha precisar trabalhar. Eles acham que a vida no Brasil é um paraíso... 

Para mim esse retorno ao Líbano foi muito difícil principalmente porque eu fui 
sozinha, sem pai, sem mãe e sem irmãos, e fiquei na casa da minha irmã Noá, que é casada. 
Isso pesou muito para mim, porque se você está com seus pais ou com um irmão, por mais 
que eles falem, que comentem, tem alguém do seu lado para te proteger, para te amparar. 
Eu me senti desprotegida, despreparada para enfrentar essa situação. Aqui ninguém te 
defende, se surge uma fofoca ninguém desfaz, mesmo que te conheçam e saibam que aquilo 
é mentira.  

Como a minha intenção era me preparar para uma faculdade, logo que cheguei me 
matriculei num curso de inglês, mas a turma que eu entrei estava muito mais desenvolvida e 
eu não conseguia acompanhar, tive muitas dificuldades. Os meus colegas eram todos de 
fora, do Brasil, do Canadá, da Colômbia, da Venezuela, que faziam o curso como um 
complemento, enquanto para mim era para aprender mesmo. Um dia eu chorei e pensei 
comigo mesma: “meus Deus, o que estou fazendo aqui?” Eu me vi perdendo tempo aqui, 
sendo que eu poderia estar fazendo uma faculdade no Brasil, sossegada com minha família, 
e sem passar por situações desagradáveis. 

Eu senti um grande alívio quando a minha mãe veio para o Líbano, porque eu saia com 
a minha mãe, tinha uma festinha eu ia e ela me acompanhava, aonde eu ia minha mãe sabia, 
tudo isso para evitar o que os outros pudessem dizer. Um dia eu tive que ir a Beirute 
arrumar uma documentação e minha mãe me acompanhou, porque se eu fosse sozinha 
ninguém acreditaria que era para isso, iriam dizer que eu fui para longe para me encontrar 
com alguém. Isso chega a ser louco, doentio mesmo... 

Pode parecer contraditório, mas quando minha mãe estava no Líbano comigo eu 
resolvi ir ao Brasil. Por várias razões: uma delas é que a passagem da minha mãe de volta 
iria vencer e ela não iria usar, eu estava morrendo de saudade do meu pai e dos meus 
irmãos e queria revê-los, e ainda poderia aproveitar esse período para fazer uma cirurgia 
de desvio de septo.  

É uma coisa complicada nunca ter vivido num só país, porque você se sente o tempo 
todo dividida porque não consegue mais morar num só lugar, você mora aqui mas está 
pensando lá, você está lá mas está pensando aqui... Era para ficar só dois meses nessa 
viagem ao Brasil, mas acabei ficando oito meses ao todo. 

Quando cheguei aqui, já senti de novo muitas diferenças... As amizades que eu tinha 
já não eram as mesmas, umas porque eu tinha perdido, muitas que estavam casadas se 
separaram, as solteiras casaram, muitas se distanciaram... Eu talvez tenha me distanciado, 
porque eu também sou ser humano, também mudei... Quando eu ia aos lugares me sentia um 
peixe fora d’água, odiava as pessoas, os lugares, e pensei comigo como eu tinha conseguido 
morar no Brasil por seis anos... Novamente eu queria ir embora para o Líbano, já estava me 
sentindo melhor nesse país por ter feito amizades, por ter um projeto de voltar a estudar. 

Engraçado que antes de ir para o Líbano, em 2002, fui para a Venezuela a passeio 
com uma tia. Fazia seis anos que eu tinha ido embora de lá, tinha curiosidade de ver como 
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estava o país, as pessoas, o que mudou, como ficou, porque eu estava mais madura, já tinha 
um senso mais crítico, e queria saber se aquela imagem que eu tinha da Venezuela 
correspondia à realidade ou não.  

Eu odiei lá, odiei, achei tudo um tédio, isso porque eu fui para passear, imagina pra 
morar lá, já pensou? Não tinha o que você fazer, entendeu? Os lugares que você poderia ir 
não tinha companhia, primeiro porque as minhas amigas estavam todas casadas, outras 
mudaram de cidade, muitas pessoas eu nem conhecia... Eu pensava assim: “meu Deus, como 
morei seis anos nesse lugar sem fazer nada?” Não sei, parece que quando você sai de um 
lugar e volta depois, tudo fica diferente, tudo muda. Eu mudei... 

Olha, agora eu tenho muitos planos para viver no Líbano... No Brasil, nada do que eu 
planejo dá certo, então tomara que dessa vez dê certo, quero ficar dois anos sossegada, 
sentada lá no meu cantinho, bonitinha, fazendo um curso de inglês intensivo de um ano e 
meio, e quem sabe fazer uma faculdade de Farmácia, que é o meu sonho... Com vinte e cinco 
anos de idade, eu já sou considerada um pouco velha para arranjar um casamento, de acordo 
com os padrões árabes já estou encalhada... Infelizmente a gente ouve e aceita uma coisa 
dessas, acaba acreditando nisso também...  

Agora o que eu preciso é voltar a estudar, uns dois anos pelo menos eu passo no 
Líbano... Para mim é mais sossegado ficar no Líbano, já me sinto mais acostumada e não 
quero enfrentar mais uma mudança, mais um período de adaptação... No final das contas, eu 
gosto do Líbano, porque não é o Líbano que a gente odeia, a gente acaba odiando o 
comportamento das pessoas, todo esse preconceito que elas carregam...  

Quanto ao Brasil, não vou falar que volto e não vou falar que não volto, não quero me 
desmentir seja qual for a minha decisão...  
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O Líbano me pareceu uma boa saída para o que estávamos vivendo, uma forma 
de reconstruir minha vida e oferecer algo melhor para a minha esposa e para as 

meninas... 
 
Eu me chamo Nasser Mohamad Alauan, nasci em Brasília, no coração do Brasil, em 

17 de dezembro de 1963, mas passei parte da minha infância em Santos. Vivemos no Brasil 
até 1970, quando meu pai decidiu nos trazer para o Líbano, viemos todos nós, meu pai, 
minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu... Só que meu pai foi embora logo depois, um mês 
depois se mandou daqui, nos deixou na casa da minha avó e voltou para o Brasil.  

Foi uma época muito difícil das nossas vidas, tudo estava muito ruim, e nós éramos 
garotos complicados mesmo, sei lá, meio maloqueirinhos, não queríamos saber de nada, 
dávamos muito trabalho para minha mãe e para minha avó... E elas se esforçavam muito para 
nos criar, trabalhavam pesado na roça, plantavam vagem, pepino, batata... Minha mãe era 
muito boa, esforçada, na época de colheita todo mundo queria a ela para o trabalho.  

Para minha mãe foi uma coisa muito dura essa mudança, ela era apaixonadíssima pelo 
meu pai, e sofreu bastante por ter sido abandonada numa terra estranha, onde tudo era 
tão diferente do que ela estava acostumada. Ela ficou doente, sofreu, mas eu acho que tudo 
isso era por causa da paixão que ela tinha pelo meu pai. Meu pai vinha, muito de vez em 
quando, ficava pouco tempo, um mês no máximo e já ia embora rapidinho, não queria saber 
de ficar aqui de jeito nenhum. 

O que ajudou muito a minha mãe a superar essa fase, enfrentar a nova realidade, 
foi o fato de ela começar a aceitar a religião muçulmana, compreender e praticar, com a 
ajuda do meu irmão que começou a estudar religião, a entender bem mesmo. Aí, graças a 
Deus, ela foi mudando, não ficou mais doente, passou a aceitar a vida dela aqui de um jeito 
muito melhor que antes...  

Quando eu fiquei rapaz, com uns dezesseis anos, em 1979, eu voltei para o Brasil. A 
minha vontade era fugir daqui, me mandar, estava cansado da vida que a a gente tinha, de 
tudo pelo que passávamos... Achava que no Brasil poderia melhorar de vida, que iria 
trabalhar e ficar rico... Enchia tanto a cabeça da minha mãe e da minha avó que elas 
conseguiram o dinheiro da passagem e eu fui... 

Quando cheguei a Santos, foi um grande choque para mim saber que meu pai vivia 
com outra mulher... A minha vontade era voltar para o Líbano na mesma hora, não aceitava 
aquela situação, saber que tínhamos sido abandonados e enganados todo aquele tempo... Aí 
logo começaram os problemas com meu pai e minha madrasta, a gente não conseguia se 
entender de jeito nenhum, eram brigas e mais brigas, porque eu tinha uma cabeça e ele 
outra... Praticamente nós éramos dois estranhos, não tivemos aquela convivência de pai e 
filho, então não dava para ser muito melhor quando eu já era um rapazinho... 

O meu pensamento era, assim que ficasse maior de idade, cair fora e me mandar 
para Brasília, onde vivia a família da minha mãe. Assim que fiz dezoito anos, larguei meu pai 
e fui para Brasília, atrás de um endereço dos meus avós de vinte anos atrás... A casa estava 
exatamente no mesmo lugar que eu me lembrava, lembrava de muita coisa, estava do mesmo 
jeito, mas meu avô não morava mais lá e ninguém o conhecia...  Também me disseram que ele 
trabalhava com táxi no aeroporto, mas não o encontrei lá... 

Acabei me lembrando que um tio me havia escrito uma carta e pedi para o motorista 
me levar naquele endereço e fomos de Brasília até Taguatinga, dá uma hora e meia de 
carro... Quando cheguei lá, bati palmas e saíram meus primos, na hora que vi já tinha 
certeza de serem eles, mesmo depois de muito tempo. Todos me receberam muito bem, 
meus tios, minhas tias, meu avô que já era bem velhinho...  

Um dia, quando fui visitar uma das minhas tias, acabei conhecendo a minha esposa, a 
Vanda... No começo eu não queria nada sério, mas vi que com ela só poderia ser casamento, 
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porque ela era uma moça de família, a família dela era muito direita, gente do interior, 
pessoas de boa fé... Quando liguei para o meu pai pedindo a certidão de nascimento para 
casar, começaram mais brigas porque ele não aceitava que eu me casasse com uma 
brasileira... Aí não quis saber das opiniões do meu pai, nem da ajuda dele... Fui ao cartório, 
peguei segunda via da certidão, demos entrada na papelada e casamos em Brasília.  

Logo depois do casamento, recebi um telefonema do meu primo para trabalhar com 
ele em Santos. Eu aceitei a oferta, fomos para lá, alugamos um apartamento, e comecei a 
trabalhar como gerente na agência de carros desse primo. Até aí tudo ia bem, só faltava 
resolver as minhas diferenças com meu pai, e nisso quem me ajudou também muito foram o 
meu tio e o meu primo. Não é que ficou aquela coisa boa de pai e filho, mas pelo menos tinha 
passado a parte pior de um nem olhar para a cara do outro ou ficar sem se falar... Quando 
nasceu a minha filha mais velha, a Eni, ele começou a melhorar mais, aos poucos foi 
aceitando a Vanda e achando que ela era realmente uma ótima pessoa.  

Bom, tudo poderia ter ido nesse ritmo, tudo poderia ter ido bem, uma vida normal e 
comum, se nessa época eu não tivesse entrado no mundo das drogas... Eu já estava nessa há 
um tempo, mas ninguém desconfiava de nada, ninguém sabia com o que eu estava envolvido... 
Eu evitava andar no meio árabe, achava todo mundo muito careta e careta para mim não era 
gente, só queria saber de conviver com maloqueiro... Eu trabalhava e nunca ia para frente, 
gastava tudo o que ganhava consumindo drogas, estava muito mal mesmo...  

Até que um dia meu primo descobriu e falou que se eu não parasse falaria para o 
meu pai e eu tinha medo de meu pai saber... Ele também achava que eu tinha que me 
internar, me tratar, porque estava muito mal mesmo e não adiantavam mais aquelas 
promessas de que eu iria parar por minha conta... Só que cada dia eu afundava mais um 
pouco nesse poço sem fundo que é o mundo das drogas...  

Eu via as campanhas contra as drogas em Santos e no Brasil inteiro, mas eu tinha 
vergonha de participar, tinha vergonha dos parentes, da minha família... Não conseguia 
encarar o problema e cada vez me envolvia mais nele, ia me afundando mais e mais. Eu 
estava morrendo aos poucos, não comia, não bebia, não dormia... Eu usava a caneta porque já 
não conseguia enrolar o papel, eu me machucava e nem sentia mais dor, porque a droga 
anestesiava...  

Depois que você entra nas drogas e muito difícil sair. Experimentou, já era, 
dançou... Eu experimentei, gostei e quando quis parar já não conseguia mais. Fazia de tudo 
para sair das drogas, mas não conseguia, virei até crente, me sentia um irmão deles, me 
trancava em casa, jogava a chave fora, fiquei internado uns dias, mas nada adiantava... Era 
só voltar para rua e pronto... 

Eu só posso dizer que a minha sorte foi que eu só me drogava pelo nariz, enquanto 
meus colegas usavam a agulha... De alguma forma eu tinha consciência que entrar nessa de 
agulha só iria me fazer muito mal, que era um caminho ainda pior, sem volta, sem saída... Vi 
muita gente entrar nessa mas, graças a Deus, disso me livrei, não usei nada injetável...  

Um dia a Vanda me pegou enquanto eu me drogava e aí a casa caiu... Foi um choque 
muito grande para ela e eu pensei: agora lascou...  Eu prometi que iria parar, que iria sair 
daquela, achava que era uma coisa fácil, que era só querer e pronto! Quando ela me pegou 
pela segunda vez, aí eu vi que não tinha mais jeito, tinha que sair daquela situação quanto 
antes, senão iria perder tudo: família, mulher, filhas... 

Todo mundo quis me ajudar a sair desse mundo, meu pai inclusive que ficou sabendo 
do meu problema... Foi ele que veio com a idéia de nos mudarmos para o Líbano, para eu me 
afastar das más companhias e do vício... Eu tinha um pouco de dinheiro e meu pai me 
ofereceu mais um pouco, para comprar as passagens, minha, da Vanda e das minhas duas 
filhas... Eu pensei: por que não? O Líbano me pareceu uma boa saída para o que estávamos 
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vivendo, uma forma de reconstruir minha vida e oferecer algo melhor para a minha esposa e 
para as meninas... 

Na verdade sempre tive uma idéia de vir para cá, mas achava que nunca mais iria 
voltar para essa terra por problemas como falta de dinheiro, de serviço, de oportunidades, 
de nunca ir para frente... Foi a fuga das drogas que me deram o impulso para eu voltar para 
o Líbano. Isso foi em 1994... Chegamos aqui a Loussi com uma mão na frente e outra atrás, 
eu, a Vanda e as crianças...  

Quando eu estava vindo de lá para cá, ficava pensando como iria fazer, como eu iria 
ficar sem as drogas, o que iria acontecer comigo... Fiquei muito preocupado, tinha medo das 
conseqüências, do que iria rolar... Olha, não sei como explicar, mas resolvi meu problema 
imediatamente, logo que cheguei aqui e parei até mesmo de fumar... Se foi milagre ou força 
de vontade não sei dizer, mas deu certo realmente e me livrei de todo aquele mal... 

Nos três primeiros meses eu não fiz nada, era só ficar em casa, ir a casa dos outros 
jogar baralho e conversar... Só que eu fui me cansando disso, queria ir para frente, fazer 
alguma coisa de bom para a minha mulher e as minhas filhas, mudar de vida de verdade... 
Consegui trabalho em um posto de gasolina mas não era aquela coisa, mal ganhava para viver 
ou manter minha família. Era uma vidinha infeliz, castigada, sem muito futuro, sem muito 
jeito de melhorar...  

O que aliviava um pouco era o dinheiro que meu irmão mandava do trabalho dele de 
cozinheiro na Arábia Saudita. Além disso, morávamos todos juntos na mesma casa, e isso 
também ajudava nas despesas. Só que, ao mesmo tempo, era muita gente junto e as 
briguinhas logo apareceram. Daí resolvi que tinha que mudar de lá com a minha família, 
buscar um canto só nosso e comecei a mudar de um lugar para outro todo mês, não 
conseguia me acertar. Até que um dia eu vim até este lugar e fiquei planejando que eu tinha 
que fazer uma casa aqui. Tudo aqui era pedra, eu chegava do serviço, pegava a marreta e 
ficava até duas, três horas da manhã cavando, cavando... Cavei tudo aqui, uns duzentos 
metros quadrados, e fui fazendo tudo, construindo com as minhas próprias mãos, e deu 
certo. Hoje eu posso dizer: esta é a minha casa!  

Aí nessa época comecei a trabalhar no ramo de açougue, entrando em uma 
sociedade com meu irmão e um amigo. Meu irmão já mexia com isso e eu tinha a maior 
paixão de mexer com carne, ficava olhando, fui tentando, aprendendo e pegando o jeito. 
Depois de seis meses, a sociedade foi desfeita e eu fiquei com o açougue sozinho, mas se 
não fosse a ajuda da minha esposa o negócio não tinha ido para frente como foi. 

Nós inovamos o sistema de açougue daqui, que não é como no Brasil. Aqui o boi vai 
sendo cortado conforme o freguês pede e não como em partes como no Brasil: coxão-mole, 
acem, picanha, alcatra... Nós trabalhamos no sistema brasileiro e aprendemos sozinhos, 
consultando os livros, matando o boi, cortando e aprendendo. 

No início a gente atendia mais aos brasileiros que sempre estranharam a carne 
daqui, mas agora até quem nunca foi para lá prefere o nosso tipo de corte. Com esse nosso 
sistema as pessoas aprendem até cozinhar outras coisas, como estrogonofe, bife, compram 
pedaços para fazer sanduíche, peça para churrasco... Além de vender a carne, a gente 
também dá a receita de como fazer ou sugere outra coisa quando não tem a parte que a 
pessoa quer... A Vanda gosta de assistir aqueles programas do Brasil como “Mais Você” e 
“Note e Anote” para dar novas sugestões e ver qual é o melhor tipo de carne para cada 
receita. O cliente nem precisar vir até a loja, ele pode pedir tudo por encomenda que nós 
entregamos... 

Quando eu trabalhava sozinho não tinha tanta freguesia como eu tenho agora com a 
Vanda trabalhando comigo... Ela trabalha praticamente mais do que eu, quando eu estou 
sentado lá fora e chega algum freguês, ela mesma vai atender, mata e corta um boi como 
ninguém. Os fregueses gostam muito de ser atendidos por ela, porque ela é mais calma, 
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mais paciente e dá mais atenção para o freguês... Eu já sou mais esquentado, mas estou 
aprendendo com ela, cada dia aprendo um pouco... Tem gente até que só conhece o açougue 
como sendo da Vanda, não sei se felizmente ou infelizmente, mas é o açougue da Vanda... 

Graças a Deus, a gente consegue viver com esse negócio, não dá para ficar rico, mas 
dá para viver com dignidade, manter a família, dar um pouco de conforto e assim as coisas 
vão indo... 

Muitas coisas melhoraram para mim quando vim para cá, isso eu tenho que 
reconhecer. Além de vencer as drogas, recuperar minha família e refazer minha vida, 
consegui também resolver minhas diferenças com meu pai. Nós nunca fomos pai e filho 
queridos, quando ele falava mal de mim eu falava dele e vice-versa. Logo depois de nossa 
vinda para cá, meu pai também veio e meu irmão falava que um dia iria colocar meu pai e eu 
para conversarmos, que não estava certo aquilo, mas eu achava que não deveria mexer 
porque senão iria piorar...  

Uma noite eu já estava deitado e meu irmão e meu pai ficaram conversando... Aí meu 
irmão veio, me acordou e falou: “vamos conversar”.  Eu não queria mas ele insistiu, nisso a 
família estava toda lá em casa, aí eu falei tudo que tinha que falar, que o culpado de ter 
acontecido aquilo na minha vida era ele, falei da mulher que ele tinha e ele falou também 
das coisas que eu tinha feito, fomos desabafando todas as mágoas, tudo o que estava 
guardado... Aí ele levantou, me mandou levantar e eu levantei, a gente se abraçou e foi um 
abraço muito diferente... 

A partir dessa conversa, resolvemos nossos problemas e foi muito bom, porque as 
coisas mudaram, hoje ele pensa mais em mim do que nos meus irmãos, ele liga para cá 
sempre e, quando ele vem, não sei por que, ele é mais do meu lado, e quando ele vai deixa 
dinheiro para nós, mesmo a gente falando que não precisa... 

Outra coisa que mudou muito para mim foi a questão da religião. Eu saí daqui aos 
dezesseis anos sem saber nada de religião, e no Brasil também não quis praticar... Quando 
voltei para cá, no primeiro ano, eu não quis saber de rezar, de jejuar, de ir à mesquita, mas 
a gente vai convivendo com o povo daqui e vendo o caminho certo, e eu mudei muito... Hoje 
faço jejum, mas não sei rezar e acho que é meio complicado para aprender, precisa ter 
tempo para pegar o livro, para ler e estou sem tempo, mas eu espero um dia aprender, 
porque eu acho que a gente tem que se apegar a alguma coisa... 

A religião muçulmana me ajudou muito a enfrentar o meu problema e a vencer, 
porque a fé impede que você faça coisas ruins ou maldades... Eu não sou aquele muçulmano 
perfeito mas ando correto, da melhor maneira possível. Ninguém é perfeito, mas eu 
gostaria de ser bem melhor do que sou, não quero criticar mais a religião, quero ser um fiel, 
mas não como aqueles que exageram, que fazem da religião um fanatismo, infelizmente... 

Duas das minhas filhas decidiram colocar o lenço, e eu não fui contra nem a favor, 
cada uma tem que saber qual é a sua hora certa. Só orientei que se colocou não pode mais 
tirar, porque isso não é moda, é regra da religião... Todos meus filhos rezam, jejuam e 
estão no bom caminho, então eu só posso agradecer o dia em que decidi vir para cá... 

A primeira felicidade que eu tenho é ter trazido minhas filhas para cá, a segunda é 
a minha mulher estar tranqüila, longe daqueles dias terríveis... Aqui eu penso como é bom 
estar vivo e viver, quero viver um dia de cada vez, sem aquela coisa de guardar para o 
futuro, como faz a maioria das pessoas daqui. Eu acho que tem muita gente que fica só se 
preocupando em ganhar dinheiro e não vive, porque quanto mais tem, mais quer... Eu não sou 
assim, eu gosto de viver, não quero ter dinheiro, depois os filhos se viram, como meu pai se 
virou, como a gente se virou e assim por diante...  

O que eu acho importante dar para os filhos é a educação, por isso quero que eles 
estudem o máximo que puder... Eu acho isso o mais importante de tudo, porque elas podem 
não encontrar um bom marido, mas com estudo sempre pode ter uma profissão e um 
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emprego, sem depender de ninguém. Aqui o pensamento é diferente, porque os pais acham 
que as moças não têm que estudar porque vão casar, então tem que se preparar para ser 
boa dona-de-casa e uma pessoa religiosa... 

Aqui a gente consegue dar boa educação para os filhos e lá no Brasil não consegue, 
nem controlar a hora que eles vêm e vão. Se eu tivesse certeza que meus filhos tivessem 
segurança, que não fossem se meter com drogas, que fossem ter uma boa educação, uma 
vida como eu tenho aqui, eu iria para lá, por isso eu digo que o que me segura aqui são os 
meus filhos...  

Eu prefiro a vida segura e tranqüila que nós temos aqui, é diferente mas é melhor 
do que lá. No Brasil, eu adorava pular o Carnaval, ir aos bailes, me divertia bastante, aqui eu 
me contento em ficar no computador, bater papo com os amigos e com os parentes, ficar 
com a minha família... Valorizo mais essa vida que tenho hoje. 

Ao mesmo tempo em que estou aqui, fico pensando no Brasil, porque não esqueço de 
lá de jeito nenhum. Eu tenho muita saudade e tenho vontade de voltar lá e morar, mas 
tenho medo por causa da segurança, da questão da violência, de todas essas coisas ruins. 
Aqui, pelo menos, tudo é muito é sossegado, e não tem dinheiro que pague isso. 

Eu não gosto que falem mal do Brasil ou que ofendam brasileiros e, ao mesmo tempo, 
não deixo falarem mal de árabe... Eu não sei explicar, mas eu me sinto os dois, tanto árabe 
como brasileiro. Aqui eu me sinto muito brasileiro, não é porque sou filho de árabe que não 
considero esse meu lado. Se chega o Lula eu fico contente, se passa o futebol brasileiro e o 
árabe, assisto o brasileiro, então nessas horas acho que sou mais brasileiro que árabe... Mas 
quando chega o Ramadã que a gente faz o jejum, freqüenta mais a mesquita, aí o meu lado 
árabe fala mais alto... 

Até sonhar com o Brasil eu sonho, de tanto que eu gosto de lá. Sonho com os lugares 
que passei, com os meus colegas, com as coisas que eu vivi... Às vezes, antes de dormir eu 
fico pensando: ai eu, um árabe, sonhando com eles... Por que será que isso acontece? 
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Aí você sente que não é mais parte deles, que não é mais parte da família, às 
vezes eu me sinto esquisita perto da minha mãe, perdi a intimidade... 

 
Eu me chamo Noá Mohamad Abou Jokh, nasci em 7 de setembro de 1967 em São 

Paulo, numa data bem brasileira, né? Vivi no Brasil até os dezessete anos e estudei só até a 
oitava série. Nessa época os meus pais decidiram vir para o Líbano, e não importa a 
desculpa que eles dêem, o motivo é sempre o mesmo: arranjar um casamento com pessoas 
daqui, da mesma cultura e religião. 

Quando meus pais nos deram essa notícia, eu chorei pra caramba, não aceitava essa 
mudança, dos meus irmãos eu era a que mais resistia. Mas, fazer o quê? Tive que vir para cá 
gostando ou não gostando, porque para os meus pais não importava a nossa opinião, eles 
achavam que estavam fazendo o melhor para a gente, e o melhor era vir para o Líbano. 

Nós viemos bem na época que tinha acabado a guerra, fazia um mês, então tudo 
ainda lembrava aquela situação, tudo destruído, bombardeado, as marcas por todo lugar... 
Era tudo atrasado, faltava de tudo, principalmente luz, e isso era uma coisa que a gente não 
estava acostumado, nunca tinha passado por aquela situação. 

Para mim foi mudar radicalmente de um tipo de vida para outro tipo de vida, da 
cidade para o interior, das facilidades para as dificuldades, do conforto para as privações, 
porque aqui tudo era mesmo muito diferente e, para piorar, tinha a questão do que a guerra 
fez com o país. 

Eu acho que não sofri muito em relação aos costumes, porque no Brasil meus pais 
sempre nos criaram da mesma forma que aqui. Então a gente quase não saía, não tinha 
amizades fora da comunidade, não usava roupa curta, quer dizer, era um tipo de vida para 
manter os costumes árabes mesmo vivendo no Brasil. 

A maior dificuldade que eu senti acho que foi na questão da língua, porque no Brasil 
eu falava árabe só que era muito pouco, então isso acabou atrapalhando para fazer 
amizades, e principalmente para acompanhar os estudos na escola. Tivemos que começar do 
comecinho, aprender a ler e a escrever como criança, eu estudava com uma menina de seis 
anos, e lendo parecia que estava na primeira série. Aí minha mãe resolveu colocar 
professora particular para a gente aprender só o básico, porque escola mesmo não dava 
para freqüentar, não ia dar para acompanhar mesmo... 

Eu fui aprendendo a falar melhor a língua no dia-a-dia, tentando, errando... Eu 
errava muito e tiravam sarro da minha cara, e eu deixava, não ligava porque é errando que 
se aprende, né? E ainda erro muito até hoje, mas dá para me virar porque aqui a gente só 
usa árabe popular que é mais fácil, não é pesado como o clássico. 

A religião foi uma coisa mais simples para me adaptar, porque algumas coisas eu já 
tinha aprendido no Brasil. Eu jejuava desde os doze anos de idade, mas lá era mais difícil 
jejuar, porque enquanto todo mundo comia, eu não podia colocar nada na boca, e ninguém 
dos meus colegas da escola entendia aquilo e eu também não sabia explicar o porquê. Aqui é 
mais fácil, já com sete anos tem que começar a ensinar a criança, e todo mundo aprende 
nessa idade tanto em casa quanto na escola, então não tem muito conflito.  

Eu aprendi a rezar, rezo todos os dias, a minha cunhada me ensinou um pouquinho e 
o meu marido também. Eu escrevi num papel as orações e os movimentos e comecei a 
decorar, decorar, até aprender. Isso foi da minha vontade, ninguém me obrigou, e já estou 
pensando até usar lenço, coisa que eu nunca pensei fazer na minha vida.  

O que ainda me segura um pouco é que eu gosto de usar roupa apertada, blusa 
apertada, e com o lenço você tem que mudar o seu modo de vestir. Isso é uma influência 
ainda do Brasil, ter um pouco de vaidade e cuidado, aqui com trinta anos a pessoa tem que 
se vestir como velha, usar roupa larga, e nem se preocupa mais com a aparência dela, não é 
conservada. Eu tenho medo de colocar o lenço e me arrepender depois, por isso que ainda 
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não me decidi... Eu brigo com a minha filha mais velha porque ela já quer usar o lenço, aí eu 
falo para ela: “o que eles vão falar de mim, você usando lenço e eu não?”  

Outra coisa que eu estranhei foi esse jeito das pessoas daqui, esse desleixo, essa 
falta de cuidado com o próprio corpo, não sei, um pessoal muito machucado pela guerra, é 
um povo grosso, diferente... Você estranha esse jeito das pessoas, porque no começo você 
não conhece ninguém, não sabe como eles pensam e o que pensam de você, então é muito 
duro até acostumar com toda essa novidade. 

Aqui as mulheres são paradonas, não se preocupam com nada, casam, têm filhos e só 
engordam, engordam... O povo daqui não faz exercícios, não se cuida, aqui o que eles mais 
fazem é comer, beber, fumar e dormir, essa é a vida deles... 

Eu já não, eu me mexo muito, estou sempre me movimentando, por isso ainda meu 
corpo é magrinho, mesmo com quatro filhos. Até hoje eu jogo vôlei com a minha vizinha em 
frente de casa, ela me chama e eu vou correndo, não perco uma partida por nada. No Brasil 
eu jogava muito bem, a-do-ra-va jogar! Mas imagina o que eles não falam de mim! Onde já se 
viu uma mulher de trinta e seis anos, casada e com filhos, na rua jogando vôlei com a 
meninada? Ih, eu nem ligo, se for ligar, não faço nada... 

Aí eles vêm com aquela história que a gente é brasileiro, tem cabeça de brasileiro, 
pensa e age como brasileiro. Aqui é assim: tudo que se faz de errado foi um brasileiro que 
fez, tudo que é certo eles é que fizeram. Se a coisa é boa é deles, se é ruim é nossa... As 
meninas são as que mais sofrem, porque todo mundo fica de olho em nós, esperando um 
escorregão para já sair falando mal. Se alguém vir uma moça conversando com um rapaz, só 
por isso, ela já fica mal falada e todo mundo já vem com essa história: é brasileira.  

Mas eu sou isso mesmo: brasileira com muito orgulho. Eles pensam que me ofendem 
falando “brasileira”, mas pelo contrário, eu me sinto muito bem. Aí para provocar, quando 
eles me chamam de brasileira eu falo que eles são “turcos”, dou o troco... 

O povo daqui é careta porque eles nunca saíram desse lugar, não conhecem o mundo 
lá fora, não sabem como os outros vivem, tem que ir para fora para ver como é... O mundo 
não é o Líbano, mas eles não sabem disso, ou não querem saber...  

Por isso que eu prefiro manter minhas amizades mais com brasileiros porque é um 
povo simples, humilde, generoso, autêntico, sentimental, que não fica o tempo todo te 
julgando, escuta e te ajuda. Os árabes não são amigos de verdade, eles brigam e daqui meia 
hora eles estão bem, uma hora eles falam bem de você, daqui a pouco já estão falando mal, 
uma hora eles gostam e na outra já não gostam, e assim vai... 

Mesmo assim, eu acho que ser brasileira no Líbano é ser privilegiada, porque eles te 
tratam de modo mais interessante que uma pessoa daqui, eles gostam de bater mais papo 
do que com uma pessoa daqui, porque o brasileiro leva tudo na brincadeira, tem cabeça mais 
aberta, e quem gosta disso prefere uma brasileira... As brasileiras, que não são filhas de 
árabes como eu, também se adaptam melhor rezam, jejuam, usam lenço, aprendem os 
costumes. As mulheres de outros países, como as venezuelanas, não conseguem viver aqui, 
vão embora. As brasileiras ficam e não querem mais voltar ao Brasil. 

Claro que tem gente que quer casar com uma moça brasileira para conseguir um 
passaporte e se mandar daqui. Esse não foi meu caso, porque meu marido não quer sai do 
Líbano de jeito nenhum, muito menos para morar no Brasil.  

Eu me casei com um libanês depois de uns quatro anos morando nessa terra, estava 
com vinte e um anos. Foi muito difícil a minha vida de casada, foi mudar totalmente de um 
modo de vida para outro muito pior. Eu estava acostumada com uma coisa mais democrática, 
mesmo com toda a rigidez do meu pai, e cai na pior ditadura possível. Aqui a mulher é 
tratada como uma empregada, você não tem direito a nada, nem de pensar e nem de dar 
opinião... 
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Quando eu casei, pensei que ia viver como uma pessoa casada no Brasil, ter minha 
opinião, mandar na minha casa, conviver com o meu marido. Mas nem casa você tem, mesmo 
alugada, porque aqui a maioria do pessoal casa e fica morando com os sogros. Eu morei um 
ano com eles, e eu sei o quanto sofri, comi o pão que o diabo amassou vivendo no mesmo 
teto que eles. Aqui você se engana com as pessoas, porque antes de casar é de um jeito e 
depois que casa é de outro. 

Aqui tudo o que você for fazer, tem que pedir permissão para o seu marido, até 
para fazer uma comprinha, ir à casa de uma prima, conversar com a vizinha... Pedir 
permissão para o seu pai e sua mãe é diferente do que pedir para alguém da sua idade, como 
se ele fosse seu pai, seu dono. Aqui você não fala “eu vou”, você fala “eu posso?” Acho que 
isso mata a personalidade da pessoa, acaba com ela... 

Eu não sou uma pessoa fácil, reconheço, mas aqui você tem que enfrentar a situação 
se não quiser ser anulada, se quiser continuar sendo uma pessoa que pensa, que tem o 
mínimo de liberdade. Se fosse hoje eu não me casaria de jeito nenhum, mas na época eu era 
boba, ingênua, e não pude contar com a experiência da minha mãe, ela não se preocupou se o 
casamento seria bom para mim. Se eu não tivesse ficado grávida logo que me casei teria me 
divorciado, mas com filho é mais difícil e você agüenta tudo por eles, pelo menos eu sou 
assim... 

Se a minha filha for se casar eu não deixo que ela passe nem uma parte do que eu 
passei. Eu vou pensar se aquilo vai ser bom para ela, vou olhar o passado do possível noivo, 
ver como ele é, e ainda assim se casar e não der certo, separa, não vai ficar sofrendo só 
para manter um casamento que não presta.  

Eu acho que meu sofrimento foi ainda maior porque eu acabei ficando sozinha aqui. 
Quando nós viemos para cá, meu irmão Amer ficou estudando no Brasil, depois de um ano 
meu pai foi para a Venezuela, no ano seguinte foi o meu irmão Khaled, e depois de três anos 
foram embora a minha mãe e as minhas irmãs, a Salua e a Monira, e eu fiquei aqui, sozinha...  

A família, que era unida, se desestruturou, cada um foi para um canto, para mim foi 
mais difícil essa época do que sair de um país para outro... Aí você sente que não é mais 
parte deles, que não é mais parte da família, às vezes eu me sinto esquisita perto da minha 
mãe, perdi a intimidade, nem com meus irmãos eu tenho aquela coisa de brincar, de brigar 
com naturalidade. E até hoje a família ainda está assim, cada um num lugar... 

Hoje as coisas já melhoraram na minha vida, meu marido mudou, eu mudei, temos 
quatro filhos para nos preocupar e sustentar. Eu sinto muita diferença no modo de criar os 
filhos em relação ao Brasil. Aqui as crianças são mais teimosas, desobedientes, porque elas 
ficam mais na rua, convivem com primos, parentes, amigos de escola o tempo todo, e 
aprendem o que não devem. 

Criar quatro filhos aqui não é fácil. Por mim eu teria parado no terceiro filho, e já 
estava muito bom, mas meu marido queria porque queria mais um. Eles não pensam que ter 
filhos é poder dar o melhor para eles e não passar necessidades. Meu marido não liga se 
está faltando alguma coisa dentro de casa, se as crianças estão precisando de alguma coisa, 
se elas estão crescendo...  

Agora meus filhos mais velhos estão entrando na fase da adolescência, já começa 
aquele conflito, aquela rebeldia, que eu já passei também mas não como eles. Eles não 
entendem que você não pode dar as coisas que eles querem, eu discuto muito com a minha 
filha mais velha por causa disso, ela não aceita essa situação porque aqui as meninas da 
idade dela estão sempre bem vestidas, na última moda, e todo dia é uma coisa nova. Com os 
meninos eu falo que não dá e pronto, eles aceitam mais, mas a minha filha não... 

Eu entendo essa atitude dela, porque eu sei que é duro se sentir inferior aos outros. 
Nessas horas eu sinto mais saudade do Brasil, da minha vida de solteira quando eu vivia com 
meus pais e eles nunca deixaram faltar nada, tudo que a gente queria eles davam. Você 
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viver de uma posição baixa para uma mais alta é fácil, agora de uma situação boa para uma 
mais baixa é bem difícil... Nesse ponto eu sofri muito... 

Tem gente que vive bem aqui, principalmente aqueles que têm renda que vem de 
fora. Já a vida de agricultor, como a do meu marido, está difícil porque você trabalha e não 
tem aquele rendimento. Eu construí a minha casa há dez anos atrás, mas até agora eu não 
consegui terminar, mas ainda assim é melhor que morar na casa dos outros e depender dos 
outros, ou pagar aluguel.  Aqui você tem que se satisfazer com o que tem, eu nunca tenho 
dois pratos, sempre um, por exemplo. O meu marido também erra muito na vida, eu sofro 
mais das jogadas dele em relação ao trabalho, mas não tem jeito... 

Todos meus filhos são registrados como brasileiros, só falta a menor, e isso é bom 
porque se eles tiveram a oportunidade fica mais fácil ir para o Brasil. Não que eu queira 
voltar a morar no Brasil, para mim já não dá mais porque eu tenho família para pensar. Eu 
penso o quanto é difícil se adaptar em outro país, e não quero que meus filhos passem pelo 
que passei.  

Só que eu não ensinei português para eles, eu não tenho paciência, te juro. Quando 
eu converso com as minhas amigas em português eles entendem, então se eles tivessem 
outras oportunidades de ouvir alguém conversando ortuguês eles aprenderiam facilmente. 
Eles não são de falar do Brasil, de se interessar pelas coisas de lá, de me perguntar sobre 
como é a vida brasileira. Só na Copa do Mundo, aí a casa toda é Brasil, até o meu marido que 
não gosta do Brasil não agüenta quando sai um gol. 

Nem meus filhos nem meu marido gostam de comida brasileira, então quase não 
faço. Arroz e feijão sim, todo mundo gosta e já está acostumado a comer. Outro dia eu fiz 
uma torta e ninguém nem provou, comi tudo sozinha. Quando vi mandioca aqui a primeira 
vez, fui como uma louca comprar um quilo, mas ninguém quis experimentar e eu comi tudo 
sozinha também.  

Eu sinto falta de muitas coisas do Brasil, dos doces, bombons, guaraná, frutas, do 
chá mate Leão... Aqui até já têm essas coisas, mas é muito caro e você pensa duas vezes 
antes de usar esse dinheiro. Meus filhos não ligam muito para isso, eu que às vezes faço 
coxinha, brigadeiro, bolo, essas coisas, daí eles gostam.  

Do que eu mais sinto falta do Brasil, acho que é das pessoas, dos amigos, dos 
costumes de lá, da época da escola, da minha infância, das músicas do Fábio Jr. e do Milton 
Nascimento, todas as coisas que eu vivi... Eu me lembro dessas coisas quando eu estou 
sozinha, aí o pensamento vai longe, longe, e no pensamento da gente ninguém manda...  

Foi a melhor época da minha vida a que eu vivi no Brasil... Mas eu já esqueci 
completamente como era o Brasil, da minha casa, do bairro em que morava, depois de 
dezenove anos vivendo fora, isso é normal. Eu penso na minha vida no Brasil como um sonho 
que passou... 
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A vida de um jovem aqui é muito limitada, sem oportunidade e sem perspectiva 
nenhuma. Um dia é sempre igual ao outro, não tem diferença entre a semana e o final 

de semana. 
 
Eu nasci no Brasil em 23 de janeiro de 1982, em São Paulo, e me chamo Salmen Ali 

Moussa El Kaderi. Vivi lá catorze anos, estudei até a oitava série, mas não terminei o ano 
porque meu pai decidiu que viríamos para o Líbano. 

Nós ficamos sabendo dessa mudança de uma hora para outra.  Eu estava indo para a 
escola, como um dia comum, e o meu pai disse que eu não precisava ir mais porque em três 
dias estaríamos viajando para o Líbano. “Líbano? O que a gente vai fazer no Líbano?” Era a 
única coisa que eu conseguia perguntar. Eu não conseguia entender o porquê dessa mudança, 
não conseguia entender como seria mudar para um lugar que eu nem imaginava como era. 

Para mim essa viagem tão repentina foi uma surpresa, eu não sabia de nada do que 
meus pais planejavam... Isso foi um choque, porque eu via o Líbano como um fim de mundo, e 
foi uma decepção também, porque nem me despedir direito dos meus amigos eu pude... De 
um dia para outro, estávamos com as malas prontas, mudando de país e de vida...   

Eu gostava muito da minha vida de adolescente no Brasil, uma vida normal e 
tranqüila, com as amizades, os colegas, a escola... Mesmo morando no Brasil, os meus pais 
procuravam nos criar como filhos de árabes, sempre nos orientando para não beber, fumar 
ou comer carne de porco, essas coisas. Eu e meus irmãos sempre aceitamos bem essas 
idéias, entendíamos que era uma questão da nossa origem, então eu não entendia de onde 
vinha essa idéia de mudar de país, para mim não tinha por que mudar...  E eu nem imaginava 
que vir para o Líbano fosse uma virada de mundo, para mim e para os meus irmãos. 

Acho que a primeira dificuldade foi a língua árabe. Nós entendíamos bem e 
falávamos um pouco quando estávamos no Brasil, mas em casa era basicamente o português 
que predominava. Mas viver num país onde se falava só essa língua era diferente, e foi uma 
grande dificuldade para nos adaptarmos.  

Foi na escola que a coisa ficou mais difícil, porque não dava para acompanhar as 
aulas, a gente não sabia nem falar, muito menos ler e escrever. Tivemos uma professora que 
teve um pouco mais de interesse pela gente, e ajudou a mim e ao meu irmão nos ensinando a 
ler e a escrever do comecinho, do be-a-bá. Enquanto a turma fazia as lições, ela nos 
alfabetizava com uma cartilha, e a gente foi pegando aos poucos, não totalmente, mas deu 
para melhorar a fala, a leitura e a escrita. Tem algumas palavras que a gente não entende 
ainda, não sabe o que significa, mas dá para se virar, bem melhor agora do que na época em 
que a gente chegou. 

Só que em relação à escola, eu acho que a dificuldade não é só por causa da língua, 
mas também pelo sistema de ensino que é muito complicado. Aqui se você faz alguma coisa 
errada, responde para o professor, não sabe fazer a lição, ou qualquer coisa assim, você 
apanha do professor, é normal. Eu apanhei muito na escola, nossa, eu nunca pensei que ia 
acontecer isso comigo. No Brasil é impossível isso acontecer, mas aqui é normal, ninguém é 
contra. Têm pessoas aqui que param de estudar por causa disso, porque eles apanham, se 
sentem humilhados, se desanimam e deixam de ir para a escola... Eu não aceitei esse 
sistema, enfrentei os professores, briguei, não me adaptei bem...  

O resultado disso tudo foi que eu não consegui concluir meus estudos por essas 
duas questões, a língua e a punição que a gente sofria. Eu passava um ano e repetia outro, 
aceitava e não aceitava o castigo.  

Eu ainda cheguei aonde cheguei graças ao esforço da minha mãe, ela sempre quis 
que a gente estudasse, se formasse em alguma coisa... Ela sempre diz: “o estudo é o 
caminho da vida”. Agora se fosse pelo meu pai, eu nem corria atrás, porque ele já não dá 
muita importância para isso. Tanto que chegou uma hora, meu pai falou que não tinha mais 
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estudo, que não iria mais me manter na escola, e que já estava na hora de ir para o 
Exército. 

Eu estava com dezenove anos, e aqui não tem jeito de escapar só se for filho único, 
o que não é o meu caso. Foi um período duro, primeiro porque você está longe de casa, o 
quartel é muito longe mesmo, é lá no fim do Líbano, de quatro a cinco horas de carro, depois 
porque o treinamento é muito puxado, quase o dia inteiro de atividades, sem contar que 
você está longe da família e das pessoas que você conhece.  

E ainda tem a rigidez... Eles são muito rígidos, não pode fazer isso, não pode fazer 
aquilo, e se fizer vai ter, porque é um exército que tem que se preparar para a guerra 
mesmo, não é brincadeira. Às vezes aparecem uns generais só para fiscalizar e você fica 
com medo até de parar na frente deles. Apesar disso, foi uma experiência que valeu a 
pena... 

Esse período foi bom também porque no Exército todo mundo é igual: você só é 
soldado, não importa se é libanês, brasileiro, venezuelano, se é cristão ou muçulmano... Você 
serve o Exército libanês, então você é libanês... Foi uma coisa boa porque eu convivi com 
pessoas de outras nacionalidades, de outras religiões, de igual para igual. Uma boa 
experiência mesmo. 

Na época em que eu saí da escola, e mesmo enquanto eu estava servindo o Exército, 
eu fiz um curso de cabeleireiro, num salão de um senhor aqui de Ghazzi. Eu ia para lá e 
ficava parado, observando, para aos poucos começar a praticar também, quer dizer, não era 
um curso de verdade. Meu pai estava me pressionando para eu tomar essa decisão, e a 
minha mãe, que sempre se preocupou que a gente se formasse em alguma coisa, acabaram 
me influenciando para que eu aprendesse essa profissão.  

No começo eu não queria, mas depois eu fiquei pensando: “o que eu vou fazer da 
minha vida aqui?” “Que futuro eu tenho?” Eu comecei a pensar que tenho que dar um jeito 
na minha vida, fazer alguma coisa, porque não dá só pra depender do meu pai. Trabalhar na 
borracharia com ele não dava, porque o serviço não é tanto assim.  

Eu acho que essa atividade é boa, mas aqui não é todo mundo que freqüenta o salão 
mais constantemente. Só quando o cabelo está muito comprido ou quando tem um feriado 
religioso, aí é o dia inteiro de trabalho. Aqui em Ghazzi eu já acho mais difícil, em Zahlé ou 
em Beirute seria mais fácil, não sei, vamos ver... 

O que estou pensando é que isso pode me abrir outras oportunidades. Eu estou 
pensando mais pra frente, em sair daqui com uma profissão e viajar para um outro país onde 
haja mais oportunidade de trabalho. Já me falaram que no Canadá isso dá uma boa 
profissão, dá dinheiro. No Brasil mesmo seria possível trabalhar de cabeleireiro. Aqui é 
difícil uma pessoa fazer a vida. Não tem emprego, não tem oportunidade de construir uma 
vida melhor, então ou tem que ter dinheiro para ter seu próprio negócio, ou tem que sair 
para buscar oportunidades. Senão, é trabalhar na lavoura mesmo como mão-de-obra braçal. 

Eu acho o Líbano e o Brasil dois países diferentes em tudo: no tamanho, na 
oportunidade de estudo e de emprego, no modo de vida, e no jeito das pessoas. E o Brasil é 
muito melhor em tudo isso, lógico. O que é o Líbano? Um pinguinho no mapa. Aqui não é o fim 
do mundo, mas é quase principalmente aqui, a vila de Ghazzi. 

Nossa, quando o Lula veio para cá eu nem acreditei. O que o presidente do Brasil 
está fazendo aqui no Líbano? Meu, que coisa de louco... Uma outra vez vieram uns jogadores 
do Flamengo para uma partida contra um time do Líbano, não deu nem para acreditar nisso. 
Não dá para entender o que esse povo veio fazer aqui... O que todos nós viemos fazer nesse 
lugar?   

Outra coisa que a gente estranha muito é o modo de viver daqui. A gente estranha a 
eles, e eles nos estranham. É coisa de mentalidade mesmo, é muito diferente e em tudo que 
você possa imaginar. Por exemplo, na questão de praticar esportes os jovens nem ligam para 
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isso, aqui tem campo de futebol, mas ninguém se interessar em jogar uma partida, montar 
um campeonato ou só bater uma bolinha no final de semana. 

A vida de um jovem aqui é muito limitada, sem oportunidade e sem perspectiva 
nenhuma. Um dia é sempre igual ao outro, não tem diferença entre a semana e o final de 
semana.  Aqui se trabalha o dia inteiro e à noite a única diversão é ir para o bilhar ou para o 
computador. O papo deles é sempre o mesmo: o serviço, o que vai plantar, quando vai colher, 
quando vai caçar, quando vai catar passarinho... O nosso papo, dos brasileiros que vivem 
aqui, é o futebol, a mulherada, ir para Zahlé ou para Beirute para paquerar...   

Bom, aqui paquera é uma coisa meio difícil... Só se for fora daqui, na cidade grande 
onde tem mais gente e com outra cabeça.  É como meu irmão diz, se você fala um “oi” para 
uma menina hoje, amanhã o pai dela já vem falar de compromisso, de casamento. Não dá!  

O jovem daqui carrega toda a responsabilidade da vida de um adulto, amadurecem 
antes do tempo... Não dá pra comparar os jovens de treze anos daqui com os jovens de 
treze anos de lá. Por mais estudado que seja o jovem lá no Brasil, ele não tem tanta 
responsabilidade quanto o jovem daqui... 

O jeito de falar deles também é estranho... Eles xingam, renegam a religião, não 
tem respeito pelos outros... É da criação, essa coisa mal educada mesmo, ouve na rua, fala 
em casa e ninguém corrige o pivete, e ele continua falando cada vez mais.  

Eles também acabam casando cedo porque não têm outra oportunidade, porque o pai 
fala assim: “quando você vai casar?”, “você é adulto!”, “o que você está esperando da vida?”, 
colocam na cabeça do rapaz, ser homem, ser responsável... E é uma criança ainda! 

Eu acho absurda essa coisa de casar tão cedo, é o fim do mundo! Como pode um cara 
casar com uma garota de quinze anos, que não sabe nada da vida, que nem sabe cuidar de 
uma casa? E o menino, que experiência ele tem? 

Eu penso que primeiro tenho que ter uma profissão, comprar a minha casa, comprar 
o meu carro, ter dinheiro no banco, aí eu penso em casar... Graças a Deus que meu pai não 
me pressiona para o casamento, quando as pessoas perguntam por que ele não me casa, ele 
responde que sem casa e sem dinheiro não dá. Pelo menos nisso nós dois falamos a mesma 
língua.  

Outra diferença que eu vejo entre os libaneses e os brasileiros é que eles gostam 
de você pelo que você tem e não pelo que você é... A pessoa pergunta seu nome e em seguida 
a marca do carro que você tem, por exemplo. Então eu acho que eles são materialistas e 
falsos...  

Uma outra coisa que foi um choque para a gente se adaptar foi a questão da roupa, 
do estilo, do jeito de ser. A gente chegou do Brasil com aquele jeito descontraído, no verão 
de quase quarenta graus usava chinelo, shorts, sem camiseta, que é normal... Nossa! Todo 
mundo falava que a gente andava pelado. Pe-la-do!  

E quando eu resolvi deixar o cabelo crescer, então, foram comentários de todos os 
lados... Meu pai também não aceitava, porque ficava todo mundo comentando do meu cabelo, 
que era absurdo, que isso, que aquilo... Aqui todo mundo dá palpite, quer controlar sua vida, 
decidir como você deve se comportar, entendeu? Aí eu pensei: “vou ter que andar como eles 
querem?” Segurei a onda, mantive meu cabelo assim comprido, falaram, falaram e depois 
foram se acostumando. Se você não se impõe eles tomam conta da sua vida facilmente. 

Por isso que eu não consigo me sentir libanês aqui. Eles me tratam como brasileiro e 
eu faço questão de ser brasileiro...  Eu sou brasileiro, sempre vou ser, mesmo que viva aqui 
cinqüenta anos! 

Minha cabeça é de brasileiro, meus amigos aqui são brasileiros, eu continuo 
mantendo contato com os meus amigos e parentes no Brasil pela internet, e até conheço 
outras pessoas brasileiras na rede. É mais fácil ter amizades com essas pessoas, é uma 
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amizade mais autêntica, sem interesses. A gente conversa de tudo, estudos, festas, 
casamento, o que cada um faz... Isso me deixa mais perto do Brasil. 

Nessa hora eu sinto falta de tudo: da pipa, do futebol, dos amigos, da escola, dos 
vizinhos, do jeito do brasileiro... Então eu sempre procuro acompanhar os acontecimentos 
do Brasil pela televisão, pelo jogo de futebol. Eu sou corintiano roxo, quando tem alguma 
transmissão eu fico acordado até cinco horas da manhã para assistir. A gente se junta 
numa casa os corintianos de um lado e dos outros times de outro, aí parece que a gente 
está no Brasil.  No verão quando os brasileiros vêm para cá, então, nem se fala, é futebol, é 
brincadeira, é bater papo, é como estar um pouco no Brasil...  

A vida no Brasil é muito diferente daqui... Mesmo quando as pessoas me falam da 
violência, da questão das drogas, da AIDS, da bebida, eu acho que isso não tem nada a ver, 
você que tem que se afastar dessa coisa, não se deixar influenciar. É você que decide se 
traz isso para a sua vida, só você que pode viver a sua vida, depende de você... Eu acho 
também que o que eu aprendi da religião muçulmana aqui me ajudaria em qualquer lugar da 
lugar do mundo, me manteria longe das drogas, longe de tudo... 

O que eu e o meu irmão queremos é voltar para o Brasil. Acho que para nós dois foi 
mais difícil essa adaptação e nós somos revoltados com essa vida que levamos aqui. A minha 
irmã se casou logo que chegou aqui, acho que também foi ruim para ela, mas a vida dela 
tomou outro rumo. O meu irmão mais novo se adaptou mais fácil porque ele tinha só dez 
anos quando chegou aqui 

Uma vez eu falei para o meu pai: “me deixe ir para o Brasil.” Ele ficou doido, e me 
disse que se tinha me trazido para cá para viver aqui, como iria permitir que eu voltasse 
para lá? Meu pai não aceita de jeito nenhum essa idéia, nem em pensamento. Ele é uma 
pessoa difícil, de pouco diálogo, no Brasil era assim e aqui ficou pior ainda. Então eu só 
comento sobre essas coisas com a minha mãe, só desabafo com ela, porque ela me entende 
mais, acho porque ela também é brasileira.   

É uma situação difícil, mas eu e meu irmão decidimos enfrentar, se meu pai quiser 
ou não... Ele já fez o futuro dele e nós temos que fazer o nosso... Eu vou ter que esperar 
aqui pelo meu futuro? Aqui não tem futuro. Vou ficar esperando meu pai me casar, comprar 
a minha casa e meu carro? Isso nem eu nem meu irmão queremos... 

 Eu quero buscar o meu caminho, e o meu caminho não está aqui... 
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O Líbano é como um interior, um interior que não tem nada para se fazer... 
Viver aqui é como estar numa cadeia, num país de quatro paredes... 

 
 
Eu me chamo Samir Ahmad El Kadri, nasci no Brasil, no dia 3 de março de 1982, e 

fui criado na região de Parada de Taipas, próximo à Freguesia do Ó. Eu sou filho de pai 
libanês e de mãe brasileira, então eu tenho esses dois lados.  

Eu vivi no Brasil até os catorze anos de idade, estudei até a oitava série, mas parei 
por aí porque o meu pai decidiu vir para cá com toda a família. Ele dizia que a situação lá não 
estava muito boa, por causa de assalto, de drogas, violência, essas coisas todas, e ele 
achava que aqui seria um lugar melhor para todos nós.  

Para nós foi uma grande surpresa essa decisão, porque quando a gente é pequeno 
nunca imagina que vai mudar de país. Eu nem tinha idéia de como seria o Líbano, eu pensava 
que era um país igual ao Brasil e tal, que tinha coisas legais igual ao Brasil. Eu imaginava que 
seria uma coisa simples vir para cá, só mudar de um lugar para outro. Mas, claro, não foi 
bem assim... 

Eu cheguei aqui com quinze anos, até a oitava série já cumprida, e me matricularam 
numa escola especial para quem vem de fora, de outro país. Ali é para você aprender desde 
o começo o árabe, o abecedário, ler e escrever tudo direitinho, além do inglês que aqui 
também é obrigatório. Então eu entrei na escola onde falavam e ensinavam inglês e árabe, e 
eu não entendia nem uma nem outra. 

A língua árabe é muito difícil, você tem que se acostumar a escrever da direita para 
a esquerda, e as letras são muito difíceis de reconhecer, porque são quase todas iguais, e 
para você conseguir pronunciar algumas também são bem complicadas. Eu precisei de muito 
tempo para conseguir ler, foram quase três anos, e mesmo assim foi pouca coisa... 

O árabe não é como o português. Quando você vai falar com uma mulher é um jeito 
de falar, quando vai falar com um homem é outro. Como eu falo mais com rapazes, quando eu 
vou falar com as mulheres eu falo com se estivesse falando com um homem, aí elas 
começam a dar risada ou a xingar, e com isso você erra ainda mais...  

No Brasil eu quase não falava nada da língua, não sabia nada mesmo, foi muito difícil 
para aprender, né... Faz oito anos que eu estou aqui, estudei quatro anos na escola e eu 
ainda falo o árabe errado, entendeu, ainda não falo o árabe certo, eu falo o árabe 
quebrado... 

Eu terminei o ensino médio e entrei na faculdade, no curso de engenharia da 
computação, só que é tudo em inglês, e eu também comecei o inglês do básico, por isso meu 
inglês não foi suficiente para acompanhar a faculdade, aí eu deixei, larguei a faculdade, não 
consegui continuar...  

Aqui eu tive que servir o Exército, faz um ano e meio que eu cumpri o serviço 
militar. Acho que o Exército daqui é basicamente o mesmo que em outro lugar do mundo, 
você entra aos dezoito anos e tem um ano de duração. A diferença que aqui é obrigatório 
mesmo e não tem como conseguir dispensa, isso é muito difícil. Pobre ou rico, libanês ou 
estrangeiro, cristão ou muçulmano, não tem jeito, ninguém escapa. O meu irmão, mesmo 
tendo sido dispensado no Brasil, não conseguiu escapar daqui, teve que servir de novo. 

O treinamento é assim: primeiro você fica dezessete dias sem ver a família, e você 
só leva o essencial. Você freqüenta como uma Academia, acorda quatro horas da manhã, 
tem que fazer a barba, engraxar os sapatos, faz exercícios, toma café da manhã...  Depois 
já são sete horas da manhã, eles te dão uniforme e dão o treinamento de guerra, como você 
vai combater, como você vai se esconder, para que servem as metralhadoras, as bazucas, os 
tanques de guerra, os aviões, esse tipo de coisa... Das duas até as quatro horas eles te dão 
o seu almoço e você tem uma hora de descanso. Aí eles te ensinam o andar militar com a 



 462 

metralhadora, e já chega sete, oito horas da noite, jantar e dormir para você estar no 
outro dia preparado... 

Eu gostei dessa experiência, mas tem uma parte boa dela e tem uma parte que não é 
muito boa. A boa é que nos três primeiros meses eles te ensinam muitas coisas legais, como 
você usa metralhadora, como tem que combater se tiver uma guerra mesmo. A parte ruim é 
que você tem que ficar de guarda no frio ou na neve, às vezes a comida é pouca, ou você 
tem que fazer a sua própria comida, ou ainda não tem a comida necessária, esses são os 
tempos ruins que você passa por lá. Você fica lá dez dias e vem, volta pra casa três dias, às 
vezes fica lá um mês, dois meses sem ir para casa, aí são os piores momentos porque sente 
falta da sua família, dos seus pais... 

No final, foi uma boa experiência porque eu fiquei longe da minha família, nunca 
tinha dormido fora de casa, me mostrou o quanto minha família é importante para mim. 
Além disso, tive que fazer a minha própria comida, cuidar da minha roupa, porque eu não 
tinha ninguém do meu lado para fazer as coisas para mim e foi uma experiência muito legal. 
Além disso, eu aprendi que se acontecer uma guerra você vai ter que combater a sua 
terra... 

Logo que terminei o serviço militar, comecei a trabalhar com meu irmão mais velho, 
num negócio que o meu pai montou para a gente. Nem ele nem eu conseguimos seguir os 
estudos, então meu pai perguntou o que nós queríamos fazer, para ele nos ajudar. No 
começo nós montamos um supermercado, mas não deu certo porque aqui tudo funciona na 
base do fiado e depois não pagam. Daí resolvemos abrir um lava-rápido porque é uma coisa 
mais fácil de investir com o nosso trabalho e não precisa de muito capital. Tem dado certo, 
pelo menos desde que abrimos há três anos.  

Aqui a vida não é fácil, principalmente para quem vem de fora como nós, para quem 
já estava acostumado a outro tipo de vida. A vida aqui não é como no Brasil, aqui quase não 
tem nada para se fazer, não tem diversão, não tem shopping, não tem lugares para passear. 
O Líbano é como um interior, um interior que não tem nada para se fazer. Aqui não tem 
muitas coisas legais, eu trabalho o dia inteiro e chega ao fim do dia você quer sair, não tem 
lugar para você sair, não tem festas, nada. Se você não está trabalhando, está em casa, ou 
vendo televisão que não entende nada, ou dormindo. Viver aqui é como estar numa cadeia, 
num país de quatro paredes...   

Não é como no Brasil... No Brasil qualquer hora você sai, qualquer hora tem festas, 
tem quermesses, tem diversão, têm seus amigos que gostam das mesmas coisas. A diversão 
no Brasil é mais fácil: futebol, pipa, bate papo, brincadeiras saudáveis, muitas coisas legais 
mesmo de diversão. Tudo o que você fizer, você se diverte, entendeu? Lá você faz mil 
coisas e sente que as coisas estão acontecendo, o tempo passa mais rápido. Aqui você não 
sente o tempo passar, não sente se ficou velho e se já virou vovô... O Brasil é muito mais 
legal que aqui, é um paraíso... 

Eu penso assim: se é para criar os filhos na cultura árabe tem que vir desde cedo, 
para se acostumar logo com a língua, com a religião, com os costumes, com o modo de vida 
daqui. Se você vem desde pequeno, não estranha nada, se adapta logo e não sofre tanto, né? 

Por exemplo, na questão da religião islâmica que é algo muito bom, muito completo, 
uma coisa legal mesmo, tem que aprender desde pequeno para você se acostumar e crescer 
com ela na sua cabeça. Eu, que aprendi mais profundamente sobre a religião jovem, não 
consigo entendê-la completamente, ainda não entrou tudo na minha cabeça, não consigo 
aceitar todas as coisas que a religião prega.  

Eu acho estranho essa coisa de separar meninos e meninas, de ter que ficar bem 
longe um do outro, não poder namorar, ou mesmo algo mais simples como uma amizade ou 
convivência, sem maldade nenhuma. Por isso aqui as pessoas se casam tão jovem, o rapaz 
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com vinte anos e a menina com quinze, dezesseis anos. Acho que é por falta de opção de 
poder levar um relacionamento mais adiante sem nenhum problema com a sociedade.   

Então eu fico em dúvida se isso é uma questão da religião muçulmana ou da 
mentalidade, da cultura do povo daqui. Porque eles misturam uma coisa com a outra. Por 
essas e outras, não me considero cem por cento muçulmano justamente porque eu só 
consigo aceitar três quartos da religião, e esse um quarto que me falta é por não concordar 
com tantas proibições.   

Eu nem sei se isso tem a ver mesmo com a religião, eu acho que é mais coisa da 
cabeça do povo daqui, que vê maldade em tudo. As pessoas daqui, principalmente os mais 
velhos, têm uma cabeça antiga, com pensamentos de antigamente. Aqui uma menina não 
pode nem conversar com um rapaz que já falam que ele gosta dela, que quer casar com ela, 
ou ainda pior, que a menina não presta... São pensamentos ultrapassados, mesmo... 

Aqui não é como no Brasil... No Brasil você conversa com as meninas, você namora e 
tal, tudo normal, não tem nada demais.  Aqui não, aqui é muito diferente, você não pode 
falar com elas, nem nada, porque eles acham que elas já não prestam, não fazem nada de 
bom... Eu acho que o povo é muito malicioso, fica procurando coisas para falar mal de você.  

A convivência com o povo daqui realmente é muito complicada. Os problemas são 
muitos, mas o que eu acho pior é que eles só gostam de você, só se tornam seus amigos 
porque você tem dinheiro, tem carro, tem as coisas... Ninguém gosta de você pelo que você 
é, eles gostam de você pelo que você tem, é um povo muito interesseiro... 

Por isso eu convivo mais com os filhos de árabes que são brasileiros como eu. Eles 
são seus melhores amigos, porque não pensam se você tem dinheiro ou tem alguma coisa. O 
brasileiro é um povo que gosta de você pelo que você é e não pelo que você tem, ao 
contrário dos libaneses. 

Os libaneses falam que os brasileiros só gostam deles mesmos. Para os libaneses 
isso está errado, porque eles acham que como nós estamos vivendo num país que não é o 
nosso, então nós temos que fazer mais amizade com o povo daqui, porque nós estamos 
convivendo com eles, e não o contrário. Nós é que estamos num país estranho, nós é que 
viemos de fora, por isso nós é que temos que nos adaptar.  

Eu acho também que os libaneses têm preconceito contra os brasileiros, porque 
acham que nós somos muito diferentes deles. Pelo contrário, é tudo igual ao outro, não tem 
ninguém melhor que o outro, o brasileiro não é melhor que o libanês, o libanês não é melhor 
que o brasileiro, não tem nenhuma diferença entre um e outro... 

Quem mais sofre esse preconceito são as meninas brasileiras... Os libaneses falam 
que as brasileiras são mais soltas, saem com os rapazes, usam roupa curta e agarrada, e até 
mesmo que elas não prestam... Se ela saiu na rua, conversou com alguém, pegou carona, já 
fica mal falada, com uma fama não muito boa.  

Das libanesas ninguém fala nada, mesmo que elas se comportem dessa forma ou até 
pior. Eles falam que a raça brasileira não presta, e quem é a raça brasileira? Somos nós. 
Eles acham que nós somos brasileiros, e não filhos de árabes, isso não importa, se nasceu no 
Brasil é brasileiro, não tem nada a ver com eles... 

E o que acaba acontecendo é que as meninas brasileiras, para evitar esse problema, 
mudam o jeito delas. No Brasil elas são uma coisa, você conversa com elas normal, quando 
elas vêm pra cá elas nem olham mais para você. Elas acham que se conversarem com os 
rapazes, como fazem no Brasil, todo mundo vai falar mal, então elas evitam, preferem ficar 
longe... Então elas mudam completamente o jeito delas e começam a virar uma pessoa 
libanesa, para não sofrer tanto preconceito... 

Eu acho que os brasileiros não deveriam ligar tanto para o que eles pensam da 
gente. Eu sou assim, não ligo mais para o que os outros pensam, faço do meu jeito e procuro 
ser como eu realmente sou. Por exemplo, aqui quase ninguém usa shorts, nem mesmo os 
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rapazes da minha idade, aí quando eu uso, eles falam que a gente é louco, xarope... Eu não 
estou nem aí, deixa falar, e daí? O povo brasileiro foi criado de um jeito e o povo libanês 
foi criado de outro jeito, só que eles não entendem e não aceitam essa diferença. 

Os brasileiros se entendem um com o outro, pensam do mesmo jeito. O libanês é 
diferente, você fala com o libanês uma coisa legal e ele pensa que você está xingando. Eles 
não te entendem, a cabeça deles é cabeça de pedra... Os brasileiros não, eles te entendem. 

Por essas questões que prefiro manter minhas amizades com os brasileiros e 
pretendo também me casar com uma brasileira, filha de libaneses como eu. Um entende o 
outro, sabe como o outro pensa, e fica mais fácil a convivência. Com uma libanesa eu acho 
que o relacionamento seria mais difícil porque a cabeça dela é diferente da cabeça dos 
brasileiros. 

Eu não penso em me casar já, acho que só mais para frente, porque eu tenho que 
pensar no futuro, me estabilizar, ter condições para isso. Não é só casar e pronto, tem que 
pensar bem para depois não sofrer, entendeu? 

O meu futuro não está aqui. Eu acho que o meu futuro está no Brasil, a terra onde 
nasci, ninguém esquece da terra onde nasceu... Eu nasci no Brasil, fui criado como um 
brasileiro e passei parte da minha vida lá mais do que aqui. Aqui estou de passagem, me 
sinto como uma pessoa que está a passeio, só que estou passeando há um bom tempo. 

Eu acho que eu tenho que seguir meu caminho, como meu pai que começou do zero, 
trabalhou como mascate na rua e foi crescendo devagarzinho, devagarzinho, construindo a 
vida dele. Se ele não tivesse batalhado, se não tivesse se arriscado e saído daqui, não teria 
nada do que tem agora. Se ele tivesse ficado aqui nunca teria conseguido nada porque é um 
país que você sempre trabalha, trabalha e está no mesmo lugar, nunca cresce... 

Por isso que eu quero voltar para o Brasil, eu quero construir a minha vida lá como o 
meu pai construiu a vida dele. Meu pai e minha mãe não gostam muito dessa idéia, porque 
eles pensam que se eu voltar para o Brasil vou me perder. Eles acham que vou andar com 
maconheiro, vou roubar, vou fazer coisas que não prestam. Mas eu acho que isso daí 
depende da cabeça da pessoa, aqui também posso roubar, posso fumar maconha, posso 
fazer tudo o que eu quiser. Se o cara está perdido, aqui ou lá, é a mesma coisa.  

O povo que vem de lá para cá fala que o Brasil não tem trabalho, que o Brasil está 
perdido com tanta violência. Mas eu quero ver para crer, quero ver como está o Brasil, se o 
Brasil estiver bom eu vou ficar por lá mesmo, se não tiver aí eu prefiro voltar para cá, 
porque aqui uma coisa de bom tem: se você não tem emprego, não tem nada, você nunca 
morre de fome.  

Eu quero voltar para o Brasil também para rever as pessoas que eu deixei lá. Sinto 
muita falta dos meus primos, dos meus amigos, e da namorada que eu tinha lá, isso 
principalmente. 

Tenho saudade também de comer algumas coisas que só existem lá. Eu penso no pão 
fresquinho da padaria, no queijo que é muito mais saboroso, no leite, no café, na farinha de 
mandioca, na bolacha, no chocolate, no hambúrguer, tantas coisas. A comida do Brasil é 
muito mais gostosa, não dá para comparar com a daqui.  

Vixi, eu tenho saudade de tantas coisas...  
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...comecei a pensar como os meus pais pensavam, que aqui seria bem melhor 
para criar a família... 

 
Meu nome é Sana Ali Moussa El Kaderi, nasci no Brasil na cidade de São Paulo, em 

10 de maio de 1980. Vivi no bairro da Freguesia do Ó até meus quinze anos, e estudei até o 
segundo colegial, do curso de magistério. 

A minha vida no Brasil foi bastante limitada porque meu pai era duro, rígido, e por 
ele nem estudar eu precisava, bastava saber ler e escrever e já estava bom... Foi uma briga 
para ele me deixar estudar, acabar pelo menos até a oitava série, imagine então ir adiante... 
Aliás, eu só consegui ir um pouco mais adiante porque optei pelo curso de magistério, 
basicamente freqüentado por meninas.  A minha mãe batalhou para que eu pudesse 
continuar meus estudos, sempre fez questão que a gente se formasse, mas isso não 
dependia só dela...  

Meu pai também me proibia de muitas coisas: usar roupas curtas ou cavadas, fazer 
amizades com rapazes, sair sem a companhia de algum dos meus irmãos, me envolver com 
algum brasileiro, então, nem pensar! Até mesmo a convivência com pessoas de origem árabe 
era controlada pelo meu pai, era apenas com os parentes que nós mantínhamos contato. 

Quando eu achava que a minha vida iria ser um pouco melhor, estudando e 
começando a trabalhar, meu pai veio com uma notícia bomba, anunciando nossa mudança 
para o Líbano. Foi um choque, uma grande decepção, um balde de água fria na minha vidinha 
de adolescente... Nós não tínhamos nem como dar opinião, concordar ou discordar, era vir e 
pronto... 

Eu tinha uma idéia totalmente limitada sobre o que era o Líbano... Eu via esse lugar 
como um fim de mundo, um interior, tudo terra, sem construções, sem nada, eu imaginava 
que iria viver na roça... Essa era a imagem que eu fazia do Líbano, aos quinze anos de idade. 

O que me convenceu um pouco a aceitar essa mudança foi o fato de meus pais 
acenarem com uma certa liberdade aqui, porque eu estaria entre pessoas iguais a mim, da 
mesma origem, religião e costumes.  

De certa forma eu até aproveite um pouco isso, mas nem tudo foi tão fácil assim. 
Primeiro tinha a questão da língua, que eu conhecia, mas não completamente para 
acompanhar os estudos. Mesmo tendo sido matriculada na mesma série em que eu estava lá 
no Brasil, não conseguia acompanhar porque praticamente me exigiram compreender, ler e 
escrever noventa por cento árabe, e eu mal sabia o alfabeto. Acabei perdendo o interesse e 
a vontade de estudar, infelizmente. 

Além disso, logo que cheguei aqui, surgiram alguns pedidos de casamento... Olha, que 
coisa engraçada: quando eu conheci meu marido, que entrou na minha casa acompanhando 
meus primos, eu estava sendo pedida em casamento por uma pessoa que eu nem conhecia! 
Comecei a sentir uma coisa estranha, certo interesse por ele, mas o costume aqui é o 
seguinte: se entra um homem em sua casa tem que ser coisa séria, tem que ser casamento, 
senão você fica mal falada... Em seguida o Abdo me pediu em casamento, e entre um e 
outro, eu escolhi a ele. 

O melhor dessa história foi a ironia de meu pai ter me trazido para cá para que eu 
casasse com alguém daqui, para que eu vivesse nesse país, e eu fui me casar justamente 
com uma pessoa que estava só a passeio... Eu me casei em 20 de dezembro de 1997, com 
quase dezessete anos de idade, passei três meses aqui em lua-de-mel, voltei ao Brasil e 
ainda sem os meus pais. O destino é mesmo engraçado! 

Eu já estava grávida de uns quatro meses quando eu cheguei ao Brasil, e o meu filho 
Mustafá nasceu em 14 de setembro de 1998. Desde o começo nós tivemos o apoio da família 
do meu marido que nos cederam um apartamento e montaram uma loja de produtos a partir 
de “1,99 reais”. Eu trabalhava com meu marido na loja, e também fui aprendendo a fazer 
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uma série de coisas para tirar um dinheirinho extra. Eu fazia de tudo um pouco: trufas, 
ovos de páscoa, cesta de café da manhã, tricô e crochê. Não ficava parada, estava sempre 
inventando e aprendendo alguma coisa que pudesse nos ajudar. 

Vivemos essa vida por uns quatro anos, aí começamos a pensar em vir para cá, por 
dois motivos. O primeiro foi o medo da violência, e nós sentimos isso na pele quando entrou 
gente na nossa casa e levaram jóias, televisão e mais algumas coisas, mas graças a Deus não 
estávamos em casa. O segundo motivo foi pelo meu filho, você começa a ficar com medo de 
seqüestro, sumiço de crianças, drogas, essas coisas, e como ele já ia entrar na escola, nós 
resolvemos que aqui seria bem melhor para ele. 

Na verdade a idéia partiu do meu marido. Embora a minha vontade fosse muito 
grande, esperei que meu marido desse o primeiro passo, e fui dando os meus palpites, até 
que tudo caminhasse para a nossa vinda para cá. Eu estava longe da minha família, sentia 
saudade de todos e comecei a pensar como os meus pais pensavam, que aqui seria bem 
melhor para criar a família, ainda mais que eu já estava grávida novamente, de três meses. 
A minha filha nasceu aqui em 6 de fevereiro de 2002. 

Os meus sogros deram todo o apoio para isso. Nós vendemos a loja, os carros, e com 
mais um capital que eles nos deram, meu marido abriu um lava-rápido nesse prédio onde 
moramos. Foi o avô do meu marido, que tem muitos imóveis aqui, que nos cedeu esse 
confortável apartamento também.  

Eu não posso reclamar da minha vida aqui, que materialmente é muito boa. Não que o 
negócio de lavar carros dê dinheiro, ganham-se apenas dois dólares e meio pelo serviço e 
nem sempre você tem o serviço, pelo menos não em quantidade suficiente para manter uma 
casa e uma família com o mínimo de conforto. O custo de vida é muito alto, e saúde e 
educação você só tem se puder pagar. Se não fosse pela ajuda financeira do meu sogro, não 
daria para viver aqui de jeito nenhum sinceramente. Quem não tem alguma coisa que vem de 
fora, um negócio ou um aluguel, não vive ou vive muito mal. 

Para trabalhar não tem melhor lugar que o Brasil, lá você trabalha todo dia, vê o 
dinheiro entrando, se você gasta você tem como repor. A gente está acostumado a viver 
bem, comer arroz, feijão, ovo, bife, batata frita, salada todo dia. Aqui não, aqui o custo de 
vida é alto para isso, então o povo se contenta em comer só arroz. Eles conseguem viver de 
trigo e azeitona, a gente não consegue. Eles são mais acomodados nesse ponto, não 
procuram melhorar.  

Embora a gente sempre possa contar com essa ajuda dos meus sogros, quando voltei 
para cá, já vim com outra cabeça. Eu vim com a idéia de não depender tanto deles, de 
buscar um meio de colaborar com a manutenção da casa, por isso trouxe na minha bagagem 
produtos que eu já sabia que as pessoas teriam interesse em adquirir aqui: chinelos 
havaianas, bijuterias, lingerie. E deu certo! 

Acho que eu sou boa negociante porque sei calcular os preços, sei oferecer e 
valorizar as minhas mercadorias, e ainda por cima sou bem falante, faço amizades logo, o 
que é muito bom para quem quer ser comerciante. Também preciso diversificar os 
produtos, e quero ter o apoio dos meus sogros para isso. 

Essa é uma boa diferença que existe entre os que vieram de fora, como nós, e os 
que sempre viveram aqui. As mulheres não trabalham, não tem esse interesse, e o povo não 
vê com bons olhos as moças que trabalham. As pessoas daqui querem ter uma boa vida e 
para isso procuram um bom casamento, é só nisso que se pensa, uma vida fácil escolhendo 
um bom partido. Então os casamentos são feitos levando isso em conta, e aí quando 
acontece de uma menina gostar de um rapaz sem condições, os pais são contra. Se a menina 
gosta mesmo do rapaz, aí ela foge com ele. É o jeito que elas têm de se rebelar, e olha que 
aqui isso é muito comum, viu? 
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Eu penso diferente. Embora a família do meu marido tenha boas condições 
financeiras e eu possa levar uma vida tranqüila, o que eu quero é construir uma vida própria 
com o meu marido e os meus filhos, e não quero depender para sempre dessa ajuda 
financeira que nós temos, não acho certo. Quero levantar a minha vida! 

Eu quero poder oferecer para os meus filhos uma boa escola, que eles tenham 
oportunidade de fazer uma faculdade, ter uma profissão, ser alguém na vida, ter uma 
estrutura boa. Para mim a prioridade é a educação deles, sem dúvida, porque eu perdi essa 
oportunidade e meu marido não soube aproveitar a dele. Eu tinha essa vontade de estudar e 
me formar, a minha mãe também tinha essa vontade, mas quando os pais não conseguem 
realizar algo jogam essa esperança nos filhos. Só espero que com os meus filhos isso se 
concretize e não fique só no sonho.  

Não pense que viver aqui é fácil! Você tem que se adaptar a tudo, da língua aos 
costumes, da religião ao modo de vida. Tudo! Todo dia é um aprendizado. O árabe eu sabia 
um pouco, mas não o suficiente para viver aqui como qualquer outra pessoa, mas fui 
aprendendo inclusive a ler e a escrever um pouco. O meu marido também foi se 
acostumando, está se firmando com o árabe, está gostando de viver aqui, está mais 
tranqüilo. A família dele ficou tão contente com as mudanças que acha que eu sou a maior 
responsável por isso.  

Em casa a gente conversa mais português, porque é importante que os nossos filhos 
aprendam as duas línguas. Acho importante reforçar o português porque o árabe 
obrigatoriamente eles vão aprender, na escola, na rua, com as pessoas daqui. No Brasil, eu 
fazia a mesma coisa: falava com meu filho só árabe, porque português ele já falava mesmo. 

Aqui eu me sinto mais uma brasileira, filha de árabe, do que uma libanesa, porque, 
por mais que eu queira, eu não tenho os costumes deles, essa coisa de querer saber da vida 
dos outros, e saber o que está acontecendo com todo mundo, é isso que eles fazem todo 
dia. Eu fujo de fofoca, porque de mim não quero que saibam e também não quero saber de 
ninguém, é melhor assim. 

Outra coisa diferente é o relacionamento entre os casais. Com o meu marido eu 
converso, discuto, escutamos um ao outro, às vezes brigamos, o que é normal, pensamos 
juntos o que está certo e o que está errado. Mas aqui não, a turma não tem diálogo, não 
troca idéia, não colabora um com o outro, não constrói as coisas juntos, entendeu como é? 
O homem trabalha o dia inteiro, a mulher cuida da casa e dos filhos e só. Esse é o 
casamento aqui. 

Acho que o que falta aqui é o que fazer. Cinema, barzinho e shopping só em Zahlé, e 
se você tem dinheiro para gastar. Não tem muito o que fazer aqui, lugares para ir, diversão, 
passeios. No Brasil, chega sábado e você vai ao shopping, chama uma pizza, dá uma volta, vê 
pessoas... Mas isso porque nós estamos no interior, em Zahlé ou em Beirute é diferente, são 
cidades grandes. 

A diversão da gente acaba sendo jogar baralho, tomar chá e café, fumar no inverno, 
e no verão ir para os casamentos... Aqui no verão eles casam demais, nunca vi lugar para 
casar tanto! A semana toda tem casamento para você ir... Então é essa diversão que salva 
aqui. 
 

Eu vou falar a verdade, meu marido adora o Brasil, acho que ele preferiria viver lá. 
Mas eu gosto mais daqui, embora eu ache o Brasil um país lindo, maravilhoso, é a minha 
terra. Eu adoro os brasileiros, o calor deles, o jeito deles... Mas qual é a questão: é o 
problema da segurança, esse é o primeiro ponto aqui você pode ir e vir, deixar o seu carro 
aberto, a chave dentro do carro, andar com quilos de ouro, a casa aberta, que não tem 
problema. Todo mundo sabe quem você é, quem é filho de quem, quem é o pai, quem é o avô, 
quem é o bisavô, ninguém mexe com você, ninguém vai te fazer mal, entende? 
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Mas quando a gente está longe da nossa terra sente falta de tudo, do trânsito, da 
buzina, da poluição, de todo mundo indo e vindo, daquela agitação. É isso que faz falta...  
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Sharifa Ahmad Al Majzoub (Líbano, 11 de setembro de 1979)254 
 
Como era a convivência com seu pai?  
Eu não era tão acostumada com meu pai, convivi pouco com ele, porque ele foi para a 

Venezuela e só vinha para cá nos visitar a cada dois meses... Ele faleceu cedo também, 
então foi a minha mãe que acabou sendo pai e mãe... Ninguém conhece meu pai aqui, todo 
mundo usa mais o nome da minha mãe para nos identificar... Eles falam “filho da Luiza”, 
porque no final das contas foi minha mãe quem nos criou aqui sozinha... 

 
E o relacionamento com sua mãe? 
Ela é mais que uma mãe para mim, ela é uma verdadeira amiga, posso conversar de 

tudo com ela, posso contar o que estou sentindo, o que estou pensando, posso ter amigos e 
trazê-los para minha casa, sem nenhum problema... Se vejo um moço bonito, quando gosto 
de alguém, se estou interessada em algum rapaz, posso falar dessas coisas para ela 
livremente, ela não me censura...  
 

Qual é a diferença entre as mães árabes e as brasileiras? 
Meus amigos percebem que minha mãe é uma mãe muito diferente da deles, por isso 

eles gostam mais de vir aqui do que ir a outro lugar, porque acham minha mãe legal, uma 
pessoa aberta... Os filhos aqui não têm uma mãe assim como a minha, com as mães árabes 
não dá para ter uma conversa normal... Com as mães árabes não dá para contar que você 
gosta desse cara, que você tem amigos... As mães brasileiras dão mais liberdade para se 
conversar sobre esses assuntos... Todas minhas amigas gostam de conversar com a minha 
mãe, contam para ela os segredos, pedem conselhos, falam para ela que gostam de tal cara, 
falam normal desses assuntos, coisa que elas não fazem com a própria mãe... 

As mães árabes são assim porque elas estão vivendo em outro tempo, não saem, não 
sabem falar como amigas, se vai amigos nas casas delas, as mães sempre estão fazendo 
alguma coisa, não descansam, é muito difícil aqui as mães árabes aceitarem que as filhas 
tenham amigas, não entendem essa coisa de amizade...  

Para mim é uma grande vantagem minha mãe ser brasileira... Com certeza é uma 
vantagem, porque não tem nada escondido dela, qualquer coisa que eu comento, ela me fala 
faz isso, não faz isso, me dá conselhos, me ensina... 

Por isso que eu sempre digo: eu tenho a melhor mãe do mundo inteiro e graças a 
Deus que a minha mãe é brasileira!  

 
Quem são seus amigos? 
Eu tenho amizades tanto com brasileiros, com árabes, ou com filhos de árabes, é 

tudo a mesma coisa. Só que com as minhas amigas árabes puras, quando vou a casa delas eu 
não me sinto bem, não fico à vontade.  Na casa das brasileiras não, eu fico à vontade, eu 
faço todas as coisas que eu quiser... 
 

Faz tempo que você usa o lenço? 
Quando eu viajei pra Venezuela, eu não usava lenço, eu usava blusinha curta, usava 

roupa decotada, mas eles não gostavam... Um dia, cheguei a minha casa, coloquei o lenço e 
sai, resolvi usar de uma hora para a outra. Mas eu não tinha roupa adequada, aí minha mãe 

                                                 
254 A entrevista de Sharifa foi feita como parte da entrevista de sua mãe, Maria Luíza Areias, por isso o 
formato apresentado como pergunta e resposta. 
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começou a costurar, e eu fui mudando o meu jeito de me vestir. Eu comecei a sair com o 
lenço e gostei... 

Eu acho que a gente acaba usando o lenço para evitar que falem mal da gente. Todas 
as coisas erradas que acontecem aqui, já começam a falar que foram as brasileiras que 
fizeram... Na verdade, são as que são nascidas aqui é que aprontam, e as brasileiras levam a 
fama. Sempre põem a culpa nos outros, eles nunca olham para o nariz deles, preferem dizer 
que as brasileiras estragaram as árabes aqui... 
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Usar o lenço não significa ser atrasada, e ter uma mentalidade aberta também 
não significa deixar de lado as obrigações de uma mulher muçulmana. Se eu concilio 
vida de casada e vida de estudante, por que não posso conciliar modernidade e 

tradição? 
 
Eu me chamo Wafá Ahmad Rajab, nasci em São Paulo em 15 de abril de 1987, vivi 

lá só pouco tempo porque os meus pais resolveram mudar para o Líbano... Eles quiseram 
trazer a gente para cá para ter uma adaptação maior com a cultura e a religião, também por 
alguns problemas familiares que tivemos lá. 

Eu tinha dez anos quando nos mudamos e logo comecei a freqüentar a escola. Eu tive 
muita dificuldade de adaptação, primeiro por causa da língua, porque as aulas aqui são dadas 
tanto em árabe quanto em inglês, tem que saber bem as duas. Inglês eu não sabia quase 
nada, mas falava um pouco de árabe, meio quebrado, mas falava.  

No primeiro ano de escola eu senti que não aprendi muito, parecia que tinha ficado 
no mesmo lugar. Isso porque tive que fazer um ano de adaptação numa escola que era só 
para os estrangeiros, a maioria era canadense, venezuelano, colombiano, brasileiro, 
entendeu, e cada um falava a língua que sabia e o árabe saia do jeito que cada um sabia 
também... 

No começo eu tive muita dificuldade, mas fui aprendendo pouco a pouco, fui 
dominando mais a língua e acostumando com o sistema de ensino deles. Até que no final 
desse primeiro ano consegui tirar a nota mais alta em relação a todos os alunos que 
estudavam no mesmo lugar que eu. 

A diretora conversou com a minha mãe e sugeriu que eu mudasse para a escola onde 
estudam os libaneses nascidos aqui. Ela achava que seria melhor para mim, que eu teria 
capacidade e vontade de continuar os estudos na escola normal. Aí eu mudei, mas foi difícil 
no começo, tinha que estudar vinte e quatro horas para alcançar os outros. Mas eu 
consegui, graças a Deus, acompanho muito bem e hoje já estou no último ano do colegial, 
que aqui dura quatro anos.    

Eu fui levando minha vida normal, estudando, convivendo com as pessoas, 
aprendendo a morar nesse país, seguindo tudo direitinho, e meus irmãos também tiveram 
que se adaptar. O meu irmão Ali conseguiu se adaptar aos estudos também e já está 
fazendo a faculdade, mas o meu irmão Daniel não conseguiu, foi mais complicado para ele.  

A minha maior dificuldade aqui foi me acostumar com a divisão da minha família. 
Enquanto nós ficamos aqui com a minha mãe, meu pai voltou para o Brasil e ficou lá 
trabalhando, cuidando do trabalho, vindo de tempos em tempos... Para mim sempre foi um 
pouco difícil aceitar essa distância em relação ao meu pai, não era tanto por morar aqui. Eu 
via a minha mãe sofrendo e eu sofria junto com ela também... Ela sempre compartilhava 
comigo os problemas, entendeu, e eu me incomodava sempre. Eu achava que se meu pai 
vivesse aqui seria muito melhor... Mas não tinha como, então meu pai vinha a cada seis 
meses para nos visitar.  

Eu construí uma relação muito próxima com a minha mãe, por eu ser a única menina, 
e considero que isso fez com que eu vivesse todos os problemas dela: estar sozinha, sem 
marido, a responsabilidade com os filhos, esse tipo de coisa.  

Quando eu cheguei, também tive dificuldade em fazer amizades com pessoas da 
minha idade porque aqui não dá para você confiar totalmente nas pessoas, são mentalidades 
diferentes, nós somos diferentes deles. Por exemplo, se a gente sentava para conversar 
meia hora, meninas na faixa de dez, doze anos, o que você acha que é o assunto? Casamento! 
E eu preocupada com a escola, com os meus estudos, essas coisas, enquanto elas não viam a 
hora de largar tudo para arranjar um marido.    
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Então como eu iria me abrir com elas, ter um relacionamento, ter uma conversa, se 
elas pensavam diferente? As meninas daqui não aceitam a minha mentalidade e eu não 
aceito a delas, entendeu? Com isso eu percebi que era melhor me aproximar da minha mãe, 
comecei a falar tudo para ela, tudo que acontecia comigo falava para ela. Ela tinha uma 
cabeça aberta, tentava compreender, sempre confiou em mim, com isso eu me apeguei 
muito a ela. Desde que ela voltou para o Brasil eu sinto esse vazio, porque se eu tenho algum 
problema não sinto confiança de partilhar isso com ninguém. 

Agora tem coisa que é ironia do destino mesmo. Eu, que criticava as meninas que só 
pensavam em casar cedo, acabei fazendo o mesmo. Eu reconheço que casar com quinze anos 
é muito cedo, e continuo achando isso até hoje. Acho até que paguei a língua, porque eu 
falava para a minha mãe que não queria casar enquanto não acabasse a faculdade, me 
formasse. E, como dizem: “cospe para cima que cai na cara”. 

 
Os meus pais tentaram impedir que eu levasse essa idéia adiante. Eu cheguei a 

voltar ao Brasil com a minha mãe, para esfriar esse interesse pelo Kaled, meu marido. Eles 
não queriam que eu me interessasse por ele, assumisse um compromisso e me casasse sendo 
tão jovem. Eles até tiveram a idéia de eu ficar morando no Brasil com meu pai, e minha mãe 
aqui no Líbano com meus irmãos. Isso eu não aceitei de jeito nenhum!  

Primeiro porque não aceitaria viver longe da minha mãe, onde ela fosse eu iria. 
Segundo porque eu não me senti muito à vontade no Brasil, achei tudo estranho, as pessoas 
diferentes, não sei explicar direito, mas não me sentia bem lá... 

Quando eu voltei para o Líbano, minha mãe viu que o meu interesse pelo Kaled era 
sério e achou melhor então que os pais dele viessem em casa para acertar tudo. Não é que 
os meus pais não queriam que eu me casasse, eles não tinham nada contra o Kaled, o 
problema é que eles achavam que eu era muito nova para isso, só tinha quinze anos!  

Como já disse, sinceramente, eu também acho isso, mas o interesse apareceu e não 
teve jeito. Aqui ninguém achou estranho porque para a sociedade árabe não tem nada 
demais casar cedo, é normal para eles. Eu acho que o meu casamento foi diferente por 
causa do meu marido, que tem uma cabeça muito aberta. Ele é treze anos mais velho que eu, 
mas eu nem sinto essa diferença, nos damos muito bem.  

O primeiro ponto positivo do nosso relacionamento é que ele sempre me apoiou na 
questão dos estudos, e nunca colocou como condição que eu parasse de estudar para me 
casar. Pelo contrário, acho que não teria casamento se eu tivesse que parar de estudar. Não 
é porque casei que morri, que tenho que parar a minha vida. Isso é o que eles fazem aqui, 
mas eu não aceito isso para mim e o meu marido sempre me apoiou e continua me apoiando 
até hoje. 

Eu acho que o meu marido pensa dessa forma porque ele também é estudado, sabe o 
valor do estudo, a importância que isso tem na vida da gente. Acho que se ele não fosse 
estudado ele não iria aceitar, não iria entender essa necessidade, e aí não iria ter 
casamento...  

Eu considero que a cultura e a mentalidade que ele tem não vieram da criação que 
teve aqui, mas sim porque ele viajou, viveu sete anos fora, no Canadá onde estudou 
engenharia eletrônica. Quem saiu, conheceu outras culturas, outros mundos, tem uma 
cabeça diferente, mais aberta, entende melhor essas questões. 

Então eu continuei estudando e agora já estou terminando o colegial e pretendo 
fazer uma faculdade. Eu não digo que é fácil conciliar casamento com estudos, porque agora 
tenho menos tempo para me dedicar, tenho família, casa, obrigações, essas coisas da vida 
de casada. 

Eu tenho apoio de todos os lados: do meu marido, da minha família e da família do 
meu marido. O meu marido me ajuda no que pode nessa parte dos estudos. A minha mãe tem 
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me apoiado, mesmo a distância, para que eu continue nessa batalha, ela sempre pergunta da 
escola, das minhas notas, do meu desempenho. A família do meu marido também me apóia 
integralmente, porque todos eles, os rapazes e as moças, são estudados e trabalham. Às 
vezes eu estou cansada, estressada com tanta responsabilidade, e eles me incentivam para 
eu continuar, para não desanimar e desistir. 

O problema é que tenho que conviver com as críticas daqueles que acham absurdo 
que uma mulher casada continue estudando. A coisa mais difícil que tive que enfrentar foi o 
preconceito na escola. Eu sinto que os professores, o diretor, e mesmo alguns colegas não 
aceitam a minha presença na escola. Não que eles digam isso, mas quando olham para mim eu 
sinto que tem alguma coisa errada, que alguma coisa incomoda. 

No começo acho que foi mais difícil, mas aos poucos vão aceitando e convivendo 
melhor. Já tenho alguns professores que me apontam como um bom exemplo para as 
mulheres, que não se interessam pelos estudos. Estudar é uma forma de vencer a 
ignorância, o preconceito, e de fazer as coisas mudarem, irem para frente. Se não for 
assim, esse país nunca vai sair do lugar. 

Eu ainda não decidi o que eu vou fazer na faculdade, talvez algo na área de farmácia 
que eu tenho certo interesse. Eu tenho que pensar também que não posso fazer um curso 
muito longo, porque quero ter filhos e me dedicar a minha família. Na verdade, fazer 
faculdade é mais uma satisfação pessoal que intenção de exercer uma profissão. Eu não 
pretendo trabalhar, a não ser que eu precise, mas prefiro ficar em casa me dedicando à 
família que quero construir. Eu quero estudar para não ser ignorante, para que possa ajudar 
meus filhos quando precisarem, para conhecer melhor as coisas da vida. 

O estudo é importante porque abre a sua cabeça, as suas idéias, te dá mais 
informações, mais conhecimento. Eu gosto muito de conversar sobre as coisas que eu 
aprendi, ter um tipo de conversa inteligente como essa. Aqui não dá para conversar com 
qualquer pessoa, sobre um assunto diferente, mais sério, eles logo tiram sarro de você, por 
isso que eu raramente converso dessas coisas com alguém. 

Se eu vou à casa de uma amiga, a primeira e única pergunta que ela, ou qualquer 
outra mulher faz, é: “o que você fez de comida hoje?” Aí eu falo: “caramba, todo dia que eu 
vier para cá você vai perguntar a mesma coisa?” E ela me responde: “o que eu mais vou falar 
com você?” Daí eu vejo que não é culpa dela, todo mundo aqui é assim, entendeu, e também 
não é culpa dela de não ter estudado, se informado, porque ela nunca foi incentivada para 
isso...  

Às vezes eu falo, tem que estudar, você não vai se arrepender se você estudar, vai 
descobrir coisas novas, vai se sentir diferente, entendeu? Eu não sei como é possível estar 
contente com você mesma desse jeito, porque eu não me aceitaria ser dessa forma. Acho 
que ficaria louca se um dia meu filho trouxesse um livro para ajudá-lo e eu não soubesse 
responder. Nossa, nem consigo imaginar essa situação. 

Eu acho que a mulher aqui no Líbano tem uma vida muito triste, muito limitada, sem 
muita expectativa, sem vontade de mudar. Ela vive para arranjar um marido, e quando 
consegue, passa a vida cozinhando, cuidando da casa, dos filhos, do marido... 

Eu também faço esse tipo de coisa, só que eu não nasci para fazer só isso, 
entendeu? Pode até ser que no futuro eu não trabalhe, mas não é por isso que a mulher 
deva viver só para cozinhar e limpar. Se a mulher não for estudada, preparada, ela não vai 
saber criar seus filhos, e essa situação nunca vai mudar. Eu penso assim. 

A mulher árabe acha que a mulher brasileira, ou de outro país, tem mais direito que 
ela própria, que a brasileira é mais livre, e pode fazer o que quiser. Elas não entendem isso 
como uma conquista, algo que elas podem conseguir também lutando, batalhando, mudando a 
vida delas. Então eu acho que a presença das estrangeiras aqui é uma coisa boa, porque vai 
ajudando a melhorar essa mentalidade e a coisa vai andar para frente, não é mesmo?    
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Além de continuar meus estudos, eu pretendo ter filhos em breve. Para mim tanto 
faz ter filhos agora ou depois, só que meu marido é mais velho que eu e não dá mais para 
esperar tanto. Ele nunca me cobrou isso para não me sentir obrigada, mas tenho que pensar 
um pouco nele. Ele pensou em mim, também tenho que pensar nele, já esperou um ano e 
meio, acho que não pode esperar mais... Sei que isso pode atrapalhar um pouco meus planos, 
mas tenho que enfrentar isso também. Acho que nesse ponto, de pensar em ter uma família, 
eu recebi influências daqui. 

Quando a gente vive em outro país a gente está sempre trocando alguma coisa, 
aprendendo, acrescentando alguma coisa na nossa vida. Aqui eu aprendi muito sobre a 
religião, apesar de que desde o Brasil os meus pais também valorizavam essa parte e nos 
ensinavam muitas coisas.  

No Brasil eu já gostava de ouvir palestras sobre o assunto, e aqui eu pude me 
aprofundar mais, tanto em questão de conhecimento como em questão de praticar. Na 
escola tem o ensino religioso, e aprendi muita coisa com o professor que vem nos ensinar, 
ele é um cara legal à beça, um pouco fechado, mas ele ouve o que tenho para dizer. Eu falo 
para ele que gosto muita da religião islâmica, sigo tudo, mas tem coisas que eu não concordo 
nela, por exemplo, sobre a questão da mulher. Eu acho que a religião priva a mulher dos seus 
direitos. Ele me escuta e não fica com raiva de mim, pelo contrário, ele gosta das minhas 
conversas.   

De um tempo para cá, a minha convivência na escola com esse professor passou a 
ter muita influência sobre mim, uma influência positiva, claro. E nas nossas conversas ele 
me falou sobre a necessidade do uso do lenço para a mulher muçulmana. Eu sempre achei 
que só iria usar o lenço lá pelos quarenta anos ou mais, mas ele conseguiu me mostrar que eu 
posso conciliar muito bem o uso tradicional do lenço com uma mentalidade mais aberta. 
Usar o lenço não significa ser atrasada, e ter uma mentalidade aberta também não significa 
deixar de lado as obrigações de uma mulher muçulmana. Se eu concilio vida de casada e vida 
de estudante, por que não posso conciliar modernidade e tradição? 

Então agora sou uma mulher casada, vou para a escola, uso o lenço, e sinto que sou 
respeitada por tudo isso. Ao mesmo tempo, me sinto diferente dos outros e acho que todos 
os olhares se voltam para mim. “Caramba, sou tão diferente assim?”, fico pensando, 
enquanto entro na sala. É uma coisa engraçada, porque eu acho que para quem está de fora 
parece que aqui todo mundo usa o lenço, e não é bem assim. Tem gente que usa obrigado ou 
influenciado, tem gente que usa por opção, e tem gente que não usa, e todo mundo vive bem 
dentro da sua escolha. 

No meu caso eu decidi pôr o lenço quando achei que era o momento. O meu marido 
ficou muito surpreso quando falei sobre esse assunto com ele, não acreditou, achou que era 
brincadeira minha, mas ele viu que era sério e aceitou a minha decisão, não foi nem a favor 
nem contra, apenas respeitou o que eu tinha decidido.  

Mais difícil foi convencer a minha mãe. Antes de colocar o lenço, conversei com ela 
sobre isso, quis convencê-la a colocar também, enquanto ela queria me convencer do 
contrário. Ela me disse que ia ser uma coisa estranha a filha usando o lenço e a mãe não... 
Imagina se o povo não iria falar! Mas eu acho que essa decisão tem que ser de cada um, tem 
que partir do coração e da cabeça de cada pessoa, não adianta forçar essa situação. 

Então a minha mãe acha que não está preparada para isso e não pôs o lenço, e eu 
estou usando o lenço porque acho que o momento certo chegou. É questão de cada pessoa, 
vem de dentro da pessoa, e cada um é cada um. Hoje ela fala que está se acostumando com 
a idéia, se preparando para isso... Já o meu pai achou ótimo, nossa, aonde chega, ele fala 
que eu coloquei o lenço. Ele sempre incentivou a minha mãe, mas nunca obrigou e está 
esperando que ela se decida... 
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São nesses pequenos detalhes que a gente percebe que está bem acostumada no 
lugar em que está vivendo. Hoje eu penso no Brasil como um lugar para passear, visitar, mas 
não para morar. Eu sinto falta do país, das pessoas e, principalmente, dos meus pais que 
moram lá.  

Na verdade, eu não quero viver em nenhum outro lugar do mundo que não seja aqui. 
Às vezes dá a louca no meu marido e ele fala de irmos morar no Canadá, porque para ele 
seria fácil em questão de trabalho, de salário, de incentivos do governo. Aí eu falo para ele 
que seria apenas temporariamente, porque depois eu quero voltar pra cá, para criar meus 
filhos aqui. 

Eu também acho que quanto mais pessoas estudadas viverem aqui, mais chance tem 
de melhorar esse país, de crescer, evoluir... Se todo mundo que estudar, se formar, não 
aplicar aqui o que aprendeu, então esse país nunca vai para frente, não vai sair do lugar. 
Tem que investir aqui para melhorar o que nós temos, eu penso que assim é que as coisas 
mudam.  

Apesar de todas essas mudanças na minha vida vivendo aqui, não quer dizer que eu 
não me sinta mais como brasileira. Eu vivi pouco tempo no Brasil, mas esse peso é muito 
forte. Quando eu estou com pessoas árabes me sinto totalmente árabe, consigo conviver 
bem no meio deles. Em casa com meu marido me sinto estrangeira, mas também já vem 
aquele negócio de misturar, ele fala: “no Canadá eles faziam isso, vamos fazer em casa 
também”. Na escola, me sinto às vezes árabe e às vezes brasileira, por esse negócio de ser 
casada mas também estudar. 

Agora, quando eu vou para casa dos meus irmãos, e eu adoro ir para lá, aí sim eu me 
sinto totalmente brasileira, não tenho dúvida de nada. Sentar com eles ou com outros 
brasileiros, conversar a nossa conversa, fazer as nossas brincadeiras, aí o papo é outro...  

Uma coisa que a gente sempre faz questão é de conversar português. Eu nunca falo 
com os meus irmãos árabe, por isso a minha cunhada já consegue entender bem as nossas 
conversas, e eu acho isso muito bom. Eu falo para o Daniel conversar com a filha dele 
português para ela já ir pegando bem, porque árabe ela vai aprender aqui de qualquer jeito, 
e é uma vantagem saber duas línguas. Com o meu marido eu converso mais inglês e árabe, 
porque português ele não quer aprender, acha uma língua feia, pesada... 

Eu também percebo que existe uma grande diferença nessa questão de sentir mais 
árabe ou mais brasileira entre mim e os meus dois irmãos. O Daniel tem um jeito mais 
brasileiro mesmo, faz questão de conviver com os brasileiros, adora o Brasil, sente muita 
falta de lá. Já o Ali é o árabe típico, é o mais adaptado, se sente parte daqui, não pensa e 
não quer voltar para o Brasil. E eu? Eu acho que sou um pouco dos dois, sou árabe e sou 
brasileira, e como o meu irmão Daniel fala, eu sou a misturada...   
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REDE IV- BRASILEIRAS NÃO- DESCENDENTES  
 
 
 
 

Não é o Líbano que é ruim, aqui como em qualquer lugar tem pessoas boas e 
más e, no meu caso, as pessoas más estavam na família do meu marido... 
 
Eu me chamo Alvira de Vargas Abou Mourad, nasci numa cidadezinha do interior 

do Paraná, próxima a Foz do Iguaçu, em 1 setembro de 1961.  Minha mãe é de origem alemã 
e o meu pai é italiano, nasceu lá e foi para o Brasil ainda criança.  

Quando eu era pequena morava em uma fazenda, depois meus pais venderam e 
foram morar na cidade. Eu e meus irmãos estudamos lá, eu até o quarto ano ginasial, como 
se dizia na época, agora acho que é oitava série. Desde cedo eu estudava e trabalhava como 
auxiliar de enfermagem no hospital municipal.  

Foi nessa época, quando eu tinha dezesseis anos que eu conheci o Ibrahim, meu 
marido. Ele era nascido no Líbano, já vivia no Brasil há tempo e era dono de uma loja que 
vendia de tudo quanto é coisa. Todo mundo, minhas amigas, meus vizinhos, os colegas do 
hospital, todos compravam na loja dele e sempre falavam para eu ir à “loja do turco”, que 
vendia de tudo e era barato. 

Eu nunca ia porque não gostava do que ele vendia, não tinha interesse nenhum... Um 
dia ele comentou com uma amiga minha que me achava muito orgulhosa, porque eu era a 
única que não entrava na loja dele. Ele até chegou uma vez a ir atrás de mim para me 
chamar e convidar para ir à loja dele, entrei lá mas não comprei nada, não queria saber...  

Uma vez, eu estava de plantão no hospital e ele foi parar no pronto-socorro por 
causa de uma intoxicação alimentar, e o médico passou uma injeção para eu aplicar. Nessa 
hora ele olhou bem fundo no meu olho, que eu até fiquei com vergonha, e disse que ele já me 
conhecia desde que eu era pequena. Eu fiquei surpresa, e ele explicou que era mascate e 
vendia roupas nas fazendas da região, uma delas era onde eu morava. 

Aí todo dia ela ia tomar injeção e sempre na minha hora. Ele ia e ficava com uma 
conversinha daqui e dali, mas eu não queria saber de nada porque eu já era noiva de um 
brasileiro. Um dia, quando eu saí do serviço, umas sete e meia da noite, ele estava bem na 
esquina do hospital me esperando para me dizer que não queria me obrigar a nada, mas que 
gostava de mim... Mesmo que eu não quisesse, ele gostaria de tentar conversar comigo, ter 
uma chance...  

Nós começávamos a nos relacionar como amigos, conversávamos e trocávamos 
idéias, só isso... Na verdade, eu não gostava do meu noivo, era mais por causa da minha 
família que eu mantinha o compromisso, porque ele era italiano, tinha essa coisa toda...  

Eu estava dividida, até que no meu aniversário aconteceu de meu noivo e o Ibrahim 
se encontrarem na casa dos meus pais e a coisa ficar feia... O meu noivo começou a 
reclamar dizendo que eu gostava do “turco”, o meu pai ficou zangado, porque não admitia 
aquela situação e eu nervosa porque tinha que resolver tudo... Até que me enchi e disse para 
o meu noivo que não gostava dele e que não queria me casar, desmanchei o noivado e 
desmarquei o casamento, dei um ponto final naquela situação. 

 Depois de dois dias, o Ibrahim ficou sabendo que eu tinha terminado o noivado e 
foi à casa do meu pai. O meu pai pegou o Ibrahim de cheio e foi direto ao assunto cobrando 
as intenções dele. Ele falou que gostava de mim e que queria se casar comigo. Meu pai ficou 
surpreso e não gostou muito da idéia porque ele dizia que como o Ibrahim era árabe, 
amanhã ou depois ele casaria comigo e me levaria para a terra dele...  
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O Ibrahim continuou a freqüentar a minha casa por uns vinte dias, conversava com 
meus pais e foi conquistando a confiança deles. Os meus pais acabaram aceitando o nosso 
casamento porque ele era gente boa, era trabalhador, gente fina mesmo, não tinha o que 
pôr defeito. No fim a minha família aceitou, mas foi a dele que começou a criar problema e 
não quis aceitar. Eles não aceitavam que o Ibrahim se casasse com mulher brasileira de 
jeito nenhum, era contra os costumes deles.  

Aí ele enfrentou os irmãos dele e falou que gostava de mim desde a primeira vez 
que me viu, que não queria se casar com uma moça árabe mesmo que fosse para o Líbano... 
Se eles quisessem ou não, se aceitassem ou não aceitassem, ele iria se casar comigo... 
Nossa! Foi aquele bafafá, aquela confusão, briga daqui e dali... Ele me explicou que tinha o 
problema da religião, mas eu disse que aceitava me converter, não via problema nenhum. No 
fim eles tiveram que aceitar e marcamos o casamento para o dia 13 de maio de 1976, só que 
não teve festa, não teve nada, por causa da família dele.  

Mesmo quando engravidei do meu filho mais velho, o Armando, eles não vinham à 
minha casa, não me aceitavam de jeito nenhum, mas eu não ligava porque estava vivendo 
feliz com o meu marido na minha casa e não precisava de ninguém. Depois que ganhei meu 
filho, com quase um mês, é que eles vieram me visitar, pediram desculpas pelo que tinham 
feito e continuou a amizade. 

Quando nasceu a minha filha Laila, o Ibrahim recebeu uma carta dos pais dele, 
pedindo para ele vir aqui para o Líbano. Primeiro, ele fez um teste comigo e disse que viria 
ao Líbano e levaria nosso filho junto, para ver qual seria a minha reação. E eu disse que ele 
poderia levá-lo, que confiava nele e os avós tinham o direito de conhecer o neto. Com essa 
minha resposta, ele viu que poderia confiar sempre em mim. Meu marido acabou indo 
sozinho para o Líbano, vendeu a loja e se desfez das coisas dele. Eu fiquei no Brasil sozinha 
com os meus filhos, mas estava tranqüila e segura porque tinha minha casa e meu emprego.  

Eu enfrentei bem essa situação, mas o que não agüentei foi a pressão e as ameaças 
da família dele. Eles me diziam que meu marido não iria voltar mais, que iria mandar roubar 
meus filhos e levá-los para o Líbano, que eu não tinha nenhuma escolha. Eu não acreditava 
que ele fosse capaz disso, mas ao mesmo tempo tinha muito medo do que os irmãos dele 
pudessem fazer. 

Foi o meu cunhado mais velho que me tranqüilizou quando trouxe uma fita que meu 
marido havia mandado. Nessa mensagem ele dizia que não poderia mais voltar para o Brasil, 
porque a situação dos pais dele estava muito ruim, estavam sozinhos e ele precisava ficar 
para cuidar deles. Então ele me colocou a seguinte opção: ou eu viria para o Líbano me 
encontrar com ele ou eu ficava no Brasil sozinha até que ele pudesse voltar.  

Sinceramente, eu não queria ir, desconfiava do que pudesse me acontecer, do que a 
família dele pudesse fazer com a minha vida, estando eu tão longe do meu país. O que me 
fez decidir pelo Líbano foi a influência do meu pai, ele era uma pessoa que não aceitava que 
filha se separasse e voltasse para casa, e me dava conselhos dizendo que a gente tem que 
tentar, que a vida não é um mar de rosas, que eu tinha dois filhos e não se devia criar filhos 
sem pai ou sem mãe...  

Então eu fui para São Paulo com o meu cunhado e levei uns dez dias para arrumar 
toda a documentação no Consulado Libanês. Lá um senhor falou para mim que eu era louca 
em querer ir para o Líbano com guerra, com toda aquela situação complicada. Eu respondi 
que não tinha medo, que o meu marido estava aqui e eu iria encontrá-lo, porque eu acho que 
quando chega a hora da gente morre dentro da casa da gente mesmo ou em qualquer outro 
lugar... Mas, na verdade, eu estava morrendo de medo e não dormi a noite inteira de tanta 
aflição... 

Então com a cara e a coragem eu vim para o Líbano em 1981, bem na época da guerra 
mesmo. Quando eu cheguei aqui falei: “meu Deus, onde eu vim trazer os meus filhos?” 
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Estava tudo bombardeado, destruído, uma confusão no aeroporto, no caminho era tudo 
fechado... Ainda por cima, eu não tinha o endereço e só lembrava da palavra Ghazzi, e eles 
falavam comigo e eu não sabia falar nada... Aí nós sentamos e ficamos esperando até que o 
meu filho ouviu baterem no vidro e gritou: “meu pai!” Eu olhei e era ele mesmo, a gente 
queria sair mas tinha que esperar confirmar os documentos, até que nos deixaram ir...  

Eu senti muito medo no caminho de Beirute para cá, encontrávamos israelenses que 
faziam a gente descer do carro e revistavam a gente a cada cinqüenta metros. Tinha que 
descer com frio, com neve, com as crianças pequenas... Aí um homem falou para o meu 
marido fazer outro caminho que aquele era perigoso e por ali nós não chegaríamos à casa 
nunca.  

Então voltamos para Beirute e pegamos outro caminho, mesmo assim ainda pararam 
a gente, chamaram o meu marido e o levaram... Meus filhos e eu começamos a chorar, 
ficamos apavorados, porque não sabia o que iria acontecer, até que veio uma pessoa com 
jeito de capitão e veio até nós resolver tudo, e resolveu... Ele voltou com o meu marido e 
disse que ele teve sorte em estar acompanhado pela família.  

Eu cheguei à casa dos meus sogros era noite, estava frio e escuro, e era tudo 
diferente... Não tinha nada de móveis, não tinha mesa para comer, sofá para sentar ou cama 
para dormir, era tudo no chão mesmo... Para piorar, as crianças começaram a chorar porque 
estavam cansadas, com fome e estavam estranhando tudo, o lugar e as pessoas... 

Aí eu fui dar banho nas crianças, e me falaram que o chuveiro tinha que esquentar, 
acenderam o óleo no banheiro e ficou uma fumaceira, pior que a “Maria Fumaça”! Eu não 
consegui entrar, fiquei apavorada e as crianças também, e só choravam... Não tinha luz, não 
tinha água, não tinha nada das coisas que eu estava acostumada no Brasil, e olha que eu 
morava numa fazenda do interior do Paraná... Mas a guerra complicava tudo mesmo... 

Até a comida era difícil para conseguir, quem tinha pão em casa podia se considerar 
muito rico mesmo. Eles comiam aquele pão feito em casa que eu não me acostumava a comer. 
A minha sogra queria me ensinar a fazer o pão e eu não conseguia aprender, a roupa tinha 
que ser lavada à mão e eu só sabia usar máquina de lavar... Tudo, tudo era muito difícil! 

Ainda por cima eu não entendia nada da língua, não falava nada, não conseguia me 
comunicar. Eu tinha a sensação que a minha sogra me xingava, mas, como não entendia nada, 
nem ligava. Hoje, que eu sei falar um pouco e entendo bem, fico lembrando das coisas que 
ela me falava, e realmente a maior parte das coisas eram xingamentos... Paciência, né? 

Um dia eu levantei, sentei lá fora, comecei a chorar e falei: “meu Deus, me ajude a 
voltar, eu não quero mais ficar nesse lugar”... Todas essas coisas só me desanimavam e eu 
sentia que seria muito difícil para me acostumar com essa nova vida. Essas foram só as 
primeiras dificuldades que eu passei e analisando tudo agora, até que não foram tão ruins, 
porque o pior ainda estava por vir e aí tudo passou a ficar mais amargo...  

No começo, eu tive a ajuda e o apoio do meu sogro, que era uma pessoa muito boa, e 
sempre me defendia, mas depois que ele morreu muita coisa mudou... Minha sogra, minhas 
cunhadas e até meu marido começaram a judiar de mim e me obrigavam a fazer todo o 
trabalho pesado da casa. Eu vim para cá para cuidar de vaca, trabalhar na roça, arrastar 
água do poço para dentro de casa, além de fazer o serviço da casa e cuidar dos meus filhos. 
Quase perdi o meu filho Mohamad, de tanto trabalhar, porque não me pouparam nem 
estando grávida...  

Além disso, eles eram violentos comigo, não gosto nem de lembrar desses dias... Eu 
acho que eles me maltratavam tanto porque não aceitavam minha presença e queriam que 
meu marido se casasse com outra pessoa daqui. Então a família dele ficava fazendo a 
cabeça dele contra mim, para ele tirar os olhos de mim e se interessar por outra pessoa. A 
minha sogra até chegou a inventar que eu batia nela, mas eu juro por Deus que nunca 
encostei um dedo! 
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Eu não sei por que eles faziam isso comigo, acho até que era um pouco de inveja 
porque eu era muito querida pelos libaneses, todo mundo me tratava bem e me respeitava, e 
isso até hoje é assim. Não é o Líbano que é ruim, aqui como em qualquer lugar tem pessoas 
boas e más e, no meu caso, as pessoas más estavam na família do meu marido... Hoje a gente 
conversa, tenta esquecer os problemas, mas o meu coração ainda está muito machucado. 

Um dia eu discuti muito feio com o meu marido, me enchi de tudo aquilo, do 
sofrimento, da humilhação, do trabalho pesado, e resolvi dar um basta. Peguei meus três 
filhos, e já grávida da mais nova, a Dunia, fui para a Embaixada Brasileira em Beirute, com 
dinheiro que uma amiga me emprestou.  Era feriado e a Embaixada estava fechada, mas o 
guarda entrou em contato com o Embaixador e, em questão de minutos, estava toda a 
equipe lá para me atender. Rapidamente, eles conseguiram acertar toda a situação para eu 
voltar para o Brasil no dia seguinte. 

Só que meu marido ficou sabendo da minha fuga e foi atrás de mim. Na Embaixada 
só permitiram que ele me visse depois que o Embaixador conversou com ele e o alertou que, 
se alguma coisa acontecesse comigo ou com meus filhos, ele seria responsabilizado. Eu 
aceitei voltar com ele e dar mais uma chance para ver se as coisas se acertavam e, graças a 
Deus, parecia que as coisas iriam melhorar. Por um bom tempo, continuaram a me ligar da 
Embaixada para saber como iam as coisas... 

Passou um tempo, tudo ia bem, até que meu marido se irritou comigo de novo por 
causa da minha sogra, me deu um empurrão, eu caí de mau jeito e machuquei a espinha. Os 
médicos achavam muito difícil que eu voltasse a andar, aí meu marido ficou louco e pensou 
no que tinha feito comigo... Quando aconteceu isso todo mundo aqui da vila ficou contra o 
meu marido e até hoje ele é mal-visto.  

Eu fiquei dois meses na cama, sem poder fazer nada, com os meus filhos pequenos, a 
mais nova com um ano e meio, e quem me ajudava era uma vizinha, uma amiga brasileira, 
porque as minhas cunhadas nunca vieram me dar um apoio sequer... Um dia eu tive não sei se 
um sonho ou se foi uma visão: acabou a luz e ficou tudo escuro, nem lua tinha, meu marido 
foi procurar vela e nisso eu ouvi uma pessoa próxima de mim, um clarão vindo da janela a 
iluminou. Ele se aproximou e me disse que eu ainda iria andar e cuidar dos meus filhos, e eu 
respondi: “se Deus quiser”. Nisso eu gritei para o meu marido e falei para ele trazer as 
velas logo porque tinha gente aqui, meu marido trouxe e acendeu a vela, e quando eu olhei 
não tinha mais ninguém...  

Depois de um mês, comecei a mexer o dedão do pé direito, e de pouquinho em 
pouquinho comecei a andar, mas não sentia firmeza ainda, andava e caía... Fui me 
recuperando aos poucos e meu marido ficou tão acabado que jurou que nunca mais 
encostaria a mão em mim... Eu realmente não sei o que aconteceu com ele, por que ele 
mudou tanto. No Brasil ele era um amor, me ajudava em casa, mas aqui no Líbano é que ele 
começou a dar um de machão...  

Eu sei que nessa época a nossa situação econômica estava muito ruim, meu marido 
trabalhava na roça com as irmãs dele, mas elas não pagavam para ele direito... Começou a 
faltar leite para os meus filhos, não tinha pão, e a gente não tinha dinheiro para nada... Aí 
eu falei para o meu marido: “vai para o Brasil, vê o que dá pra fazer por lá, senão nós vamos 
viver sempre assim nessa situação?” Como iríamos criar nossos filhos? 

Só que ao invés de ir para o Brasil, ele resolveu que seria melhor ir para a 
Venezuela, todo mundo dizia que lá estava melhor para trabalhar e ganhar dinheiro. Ele 
ficou lá três anos, e mandava dinheiro a cada quatro, cinco meses. Enquanto isso, eu 
trabalhava aqui como enfermeira, dava injeção, fazia curativos, porque tinha muita 
experiência e aqui faltavam profissionais dessa área.  

Em 1995, o Ibrahim resolveu ir para o Brasil e me chamou para eu me encontrar 
com ele. Eu fui e deixei meus filhos com a minha sogra. Chegando lá, eu vi que mesmo de 
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longe a família dele tinha o envenenado contra mim de novo. Eu consegui contornar a raiva 
dele e explicar toda a situação, esclareci tudo e conseguimos retomar nossa vida...  

Sabe o que foi engraçado nessa minha volta para o Brasil? Eu vivi duas situações 
bem diferentes... Eu era conhecida e querida pelas pessoas da comunidade árabe que me 
conheciam de lá e daqui, e ao mesmo tempo eu era uma completa estranha entre o meu 
povo, os brasileiros, e até mesmo na minha família. A minha irmã mais nova, que era pequena 
quando eu vim para cá, me rejeitou completamente, ela dizia que não me aceitava como 
irmã, que não tinha o mesmo carinho por mim como tinha pelos outros... Isso me doeu tanto, 
tanto, porque eu percebi o quanto eu estava longe daquela vida... 

Um dia, estávamos passeando no aeroporto e encontramos com uma senhora que 
estava vindo do Líbano. Ela nos contou que as minhas cunhadas e a minha sogra tinham dito 
para os meus filhos que o meu marido tinha me abandonado lá no Brasil, que eu não iria 
voltar nunca mais e que eles seriam criados sem pai nem mãe. Meu marido ficou doido e eu 
desesperada para voltar para cá e ver meus filhos... Então eu voltei para cá e meu marido 
continuou no Brasil trabalhando... 

O meu marido não queria voltar para cá de jeito nenhum. Até mesmo quando a minha 
filha mais velha se casou e a minha sogra faleceu, ele não esteve presente. Eu cuidei de 
tudo sozinha e sempre avisei que ele iria se arrepender disso tudo. Ele chegou a vir para cá 
por um mês para resolver o problema da herança e logo começaram as brigas por causa da 
terra. O povo árabe é muito egoísta, um pedaço de terra para eles vale mais que um filho!  

Depois disso ele voltou para o Brasil de novo e falou para mim que dali dois meses eu 
iria me encontrar com ele. Passaram dois, três, quatro, cinco meses, um ano, dois anos, e 
nada... Os meus dois filhos é que acabaram indo para lá, trabalhar junto com o pai. Eles 
abriram uma loja, começaram a trabalhar e tudo parecia que ia bem, só que o meu marido 
implicava com os meus filhos e as brigas logo começaram... Acho que meu marido nunca 
aprendeu a ser pai, nunca conviveu com os filhos, nunca soube dar amor e carinho, nunca 
soube se relacionar com eles. 

As pessoas no Brasil me alertavam sobre a situação, que eu tinha que trazer meus 
filhos de volta para que eles não se perdessem de vez. Eu consegui trazê-los de volta para 
ficar aqui comigo e tive que lutar muito para eles voltarem a ser como eram, porque eles 
estavam muito revoltados, raivosos, mas eu consegui fazer com que eles voltassem a ser 
como antes. Eles voltaram a trabalhar, estudar, mas viram que aqui não tinha mais futuro e 
foram para a Venezuela.  

Nesse tempo, meu marido sumiu lá no Brasil, vendeu as lojas, não sei o que fez com 
o dinheiro, ninguém sabia do paradeiro dele. Fiquei quatro anos sem saber notícias dele, até 
que de repente ele retomou contato conosco mas não falava onde estava... Só dizia que se 
eu quisesse ficar com ele que largasse os meus filhos e fosse viver com ele. Como eu iria 
deixar meus filhos aqui e ir embora? Que mãe abandona os filhos dessa maneira? Esse foi o 
último telefonema, a última vez que falei com ele... Isso já faz uns cinco anos. 

Depois nós soubemos que ele começou a ficar doente, com problema de coração e 
ligava para os meus filhos na Venezuela para pedir ajuda. Meus filhos são muito esforçados, 
trabalhadores, responsáveis, davam um duro danado e apertando daqui e dali, mandavam 
dinheiro para o pai, para mim e para as irmãs e ainda faziam a vida deles. Tudo isso com o 
esforço deles, sem ajuda de ninguém, um tem uma loja e o outro tem uma lanchonete, estão 
bem estabelecidos.  

Há pouco tempo, meu filho soube que o pai estava muito mal no Brasil, e ele decidiu 
buscá-lo para viver com ele na Venezuela. Agora ele está lá e eu fico preocupada de ele 
atrapalhar meus filhos. Meus filhos são meninos de ouro e o meu marido não é bom 
negociante, só espero que não dê mais nada de errado.   
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Eu tenha a consciência tranqüila de que fiz o melhor que podia, sempre procurei ser 
uma boa esposa e uma boa mãe. Criei meus filhos como muçulmanos e ensinei tudo o que 
sabia sobre a cultura e a religião desse país. Eles aprenderam a falar tanto o árabe quanto 
o português, sempre fiz questão disso. Nesses vinte e dois anos que estou aqui também 
nunca deixei de falar todo dia do Brasil para eles, para que eles tivessem essa referência 
também, que tivessem um pouco da minha cultura, do meu país. 

À medida que meus filhos foram crescendo, eu também fui aprendendo com eles 
tanto sobre a língua árabe quanto sobre a religião. Aprendi a rezar, a jejuar, conheci o 
Alcorão, mas não quis colocar o lenço. Acho que todas as religiões são iguais porque Deus é 
um só, a diferença é que aqui a religião é levada mais a sério, a muçulmana ou a cristã. Eu 
sempre incentivei meus filhos a seguir a religião, então eles são muçulmanos. Agora eu, eu 
não sei se sou uma autêntica muçulmana, tentar a gente tenta, né?  

Meus filhos estão bem estabelecidos, e minhas filhas bem criadas. Os meninos não 
tiveram oportunidade de estudar, a Laila estudou até o segundo ano da faculdade de 
história, mesmo casada e grávida, briguei muito por isso. Ela só parou porque o marido dela 
foi para a Venezuela e eu sempre aconselhei meus filhos que marido e esposa devem viver 
sempre juntos, porque eu não quero que eles passem o que eu passei.. 

Eles reconhecem tudo isso o que eu fiz, mas meu marido eu acho que não pensa da 
mesma forma, não me reconhece como uma boa esposa. Ele não quer falar comigo e quando 
meus filhos perguntam o que eu fiz ele diz que nada, mas mesmo assim ele se recusa a falar 
comigo. A última vez que falei com ele por telefone parecíamos dois estranhos... 

Todos esses anos, eu vivi de um lado e meu marido de outro. Os melhores momentos 
de nossas vidas, que poderíamos ter vivido juntos e felizes, meu marido ficou longe de mim. 
Agora eu estou com quarenta e dois anos e ele com cinqüenta e dois anos, aí que ele vai 
voltar para mim? Deus que me perdoe, mas quando ele voltar, não sei como vai ser, eu vou 
respeitar, mas sempre vivi minha vida sozinha e não sei se me acostumo de novo com a 
presença dele... E se for para ele voltar para cá e me maltratar como antes, aí que eu não 
fico com ele de jeito nenhum! 

O meu sonho é voltar a morar no Brasil, no meu país. Casando meus filhos é o que 
pretendo fazer, a vida para mim é outra, não é mais aqui. Este não é o meu país, mesmo 
vivendo aqui há tanto tempo continuo sendo e me sentindo brasileira. Meu marido me jogou 
aqui no Líbano, que é o país dele, e voltou para viver a vida dele no Brasil, que é o meu país, 
essa é a verdade! Se eu voltar para o Brasil, só volto para cá a passeio, para morar nunca 
mais.   

Às vezes eu fico nervosa, e fico pensando o que estou fazendo ainda num país que 
não é meu, sofrendo... O que eu estou fazendo aqui ainda? Todos esses anos que eu tenho 
vivido no Líbano, eu me sinto como aquela princesa do conto da Bela Adormecida... Parece 
que eu estive dormindo todo esse tempo e foi Deus que fez isso para eu ter forças para 
criar meus filhos. Agora que acordei, preciso recuperar o tempo perdido, tudo o que ficou 
para trás... 
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Eu sou uma parte daqui e uma parte de lá, não sei qual é cada parte e não sei 
qual é melhor ou pior, não sei explicar. 

 
Todos me chamam de Michele, mas meu nome é Antônia Alves Cardoso Abou 

Chaim. Nasci em 9 de setembro de 1974 no Ceará, onde vivi com os meus pais até os quinze 
anos. Aí eu fui embora para São Paulo ganhar a vida, trabalhar. Fui morar com os meus três 
irmãos, que já estavam vivendo lá, no bairro do Cambuci, e consegui trabalho como operária 
em uma fábrica de bolsas na Liberdade.   

Fui levando a vida assim, trabalhando para me sustentar e ajudar no sustento da 
família. Depois de dois anos que eu estava em São Paulo, conheci um cara, me envolvi com 
ele, e acabei ficando grávida. Mas o relacionamento não deu certo por muito tempo, eu tive 
que me virar e cuidar do meu filho sozinha.  

Todo mundo sabe: a vida em São Paulo é muito difícil. Para uma moça com uma 
criança para criar é ainda mais difícil... O principal problema é a questão do desemprego, 
porque lá é assim, um ano você está trabalhando, o outro ano você está parada... Comigo foi 
isso que aconteceu, perdi meu emprego e não conseguia arranjar mais nada.  

Para quem depende de estar trabalhando para viver, é muito duro você ficar sem 
emprego. No começo você vai levando, tenta daqui, procura dali, mas não consegue nada. Aí 
dá um desespero! Eu já estava desesperada mesmo, sem conseguir arranjar nada, e já 
passando dificuldades. Toda notícia de emprego eu ia atrás, se saia no jornal alguma coisa, 
qualquer coisa, eu ia atrás, mas não estava conseguindo nada.  

Daí resolvi procurar uma agência de empregos, mas lá também não tinha nenhuma 
oferta, só uma bem maluca: acompanhar um senhor adoentado em viagem ao Líbano. Eu 
falei: eu topo! A menina da agência achou que eu estava ficando maluca, todo mundo achou 
isso, minhas amigas, minha família, mas na situação de desespero que eu estava toparia 
qualquer coisa, entendeu? Isso aconteceu em fevereiro de 1998, eu estava com vinte e três 
anos e meu filho com quatro. 

Eu fui conhecer esse senhor e ele me propôs passar quatro meses aprendendo como 
ser uma auxiliar de enfermagem, trocar curativo, dar injeção, fazer essas coisas... Ele era 
muito doente, tinha problema de câncer e de diabetes. A esposa dele também não tinha 
uma saúde boa, teve um derrame, ficou paralítica, e praticamente ficava só na cadeira de 
rodas. Então ele necessitava de uma enfermeira para ele e para a esposa. 

Eu passei uns quatro meses com eles no Brasil e fui aprendendo com a moça que já 
trabalhava lá a fazer o meu serviço. Ele foi gostando de mim, do meu trabalho, achou que eu 
levava jeito para cuidar dele, porque tenho muito carinho pelas pessoas de idade, sempre 
tratei muito bem. Até hoje tenho essa qualidade, eu gosto mesmo de cuidar de pessoas 
mais velhas, acho que é um dom. 

Passado um tempo, ele me falou que precisava vir para o Líbano fazer uma cirurgia, 
e eu deveria acompanhá-lo. Eu topei, claro, já sabia disso quando eu consegui o emprego. A 
minha família não gostou nada dessa idéia, achavam que eu estava ficando maluca mesmo. 
Minha mãe não queria que eu viesse de jeito nenhum, mas eu já tinha colocado na cabeça 
que viria, e fui em frente. Meu filho, que já vivia com os meus pais, continuou lá e eu pude 
viajar mais tranqüila... 

Bom, ele acertou toda a minha documentação, arrumei minhas coisas e viemos para 
cá... Eu nem tinha muito idéia sobre o que era o Líbano, já tinha ouvido falar uma coisinha 
aqui, outra coisinha lá, mas realmente não tinha noção de como era o país e de como seria a 
minha vida aqui... 

 A primeira dificuldade que passei foi ser aceita na vila de Loussi, onde fomos 
morar. As pessoas são muito fechadas, não aceitam os brasileiros que não são descendentes 
de árabes como eu, não têm consideração por nós e te tratam como uma mulher qualquer. 
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Eles não me davam um pingo de valor, mesmo sabendo do meu trabalho com esse senhor. 
Outra questão era não saber falar nada, nada da língua árabe. A minha única comunicação 
era com esse senhor que sabia português, o resto das pessoas ou só falavam árabe ou não 
queriam falar comigo. Mesmo quem sabia o português não queria se aproximar de mim 
porque me viam apenas como uma empregada.  

Sofri muito com esse preconceito, mas tive a sorte de sempre contar com o apoio 
desse senhor, que até passou a me considerar como uma filha... Ai se alguém falasse “essa 
menina não é boa”, ele ficava valente, brigava com eles, enfrentava mesmo. Uma vez ele 
brigou com a sobrinha dele que queria que eu fizesse o serviço de casa, e ele não gostou 
porque o combinado era de eu vir para cá e cuidar só dele, sem me preocupar com essas 
coisas. Ele me defendeu da sobrinha dele, ele era muito bom mesmo... 

Assim que chegamos, acho que em cinco dias depois, fomos para um hospital em 
Zahlé. Primeiro ele ficou quinze dias pra fazer o tratamento, aí depois ficou uns vinte dias 
em casa tomando remédio, e logo depois voltou para o hospital para amputar a perna. Aí 
começou o meu sofrimento e o meu trabalho de verdade, porque tinha que dar banho nele, 
vestir, ajudar a se movimentar, tudo... Ele não aceitava essa situação, tinha muita vergonha 
e chorava, e eu chorava junto, porque me dava muita pena mesmo. Eu cuidava dele não só 
como uma enfermeira, mas como uma filha de verdade... Talvez pelo meu pai eu não tivesse 
feito isso. 

Nesse hospital em Zahlé eu conheci uma pessoa, não sei se era médico, enfermeiro, 
dentista, uma coisa assim, e nós nos interessamos um pelo outro. Quando o senhor soube 
disso, ele não gostou nem um pouco, foi totalmente contra, como se fosse um pai cuidando 
da filha, porque ele se sentia responsável por mim, foi ele quem me trouxe para cá, afinal 
de contas. Ele achava que se fosse para eu me casar tinha que ser alguém de família que ele 
conhecesse, porque assim ele iria ficar sabendo de tudo que eu estaria passando. 

No começo eu fiquei com raiva dele, fiquei um pouco chateada com isso, mas depois 
eu vi que era uma coisa passageira, porque logo que eu saí do hospital e não vi mais o cara, 
esqueci completamente dele. Não era para ter dado certo, mas encontrar o meu marido aqui 
foi coisa do destino mesmo, viu?  

Fazia um ano que eu já estava morando aqui, e conheci o meu marido, o Yunes, por 
acaso. Eu morava num prédio e na parte térrea tinha uma loja de automóveis e o dono 
morava no apartamento em frente onde eu vivia. Um dia o Yunes foi até lá visitar esse 
amigo e acabou batendo na porta errada. Quando atendi, ele viu que eu não falava árabe, 
que não estava entendendo uma palavra do que dizia... Aí ele falou: “você é brasileira”, se 
apresentou e me disse que tinha nascido e vivido um tempo no Brasil, e começamos a 
conversar, bater um papo sem compromisso. Quando ele me propôs voltar para 
continuarmos a conversar eu percebi que o negócio era sério...  

Mas já avisei que o senhor para quem eu trabalhava não era fácil, que não gostava 
que eu me envolvesse com ninguém, essas coisas, mas ele disse que não se importava... Nós 
fomos tão discretos que o senhor nem se deu conta que eu estava interessada por ele e ele 
por mim...  

Acho que fazia uns vinte dias que eu havia conhecido meu marido, e ele me 
perguntou “você quer casar comigo?” Primeiro, eu fiquei em dúvida porque fazia pouco 
tempo que nos conhecíamos, e tinha ainda a questão do senhor para quem eu trabalhava que 
dependia muito de mim... Eu precisava avisá-lo para ele encontrar outra pessoa que 
aceitasse ficar com ele, que cuidasse dele como eu cuidava. 

Esse senhor não aceitou de jeito nenhum o meu casamento, porque ele dependia de 
mim e tinha medo que eu me envolvesse com alguém, não desse certo e ele não estivesse 
mais por perto para me ajudar. O meu marido me disse um dia que não ia ter jeito, nós 
teríamos que fugir, se quiséssemos ficar juntos. Como eu vi que não ia ter jeito de 



 484 

convencer o senhor, que ele não iria aceitar meu casamento, deu na minha cabeça e fugi... 
Aqui acontece muito disso, sabe? 

Depois que fugi, tivemos que enfrentar outro problema que foi o fato da família do 
Yunes não aceitar nosso casamento. Um primo dele teve que conversar com os meus sogros 
e convencê-los que a decisão já estava tomada e era melhor aceitar. Aceitar, aceitaram, 
mas foi contra a vontade deles e sem fazer nenhum esforço para gostar de mim.  

Os meus sogros tiveram que enfrentar dessas ironias do destino. Eles vieram do 
Brasil para morar no Líbano e evitar que os filhos se relacionassem com pessoas brasileiras, 
que não fossem descendentes de árabes... E acabaram tendo que aceitar o casamento do 
filho mais velho justamente com uma brasileira que estava morando no Líbano... Eu acho 
assim, o que está escrito ninguém apaga... 

Aqui existe esse preconceito com quem não é descendente de árabe, que é 
brasileira como eu, principalmente em relação ao casamento. Para eles o casamento tem que 
ser feito na comunidade, e não fora dela. E ainda por cima, no meu caso, ainda tinha o fato 
de eu ter um filho... Essa foi a primeira coisa que contei para ao Yunes, deixei tudo às 
claras, mas ele nunca se importou, nunca me jogou isso na cara, graças a Deus. 

Bom, nos casamos, logo fiquei grávida da minha filha, a Yasmin, e fomos viver no 
mesmo quintal da casa dos meus sogros, as casas eram separadas mas a entrada era a 
mesma, então não tinha muita privacidade. Durante uns seis meses que vivi na casa dos 
meus sogros foi tudo bem, mas logo já vieram os problemas com a família dele, com minha 
sogra e com meu sogro... 

Eles passaram a implicar com tudo, a querer nos controlar o tempo todo. Se vinha 
visita a casa, eles não gostavam, se a gente saia para visitar alguém eles faziam cara feia... 
Se comprava alguma coisa, porque estávamos gastando muito, se a gente saia para passear, 
era desperdício... Ficavam nos vigiando e nos controlando o tempo todo e por qualquer 
bobagem. É esse tipo de coisa pequena que, de pouco em pouco, vai te enchendo...  

O meu marido também sofria com as implicâncias deles... Ele trabalhava com o pai, e 
se ele queria fazer alguma coisa, o pai já não aceitava, tinha que ser do jeito dele... Eles 
maltratavam o Yunes, como se ele fosse uma criança que não sabe o que está fazendo... Os 
meus sogros também brigavam muito, discutiam... Meu sogro era muito violento, agredia 
minha sogra, e eu não suportava ver aquilo. O Yunes me alertou sobre isso quando nos 
casamos, ele cresceu revoltado vendo isso acontecer...  

Isso só ia me irritando... Se era comigo os maus tratos, eu não deixava barato, 
respondia, porque eu não sou de levar desaforo, de ficar agüentando tudo calada... Não 
consigo, eu enfrento... Eu não suportava ver a forma como eles agiam com o Yunes, como 
eles enchiam as paciências dele contra mim... A minha sorte é que ele sempre ficou do meu 
lado e quando ele viu que eu estava sofrendo, ficava nervosa, não comia, de tanta pressão 
no dia-a-dia, ele resolveu sair de perto da família dele para que a gente tentasse a vida 
sozinhos...  

Resolvemos alugar uma casa e enfrentar a vida. No começo foi muito difícil porque o 
meu marido também não quis continuar trabalhando com o pai dele, mas também não 
arrumava trabalho... Eu tinha uma reserva de dinheiro do meu emprego com aquele senhor, 
guardava tudo o que ganhava porque não tinha gasto nenhum na casa dele... Com esse 
dinheiro eu comprei as coisas da casa, geladeira, fogão, alguns móveis e outras coisinhas 
que a gente precisava... No final, o Yunes acabou arranjando um trabalho numa escola, de 
serviços gerais, ele faz de tudo um pouco, e já dá para a gente viver melhor, graças a Deus.  

Eu tenho que dizer que eu consegui me reconciliar com o senhor para quem eu 
trabalhava.... Nós fizemos as pazes depois de uns sete meses, voltamos a nos falar e quando 
a minha filha nasceu eu a levei para ele conhecer. Ele ficou feliz porque eu estava feliz. Ele 
se preocupava se a minha vida estava sendo boa, se eu era bem tratada pelos meus sogros, 
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ele até dizia que se eu estivesse passando por dificuldades ele me buscaria. Parecia um pai 
cuidando da filha. 

Depois de uns dois meses que nós fizemos as pazes, ele piorou e foi para a UTI. 
Todo dia eu ia lá visitá-lo, entrava e conversava com ele, ele não respondia porque estava 
cheio de aparelho, quando abria os olhos, ele chorava... Logo depois, ele faleceu... Para mim 
é muito duro falar disso, eu sofro, e não consigo evitar as lágrimas... 

Por coincidência ou não, foi justamente quando ele faleceu que os problemas com a 
família do meu marido começaram. Até então eles me tratavam bem, porque eles viam que 
eu não estava tão sozinha aqui, eu tinha alguém que olhava por mim, que se preocupava 
comigo. Eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida... 

Uma coisa que eu sempre procuro seguir é o conselho dele de que eu mantivesse 
contato com os meus pais, que nunca esquecesse deles. A minha família ficou muito chocada 
quando soube da reviravolta que dei em minha vida, abandonando meu emprego, fugindo e 
me casando com um rapaz daqui. Eles acharam que seria como no Brasil, que ele só queria se 
aproveitar de mim, usar e jogar fora. Mas eles foram vendo que não era assim, que o meu 
casamento é sério e que eu sou muito feliz com meu marido.  

Eu sinto muita saudade da minha família, principalmente do meu filho. Agora ele já 
está com dez anos, é um rapazinho... No Ano Novo recebi cartão dele, e quase nem o 
reconheci. A saudade é grande, a gente não esquece da família... Eu até penso em trazê-lo 
para cá, meu marido me apóia, mas eu tenho medo do preconceito da sociedade, aqui não é 
nada fácil, ainda mais que não é filho dele. Eu não queria fazê-lo sofrer aqui por uma 
besteira, ele está bem criado lá, graças a Deus, minha mãe criou muito melhor do que eu 
criaria, então prefiro deixar como está... Ele até chama a minha mãe de mãe, então porque 
atrapalhar a vida dele? 

Algumas vezes o meu marido pensa em ir para o Brasil, mas eu o faço mudar de 
idéia. Não é fácil ir para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, você tem que 
arrumar emprego, casa, pagar aluguel... Se aqui as coisas são ruins lá serão piores.  

Claro que eu sinto saudade do Brasil, principalmente da praia, dos lugares para 
passear, da diversão, da família, mas quando você vê o problema da violência, das drogas, 
você esquece de tudo isso. Se você me perguntar se eu tenho vontade de morar no Brasil, 
eu digo sinceramente, não tenho mais vontade, tenho vontade de ir ver a minha família e 
voltar para cá.  

A gente vai se acostumando, vai aprendendo a viver aqui. A língua árabe já entendo 
bem, mas tenho vergonha de falar, se eu estiver sozinha me viro, dou um jeito, vou à feira, 
ao açougue... Mas se eu estiver com alguém que saiba falar me calo porque ou vão me 
corrigir ou vão dar risada. Eu sei todas as palavras, só não sei juntar e falar uma frase 
completa. 

Com a minha filha só falo português, ela fala tudo, entende tudo e nas duas línguas. 
Tem dia que ela fala tudo árabe, tem hora que eu falo tudo português e ela fala tudo árabe, 
tem hora que ela fala só português... E assim vai indo, eu acho bom para ela dominar as duas 
línguas, ter um pedacinho de Brasil, só falta eu fazer o registro dela de brasileira. 

Eu também me adaptei à religião muçulmana, faço o jejum mas ainda não sei rezar. 
Eu me interessei pela religião desde o Brasil, esse senhor que me trouxe para cá já foi 
falando um pouco, explicando e fui me interessando cada vez mais. A minha família no Brasil 
é católica, mas não praticante, eu nunca ia à missa, não rezava, nem nada. Por isso eu acho 
que foi fácil aceitar a adaptação.  

Têm algumas coisas que são mais difíceis de acostumar. Eu antes sempre trabalhei 
e desde que eu me casei sou apenas uma dona-de-casa, vivo aqui dentro, quase não saio, não 
vejo as pessoas. No Brasil é diferente, você não consegue viver assim, te dá a louca e você 
sai, não quer nem saber. Aqui os homens são difíceis também, eles não aceitam que a mulher 
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trabalhe. Mesmo o meu marido, que é nascido no Brasil, tem essa cabeça. Outro dia eu falei 
para ele arranjar um emprego para mim na escola e ele ficou todo bravo, porque o povo já 
iria dizer que ele não quer trabalhar, que não dá conta de sustentar a família. 

Mesmo com essas diferenças eu acho que aqui é um bom lugar para criar os filhos. 
Para mim, a minha filha será criada como as crianças daqui, como uma libanesa, com os 
costumes, a religião e a cultura daqui. Mas eu acho que também dá para ser um pouco mais 
moderno, sem tantas proibições, sem abusos, com limite para tudo. Eu quero que a minha 
filha tenha os costumes daqui, mas com uma cabeça brasileira, uma cabeça flexível... 

Eu mesma já me considero um pouco libanesa. Eu sou uma parte daqui e uma parte 
de lá, não sei qual é cada parte e não sei qual é melhor ou pior, não sei explicar. Eu vim para 
cá para ficar quatro meses e vai fazer seis anos que estou aqui. Não sei, parece que já 
passaram uns dez, quinze anos... O Brasil está cada vez mais distante e, ao mesmo tempo, é 
como se eu estivesse lá mas num lugar distante... 

Fora pela minha família, não tenho vontade de morar no Brasil, não me faz falta 
estar lá. Eu acho que se eu trabalhasse, eu viveria um pouco do Brasil... Às vezes eu sinto 
falta de levantar cedo, de me arrumar, sair para trabalhar, pegar o ônibus tão cheio que 
mal dava para respirar. Era uma vida gostosa... 

Mas eu não me sinto arrependida de ter vindo para cá, ter casado, tido a minha 
filha... Eu nunca imaginava que esse seria o meu destino, talvez se eu soubesse disso, eu não 
teria vindo, deixado meu filho. O meu medo é meu filho crescer pensando que eu o 
abandonei, o larguei para viver em outro país, porque não foi assim que aconteceu...  

Eu pretendo ir visitar a minha família, se tudo correr bem, no ano que vem. O meu 
marido sempre diz que não vê a hora de poder pagar essa viagem para me ver feliz. Todo 
fim de ano eu me pergunto: será que um dia eu vou passar o Natal e o Ano Novo com eles?  
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Além de ser brasileira, eu sou uma pessoa que está sempre para cima, precisa 
muito para me deixar para baixo... 

 
Eu me chamo Enizete Aparecida de Souza Orra, mas todo mundo me conhece só 

por Eni. Nasci em 10 de setembro de 1948, em São Miguel, na Bahia, onde vivi até a idade 
de três anos, depois meu pai comprou um terreno e construiu uma casa em Ermelino 
Matarazzo em São Paulo. Aí vivemos até meus oito anos de idade, depois fomos morar lá 
pelos lados do Vale do Paraíba, em Jacareí, de onde era toda a família da minha mãe. 
Quando eu tinha catorze anos de idade voltamos a morar de novo em Ermelino Matarazzo e 
fiquei lá até quando me casei... Quer dizer, eu estou acostumada a viver de lá para cá, indo 
e vindo de um lado para o outro, né? 

Quando eu tinha quinze anos, meu pai faleceu, por isso tive que aprender a me virar 
desde cedo, acabei me acostumando a ser muito independente... Eu estudava a noite e 
trabalhava durante dia, e fiz de tudo um pouco, com isso eu tenho um currículo muito 
grande, porque já fui encarregada de almoxarifado, de expedição, secretária, secretária de 
rendas, e assim foi indo... Eu cheguei a freqüentar até o segundo ano do curso de Letras na 
Faculdade Farias Brito, mas não conclui porque me casei e minha vida tomou um rumo bem 
diferente...  

Eu conheci o meu marido assim: ele era amigo de uma amiga minha que era como uma 
irmã para mim, e um dia nós estávamos na padaria e ela falou que ia me apresentar a um 
amigo, o Saad. Foi só isso nesse dia, mas logo depois ele mandou um recado que queria muito 
me conhecer... Aí um dia ele foi me buscar na escola, mas não rolou nada... Uns dois anos 
depois desse encontro, fui a uma Festa do Chopp, tinha um sambão com o Martinho da Vila, 
e ele estava lá... Tudo começou nesse dia, dia 24 de agosto de 1976, e a partir daí foram 
sete anos de namoro... 

Meu marido é nascido no Líbano e foi para o Brasil com catorze anos de idade, para 
estudar. Ele fazia engenharia, por isso tinha o dia todo ocupado, assim como eu, que 
trabalhava e estudava. Então, na conclusão, fomos enrolando esse tempo todo, até que ele 
se formou e foi para Votuporanga, trabalhar com o primo dele que tinha uma fábrica de 
blocos, e como a distância era muito grande resolvemos nos casar... 

Quando me casei parei de trabalhar e estudar, porque tive que acompanhar meu 
marido, mas eu sou uma pessoa que não consegue ficar parada, sempre gostei de ser 
independente, de ter o meu dinheirinho... Então eu cuidava da casa, do meu filho que nasceu 
logo depois, e ainda dava um jeitinho de vender produtos de beleza da “Claude Bergère”, e 
roupas que pegava em consignação... Parada não conseguia ficar de jeito nenhum! 

 Nós não tivemos nenhum problema de aceitação em relação à família, minha ou dele. 
Minha mãe conheceu o Saad, gostava dele e achava que ele era um homem muito sério, mas 
infelizmente ela faleceu antes de nos casarmos. Em relação à família do meu marido, eu 
tinha um apoio muito grande do irmão dele, que também era casado com uma brasileira, uma 
baiana, enquanto o resto não me via com bons olhos, mas depois aceitaram numa boa. Eu 
cheguei a conhecer os pais dele quando foram para o Brasil em 1979, nessa época a gente 
só namorava, mas não senti muito problema...  

Eu vivi pouco tempo junto à comunidade árabe lá no Brasil, porque quando nos 
casamos fomos para Votuporanga, e logo depois mudamos para Rondônia, atrás do trabalho 
do meu marido. Acho que ficamos só um ano e pouco lá, e voltamos para São Paulo onde 
ficamos morando mais uns três anos, antes dessa mudança para cá, para o Líbano...  

Já fazia um tempo que meu marido andava com essa vontade de vir para cá, porque 
os pais dele eram velhos e estavam sozinhos... Como ele é o filho caçula, era 
responsabilidade dele cuidar dos pais, é assim que funciona na cultura deles... Ele vinha 
falando nessa idéia há algum tempo, mas eu resistia porque tinha muito medo daqui... 
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Eu tinha uma idéia péssima do Líbano, tinha a impressão que o pessoal vivia aqui no 
meio das bombas explodindo a toda hora... Eu lia e ouvia as notícias no jornal e não entendia 
nada do que acontecia nessa terra, a gente nunca entende que lugar que é ou que não é, 
quando você não está vivendo nesse lugar... Parece tudo igual, uma confusão só! Por isso eu 
resistia muito e tentava convencer meu marido a vir sozinho por um tempo, ficar o quanto 
achasse necessário com os pais dele, e eu ficaria no Brasil com o nosso filho, agüentando as 
pontas... 

Ele até estava topando essa idéia, mas aconteceu de morrer uma senhora aqui na 
vila, parente dele, e eu senti que o meu marido ficou triste e muito preocupado, porque a 
mesma coisa poderia acontecer com os pais dele, sem que eles tivessem nenhum dos filhos 
por perto... Os irmãos dele não podiam vir porque tinham loja, dependiam do comércio, 
enquanto meu marido não tinha nada que o amarrasse lá... Aí não teve jeito, quando ele falou 
“vamos”, tive que vir, não tinha como enrolar mais... Eu pensava assim: a minha família era o 
meu marido e o meu filho, as minhas duas únicas irmãs também já tinham tomado o rumo 
delas, então não havia o que me prendesse ao Brasil...  

Em vim para cá em 19 de março de 1990, com meu marido e meu filho de cinco 
anos... Para mim foi uma aventura nossa vinda para cá, porque nós viemos num avião do 
Iraque carregado de armamentos, mas eu não sabia disso. Já no Rio de Janeiro foi uma 
confusão só porque a aeromoça queria revistar minha bolsa, e ela falava comigo árabe e eu 
não entendia nada.  Meu marido também não conseguia entender muito porque parece que 
era diferente o jeito que eles falavam, e eu pensava: “caramba, onde eu vou parar, por que 
se meu marido não entende o que eles falam, imagine eu?” 

Quando parou o avião no aeroporto de Beirute, eu só vi aqueles carros de polícia 
com metralhadoras em volta do avião, e na hora de descer era um policial em cada degrau... 
Eu não queria nem mais descer do avião porque aquilo tudo te apavora, a gente não está 
acostumado a ver essas coisas, bate um desespero, mas aí eu enfrentei o medo e desci... Na 
hora de pegar um táxi foi outro desespero também, acho até que pior porque era tanta 
gente puxando minha mala e gritando, e eu sem entender uma palavra, sem entender toda 
aquela situação, nem meu marido estava entendendo tudo aquilo... Para ele também era uma 
situação nova, porque ele saiu daqui com catorze anos e voltou com quase quarenta anos... 
Nunca vi um negócio desses na minha vida! 

Aí, com a ajuda de um policial, pegamos um táxi para vir para Sultan... E anda e 
anda, e que lugar que não chega nunca, em volta só aqueles prédios cheios de buracos de 
balas, aqueles montes de sacos de areia, tudo muito feio, tudo muito assustador. E eu 
falava comigo mesma: “meu Deus do céu onde o Senhor está me enfiando?” Fizemos um 
caminho longo, e eu até achava que meu marido nem lembrava mais onde era... Quando 
estávamos chegando aqui, caiu uma mala de cima do carro, bem perto dos sírios, e naquela 
época não podia parar... Aí paramos para pegar as malas e os sírios vieram em cima, gritando 
em árabe: “pára, pára, senão eu atiro...” Quer dizer, eu não entendia o que eles falavam, mas 
acho que era isso que eles falaram... Jogaram a mala no meu colo, e mandaram a gente ir, 
não dava tempo de colocar em cima, e nós nem discutimos, porque eles são todos doidos, 
eles atiram mesmo... Falei: “meu Deus, aonde vim me meter?” 

Cheguei aqui tinha aquele problema de não ter energia, era na base do motor, quem 
tinha motor ligava, mas aqui na casa dos meus sogros não tinha... Imagina se tinha o que tem 
agora, aqui não tinha nada, e claro eu não morri de amores, não me apaixonei por aqui à 
primeira vista, não tinha como... Quem está acostumado com algumas coisas, facilidades do 
dia-a-dia, vir para cá na época que eu vim era uma verdadeira aventura.... 

A nossa vinda para cá foi uma felicidade para o meu sogro. Ele falava assim: “me 
belisquem, acho que eu estou sonhando, acho que não acordei...” O meu marido também 
estava muito contente de rever os pais, a única que estava insatisfeita era eu. E eu vou 



 489 

falar o que para ele: “vamos embora e deixar os velhos sozinhos?” Não tinha como, aí eu 
falei, seja o que Deus quiser, quem sabe, porque eu não tinha os meus pais vivos, Deus pôs 
os outros para eu cuidar...  

Fiquei tomando conta dos velhos, eles já se foram, que Deus os tenha... O meu sogro 
era um amor de pessoa, ele gostava muito de mim, e achava que eu era uma tal de Maria, 
enfermeira do Paraná, que ele conheceu quando foi para lá para casar um filho... Eu não o 
contrariava não, deixava-o pensar assim, que mal tem? Ele morreu um ano e quatro meses 
depois que chegamos...   

Agora sogra é sogra, é mais difícil a relação, mas eu acho que até me dei muito bem 
com ela, principalmente pelo fato de a gente não se entender na mesma língua. Quando ela 
estava brava eu não entendia nada, se era eu que estava nervosa ela também não estava 
entendendo nada, e pronto, cada uma ficava na sua, dava para ir levando, e levamos essa 
situação por sete anos, até que ela também faleceu...  

A gente fala de sogra, mas no fundo ela tinha as suas razões, porque você tem a sua 
casa, tudo que você construiu com amor e carinho, e de repente vem uma outra pessoa e 
começa a mexer e tomar conta de tudo, é uma situação difícil para qualquer pessoa.. E ainda 
tinha o fato de eu ser brasileira, quer dizer, eu era a nora e ainda por cima a nora 
brasileira... Mas no final deu tudo certo, eu fiz minha parte, tenho a consciência tranqüila 
que fiz o melhor por eles... Ela mesma reconheceu meu valor, e dizia para todo mundo que 
não existia ninguém como eu, porque eu cuidei dela como uma verdadeira filha. Quando ela 
morreu fez muita falta, porque no fundo eu a admirava, uma mulher que teve oito filhos e 
nenhum perto dela, é duro...  

Eu tive que aprender muitas coisas para me acostumar a viver aqui. A língua sempre 
é a principal dificuldade para qualquer um. O que me ajudou um pouco foi que tinha um 
sobrinho, que veio do Brasil, morando com a gente e ele embaralhava alguma coisa em árabe. 
Quando eu queria alguma coisa, perguntava para ele e, com isso, fui aprendendo essas 
coisas da casa, como arroz, açúcar, pão, coisas do dia-a-dia.  

Eu me viro bem, mas não que eu fale árabe, eu entendo e falo só uma coisinha aqui e 
ali... Eu acho que não aprendi porque me acomodei, porque como aqui têm muitos brasileiros 
não tem como passar por apuros com a língua. Eu também acho que árabe é uma língua 
difícil, uma palavrinha que você troca a coisa sai toda errada, então é melhor evitar uma 
situação pior... Mas eu entendo bem, se a pessoa estiver conversando e eu ficar prestando 
atenção entendo tudo, só não sei falar, não sei formar uma oração completa...  

Também tive a preocupação de só escolher nomes de pronúncias fáceis para os 
meus filhos, pensando que eu tenho que saber falar o nome deles, e se um dia eles saírem 
daqui tudo fica mais fácil. O meu filho mais velho se chama Munir, e as meninas, que 
nasceram aqui, chamam-se Leila, Aline e Nádia... 

A questão da religião é uma coisa que ainda não estava resolvida para mim. Eu fui 
batizada e criada como católica, e ainda me sinto assim, apesar de nunca ter sido 
praticante. Aqui eu procuro entender a religião muçulmana, mas não entra tudo de uma vez. 
Eu leio o Alcorão em português, faço o jejum, mas não que eu seja ou me considere 
muçulmana, quero ver se me enquadro, só que eu acho que primeiro de tudo tem que gostar 
da religião por ela mesma, não é porque meu marido é muçulmano eu também tenho que ser. 
Além disso, eu não vejo diferença entre as religiões porque todas levam para um caminho 
só, que é o caminho de Deus, Deus somente Ele... 

Meus filhos são criados como muçulmanos, e eu não vejo nenhum problema, é a coisa 
certa para eles que nasceram e estão sendo criados aqui. Eu não me sinto cobrada por eles 
em relação à religião, eles entendem e respeitam essa diferença. Mas eu aconselho a 
qualquer um que árabe tem que casar com árabe, porque é difícil a convivência quando há 
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mistura, você tem que se privar de muitas coisas, tem que se acostumar com outro modo de 
vida.  

Eu me casei com um árabe, mas considero o meu marido mais brasileiro do que 
árabe, por isso a nossa convivência tem sido mais fácil... Ele gosta da maioria das coisas que 
eu gosto, e por isso a gente se dá bem. Se ele tivesse sido criado mais para o lado de cá não 
tinha dado certo, tenho certeza... Ele tem uma cabeça aberta para entender que você não 
muda uma vida de uma hora para outra, e ainda por cima por imposição.  

O meu marido só foi um pouco cabeça dura em relação ao registro das meninas no 
Consulado Brasileiro, não sei por que ele achava que não precisava fazer, mas eu sempre 
insistia porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, quando vai precisar de um passaporte 
porque, Deus me livre, acontece alguma coisa aqui as minhas filhas não saem e nem eu... Aí 
eu resolvi que iria registrar as minhas filhas e fui, arrumei a papelada toda, e tirei todos os 
documentos: certidão de nascimento, passaporte, título de eleitor, e até a reservista do 
menino... Foi a melhor coisa que fiz, a gente não sabe o dia de amanhã... 

Outra coisa que a gente tem que se adaptar vivendo aqui é a questão do trabalho, 
de como garantir a nossa sobrevivência. Meu marido, logo que chegou, abriu uma oficina de 
serralheria porque ele já tinha essa prática no Brasil. Ele fazia galpões com estrutura 
metálica, portas e janelas em ferro, essas coisas, mas não foi muito bem sucedido e acabou 
fechando. Daí ele resolveu trabalhar com engenharia, que é o ramo dele, mas ele precisou 
acertar as papeladas, passar por um período de adaptação até poder assinar tudo sozinho. 

Agora ele já está liberado, trabalha com autorização como engenheiro civil, pega as 
obras aqui da região e constrói, geralmente para quem vem de fora e quer construir. A 
maior parte das obras que ele toca é para os que de fora, poucas são de pessoas nascidas 
aqui... Para o meu marido, no ramo de trabalho dele, foi boa essa vinda para cá, porque o 
Líbano está em reconstrução e tem muita gente investindo no país. Só que aqui o trabalho é 
só para viver, e olhe lá, não é para fazer dinheiro, não dá para ficar rico. Eu acho que nesse 
ponto o Brasil é bem melhor, Brasil é Brasil, você vai trabalhar e constrói alguma coisa, faz 
um pé-de-meia para o futuro. Aqui não, aqui você tem que trabalhar pensando no dia de 
hoje só, eu estou aqui há quatorze anos e não vi nada até agora, nem a minha casa eu tenho 
ainda... 

Para mim, que sempre fui acostumada a fazer alguma coisa, a nunca ficar parada, foi 
dando um chilique. Sabe quando você faz o serviço de casa, e não tem mais como ocupar seu 
tempo? Eu não era muito de ficar na casa de um ou na casa de outro, de ficar parada 
batendo papo, como é costume aqui, eu queria fazer alguma coisa útil, queria ganhar algum 
dinheiro, ter alguma independência, como eu já estava acostumada no Brasil, mas não tinha 
por onde, não conseguia descobrir o caminho. Só encontrei a minha atividade de manicura 
por acaso, sem procurar, foi ela que veio até mim.  

Aconteceram muitas coisas engraçadas que me fizeram seguir essa profissão que 
tenho hoje. Logo que cheguei aqui, todo mundo comentava que eu só tinha um filho porque 
era muito velha, e sabe por que eles achavam isso? Porque eu tinha reflexo no cabelo, com 
um tom mais para o loiro, e para eles isso era sinal de velhice. Então meu marido, quando 
soube, disse para eu tirar aquele negócio do cabelo. Ele me levou para o salão em outra vila 
aqui perto, porque em Sultan mesmo não tinha nada disso.  

Primeiro, a cabeleireira cortou o cabelo do meu filho e fez tão mal que ele ficou 
com cara de doido. Depois quando ela foi tingir meu cabelo, saí toda preta: cabelo, testa, 
rosto, pescoço, tudo... Demorei um tempão para limpar aquilo e ainda tive que ouvir de uma 
senhora que o clima do Líbano tinha me feito muito bem, porque eu estava moreninha... Pode 
uma coisa dessas? E, ainda, para piorar a impressão que eu tive dessa cabeleireira, na hora 
de arrumar a minha unha ela nem se deu ao trabalho de tirar o esmalte velho, foi logo 
passando o outro por cima. Eu saí de lá querendo bater na mulher!   
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Em outra ocasião, num casamento, também não consegui uma manicura para arrumar 
a minha unha e acabei eu mesma dando um jeito e ficou muito melhor que as unhas da minha 
cunhada que fez o serviço no cabeleireiro e veio com os dedos, e não as unhas, vermelhões! 
Essa mesma cunhada chegou um dia reclamando que ela não agüentava mais de dor nas 
unhas dos pés, e não tinha quem fizesse isso para ela. Eu acabei me oferecendo, assim por 
acaso, para aliviar a dor dela, e ela gostou tanto que deixou todo material, que ela tinha 
trazido do Brasil: alicate, espátula, lixas, esmalte, tudo, tudo, e cada vez que alguém vinha 
para cá, ela mandava mais coisas. 

Mas quem deu o pontapé para eu começar a trabalhar de verdade foram a Telma e a 
mãe dela. Eu arrumei as unhas delas por amizade, como um favor pessoal, mas elas 
começaram a insistir que eu deveria investir nisso, para eu ganhar um dinheirinho. Então 
aonde a Telma ia, ela dizia para as amigas que eu era uma excelente manicura, e as 
freguesas começaram a vir, uma a uma. No começo eu nem sabia quanto cobrar, e foi uma 
amiga que me deu o valor a partir do serviço que era feito em Zahlé. 

No começo a idéia não pegou muito bem, porque aqui não é hábito cuidar das unhas 
toda semana como no Brasil. Depois a moda pegou e eu tenho freguesas daqui e de outras 
vilas, que vêm de longe só para arrumar as unhas comigo. Fui pegando cada vez mais prática 
e o trabalho foi ficando cada vez melhor. Principalmente no verão o trabalho é maior, 
porque tem muita festa, muito casamento, gente que vem de fora, então eu sento de manhã 
e só saio da minha cadeira lá pelas dez, onze horas da noite. Aqui não tem concorrência, é 
uma briga para fazer unha comigo! 

Como se não bastasse essa história de fazer unha, na época em que nasceu a Aline, 
eu comecei a fazer sonhos para vender. Eu percebi que quando eu fazia sonho e oferecia 
para as pessoas todo mundo devorava, não sobrava um. Então tive a idéia de colocar para 
vender numa mercearia aqui perto, mas o dono achava que não iria sair porque o valor seria 
alto para o que as pessoas estavam acostumadas. Eu levei uma bandeja para ver se dava 
certo, e não deu meia hora lá, veio o dono com a bandeja vazia para eu enchê-la de novo. Foi 
um sucesso total! 

A partir daí coloquei meus doces, brigadeiro, beijinhos e sonho, e também inventei 
moda de fazer salgadinhos como coxinha, risoles e empadinha. Eu nem tinha placa ou fazia 
propaganda, porque um foi espalhando para o outro e eu fiz minha freguesia. No começo só 
eu fazia, mas depois mais gente começou a fazer também. Hoje ainda faço e vendo porque 
tenho muitos fregueses fiéis, mas não é igual àquele começo. 

Agora eu penso em inovar mais um pouco. Quero aprender a fazer chocolate, ovo de 
páscoa, panetone, outras novidades. Outro dia vi a receita de um pãozinho de batata que o 
Álvaro deu no programa da “Claudete Troiano” Menina, isso dá para vender porque pode 
congelar a massa ou vender já pronto... Eu tenho muita vontade de fazer bala de coco 
gelada, recheada com morango, com nozes, com chocolate, como as que me trouxeram do 
Brasil um dia desses. Nossa, é divina! Tenho a impressão que vai ser a inovação, se eu 
colocar em um casamento, o negócio estoura!  

Ah, eu sou assim mesmo...  Quando tem um negócio que não se resolve de um lado eu 
resolvo do outro, estou sempre buscando coisas novas para fazer e eu acho que sempre dá 
certo porque quando vou para a cozinha é com amor e carinho tudo o que faço, acho que é 
por isso que as coisas saem gostosas.  

Meu marido não fala nada sobre essas minhas atividades. Não é que ele aceitou, mas 
também não me proibiu. Eu acho que o homem árabe em geral não aceita que a mulher 
trabalhe, mas meu marido não tem do que reclamar porque eu estou cuidando da minha 
casa, dos meus filhos, não está faltando nada, nem roupa lavada e passada, nem comida, nem 
nada. Além do mais, trabalho dentro de casa, acho que ele não aceitaria se eu fosse 
trabalhar fora. Até já tive proposta para trabalhar em salão grande, e não aceitei para não 
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contrariar meu marido. No final das contas, com meu trabalho e todos esses bicos, ajudo a 
manter a casa e até segurei bem as pontas quando meu marido fechou a oficina e a situação 
ficou difícil... 

Enfim é essa a vida que a gente leva aqui. Eu, que achava que tinha vindo passar um 
tempo aqui, já estou há quatorze anos, muito mais tempo do que imaginava. No começo nós 
ficamos por causa dos meus sogros, quando eles faleceram continuamos aqui porque 
tínhamos que pensar nos filhos, no que era melhor para eles, e assim fomos ficando um ano 
após o outro. Quanto mais tempo fico aqui, mais aumenta minha saudade do Brasil! Quando 
alguém vai para lá ou vem de lá me dá um negócio! Fico morrendo de vontade de ir, de ver as 
minhas irmãs, meus sobrinhos, sei lá, de tudo.  

Faz uns anos que perdi um sobrinho muito querido, era como um irmão para mim. 
Toda vez que eu ligava para lá ele falava: “tia, estou de mal, a senhora fala que vem e não 
vem, mas o dia que a senhora vier eu não vou deixá-la sair mais daqui”, e brincava muito... 
Todo final de ano que eu ligava ele me cobrava, e eu não cumpria minha promessa. Ele 
morreu 31 de janeiro de 2003, com trinta e três anos, vítima de uma bala perdida... Foi uma 
perda muito grande, senti uma grande necessidade de estar lá, porque minha irmã ficou no 
bagaço... Depois você pensa que é a vida e tinha que acontecer, é difícil aceitar mas a vida é 
assim mesmo... A gente tem que enfrentar essas coisas, não tem jeito... 

Mas eu me considero uma pessoa alto astral, estou sempre dando a volta por cima! 
O brasileiro, de modo geral, é mais festivo, para tudo a gente faz festa. Nesse ponto nós 
somos bem diferentes do povo daqui, que é mais fechado, mais frio, mais distante. Para o 
brasileiro, que é alto astral, não tem tempo ruim... Além de ser brasileira, eu sou uma 
pessoa que está sempre para cima, precisa muito para me deixar para baixo... 

Sempre tem um jeito de estar perto do Brasil, ouvindo uma musiquinha, assistindo 
aos canais brasileiros... Eu sempre falo que o dia que eu ficar sem a televisão ligada no 
Brasil, acho que vou embora na mesma hora, não fico mais aqui não! Tem hora que eu lembro 
daquele calorzinho gostoso, da praia, do Carnaval... Tem hora que a gente vê um brasileiro e 
se sente mais brasileiro ainda. Quando o Lula veio para cá parecia que era um pedacinho da 
gente que estava com ele. Foi muito bom, muito gostoso mesmo... Têm vezes que eu sonho 
que estou no Brasil. Já sonhei que estava com a minha irmã fazendo compras, até que 
estava andando num trem de subúrbio, como aquele que eu costumava andar... Tenho vários 
sonhos e parece que são tão reais...  

Isso tudo é um jeito de ir enganando a saudade, enquanto não volto para lá... Eu 
quero muito voltar para o Brasil, não sei se a passeio, não sei se para viver lá novamente, 
não sei mesmo... Gostaria de ir com todo mundo, meu marido e meus filhos, mas o Saad 
resiste muito, ele diz que não quer nem saber de voltar para lá. Acho que ele tinha que 
mudar um pouco a cabeça dele, pensar um pouco mais para frente, arejar as idéias... 

Tem gente que fala que o Brasil está muito violento para viver e criar os filhos, mas 
eu acho que qualquer lugar é tranqüilo desde que você acredite em Deus, porque o que tiver 
que acontecer, acontecerá, aqui ou lá, em qualquer lugar. Lógico que eu iria procurar um 
lugar mais tranqüilo para viver, uma cidade do interior, mais parecida com a vida daqui.  

Para os meus filhos seria uma boa oportunidade para ver outros lugares, um modo 
de vida diferente do que eles estão acostumados. Eu tenho muita vontade de ir com os 
meus filhos para mostrar muitas coisas para eles... Sempre conto para eles sobre as coisas 
de lá, falo tudo, do zoológico, do Simba Safári, do Playcenter, das praias, da água de coco, 
daquela feira hippie de São Vicente, na Praia da Biquinha... Aqui não tem muita coisa, né? 

Não acredito que haveria problema de adaptação porque o ser humano é assim 
mesmo, sempre está mudando e se adaptando. Na verdade eu penso em ir para lá só quando 
as meninas se casarem, porque aqui é mais fácil para o casamento e elas estão acostumadas 
com esse ritmo de vida. 
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Eu penso que meu marido resiste muito em ir para lá porque ele quer que os filhos 
casem entre eles e vivam por aqui na comunidade. Tem muita resistência para aceitar um 
casamento fora da comunidade, para o menino eu acho que eles não se importam, mas as 
meninas eles querem que casem com árabe. 

Elas devem se casar com quem elas gostem, seja aqui ou lá. Eu nunca iria obrigá-las 
a se casar com um árabe, isso não, vão casar com quem elas gostam... Se o pai delas casou 
com uma brasileira, por que elas não podem se casar? Eu já penso de outra maneira, vai 
casar com quem elas gostam... Não sei, é uma situação muito difícil, vamos ver, seja o que 
Deus quiser... 

Eu entrego as coisas para Deus. O meu destino era vir para cá, eu vim e aqui estou. 
Eu sempre peço para Deus que se for para eu ir para o Brasil que dê certo. Se Deus me der 
saúde, e eu for para o Brasil quero fazer muitas coisas que ainda não fiz, quero até voltar a 
estudar.  

São tantas coisas que quero fazer... Depois de todo esse tempo fora, acho que eu 
vou virar uma baleia, porque quero comer tudo o que tenho vontade: caju, água de coco, 
acarajé... Mesmo que eu vá para passear, só um mês é pouco para matar todas as minhas 
vontades. Eu tenho que ficar um ano lá para comer de tudo e mais alguma coisa... 

Se o meu marido me mandasse para lá de vez em quando, principalmente nessa 
época de inverno, que eu detesto, já ficaria feliz... Até prometia voltar para cá. Se amanhã 
as meninas se casam, eu vou e não volto mais! Eu vou para o Brasil com marido ou sem 
marido... Aí, se ele quiser, que vá atrás... Eu já falei que meu umbigo não está enterrado 
aqui... 

 



 494 

Trinta anos que eu estou aqui esperando, e vou continuar esperando até meu 
marido falar chega... Eu faço como ele mandar, porque acho que o marido da gente é 
o pai e a mãe da gente, ele é o segundo pai da gente, então tem que obedecer 

direitinho... 
 
Eu me chamo Expedita Ferreira Alauan, nasci no interior do Ceará em 12 de março 

de 1945. Tive uma infância muito sofrida, a minha mãe faleceu quando eu tinha sete anos, 
por aí, e eu fui criada pela minha madrasta, mas que era muito boa comigo e com meus dois 
irmãos. 

Nessa época a gente já vivia em São Paulo, no bairro de Santana, e eu estudei lá só 
até o segundo primário. Parei porque eu achava que estava muito difícil a escola, e como 
meus pais eram muito pobres, comecei a trabalhar cedo, com a idade de onze anos. Eu 
sempre gostei de trabalhar, ter o meu servicinho, o meu próprio dinheiro, e com isso 
ajudava muito em casa. 

 Aí quando fiz dezessete anos, mudamos para Brasília. O meu pai tinha ido primeiro 
para trabalhar como construtor no Palácio da Alvorada, no Planalto, colocando azulejos. Ele 
achou que a vida em Brasília estava boa e resolveu levar a família toda para lá, para viver 
com ele, e com isso foi nascendo mais gente, mais criança e a família ficou bem grande, e 
ficamos em oito meninas e três meninos... E assim foi todo mundo sendo criado junto, alguns 
trabalhando, outros estudando, e cada um que ia crescendo já ia casando e fazendo sua 
vida, na ordem. 

Eu fui a segunda dos irmãos a casar. Conheci meu marido em Brasília, ele era vizinho 
lá de casa, a gente colocou olho no olho, ficou interessado um pelo outro e deu certo para 
casar mesmo... Minha família aceitou, mas no começo foi um pouco complicado porque, como 
ele era estrangeiro, todo mundo achou que não ia dar certo... Como viram que não tinha 
jeito mesmo, acabaram aceitando, aí casei e logo nasceu meu primeiro filho, o Nasser. 

Em Brasília, meu marido trabalhava com uns patrícios fazendo pão. Quando o sócio 
dele decidiu mudar para São Vicente, em São Paulo, para trabalhar como mascate, meu 
marido resolveu tentar a sorte também, ver no que dava a vida lá... Nessa época a família já 
foi aumentando, nasceram mais dois filhos, o Fauzi e a Odete. 

Só que a vida de mascate naquele tempo não ia muito bem, né? Meu marido não 
tinha muita sorte, não, trabalhava mas era muito difícil para manter toda a família, e ele se 
esforçava muito para não faltar nada... A gente não tinha casa própria, vivia de aluguel, e o 
serviço estava cada vez mais fraco, o trabalho de mascate não estava dando certo... Foi aí 
que meu marido veio com uma novidade. Um dia ele me falou: “o que você acha de ir viver no 
Líbano?” Eu falei que por mim tudo bem, não via nenhum problema...  

Desde que a gente era solteiro, ele já tinha me avisado que um dia pretendia voltar 
para a terra dele, para criar os filhos como muçulmanos... Ele nunca falou isso muito claro, 
mas o coração dele estava pensando tudo isso, sempre pensou... Eu não via problema nenhum 
em vir para cá, mas eu nem sabia o que era o Líbano, não tinha a mínima idéia de onde 
ficava. Mas eu tive coragem de aceitar essa mudança, resolvi enfrentar a vida...  

Minha família não acreditou que eu viria para cá, porque poderia ser que a gente 
nunca mais se visse, que eu nunca mais voltasse para o Brasil... Eu penso que a gente faz o 
que deve fazer, abre o coração para Deus e Ele vai decidir o que é melhor para a gente... E 
se Ele achar que aqui é melhor para mim eu tenho que obedecer... Deus quis que eu viesse 
para cá criar meus filhos como islâmicos... Eu vim, né? Fiz minha parte. 

Nós viemos para cá em 1970, direto para Sultan... Naquele tempo não tinha 
brasileiros por aqui ou gente que já tinha vindo para o Brasil, como agora que tem um monte 
de gente. Sultan era muito diferente naquele tempo, hoje já é uma vila muito bonita... Não 
tinha tanta gente, tanta casa bonita, como agora... As casas eram bem antigas, bem simples 
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mesmo e eu vim para viver numa delas com a minha sogra, porque o meu marido me largou 
aqui com os três filhos e voltou para o Brasil. 

Quando ele falou que a gente vinha para o Líbano, não me explicou que iria me 
deixar aqui e voltar... Não, ele nunca falou isso para mim, quando já estávamos aqui e que 
ele veio com essa novidade e eu achei muito duro de enfrentar... Mas o que eu podia fazer? 
Eu não entendia o porquê, queria criar os meus filhos junto com o meu marido, aqui ou no 
Brasil... Uma conhecida, uma das poucas brasileiras que estava aqui, me falou para ir ao 
Consulado e tentar voltar para o Brasil desse jeito, mas eu não tive coragem de enfrentar e 
fazer essas coisas...  

Aí, como não tinha outro jeito, eu aceitei o que a vida estava me dando, porque isso 
aqui que é minha vida, a gente não pode ir contra o que já está preparado para a gente... 
Mas quando eu ficava nervosa, chorava muito e falava para minha sogra que queria voltar 
para a minha terra... Uma vez meu pai me mandou carta para saber se eu estava bem, 
falando que queria que eu voltasse para lá, mas respondi que estava tudo ótimo, mesmo com 
tanto sofrimento, e que não iria voltar. Não sei o que deu em mim, não quis voltar e, com 
isso, eu mesma judiei da minha vida... Minha vida aqui foi muito judiada... 

Foi muito difícil me acostumar a viver aqui porque, em primeiro lugar, eu não sabia 
falar nenhuma palavra árabe e ninguém falava português. Uma vez eu falei para o meu 
marido me ensinar a falar árabe, algumas vezes ele me dava alguma explicação em 
português, mas não dava certo. Quando eu vim para cá não teve jeito, tive que aprender na 
marra... 

Eu falava fazendo gestos, apontando o que queria, decorando algumas palavras, 
tentava, às vezes acertava, às vezes falava errado, e assim foi indo, fui melhorando um 
pouco, mas até hoje eu falo errado... Os meus filhos se acostumaram logo a só falar árabe e 
foram aos poucos deixando de falar português, por isso, mesmo errado, eu ia falando com 
eles em árabe... Aí vai consertando, corrigindo, tirando sarro, e assim vai indo, falando 
torto mas falando, isso que importa. Hoje quem me ensina muito são os netos...  

A religião foi mais fácil para aprender, sempre achei uma coisa fina essa religião... 
Aprendi vendo minha sogra praticando as obrigações da religião, eu ficava com o olho em 
cima e pensava comigo mesma: “que coisa maravilhosa, é uma coisa que vai levar a gente 
para o céu, é uma religião muito boa...” Eu aprendi todas as obrigações, rezar cinco vezes 
por dia na hora certa, e estando muito limpa, a fazer o jejum um mês completo por ano, a 
usar o lenço... 

Fazer o jejum no começo foi muito difícil, porque não estava acostumada... Jejuava 
três dias e pronto, acabou, não agüentava, mas de ano para ano fui  acostumando até 
conseguir fazer completo, sem sofrer nada... Jejuar é uma coisa muito boa da religião 
islâmica... Depois que meu segundo filho casou, acho que fiquei uma absoluta islâmica, 
porque desde o dia que ele noivou eu pus lenço na cabeça, por livre e espontânea vontade, e 
aí nunca mais tirei o lenço... Com isso completou minha parte islâmica, mas para Meca ainda 
não fui, só falta isso... 

Aqui também tive que aprender a trabalhar na roça. Mesmo sendo cearense, eu 
nunca tinha trabalhado na terra... Fui trabalhar na roça, catando vagem, abobrinha, pepino, 
tomate, essas coisas todas. Eu tive que trabalhar para sustentar meus filhos, porque meu 
marido mandava cinqüenta dólares só, uma vez por ano... O que era aquilo? Não dava para 
nada, não tinha como sustentar três filhos, alimentar, vestir, mandar para escola... Com 
cinqüenta dólares não dava para sustentar as crianças como deveria, tinha que contar com a 
ajuda da minha sogra e dos filhos dela... Minha filha, coitada, desde pequena teve que me 
ajudar muito, com doze anos ela já tinha aprendido a fazer pão e fazia para a casa toda... 

Eu tive que aprender de tudo aqui, a cozinhar comida árabe, porque era mais fácil 
para encontrar as coisas mas até hoje não aprendi a fazer muita coisa e não faço nada 
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muito bem... Eu cozinhava muito arroz e feijão, bife, salada, macarronada, massas em geral, 
que eu gosto muito... 

Antes era mais difícil para encontrar as coisas por aqui, agora não, tem de tudo, 
farinha de mandioca sempre tem na casa do meu filho, farinha brasileira como eu, mas nem 
ligo mais... Sardinha é uma coisa que eu gosto muito, mas para falar a verdade aqui nunca vi 
sardinha, por que será? Acho que aqui não tem, e era o peixe que eu mais gostava no Brasil, 
é uma delícia... Coisas do Brasil para mim é só o arroz e feijão, que eu sempre gostei e 
gosto, é a única comida que me satisfaz... De outras coisas, não sinto falta... 

Sempre me senti muito sozinha nessa terra, sem marido, enfrentando a vida sozinha 
com três filhos... Logo depois, a minha sogra foi embora morar com um dos filhos na 
América e eu fiquei ainda mais abandonada. Eu tinha algumas amigas brasileiras, que eram 
brasileiras legítimas como eu, morando aqui. Éramos quatro ao todo: a Leonilda, a Janete, a 
Maria de Lurdes e eu, e sempre a gente ficava juntas, ajudava uma a outra... Isso também 
era muito bom para eu continuar me sentindo como uma legítima brasileira. Sempre que eu 
converso com brasileiros eu me sinto assim... 

Eu procurei levar uma vida correta, discreta, para sempre falaram bem de mim... 
Nunca dei motivo para o pessoal falar mal da minha pessoa, evitava de falar ou ouvir 
conversas, sempre fiz tudo bem aberto para ninguém falar pelas costas. Assim é melhor e 
até hoje nunca tive problema com nada, com nenhum vizinho, com nenhuma pessoa, sempre 
fui muito respeitada... 

Em 1975 começou a guerra por aqui e cada dia foi ficando pior, mais difícil e 
perigoso de viver... Eu falava que seja como Deus quiser, porque tinha que enfrentar isso 
também. Nem nessa situação o meu marido pensou em nos levar de volta para o Brasil, teve 
muita gente que foi embora nessa ocasião, mas ele nunca falou nada e eu também nunca 
cobrei. Para que falar, se ele sabia o que estava acontecendo aqui? Se ele queria fechar os 
ouvidos e não escutar, o problema era dele, né? 

Na época da guerra, aqui foi muito duro, a gente via os mísseis passando ali na 
janela e ficava com medo que algum caísse em cima das nossas cabeças. Mas foi Deus quem 
fez esse destino para a gente, para carregar com a gente até morrer, e tem que falar 
graças a Deus. Se ficar reclamando não adianta, só fica pior... Então vivemos a guerra, era o 
nosso destino... 

Quando meus filhos ficaram mais velhos, eles começaram a falar que queriam ir 
para o Brasil atrás do pai, principalmente o Nasser... Eu sempre fui contra, porque se a mãe 
estava aqui, o que eles iam fazer lá? Quando o Nasser estava com quase dezesseis anos, 
não tive como segurar mais, e ele tanto insistiu que a minha sogra deu a passagem para ele. 
Eu sofri muito com isso, me arrependi por ter permitido que ele fosse, mas a gente achou 
que seria uma boa para ele viver perto do pai... 

Ele sofreu muito por lá, não deu certo viver com o pai e a madrasta e ele acabou 
só... O sistema de lá é diferente daqui, a vida dele foi muito difícil, muito dura, um balde de 
água fria na esperança que ele tinha de conseguir uma vida melhor, de viver junto com o pai, 
de juntar a família... Uma coisa muito boa foi que ele se casou por lá com uma moça 
brasileira legítima, a Vanda, que é uma benção para ele, é uma esposa dedicada demais... 
Depois de dezesseis anos no Brasil, o Nasser voltou para cá, com mulher e duas filhas, 
graças a Deus... 

Eu tinha e tenho muita saudade do Brasil, lógico, quem não sente saudade da própria 
terra? Eu sentia falta demais da minha família, mas hoje eu já tenho mais contato com eles, 
teve uma época que eles não sabiam de mim e eu não sabia nada deles. Hoje meus irmãos 
falam comigo às vezes pelo computador, recebo fotografias das minhas sobrinhas, a gente 
se fala pelo telefone, e assim vai matando um pouco essa saudade guardada no coração. 
Tem hora que eu lembro mais do Brasil, quando assisto à televisão brasileira ou quando o 
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Lula veio aqui, por exemplo. Nossa! Que coisa boa, o presidente da terra da gente aqui! Eu 
fiquei muito orgulhosa, muito emocionada, não dá nem para explicar o que foi aquilo.   

Uma vez cheguei a sonhar que estava numa rua no bairro de Santana, num tempo 
que eu era criança, lá perto do colégio que estudava... Eu sonhava que estava andando 
naquela avenida, indo para a casa, para o colégio, não sei bem... No dia seguinte, falei para 
os meus filhos que eu vi o tempo que era criança, uma menina... Como pode ser? Puxa vida, a 
gente quer voltar àquele tempo, mas não adianta, não tem mais volta, nunca mais... 

Eu gosto muito de bordar, quando estou sozinha e os netos me dão um pouco de 
sossego, aí meu pensamento vai tão longe... Eu sou bordadeira de verdade, gosto de fazer 
tudo bem feito, mas se não apurar as vistas não fica bonito... Os bordados são para me 
distrair, mas aqui não acha uma renda bonita, não fica muito bacana, muito fino, a gente põe 
no ferro acaba estragando, não é aquela renda que a gente vê no Brasil... Quando a minha 
nora, a Vanda, foi para o Brasil, falei para ela trazer para mim, só que ela falou que estava 
muito caro, aí não trouxe... 

Eu tenho muita vontade de visitar o Brasil também, como ela fez. Quem não 
gostaria de ver a própria terra, mesmo com violência, com sofrimento, com coisa ruim?  
Mas eu só vou se meu marido me chamar para ir para lá, não vou nem com a ajuda do 
Consulado, nem com a ajuda dos meus filhos, não acho isso certo...  

Trinta anos que eu estou aqui esperando, e vou continuar esperando até meu marido 
falar chega... Eu faço como ele mandar, porque acho que o marido da gente é o pai e a mãe 
da gente, ele é o segundo pai da gente, então tem que obedecer direitinho... Desde que 
Deus fez o marido, Ele fez o homem que fala e que manda e a mulher que escuta e obedece. 
Quando a mulher manda, ela é mais homem que mulher, e eu acho que sou uma mulher, não 
um homem, por isso eu obedeço, sempre... 

Acho que para mim, viver lá no Brasil não dá mais. Talvez passar algum tempo lá, uns 
meses, só para matar a saudade da minha terra, da minha família... Mesmo que seja por 
pouco tempo, eu vou sofrer com muita saudade dos meus treze netos e três filhos que vão 
ficar aqui... Eu não dou conta de ficar tanto tempo longe deles... 

Agora se meu marido falar vem, eu vou... Se ele falar fica, eu fico... Se ele me 
disser que eu tenho que ir e ficar no Brasil, porque os filhos já cresceram, casaram, têm a 
família deles e não precisam mais de mim, que eu não tenho mais o que fazer aqui no Líbano, 
acabou-se, então eu tenho que obedecer meu marido e ficar por lá mesmo... Por enquanto 
meu marido não me chamou, não me falou nada sobre isso, e eu estou esperando... Eu tenho 
muita paciência, Deus me fez assim, e se Ele achar que devo ir, Ele manda um aviso, né? 

Sinceramente, eu acho que nunca vai acontecer isso, nunca mais pisarei no Brasil... 
Mas tem um ditado brasileiro que fala assim: “a esperança é a última que morre”... Então 
vou continuar esperando por esse dia, quem sabe chega? 
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Trinta anos que eu estou aqui esperando, e vou continuar esperando até meu 
marido falar chega... Eu faço como ele mandar, porque acho que o marido da gente é 
o pai e a mãe da gente, ele é o segundo pai da gente, então tem que obedecer 

direitinho... 
 
Eu me chamo Expedita Ferreira Alauan, nasci no interior do Ceará em 12 de março 

de 1945. Tive uma infância muito sofrida, a minha mãe faleceu quando eu tinha sete anos, 
por aí, e eu fui criada pela minha madrasta, mas que era muito boa comigo e com meus dois 
irmãos. 

Nessa época a gente já vivia em São Paulo, no bairro de Santana, e eu estudei lá só 
até o segundo primário. Parei porque eu achava que estava muito difícil a escola, e como 
meus pais eram muito pobres, comecei a trabalhar cedo, com a idade de onze anos. Eu 
sempre gostei de trabalhar, ter o meu servicinho, o meu próprio dinheiro, e com isso 
ajudava muito em casa. 

 Aí quando fiz dezessete anos, mudamos para Brasília. O meu pai tinha ido primeiro 
para trabalhar como construtor no Palácio da Alvorada, no Planalto, colocando azulejos. Ele 
achou que a vida em Brasília estava boa e resolveu levar a família toda para lá, para viver 
com ele, e com isso foi nascendo mais gente, mais criança e a família ficou bem grande, e 
ficamos em oito meninas e três meninos... E assim foi todo mundo sendo criado junto, alguns 
trabalhando, outros estudando, e cada um que ia crescendo já ia casando e fazendo sua 
vida, na ordem. 

Eu fui a segunda dos irmãos a casar. Conheci meu marido em Brasília, ele era vizinho 
lá de casa, a gente colocou olho no olho, ficou interessado um pelo outro e deu certo para 
casar mesmo... Minha família aceitou, mas no começo foi um pouco complicado porque, como 
ele era estrangeiro, todo mundo achou que não ia dar certo... Como viram que não tinha 
jeito mesmo, acabaram aceitando, aí casei e logo nasceu meu primeiro filho, o Nasser. 

Em Brasília, meu marido trabalhava com uns patrícios fazendo pão. Quando o sócio 
dele decidiu mudar para São Vicente, em São Paulo, para trabalhar como mascate, meu 
marido resolveu tentar a sorte também, ver no que dava a vida lá... Nessa época a família já 
foi aumentando, nasceram mais dois filhos, o Fauzi e a Odete. 

Só que a vida de mascate naquele tempo não ia muito bem, né? Meu marido não 
tinha muita sorte, não, trabalhava mas era muito difícil para manter toda a família, e ele se 
esforçava muito para não faltar nada... A gente não tinha casa própria, vivia de aluguel, e o 
serviço estava cada vez mais fraco, o trabalho de mascate não estava dando certo... Foi aí 
que meu marido veio com uma novidade. Um dia ele me falou: “o que você acha de ir viver no 
Líbano?” Eu falei que por mim tudo bem, não via nenhum problema...  

Desde que a gente era solteiro, ele já tinha me avisado que um dia pretendia voltar 
para a terra dele, para criar os filhos como muçulmanos... Ele nunca falou isso muito claro, 
mas o coração dele estava pensando tudo isso, sempre pensou... Eu não via problema nenhum 
em vir para cá, mas eu nem sabia o que era o Líbano, não tinha a mínima idéia de onde 
ficava. Mas eu tive coragem de aceitar essa mudança, resolvi enfrentar a vida...  

Minha família não acreditou que eu viria para cá, porque poderia ser que a gente 
nunca mais se visse, que eu nunca mais voltasse para o Brasil... Eu penso que a gente faz o 
que deve fazer, abre o coração para Deus e Ele vai decidir o que é melhor para a gente... E 
se Ele achar que aqui é melhor para mim eu tenho que obedecer... Deus quis que eu viesse 
para cá criar meus filhos como islâmicos... Eu vim, né? Fiz minha parte. 

Nós viemos para cá em 1970, direto para Sultan... Naquele tempo não tinha 
brasileiros por aqui ou gente que já tinha vindo para o Brasil, como agora que tem um monte 
de gente. Sultan era muito diferente naquele tempo, hoje já é uma vila muito bonita... Não 
tinha tanta gente, tanta casa bonita, como agora... As casas eram bem antigas, bem simples 
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mesmo e eu vim para viver numa delas com a minha sogra, porque o meu marido me largou 
aqui com os três filhos e voltou para o Brasil. 

Quando ele falou que a gente vinha para o Líbano, não me explicou que iria me 
deixar aqui e voltar... Não, ele nunca falou isso para mim, quando já estávamos aqui e que 
ele veio com essa novidade e eu achei muito duro de enfrentar... Mas o que eu podia fazer? 
Eu não entendia o porquê, queria criar os meus filhos junto com o meu marido, aqui ou no 
Brasil... Uma conhecida, uma das poucas brasileiras que estava aqui, me falou para ir ao 
Consulado e tentar voltar para o Brasil desse jeito, mas eu não tive coragem de enfrentar e 
fazer essas coisas...  

Aí, como não tinha outro jeito, eu aceitei o que a vida estava me dando, porque isso 
aqui que é minha vida, a gente não pode ir contra o que já está preparado para a gente... 
Mas quando eu ficava nervosa, chorava muito e falava para minha sogra que queria voltar 
para a minha terra... Uma vez meu pai me mandou carta para saber se eu estava bem, 
falando que queria que eu voltasse para lá, mas respondi que estava tudo ótimo, mesmo com 
tanto sofrimento, e que não iria voltar. Não sei o que deu em mim, não quis voltar e, com 
isso, eu mesma judiei da minha vida... Minha vida aqui foi muito judiada... 

Foi muito difícil me acostumar a viver aqui porque, em primeiro lugar, eu não sabia 
falar nenhuma palavra árabe e ninguém falava português. Uma vez eu falei para o meu 
marido me ensinar a falar árabe, algumas vezes ele me dava alguma explicação em 
português, mas não dava certo. Quando eu vim para cá não teve jeito, tive que aprender na 
marra... 

Eu falava fazendo gestos, apontando o que queria, decorando algumas palavras, 
tentava, às vezes acertava, às vezes falava errado, e assim foi indo, fui melhorando um 
pouco, mas até hoje eu falo errado... Os meus filhos se acostumaram logo a só falar árabe e 
foram aos poucos deixando de falar português, por isso, mesmo errado, eu ia falando com 
eles em árabe... Aí vai consertando, corrigindo, tirando sarro, e assim vai indo, falando 
torto mas falando, isso que importa. Hoje quem me ensina muito são os netos...  

A religião foi mais fácil para aprender, sempre achei uma coisa fina essa religião... 
Aprendi vendo minha sogra praticando as obrigações da religião, eu ficava com o olho em 
cima e pensava comigo mesma: “que coisa maravilhosa, é uma coisa que vai levar a gente 
para o céu, é uma religião muito boa...” Eu aprendi todas as obrigações, rezar cinco vezes 
por dia na hora certa, e estando muito limpa, a fazer o jejum um mês completo por ano, a 
usar o lenço... 

Fazer o jejum no começo foi muito difícil, porque não estava acostumada... Jejuava 
três dias e pronto, acabou, não agüentava, mas de ano para ano fui acostumando até 
conseguir fazer completo, sem sofrer nada... Jejuar é uma coisa muito boa da religião 
islâmica... Depois que meu segundo filho casou, acho que fiquei uma absoluta islâmica, 
porque desde o dia que ele noivou eu pus lenço na cabeça, por livre e espontânea vontade, e 
aí nunca mais tirei o lenço... Com isso completou minha parte islâmica, mas para Meca ainda 
não fui, só falta isso... 

Aqui também tive que aprender a trabalhar na roça. Mesmo sendo cearense, eu 
nunca tinha trabalhado na terra... Fui trabalhar na roça, catando vagem, abobrinha, pepino, 
tomate, essas coisas todas. Eu tive que trabalhar para sustentar meus filhos, porque meu 
marido mandava cinqüenta dólares só, uma vez por ano... O que era aquilo? Não dava para 
nada, não tinha como sustentar três filhos, alimentar, vestir, mandar para escola... Com 
cinqüenta dólares não dava para sustentar as crianças como deveria, tinha que contar com a 
ajuda da minha sogra e dos filhos dela... Minha filha, coitada, desde pequena teve que me 
ajudar muito, com doze anos ela já tinha aprendido a fazer pão e fazia para a casa toda... 

Eu tive que aprender de tudo aqui, a cozinhar comida árabe, porque era mais fácil 
para encontrar as coisas mas até hoje não aprendi a fazer muita coisa e não faço nada 
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muito bem... Eu cozinhava muito arroz e feijão, bife, salada, macarronada, massas em geral, 
que eu gosto muito... 

Antes era mais difícil para encontrar as coisas por aqui, agora não, tem de tudo, 
farinha de mandioca sempre tem na casa do meu filho, farinha brasileira como eu, mas nem 
ligo mais... Sardinha é uma coisa que eu gosto muito, mas para falar a verdade aqui nunca vi 
sardinha, por que será? Acho que aqui não tem, e era o peixe que eu mais gostava no Brasil, 
é uma delícia... Coisas do Brasil para mim é só o arroz e feijão, que eu sempre gostei e 
gosto, é a única comida que me satisfaz... De outras coisas, não sinto falta... 

Sempre me senti muito sozinha nessa terra, sem marido, enfrentando a vida sozinha 
com três filhos... Logo depois, a minha sogra foi embora morar com um dos filhos na 
América e eu fiquei ainda mais abandonada. Eu tinha algumas amigas brasileiras, que eram 
brasileiras legítimas como eu, morando aqui. Éramos quatro ao todo: a Leonilda, a Janete, a 
Maria de Lurdes e eu, e sempre a gente ficava juntas, ajudava uma a outra... Isso também 
era muito bom para eu continuar me sentindo como uma legítima brasileira. Sempre que eu 
converso com brasileiros eu me sinto assim... 

Eu procurei levar uma vida correta, discreta, para sempre falaram bem de mim... 
Nunca dei motivo para o pessoal falar mal da minha pessoa, evitava de falar ou ouvir 
conversas, sempre fiz tudo bem aberto para ninguém falar pelas costas. Assim é melhor e 
até hoje nunca tive problema com nada, com nenhum vizinho, com nenhuma pessoa, sempre 
fui muito respeitada... 

Em 1975 começou a guerra por aqui e cada dia foi ficando pior, mais difícil e 
perigoso de viver... Eu falava que seja como Deus quiser, porque tinha que enfrentar isso 
também. Nem nessa situação o meu marido pensou em nos levar de volta para o Brasil, teve 
muita gente que foi embora nessa ocasião, mas ele nunca falou nada e eu também nunca 
cobrei. Para que falar, se ele sabia o que estava acontecendo aqui? Se ele queria fechar os 
ouvidos e não escutar, o problema era dele, né? 

Na época da guerra, aqui foi muito duro, a gente via os mísseis passando ali na 
janela e ficava com medo que algum caísse em cima das nossas cabeças. Mas foi Deus quem 
fez esse destino para a gente, para carregar com a gente até morrer, e tem que falar 
graças a Deus. Se ficar reclamando não adianta, só fica pior... Então vivemos a guerra, era o 
nosso destino... 

Quando meus filhos ficaram mais velhos, eles começaram a falar que queriam ir 
para o Brasil atrás do pai, principalmente o Nasser... Eu sempre fui contra, porque se a mãe 
estava aqui, o que eles iam fazer lá? Quando o Nasser estava com quase dezesseis anos, 
não tive como segurar mais, e ele tanto insistiu que a minha sogra deu a passagem para ele. 
Eu sofri muito com isso, me arrependi por ter permitido que ele fosse, mas a gente achou 
que seria uma boa para ele viver perto do pai... 

Ele sofreu muito por lá, não deu certo viver com o pai e a madrasta e ele acabou 
só... O sistema de lá é diferente daqui, a vida dele foi muito difícil, muito dura, um balde de 
água fria na esperança que ele tinha de conseguir uma vida melhor, de viver junto com o pai, 
de juntar a família... Uma coisa muito boa foi que ele se casou por lá com uma moça 
brasileira legítima, a Vanda, que é uma benção para ele, é uma esposa dedicada demais... 
Depois de dezesseis anos no Brasil, o Nasser voltou para cá, com mulher e duas filhas, 
graças a Deus... 

Eu tinha e tenho muita saudade do Brasil, lógico, quem não sente saudade da própria 
terra? Eu sentia falta demais da minha família, mas hoje eu já tenho mais contato com eles, 
teve uma época que eles não sabiam de mim e eu não sabia nada deles. Hoje meus irmãos 
falam comigo às vezes pelo computador, recebo fotografias das minhas sobrinhas, a gente 
se fala pelo telefone, e assim vai matando um pouco essa saudade guardada no coração. 
Tem hora que eu lembro mais do Brasil, quando assisto à televisão brasileira ou quando o 
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Lula veio aqui, por exemplo. Nossa! Que coisa boa, o presidente da terra da gente aqui! Eu 
fiquei muito orgulhosa, muito emocionada, não dá nem para explicar o que foi aquilo.   

Uma vez cheguei a sonhar que estava numa rua no bairro de Santana, num tempo 
que eu era criança, lá perto do colégio que estudava... Eu sonhava que estava andando 
naquela avenida, indo para a casa, para o colégio, não sei bem... No dia seguinte, falei para 
os meus filhos que eu vi o tempo que era criança, uma menina... Como pode ser? Puxa vida, a 
gente quer voltar àquele tempo, mas não adianta, não tem mais volta, nunca mais... 

Eu gosto muito de bordar, quando estou sozinha e os netos me dão um pouco de 
sossego, aí meu pensamento vai tão longe... Eu sou bordadeira de verdade, gosto de fazer 
tudo bem feito, mas se não apurar as vistas não fica bonito... Os bordados são para me 
distrair, mas aqui não acha uma renda bonita, não fica muito bacana, muito fino, a gente põe 
no ferro acaba estragando, não é aquela renda que a gente vê no Brasil... Quando a minha 
nora, a Vanda, foi para o Brasil, falei para ela trazer para mim, só que ela falou que estava 
muito caro, aí não trouxe... 

Eu tenho muita vontade de visitar o Brasil também, como ela fez. Quem não 
gostaria de ver a própria terra, mesmo com violência, com sofrimento, com coisa ruim?  
Mas eu só vou se meu marido me chamar para ir para lá, não vou nem com a ajuda do 
Consulado, nem com a ajuda dos meus filhos, não acho isso certo...  

Trinta anos que eu estou aqui esperando, e vou continuar esperando até meu marido 
falar chega... Eu faço como ele mandar, porque acho que o marido da gente é o pai e a mãe 
da gente, ele é o segundo pai da gente, então tem que obedecer direitinho... Desde que 
Deus fez o marido, Ele fez o homem que fala e que manda e a mulher que escuta e obedece. 
Quando a mulher manda, ela é mais homem que mulher, e eu acho que sou uma mulher, não 
um homem, por isso eu obedeço, sempre... 

Acho que para mim, viver lá no Brasil não dá mais. Talvez passar algum tempo lá, uns 
meses, só para matar a saudade da minha terra, da minha família... Mesmo que seja por 
pouco tempo, eu vou sofrer com muita saudade dos meus treze netos e três filhos que vão 
ficar aqui... Eu não dou conta de ficar tanto tempo longe deles... 

Agora se meu marido falar vem, eu vou... Se ele falar fica, eu fico... Se ele me 
disser que eu tenho que ir e ficar no Brasil, porque os filhos já cresceram, casaram, têm a 
família deles e não precisam mais de mim, que eu não tenho mais o que fazer aqui no Líbano, 
acabou-se, então eu tenho que obedecer meu marido e ficar por lá mesmo... Por enquanto 
meu marido não me chamou, não me falou nada sobre isso, e eu estou esperando... Eu tenho 
muita paciência, Deus me fez assim, e se Ele achar que devo ir, Ele manda um aviso, né? 

Sinceramente, eu acho que nunca vai acontecer isso, nunca mais pisarei no Brasil... 
Mas tem um ditado brasileiro que fala assim: “a esperança é a última que morre”... Então 
vou continuar esperando por esse dia, quem sabe chega? 
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Helena Chahine255 

 
 
De qual cidade seus pais eram? 
 Eles eram de Aana, em Jnoub, no sul do Líbano, mais próximo de Beirute. Depois 

emigraram para o Brasil onde nasceram os filhos. A minha família é cristã, mas quando eu 
conheci meu marido, que era muçulmano, eles aceitaram, não foram contra, meu pai ficou 
muito contente. O que que tem se as religiões são diferentes? 

Eu é que demorei para me decidir casar com ele, fiquei noiva por sete anos. No 
começo não gostava dele, fui gostando aos poucos, até que deu certo para casar. Todo 
mundo achava que ele era muito bonzinho, ele tinha um jeito carinhoso, ficava com a gente 
de um jeito bom, não era desses homens que queriam se aproveitar das moças, era bem 
sério. Ele era muito bom mesmo para mim, e eu fui gostando dele, até que me casei. 

Meu marido sempre falava para mim que se eu quisesse ir à igreja católica ele iria 
junto, e se ele quisesse ir à mesquita eu iria também. Para mim isso não tinha importância, 
porque é o mesmo Deus, é todas são as casas Dele.  Então a gente não tinha briga por causa 
disso, não tive nenhum problema pela questão da religião. Só que eu acabei ficando mais do 
lado do meu marido, aprendi algumas coisas da religião, pouca coisa, só foi aqui que eu 
aprendi a jejuar, já tem dois anos que eu faço aqui, e é uma coisa muito boa... 

 
A senhora fala árabe? 
Não, não consegui aprender, mesmo os meus pais sendo libaneses, porque a gente 

não convivia com as pessoas da comunidade, então ficava mais difícil para praticar. O meu 
marido também nunca me incentivou a falar em árabe, não tinha paciência de ensinar, mas 
entender eu entendo um pouquinho, só que falar é mais difícil... 

 
 
O que a senhora achou quando a Alia decidiu morar no Líbano? 
Eu nunca pensei que um dia eu viesse morar aqui, nunca imaginei isso, nem em sonho. 

Eu queria vir para cá para passear, mas não para morar definitivamente. 
Quando minha filha disse que queria morar aqui, eu falei que era uma decisão só 

dela, porque ela tinha que pensar no marido e nos filhos, tinha que ver o que era melhor 
para ela. Nunca interferi, então a gente vivia lá e ela vivia aqui, e assim foi indo, até que 
meu marido faleceu e eu não quis ficar mais no Brasil. Decidi vir para o Líbano junto com a 
Alia, que é a minha única filha, e com os meus netos. Eles são a minha família, embora no 
Brasil estejam minha mãe, que tem noventa e três anos, e as minhas irmãs, sobrinhas, todos 
os parentes. 

Então nós viemos e eu gosto muito daqui, não quero mais voltar para o Brasil... Não 
sinto falta da vida de lá, só saudade... O meu genro sempre fala que vai juntar dinheiro para 
a gente ir visitar o Brasil, rever os parentes, mas eu falo que não quero, nem a passeio. O 

                                                 
255 A entrevista de Helena foi feita como parte da entrevista de sua filha, Alia Chahine, por isso o formato 
apresentado como pergunta e resposta. 
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que adianta, a gente vai lá, fica três meses, fica alegre um tempo e vem embora chorando, 
porque a saudade não termina. Então eu não quero ir, assim está bem, eles ficam lá e eu 
fico aqui, sempre tenho notícias deles e eles de nós. O que se vai fazer, a minha família 
agora está aqui... 

 
Como a senhora sente convivendo com as pessoas da vila, é uma boa 

convivência? 
Eu vivo bem com eles, eu gosto muito deles... Eu sou bem aceita, nossa, eles gostam 

muito de mim também porque eu não sou dessas pessoas que ficam falando dos outros, que 
ficam falando isso e aquilo. Eu vivo a minha vida, não cuido da vida de ninguém. 

O que ajuda também a viver aqui é que têm bastante brasileiros e aí ficou bem 
melhor para mim, porque todo mundo fala português. Talvez se não tivesse tantos 
brasileiros, quem sabe eu não teria aprendido a falar árabe, né? Agora também já é mais 
difícil para aprender, já tenho setenta e um anos... 

 
 
Como é a vida da senhora aqui? 
Tenho muita disposição, tenho vontade de costurar, tenho vontade de trabalhar...  

Eu faço uma coisa que nunca mais fiz desde que me casei, porque meu marido não permitia 
que eu trabalhasse. Eu costurava só para mim e para minha filha, mas sempre tinha uma 
vizinha que pedia para fazer um servicinho. 

Aqui também começaram a pedir para eu fazer uma coisa e outra, quando vi já tinha 
uma freguesia e sempre tem uma encomenda para atender. Aí também é bom porque as 
mulheres vêm aqui e conversam, aprendi umas palavrinhas, e tenho mais amizades agora do 
que antes de costurar... 

Se eu não costurasse também, acho que ficava doida, eu sento naquela máquina e 
distraio minha cabeça, meu pensamento vai longe, longe... Ocupo o meu tempo com a 
costura, apesar de que aqui não falta serviço, não paro o dia inteiro, eu fico andando nessa 
casa, tenho galinha e coelho no quintal, ajudo a cuidar das crianças, não dá para parar, tem 
sempre alguma coisa para fazer.  
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Num lugar estranho, que eu não tinha família, que não tinha ninguém para me 
socorrer ou olhar por mim, que eu corro para um vizinho e todos vão bater a porta na 

minha cara, porque eu sou estrangeira, você não tem muito que fazer. 
 

Eu me chamo Laudicéia Maria da Silva Majdoub, nasci no dia 28 de novembro de 
1975 na cidade de Palmares, em Pernambuco. Fiquei lá até os doze anos de idade, depois 
minha família toda se mudou para São Paulo e fomos morar em Cumbica, perto do 
aeroporto, e dali fomos para a cidade de Guarulhos... 

Mudamos para São Paulo por causa da saúde da minha mãe, que era doente do 
coração, e do meu pai, porque a saúde dele também não estava boa... A gente estava 
passando por muita dificuldade em casa, por isso todo mundo tinha que trabalhar para 
ajudar no sustento da família. 

Então, logo que fui para São Paulo parei de estudar, só completei até a sexta série 
em Pernambuco... A minha vida e a dos meus irmãos era só para o trabalho... Começamos 
trabalhando num restaurante, que era do “Grupo Sérgio”, eu e meus cinco irmãos... Eu 
levava os pedidos da cozinha para o salão, para os garçons servirem aos clientes... Fiquei 
fazendo isso por dois anos e depois fui trabalhar numa loja de roupas como vendedora... 

Foi nessa época que conheci o Mustafá, meu marido. Numa noite fui comprar pão e o 
vi andando por ali, no meu bairro... Eu falava que ele era o “homem da calça branca”, porque 
ele sempre estava vestido desse jeito quando a gente se encontrava, parecia que nunca 
tirava do corpo... A partir desse dia, nós nos vimos várias vezes, porque ele sempre estava 
ali pelo bairro cobrando os fregueses. Fazia três anos que ele estava no Brasil e trabalhava 
como mascate, vendendo roupas.    

Aí começamos aquela coisa de conversar, conhecer, paquerar daqui, paquerar de lá... 
Ele ficou grudando em mim, indo e vindo, sempre dando a entender que queria namorar 
comigo e eu fui entrando na dele... O Mustafá não saia de cima de mim querendo mais, mas 
ele viu que eu não era como muitas brasileiras com quem ele saía, que era só para 
aproveitar. Eu era de sair, ir a discoteca, mas sempre fui correta em tudo, não era danada. 
Aí ele viu que eu era uma mulher para casar, para cuidar dos filhos dele... Como ele viu que 
não tinha jeito, ele me pediu em casamento e eu aceitei na hora. Como me arrependo disso! 
Se pudesse voltar no tempo, há uns dez anos atrás, teria voltado e feito tudo diferente... 

Quando a gente é jovem faz dessas loucuras, e eu fiz a minha: acabei me casando 
com ele, mesmo minha família sendo contra e me alertando que eu pudesse estar entrando 
numa furada... Desde o começo, a minha família não queria o meu casamento porque eu tinha 
uma minha irmã mais velha, a Loura, que tinha se casado com um libanês também e logo 
depois eles vieram morar no Líbano e nunca mais ninguém soube dela, ninguém sabe o que 
foi feito dela, se está viva ou morta... Isso aconteceu quando eu tinha cinco anos, então nem 
me lembro de como ela era, se eu me encontrar com ela um dia, nenhuma de nós vai saber 
que somos irmãs...  

O amor é doido mesmo, ainda mais quando se tem só quinze anos de idade e uma 
cabeça no mundo da lua... Se eu tivesse a cabeça no lugar, nunca teria me casado e vindo 
morar numa terra estranha, sozinha, sem conhecer ninguém... Todo mundo me alertou do 
risco que eu corria, que eu ia ter o mesmo destino da minha irmã, mas fui teimosa, segui 
adiante e me casei... Foi uma loucura! 

Logo depois que me casei, em três meses, eu já estava grávida. Aí meu marido veio 
com a idéia de voltar a viver no Líbano, porque lá no Brasil estava muito difícil para 
trabalhar, ele não conseguia sustentar a casa... Eu encarei tudo como uma brincadeira, uma 
aventura e nem pensei onde estava me metendo... Não sabia quase nada do Líbano, só o que 
ouvia no noticiário da televisão, mas também nem ligava muito porque nunca fui chegada 
nessas coisas...  



 505 

Eu aceitei na hora essa proposta, não me importava de acompanhá-lo aonde quer que 
ele fosse... Ele era meu marido, né? Ele veio primeiro para acertar as papeladas e mandar a 
carta de chamada para que eu pudesse me juntar a ele... Como eu estava grávida, meu pai 
achava mesmo que eu tinha que vir para cá, não tinha mais volta, mas a minha irmã me 
aconselhava a não vir, a criar sozinha o bebê... Meu irmão também falava para eu não vir, 
porque no Brasil eu tinha minha família para dar apoio e, no Líbano, quem olharia por mim? 

 Bom, eu não dei ouvidos para os meus irmãos, segui os conselhos do meu pai e a 
cabeça do meu marido. Eu cheguei aqui em 1992 e, a partir desse dia, começou o inferno em 
minha vida... Foi muito difícil para aprender a conviver com eles, foi muito difícil mesmo... 
Nem contando detalhe por detalhe dá para entender o que eu passei aqui... 

Em primeiro lugar, tive que morar com a família dele... O Mustafá tinha me falado lá 
no Brasil que a gente ia morar sozinho, na nossa própria casa, porque o irmão dele estava 
separado e deixou a casa para a gente morar nela... Quando eu cheguei aqui era tudo 
mentira, não tinha casa, não tinha nada e tive que morar com a minha sogra... Foram cinco, 
seis anos de puro sofrimento, em relação a tudo que se possa imaginar, à língua, aos 
costumes, não sabia fazer comida, não sabia limpar a casa... Cheguei aqui e tudo era tão 
diferente do que eu estava acostumada e eles não deram tempo para eu aprender as 
coisas...  

Tive uma folga nos cinco primeiros dias da minha chegada, depois disso tudo virou... 
Eu até fui bem recebida, com muito carinho e respeito, mas nada daquilo era verdadeiro, 
era pura falsidade... Logo depois tudo mudou, mudou a situação de casa, mudou a forma 
como eles me tratavam, e começaram as brigas e as intrigas. A família dele dizia que o 
problema é que além de eu ser brasileira, tinha o problema da minha cor... Eu sou bem 
morena mesmo, mas para eles eu era preta e isso era um grande defeito. 

No começo meu marido me defendeu, dizia que para ele não importava essa coisa de 
preto ou branco, que tinha casado comigo porque tinha gostado de mim como eu era e pelo 
que eu era. A família do meu marido jogava isso na minha cara o tempo todo, mas ele dizia 
que eu era como um anel no dedo dele, uma verdadeira jóia...  

Eu não tive problema com meu marido, mas sim com a família dele que fez de tudo 
para acabar com o nosso casamento, com a nossa vida... Não sei se era ciúmes, porque a 
sogra não aceitava uma nora dentro de casa, e ela não permitia que levássemos uma vida de 
casados. Nós não tínhamos nem um quarto separado e toda vez que eu punha o colchão para 
dormir com meu marido, lá vinha minha sogra se deitar junto da gente. Então não tínhamos 
nem privacidade, nem intimidade, não tinha como, né? 

Meu marido não podia falar nada porque estávamos morando na casa dos pais dele... 
Aqui a vida é muito dura, o trabalho é difícil e não dá para abrir uma casa e sustentar uma 
família com tão pouco... Meu marido trabalhava na roça e sempre procurava algum bico fora 
daqui... Às vezes meu marido conseguia um trabalho em Beirute e aí a gente ia embora, 
ficava quatro, cinco meses por lá, longe da família dele e dos problemas... Quando voltava 
para Ghazzi, os problemas continuavam por aqui nos esperando...  Às vezes eu não podia ir 
junto e ficava com a família dele, e os problemas eram ainda maiores...  

Eles faziam muitas intrigas, fofocas e brigas entre mim e meu marido... Eu tive 
muita briga provocada pela sobrinha dele, que também morava aqui, tudo incentivado pela 
minha sogra... Quando meu marido não estava, elas gostavam de judiar de mim, me fazer 
sofrer, de pura maldade mesmo. Eles chegaram a me prender num quartinho sem comida, 
sem nada... Outra vez fiquei doente por uma semana, cheguei a desmaiar, e não podia 
colocar a cabeça no travesseiro para descansar, se eu dormisse minha sogra mandava a neta 
puxar meu cabelo... Eu acho que elas faziam tudo isso comigo só porque eu era brasileira, 
por causa da minha cor também, não vejo outro motivo para tanta maldade... 
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Eu sofria calada, tinha medo de abrir a boca e a coisa ficou ainda pior... Tinha muito 
medo de sair, de buscar ajuda onde quer que fosse... Chegou um tempo que eu cheguei a 
ficar com medo do meu próprio marido, porque quando ele voltava elas enchiam a cabeça 
dele contra mim, e ele foi se tornando cada vez mais violento comigo... 

Minha vida só foi piorando cada dia um pouco mais... Meu marido começou a judiar 
de mim, como a família dele fazia comigo e ainda pior... Chegamos a um ponto de nem nos 
falar, de nem dizer bom dia um para o outro... Ele me deixava sem comida, sem nada, presa, 
sem sair de casa, sem ver ninguém, e eu fui ficando cada vez mais fraca e doente... Quando 
vim para cá pesava setenta e cinco quilos, depois de alguns meses de tanto sofrimento e 
tortura, cheguei a pesar quarenta e cinco quilos, eu ficava em pé e as minhas coxas nem 
encostavam uma na outra de tão magra que eu estava... 

Ele também me agredia muito e fazia questão de fazer isso na frente de toda a 
família dele, para todo mundo assistir aquele espetáculo de horrores... Até quando eu 
estava grávida, ele me bateu, me pisou, esmurrou as minhas costas... Uma madrugada, 
escapei por pouco de morrer... Ele fechou minha boca, me colocou no carro e apontou um 
revólver para a minha cabeça. Foi meu sogro que impediu essa loucura, se não fosse ele meu 
marido teria ido até o fim...  

Não sei se meu marido já era assim ou se a gente tivesse ficado no Brasil a coisa 
poderia ter sido diferente... Lá ele era um amor comigo, não sei se porque eu estava na 
minha terra, perto da minha família. Para mim ele mudou muito por influência da família, 
mas também porque tinha a cabeça fraca e pouco caráter... O irmão dele, que era casado 
com uma brasileira filha de árabe, não deixava ninguém da família dele chegar perto da 
esposa, não aceitava que ninguém tocasse nela ou sequer falasse dela. É nisso que eu fico 
pensando: “por que esse canalha deixou que eles fizessem isso comigo?”  

Eu pensava em ir embora, sumir daqui, e acho que ele judiava tanto assim de mim 
para que eu realmente fizesse isso... Só que eu tinha minha filha pequena e não podia 
abandoná-la... Eu olhava assim para ela e pensava: ela tem culpa de quê? Eu pensava nela o 
tempo todo, porque eu não sou de criar e jogar, largar por aí como muitas mães fazem... Eu 
via o caso da sobrinha do meu marido, que a mãe foi embora e largou a filha de um aninho 
para a sogra criar. Nossa, fizeram gato e sapato da menina, ela foi criada como uma 
empregada dentro da casa da família dela, só faltava o avental...  

Se eu abandonasse a minha filha aqui iria acontecer a mesma coisa com ela. Eu pedia 
para o meu marido me deixar ir embora com ela, mas ele não aceitava... Então eu decidi 
viver o inferno aqui, mas não abandonar minha filha de jeito nenhum... O mais engraçado 
dessa história é que a minha filha não me dá valor, ela é muito distante de mim e mais 
apegada à avó dela, é Deus no céu e a avó na terra... Tudo o que eu sofri por causa dela, 
para ficar perto dela e protegê-la e ela escolhe a família do meu marido... Acho que isso 
tudo é porque eles a afastaram de mim, não me deixavam dar de mamar pra ela, não 
deixavam chegar perto dela, não deixavam dar carinho... Eles queriam me afastar dela, e 
conseguiram...  

Nem o nome dos meus filhos pude escolher... Eu não tinha chance de escolher 
nenhum nome, eles não deixavam e eu tinha que aceitar... Nunca pude ser uma mãe 
carinhosa, cuidar do meu jeito, amamentar, nada disso... Acho que tudo isso era uma forma 
de evitar que eles tivessem afeto por mim, que gostassem de mim como qualquer filho gosta 
da própria mãe. 

Num lugar estranho, que eu não tinha família, que não tinha ninguém para me 
socorrer ou olhar por mim, que eu corro para um vizinho e todos vão bater a porta na minha 
cara, porque eu sou estrangeira, você não tem muito que fazer. Então eles te maltratam, te 
batem, porque não tem ninguém para acudir. Se eu fosse filha de árabe seria outra coisa, 
eu não teria passado o que passei...  
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Também não podia fazer amizade com ninguém, porque o Mustafá não deixava. Uma 
vez eu ouvi uma moça falando português e eu quase fiquei louca de felicidade de ouvir 
alguém falando minha língua. Quando eu ia à casa dela a família aqui não gostava, e trataram 
de fazer intrigas para desmanchar a nossa amizade. Sempre eles arranjavam um jeito de 
me isolar aqui... Foram sete anos de sofrimento, quatro deles eu vivi dentro de casa, presa, 
sem poder sair, sem falar com ninguém.  

Mas tudo o que eles faziam comigo se voltava contra eles. A praga que eu pregava 
neles ela pegava, juro por Deus!  Mesmo quando minha sogra me batia, quando ela arrumava 
amante para o meu marido, tudo se voltava contra ela também. Eu pensava: tudo o que está 
acontecendo comigo, que aconteça com você. E acontecia! É coisa de índio, porque meu pai é 
índio, meus avós são índios, e eu tenho isso deles, está no sangue. Antes de acontecer 
alguma coisa, eu sinto que vai acontecer... 

Bom, a minha vida começou a melhorar nos últimos três anos, porque aconteceram 
duas coisas que colaboraram muito para isso. Uma delas, foi o fato do meu cunhado, o 
Mohamad, ter adoecido, uma doença muito forte... Ele teve um câncer que ficou exposto, e 
todo mundo tinha medo, nojo mesmo, de chegar perto, tanto a mãe quanto as irmãs dele. E 
fui que acabei cuidando dele, eu limpava, trocava, dava comida e fazia isso de coração, não 
era forçado. E a minha sogra foi vendo que aquela que ela batia, fazia sofrer, e deixou 
passar fome, foi quem cuido do filho dela até o fim... 

Se me perguntarem por que fiz isso, nem sei responder... Eu sou assim mesmo, você 
pode me pegar, me bater, me judiar, que depois de uma hora não consigo guardar mágoa de 
ninguém... Mesmo com todo sofrimento que passei, é só falar “venha me ajudar”, que eu 
corro... Não consigo negar ajuda nem para o pior inimigo. 

A outra coisa que ajudou nessa mudança, foi o fato de um irmão do Mustafá, que 
morava no Brasil, ter vindo para cá para ficar na casa da família. Aí a casa ia ficar muito 
pequena e tivemos que sair. Foi uma benção, porque foi graças a isso que hoje tenho uma 
casa, que é um pedacinho que não vale nada, mas é meu canto... A partir daí tudo mudou na 
minha vida, consegui tranqüilidade, paz, respeito... Agora o que eu falo o Mustafá aceita, 
porque a sogra não está mais aqui para acabar com a minha vida. De um ano para cá, faço o 
que eu quero, na hora que eu quero, e meu marido concorda comigo. Minha vida mudou pra 
caramba, mas antes eu não podia levantar a cabeça e falar um ”a” para ninguém.   

Não é que eu viva bem com meu marido. Amar não amo mais, porque tudo o que eu 
sentia ele matou. Eu tinha muito amor por ele, mas fui pegando raiva e hoje vivo com ele só 
por viver, mas não posso falar isso para ele, só vai piorar a minha situação. Tenho que fazer 
tudo na falsidade, falo “meu amor”, “meu coração”, para poder viver, para não voltar ao que 
era antes. Como posso continuar a amá-lo depois de tudo que passei? 

A pior parte dessa história toda é que agora eles negam tudo o que fizeram comigo, 
eles me desmentem na cara dura. Falam que isso nunca aconteceu, que é coisa da minha 
cabeça. Quem faz esquece rapidinho, mas quem leva nunca esquece, fica lembrando até o 
dia da sua morte... Por isso que eu acho bom falar dessas coisas, é uma forma de não apagar 
isso que eu vivi. 

Agora eu mando na minha vida, tenho amizade com todo mundo, porque também já 
tenho vinte sete anos de idade, não sou aquela menina boba de dez anos atrás. A minha 
amizade é mais com brasileiras, porque é a mesma cabeça, já cabeça de árabe é diferente... 

Eu acho que eles são muito fofoqueiros, não conseguem guardar nada, sempre falam 
mal dos outros. Os árabes falam “abra seu coração”, quando você fala alguma coisa eles vão 
e contam para os outros. Os brasileiros não são assim, se eu te falo um segredo você 
guarda. Como aqui eu tenho uma amiga, a Telma, o que eu falar para ela morre com ela, nós 
chegamos a brigar mas o segredo dela ficava comigo e o meu com ela. A minha vida toda só 
quem sabe é ela, e a dela também eu que sei, isso porque nós passamos pelas mesmas coisas: 
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não temos família aqui, não somos filhas de árabes, temos quatro filhas cada uma, a sogra 
dela é tão má quanto a minha, passamos pelas mesmas dificuldades... O sofrimento foi o 
mesmo. 

Tem outra coisa também que mostra essa diferença entre árabes e brasileiros. Aqui 
é assim: se tem vinte mulheres sentadas todas falando mal de alguma coisa não tem 
problema, se eu, que sou brasileira, falo mal da mesma coisa que elas estavam falando, 
todos se viram contra mim. Se elas falam, ninguém fala nada porque são filhas de árabes... 

Brasileiro é mais descontraído, sabe aceitar brincadeiras, não tem tanta frescura. 
Se você fala alguma coisa com os árabes na brincadeira eles já te interpretam mal e vira 
aquela confusão. Com as minhas amigas brasileiras, é divertido, é pernambucana, é baiana, é 
cearense... Aí eu falo que a Telma é cearense, porque ela tem um sotaque que não nega, e 
ela briga comigo e fala que ela é paulistana. Eu dou risada e digo: “se você é paulistana, eu 
sou americana então...” A maioria aqui me chama de baiana, eles sempre dizem “baiano”, 
para os árabes é tudo a mesma coisa...  Eu nem ligo para isso. 

Eu aprendi a viver aqui, tive que aprender, não teve jeito. A primeira coisa que eu 
tive que aprender foi a língua, mas ninguém me ensinou não, porque eles preferiam que eu 
continuasse sem entender nada, para poder falar de mim à vontade. Eu aprendi sozinha, de 
ouvir, de observar, de prestar atenção nas conversas, aí eu colocava na cabeça.  

Ao mesmo tempo em que eu fui aprendendo o árabe, fui esquecendo o português, 
acho que de tanto levar na cabeça... Às vezes o Mustafá falava comigo português e eu não 
entendia mais. Agora tem o canal brasileiro que ajuda muito, e depois que eu mudei para 
minha casa fui lembrando das coisas. Com meus filhos eu só falo árabe, eles entendem 
pouco o português, eu tento falar com eles mas eles esquecem e não tenho mais paciência... 

Aprendi a cozinhar todos os tipos de comida árabe, ficando debaixo da mão da 
minha sogra, olhando a minha cunhada, tentando, e fui aprendendo sozinha. Agora eu ponho 
todos eles na palma da minha mão, e faço uma comida melhor que a de todos eles. Cheguei a 
fazer comida para trinta e cinco pessoas, que trabalhavam nas lojas da minha cunhada, e 
todo mundo sempre elogiou muito. Ponho qualquer um no chinelo! 

Agora a melhor coisa que eu aprendi aqui foi a religião muçulmana. Aconteça o que 
acontecer em minha vida, isso eu nunca mudo, nunca vou deixar de ser uma muçulmana, 
porque eu me considero uma autêntica muçulmana, sou praticante de coração e não por 
obrigação. O islamismo é o caminho certo, já o catolicismo, o budismo, tudo isso aí é o 
caminho errado.  Eu sabia desse caminho antes de me casar, já sabia que tinha o Islã e 
sempre tive muita admiração. 

Eu pratico quase todas as obrigações, mas lenço não tenho coragem ainda para 
colocar, porque eu tenho só vinte e sete anos e não me sinto preparada para isso. Para 
colocar o lenço, tem que mudar também as suas atitudes, não é só uma questão de usar ou 
não usar. Às vezes eu penso: e se eu morro sem o lenço?  

Aqui também é muito bom para criar os filhos, o sistema de educação é muito bom, 
principalmente para as meninas. Aqui eles valorizam que a menina se case virgem e eu acho 
isso bonito pra caramba, quero isso para as minhas filhas também. Eu não quero levar meus 
filhos para o Brasil, porque lá está muito perigoso para viver, muita violência. Mas todos 
eles são registrados como brasileiros, se um dia precisar ir para lá, porque ninguém sabe o 
dia de amanhã, né? 

Aprender a viver aqui é uma coisa, mas me acostumar nesse país nunca. Eu só 
continuo morando aqui até que as minhas filhas se casem, aí minha missão estará cumprida, 
fiz minha parte, minha obrigação de mãe. Se Deus quiser, quando elas casarem eu vou para 
o Brasil morar lá, agora enquanto elas não casarem e tiverem seus maridos eu não saio 
daqui... Eu não me preocupo em deixá-las aqui quando se casarem, elas não vão sofrer o que 
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eu sofri porque elas são árabes, têm pai, têm avô e avó, têm tios e tias... Elas são dessa 
terra. 

Eu que não sou daqui, essa não a minha terra. A minha terra é o Brasil e é claro que 
eu sinto falta de lá. Tenho saudade da minha família que eu fiquei sem falar por três anos, 
mas agora a gente se fala a cada dois meses, eles ligam para mim e eu para eles. Sinto falta 
daquelas paqueras, de pegar aqueles loirões e lascar um bom beijo. 

O que mais sinto falta do Brasil é da comida, a comida aqui não é a mesma coisa, o 
tempero é diferente. Sinto falta das roupas, porque não tem uma calça aqui que fique 
bonita no meu corpo, no Brasil eu trabalhava o mês todo e ia ao shopping gastar em roupa... 
Aqui não tem isso. Música brasileira já não sou chegada, não gosto da música da Bahia, não 
gosto de samba, pagode eu odeio... O que eu gosto é de música lenta americana, todo mundo 
fala que eu sou americana por causa disso... 

Eu quero voltar para o Brasil quanto antes. Sozinha e para sempre!  Sem filhos, sem 
marido. Homem controlando minha vida não quero saber mais, nunca mais... 
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Eu penso assim: se eu não for aceita, minha filha não vai ser aceita, meu filho 
não vai ser aceito, então como eu vou dar uma vida para os meus filhos aqui se eu sou 

a primeira a andar contra eles? 
 
Eu me chamo Márcia Elisa Fermiano Taha, nasci no dia 14 de junho de 1970 em 

Pindamonhangaba, interior de São Paulo, numa família bem grande: somos cinco meninos e 
quatro meninas. Foi lá que morei, cresci e estudei. Fiz um curso técnico de contabilidade e 
secretariado, enquanto trabalhava numa loja de roupas infantis. 

Em frente a essa loja onde trabalhava, tinha uma loja de móveis de uma família 
árabe, onde o Hamzi, meu futuro marido, trabalhava. Foi em 1986, fazia uns quatro anos 
que ele estava no Brasil, porque desde os cinco anos ele viveu no Líbano, e só tinha voltado 
por causa da guerra. Começamos uma paquera de brincadeira, e como ele também era amigo 
do meu irmão, a amizade foi crescendo, crescendo, até que ele me pediu em namoro. 

Foi um namoro complicado, principalmente quando a coisa começou a ficar mais 
séria. A família dele era radicalmente contra, primeiro porque eu era brasileira e católica, 
segundo porque já tinham arranjado uma noiva para ele, parece que uma prima, e faziam 
muita pressão para que ele terminasse comigo e casasse com a outra. A mãe dele era 
brasileira, e ela achava que íamos sofrer muito, porque tudo entre a gente era diferente, a 
origem, os costumes, a religião...  

Essa pressão toda acabou nos aproximando cada vez mais, a ponto do Hamzi sair de 
casa, se apoiar em mim, e noivarmos em pouco tempo, já com planos para casar. Como os 
meus sogros viram que não tinha jeito mesmo, engoliram a raiva e resolveram aceitar o 
nosso casamento. 

Já a minha família, no começo até aceitava o meu namoro, não tinham nada contra 
ele, mas a grande questão era a diferença religiosa, porque ele era muçulmano e eu era 
muito católica. Eu venho de uma família católica praticante, costumava ir à igreja aos 
domingos, comemorava o Natal e a Páscoa, cumpria todos as regras religiosas. Dois irmãos 
seguiram essa vocação religiosa, um se ordenou padre, e outro estudou também para padre, 
mas não se ordenou, desistiu um pouco antes. 

Por incrível que pareça, foi justamente esse meu irmão padre que me deu todo 
apoio, e convenceu minha família a não se opor. Ele viu que o nosso relacionamento era sério, 
que nós queríamos mesmo nos casar e formar uma família, não era coisa de jovens rebeldes. 
Ele se pegou na questão que as duas religiões são basicamente iguais, os santos, as imagens, 
os profetas, não têm diferença, só que, ele dizia, uma escada era reta e outra era torta, 
mas levava apenas para um lugar, que é o caminho de Deus. A gente fala Deus, e eles falam 
Alah, mas é a mesma coisa, é o mesmo Deus.   

O meu pai entendeu logo e aceitou, ele sempre foi meu amigo, era de fazer tudo o 
que podia pelos filhos, tudo o que nós queríamos e muito mais. O problema era minha mãe, 
ela não aceitava de jeito nenhum o casamento, porque dizia que sempre sonhou ver a filha 
dela vestida de branco, entrando na igreja... Além disso, ela tinha na cabeça uma imagem 
dos árabes que vinha do drama dos filmes americanos, sabe aquela coisa? Como vi que não 
tinha outro jeito de enfrentar a oposição da minha mãe, bati o pé e falei que era isso que 
eu queria, que não iria voltar atrás de jeito nenhum.  

Acabamos nos casando, contra tudo e contra todos... Fomos construindo nossa vida, 
e trabalhamos um tempo com meu sogro, na loja dele, mas não deu certo... Saímos, 
começamos a trabalhar sozinhos, em Campos do Jordão, mascateando. Quando a minha filha 
nasceu em 1991, voltamos para Pindamonhangaba, e tentamos trabalhar de novo na loja com 
meu sogro, mas não deu certo, os atritos logo começaram... Aí saímos de novo da loja e 
fomos trabalhar em Ubatuba, na loja de móveis com meu cunhado, isso até 1996.  
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Nessa coisa de vai e volta, de tentar construir nossa vida e não estar tendo muito 
sucesso, todo mundo começou a comentar. O povo árabe é muito de se meter, de dar a 
opinião onde não é chamado, aí começaram a falar que meu sogro ajudava um filho e não 
ajudava o outro, que um tem loja de móveis, e o outro é mascate, que essa diferença não 
estava certo, e todas essas coisas... Aí como começaram a encher tanto a cabeça dele, meu 
sogro resolveu nos ajudar. Ele tinha um prédio aqui em Beirute que ninguém tomava conta, e 
eles nos propôs de virmos para cá e assumir isso...  

Foi assim que surgiu a idéia de virmos para o Líbano... Meu marido nunca tinha 
tocado nesse assunto antes e nunca tinha passado pela minha cabeça que um dia isso 
pudesse acontecer... Meu marido aceitou na hora essa idéia, mas quis saber primeiro minha 
opinião, nunca falou que eu tinha que vir de qualquer forma... Eu falei que a decisão era dele, 
se nos casamos iria acompanhá-lo onde quer que ele fosse... Eu até comecei a ver algumas 
vantagens nessa mudança, você começa a se ver livre, ninguém vai mais encher o seu saco, 
ninguém mais vai se intrometer na sua vida... 

Só que a minha família não aceitou, porque diziam que iriam ter saudade do meu 
jeito, da minha alegria, e ainda mais da minha filha mais velha, a Nawal, que veio para cá 
com seis aninhos, e do menino, o Mohamad, que tinha só oito meses. Aqui nasceu a Dunia, 
que eles nem conhecem... Uns não acreditaram nessa decisão, outros diziam que eu estava 
sendo egoísta só pensando em mim, e outros, que se era para o meu bem, que eu fosse. No 
final, estava todo mundo torcendo para que essa mudança desse certo...  

Viemos para cá em 1996. Ficamos uns dias na casa de uma tia do meu marido em 
Kamed, depois viemos para Loussi e ficamos na casa da minha cunhada até que nossa casa 
ficasse pronta. Reformamos essa casa, que é do meu sogro também, mobiliamos, colocamos 
o essencial, sofá, dormitório, fogão, geladeira... 

Logo que chegamos, o meu marido resolveu regularizar a questão dos aluguéis de 
Beirute, que eram muito baixos. O prédio todo não dava mais que duzentos e setenta 
dólares, enquanto que agora já dá para receber por volta de mil e cem dólares. Não foi fácil 
resolver isso, porque aqui o proprietário não tem direito nenhum, e se alguém mora muito 
tempo num lugar, quando sai tem direito a indenização. Nós tivemos que pagar a vários 
inquilinos para conseguir desocupar o prédio, reformar e alugar novamente, com os valores 
atualizados.  

Só que não dava para depender só desse aluguel e ainda tínhamos que ter capital 
para investir na melhoria do prédio. Meu marido sempre foi muito esforçado, nunca foi de 
ficar parado, então ele começou a fazer uns bicos de arrumar rádio, máquina de lavar, 
aparelhos domésticos, fazia instalação elétrica, arrumava encanamento, essas coisas todas, 
que ele entendia porque sempre foi xereta. Fomos nos sustentando com esses bicos dele, e 
sempre investindo  dinheiro no próprio prédio, até que o aluguel passasse a ser mais 
lucrativo. 

Além disso, trabalhamos com distribuição de antenas parabólicas, que meu marido 
comprou de um conhecido de Loussi. Isso está dando tão certo que já deu para comprar 
outra rede de distribuição em Sultan. Então a gente vive das duas coisas, desse pequeno 
negócio e do aluguel. O aluguel não é só nosso, temos que dar uma parte para o meu sogro 
porque o prédio é dele, e ele de vez em quando reclama que quer um pouco mais. Os meus 
cunhados já acham que meu marido merece ficar com o aluguel todo, porque foi ele quem 
batalhou para colocar tudo em ordem, investiu e sofreu bastante... 

Essa parte até que foi fácil de resolver, o mais difícil é a gente se acostumar a 
viver num país tão diferente. Tudo é diferente: língua, religião, comida, hábitos, tudo, 
tudo.... 

Eu entendia um pouco da língua, porque meu sogro falava em casa só árabe, aprendi 
muito também com a avó do meu marido, que não falava português. Como o pessoal não tinha 
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paciência com ela, e brasileiro é mais carinhoso, acontecia alguma coisa na casa do meu 
sogro, e logo ela ia para minha casa. Mas falar eu só aprendi os cumprimentos e os 
palavrões, entendia o resto mas não falava quase nada. Eu tive sorte de vir para cá também, 
porque aqui a maioria fala português, uns noventa por cento.  

Eu não estava acostumada com muitas coisas daqui, que são diferentes do Brasil 
como a máquina de lavar, por exemplo. Mas um casal daqui, que eu fiz muita amizade, acabou 
me ajudando muito... O engraçado é que eu estranhava o jeito deles e eles estranhavam o 
meu e, apesar disso, nossa amizade foi crescendo no pouco tempo que eu estava aqui. 

Um dia eu estava fazendo arroz, refoguei o alho, mas não coloquei o macarrão 
cabelo de anjo, que é o jeito de preparar o arroz aqui. Eles olharam, foram embora e eu o 
comentário deles: “coitada, ela não sabe cozinhar”. Isso porque fiz arroz branco! Um dia 
eles me falaram dessa diferença e eu expliquei que o arroz no Brasil é feito desse jeito, e o 
meu marido e minha filha não gostam com macarrão. Tem uma vizinha que me pede um pouco 
do arroz quando eu faço, quer dizer, eles também aprendem com a gente. Aqui cozinho 
tanto comida árabe como brasileira, mas o pessoal aqui gosta mais da brasileira mesmo, 
então é a que mais faço. 

A questão do banho aqui é muito diferente, isso eu estranhei neles e eles 
estranharam em mim também. Eu não consigo dormir se não tomar meu banho gostoso, seja 
verão ou inverno, mas o pessoal aqui lava o corpo um dia sim e outro não, e tem gente que 
fala para mim que toma banho uma vez por semana no inverno, é uma questão de hábito 
deles... 

Logo que cheguei aqui eu via as meninas rindo de mim, toda vez que eu tomava banho 
e saia com o cabelo molhado, e eu não entendia o porquê. Aí elas me explicaram que quando 
eu tomasse banho, deveria amarrar o cabelo ou pôr  um lenço, porque aqui é feio você sair 
com o cabelo molhado. Sabe o que significa? Que você manteve relações com o seu marido, 
porque tem que tomar banho e lavar o cabelo quando isso acontece. Aí eu acabei explicando 
para elas que é uma questão de higiene, que é necessário tomar banho todo dia, 
principalmente a mulher... Para provocar e confundi-las comecei a tomar banho várias vezes 
ao dia, e elas começaram a entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra... 

A religião foi um ponto fácil de adaptação, porque quando me casei eu me converti e 
me considero muçulmana. Faço jejum, comemoro as festas, só não rezo porque ainda não 
sei. Não comemoramos mais o Natal, só acompanhamos pela televisão, e quando meus filhos 
me perguntam, falo que é uma festa de católicos. Nestas datas a gente até se reúne com os 
amigos, não para comemorar o nascimento de Jesus, é mais para a gente ficar todo mundo 
junto. Para ser sincera, sinto falta dessas festas... 

Aqui eu me sinto sozinha... Às vezes eu fico sozinha aqui em casa, porque não tem 
aquela união do Brasil, de se reunir, ficar juntos, cultivar uma amizade. Por mais que se 
queira ficar unido, são poucos que se esforçam para isso. Tem um grupo aqui que nós temos 
mais amizade, tanto de brasileiros como eu, quanto os nascidos aqui, isso tanto faz, desde 
que seja uma amizade realmente sincera. A gente se reúne nos aniversários, no final de ano, 
faz um churrasco... 

Nós temos muita amizade com o pessoal da Embaixada Brasileira e quando tem 
alguma comemoração lá nós sempre somos convidados. Copa do Mundo, Sete de Setembro, 
ou outra comemoração a gente sempre se reúne... Quando o Gilberto Gil veio para cá nós 
fomos logo avisados e uma turma de brasileiros foi assistir. Até quando o Lula veio, fomos 
convidados para a recepção no hotel que ele estava... Isso faz a gente se sentir mais 
próximo do Brasil, mais brasileiro. 

O que cansa aqui é a rotina... É muito serviço para uma dona-de-casa, a gente 
trabalha de manhã até a noite, porque os horários das coisas são de uma desorganização 
terrível... No Brasil, você acorda às sete horas, as crianças vão para escola, enquanto isso 
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cuida da casa, faz o almoço, lava a roupa, e quando é meio-dia já está tudo em ordem.  Aqui 
não, aqui os meus dois filhos saem num horário, a minha filha menor uma hora depois, e meu 
marido enrola mais um pouco. Até você arrumar a casa, lavar a louça, correr com o almoço, 
cuidar da casa e da roupa, já está na hora de todo mundo chegar de novo, e isso já é por 
volta de três horas da tarde... Quer dizer, eu passo o dia inteiro enrolada, quando acabo 
tudo já é noite, por volta de oito horas, tomo banho e coloco meu pijama... 

Você nem pensa em se arrumar ou ir para casa de alguém, porque aqui todo mundo 
dorme cedo. Eu não durmo antes da meia-noite, mas o povo daqui oito horas já está na 
cama. A mulher aqui não tem tempo, nem ânimo para se cuidar, essa é a verdade...  

A minha vida no Brasil em questão de serviço, da vida dentro de casa, era muito 
melhor do que aqui... Lá eu sempre tive empregada, sempre saía, se eu quisesse ir para um 
restaurante, ir para um shopping eu ia, se quisesse comprar uma coisa, comprava... Aqui tem 
mas não é como lá, aqui tudo é longe, lá é muito mais fácil do que aqui... No Brasil até se a 
gente vai para o supermercado se diverte... 

Outra coisa difícil de enfrentar aqui é o preconceito, principalmente entre aqueles 
que são nascidos aqui, que nunca emigraram... Eu sinto mais isso na escola onde meus filhos 
estudam, que fica em Jib Janine, uma aldeia perto daqui. Lá a posição é mais radical e eu 
percebo que  às vezes eles tiram a minha filha de uma peça de teatro ou de outra atividade, 
por ela ser brasileira. Só que a Nawal, que está com doze anos, é muito esperta, é 
inteligente, então na marra as pessoas acabam escolhendo a ela, porque precisam dela, ela 
decora bem os textos, é engraçadinha, dança bem... Aí eu acho que isso é uma ignorância 
deles, então não levo em consideração... Só mantenho os meus filhos nessa escola porque é 
muito boa em termos de ensino, tem francês, inglês e árabe, e prepara para faculdade onde 
for.... 

Já o chefe religioso, o sheik aqui de Loussi, não é da mesma linha deles, a gente tem 
uma amizade muito boa, de ele vir em casa, brincar com minha filha, dar presentes, porque 
ela decora as frases do Alcorão... Ele adora a gente como uma família de libaneses nascida 
aqui...  

Eu faço de tudo para me adaptar ao modo de vida daqui, para ser bem aceita por 
todos. Eu penso assim: se eu não for aceita, minha filha não vai ser aceita, meu filho não vai 
ser aceito, então como eu vou dar uma vida para os meus filhos aqui se eu sou a primeira a 
andar contra eles? Eu ando do jeito deles, me visto de um jeito bem discreto, sigo os 
costumes e a religião, tudo isso para evitar de chamar a atenção para mim... Todas as 
brasileiras, como eu, pensam e agem desse jeito... 

Já as filhas de árabe que são nascidas no Brasil não pensam assim, acham que por 
serem filhas de árabe todo mundo vai aceitar, vai receber bem, e elas podem fazer o que 
quiser, do jeito que quiser e acabou, ninguém vai falar nada, só que não é assim.... Quem 
acaba sofrendo são elas mesmas porque nem são aceitas no mundo brasileiro nem no mundo 
árabe... Se você pergunta para uma brasileira se ela quer voltar para o Brasil ela diz que 
não, e a filha de árabe diz: “amanhã mesmo”... Minha cunhada foi para o Brasil e faz cinco 
anos que está aqui e ela falou que só voltou porque tinha deixado os filhos aqui, porque se 
eles estivessem lá, ela nunca mais pisava no Líbano... Para ver como as coisas são...  

Claro que tem horas que eu sinto muita falta do Brasil, da amizade sincera de lá, 
sem diferenças de classe, cor ou religião, sem todo esse preconceito que existe aqui. A 
alegria do Brasil também me faz falta, a união que tem lá, o carinho das pessoas... Eu sinto 
falta do verde, das cachoeiras, daquela prainha, da beleza natural... Aqui tem lugar bonito e 
caro, e mesmo pagando não dá aquele prazer... Não tem diversão nesse país, no Brasil têm 
shoppings em qualquer lugar, e nos shoppings têm cinema, autorama, pista de gelo, tudo 
quanto é tipo de diversão. É fácil se divertir no Brasil, aqui não... No Brasil até se a gente 
vai para o supermercado se diverte... Para se divertir, tem que sair daqui... 
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A comida também que é diferente daqui. Aqui algumas frutas só têm no verão, 
outras só no inverno, mas no Brasil em qualquer época do ano tem. Sinto vontade de comer 
manga, por exemplo...  

Morro de saudade de tudo, principalmente da minha família, de me reunir com todo 
mundo... Porque a minha família sempre foi grande e unida, com um monte de irmãos e um 
monte de sobrinhos, então é aquela farra... Acho que nesse ponto os católicos são mais 
avançados, se reúnem, se divertem, tem mais opção de diversão nas cidades deles. 

Por isso que muitas pessoas se casam só para sair daqui, a maioria das mulheres tem 
esse sonho de conhecer um mundo diferente, ir para qualquer lugar, expandir a cabeça, ver 
outras coisas, ir além desse mundo limitado. Não é que eu não goste daqui, não é isso... Se 
um dia embora for embora, vou sentir falta daqui, me acostumei, fiz amizades, o que é 
difícil é estar longe da minha família... 

Eu mato a saudade da família por telefone, e-mail, carta, sonhos, gente que vem, 
que vai, sempre estou em contato... Fora as fotos que eu trouxe comigo, os CDs, dos 
Paralamas, dos Titãs, dos grupos sertanejos, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do Sá e 
Guarabira, de tudo da minha época... “Coração de Estudante” é a música que mais me faz 
lembrar do Brasil, porque a maioria dos e-mails que eu recebo vem com alguma parte dela...  

Visitei o Brasil há quatro anos atrás, foi uma visita maravilhosa... Eu gostaria de 
voltar para lá definitivamente, pensando só em mim, mas seria egoísmo meu, pensando nos 
meus filhos... Os três foram criados aqui como cabritos, soltos, livres, sem aquela neurose 
que tem no Brasil... Eles não foram criados como no Brasil, com aquela preocupação e medo, 
eles foram criados sem saber o que é droga, prostituição, violência... Levando-os para lá, 
eles não vão saber como reagir, acho que teria que recriá-los e não seria nada bom para uma 
criança passar por uma experiência dessas.. Para mim seria bom, para eles não. Pelos meus 
filhos, ficarei aqui e, a não ser por algum imprevisto que ocorra, volto para lá... 

Meu marido pensa diferente, ele quer voltar para o Brasil de qualquer jeito. Para 
mim ele não tem juízo, essa que é a verdade! Ele não pensa que os nossos filhos sofreriam 
muito lá, que estariam mais expostos à questão das drogas, da violência, da gravidez na 
adolescência, esse tipo de coisa que tem acontecido no Brasil... Meu marido não enxerga 
isso, ele está pensando só nele, no que ele vai viver hoje... Os meus filhos não foram 
preparados para viver no Brasil, eles são inocentes, a maldade que eles têm aqui não é a 
mesma da criação de lá... Pela criação que a gente tinha já se sabia o que era bom ou mau 
para fazer... 

Eu critico a criação do Brasil de hoje que é muito diferente do meu tempo... 
Antigamente os filhos tinham mais respeito com os pais, e se tinha total liberdade e 
confiança, porque a confiança que os pais davam não deixava a gente fazer nada de errado, 
porque se ele perguntasse para mim, eu não teria como mentir para ele, falar que não fiz, 
então era melhor não fazer do que correr o risco de mentir para ele...  

Hoje já não é mais assim, os filhos mentem para os pais, você não os segura mais 
dentro de casa, se eles querem sair saem e pronto, porque os pais não mandam mais neles...  
Eu acho que lá no Brasil os meus filhos vão mentir mesmo, vão fazer e mentir, e eu não vou 
ter mais controlá-los, não vou poder mais mantê-los perto de mim, e eu não quero isso...  

A única coisa que me prende aqui são os meus filhos... Eu acho que a gente gosta 
daqui porque a gente tem segurança, tem uma vida tranqüila... A minha pessoa quer ir para o 
Brasil, porque realmente a vida no Brasil é muito melhor que a daqui... Só pelos meus filhos 
que eu fico aqui... 

O Brasil tem vida, aqui não... Aqui é um lugar para velhos. Quem está com vontade 
de morrer vem para o Líbano, para morrer na sua própria terra...  

 



 515 

...A gente não sai para nada, não conhece nada, não vê nada... Nesse interior 
aqui não tem nada para fazer. Nada! Aqui você não vive, vegeta! Passa o tempo todo 

entediada... 
 
Eu me chamo Maria da Penha Alves Abou Arab, nasci em Santos, no litoral 

paulista, em 28 de setembro de 1960. A minha vida eu passei toda lá, infância e 
adolescência, estudei e trabalhei lá mesmo... Foi trabalhando como vendedora numa loja de 
móveis de um libanês que eu conheci meu marido, porque eles eram parentes. 

Eu tinha dezesseis anos quando conheci o Mohamad, namoramos por dois anos, até 
que ele voltou para o Líbano, por questões de documentação no Brasil, que não estava 
regularizada. Essa ida dele poderia ter sido o fim de um relacionamento de juventude, se 
ele não tivesse mandado uma fita para mim, me pedindo em casamento e dizendo que 
mandaria a passagem caso eu aceitasse o pedido. Até meu sogro fez o pedido formal para 
os meus pais.    

A minha mãe achou aquilo tudo uma loucura, mas como eu já tinha dezoito anos e 
namorava há dois anos com o Mohamad, ela achou que a decisão tinha que ser minha. E eu 
decidi aceitar o pedido, a passagem, e a nova vida que me esperava... 

Isso aconteceu em 1982, e o que eu não poderia esperar é que meu casamento 
coincidisse com a guerra que estourou nessa época... Eu nunca pensei que fosse viver uma 
situação dessas, imagine uma pessoa que nasceu no Brasil, no litoral paulista, enfrentar uma 
guerra do outro lado do mundo! Não tinha como continuar no Líbano, tudo estava muito 
perigoso, muito inseguro e incerto, então nós atravessamos a fronteira e fomos para a 
Síria, procuramos o Consulado Brasileiro que nos instalou num hotel, até a minha família 
mandar as passagens para voltamos para o Brasil... 

Foi bom retomar a nossa vida no Brasil, nos estabelecer, trabalhar, criar os filhos, 
como qualquer família normal... Nós levávamos uma vida tranqüila, economicamente estável, 
uma vida comum e sem grandes problemas. Até que um dia meu marido veio com uma idéia 
de vir morar aqui no Líbano. Nossa, essa notícia foi um choque para mim! Não pensava que, 
depois de tudo que passamos naquela época, eu fosse pisar de novo no Líbano, ainda mais 
para viver e criar meus três filhos.  

Na verdade, não houve uma negociação, porque o meu marido simplesmente decidiu 
essa mudança, me comunicou e eu não tive outra opção a não ser aceitar. Eu pensei que era 
melhor vir com ele para cá e criar os meus filhos numa família estrutura do que criá-los 
sozinha. No Brasil é muito comum as mulheres criarem seus filhos sozinhas, eu mesma até 
poderia ter enfrentado essa situação, mas não quis... A minha família foi contra essa 
mudança, todos achavam que eu estava sendo louca em aceitar... 

Então nós viemos para cá, e eu tive que me acostumar com tudo, com uma nova vida, 
um novo ritmo, um novo modo de viver... Tudo aqui era diferente do que eu estava 
acostumada... No Brasil, eu trabalhava e tinha uma vida ativa, aqui eu só fico em casa, 
cuidando das tarefas domésticas e dos filhos. Eu só tenho a casa para me ocupar: limpar, 
lavar, passar, cozinhar...  Eu fico sozinha a maior parte do tempo, meu marido sai para 
trabalhar e só volta à noite e as crianças passam o dia todo na escola.  

Eu vivo nas montanhas, então tenho dificuldade até para me locomover, porque tudo 
tem que ser feito de carro e eu não sei dirigir. Essa paisagem que eu vejo da minha janela 
pode parecer grande coisa, mas para mim não significa nada, porque eu estou cansada de 
ver montanha, montanha, montanha, em todo lugar... No começo você vem, fica dois, três 
meses, acha tudo lindo, mas depois você acostuma com essa paisagem e cansa... 

Para mim, que sou nascida no litoral, sofro mais ainda... Lógico que a praia faz falta... 
Eu ia à praia, andava na areia, tomava água de coco, via gente, era uma terapia... Você anda 
aqui no verão não tem muita gente, no inverno, então, não tem ninguém na rua... O médico 
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falou para mim que eu tenho que andar uma hora por dia, e eu vou andar onde com esse frio 
horrível, nessas montanhas? Vou sair para onde? O lugar onde eu vivo é difícil e tem dia que 
eu tenho vontade de sumir... 

Aqui eu não tenho nada para preencher meu tempo de uma forma útil, não posso 
trabalhar porque já pensam coisas erradas sobre você, aqui tem essa mentalidade de ter 
sempre um pensamento negativo, maldoso mesmo. Aqui o homem pode tudo e a mulher não 
pode nada! 

É difícil lidar com a mentalidade das pessoas, o modo como elas pensam e vivem. 
Aqui é um tal de um ir a casa do outro, ficar falando o que um faz e o que o outro faz, 
comentando da vida dos outros, fofocando... É sempre a mesma conversa, todo dia: “o que 
você cozinhou?”, “o que você vai cozinhar?” Não muda, não tem criatividade, não tem 
assunto...  

E, pior ainda, não tem privacidade, todo mundo sabe e comenta da vida de todo 
mundo. Eles têm esse costume de um ir a casa do outro, bater papo, fumar e tomar café. 
Nós, que somos brasileiros, não temos esse costume e achamos tudo estranho, diferente. 

Até criar amizades aqui é uma coisa complicada. Olhe, eu tenho uma amiga, que é 
minha vizinha, uma pessoa muito boa, mas não é igual a uma amiga brasileira. Amiga aqui não 
dá para você conversar, confiar totalmente, tem diferença mesmo. Eu tento criar um 
círculo de amizades, converso com todo mundo, mas não é a mesma coisa, nada é igual a ter 
uma amiga brasileira... O pensamento é diferente, e não sou só eu que digo, então a gente 
procura quem pensa igual a gente... 

Eu gosto daqui, mas às vezes eu acho que isso não tem nada a ver comigo, aqui é 
tédio, é monotonia... Um dia é absolutamente igual ao outro, não tem sábado, domingo ou 
feriado... A gente não sai para nada, não conhece nada, não vê nada... Nesse interior aqui 
não tem nada para fazer. Nada! Aqui você não vive, vegeta! Passa o tempo todo entediada... 
Então, sem você perceber, vai ficando igual a eles... Mas eu não quero ficar, tento não ficar 
igual a eles, faço o possível para não ceder e não me acostumar a essa mesmice... 

Além de tudo aqui eles têm preconceito contra tudo, com religião, cor, sexo... Eu 
não sei dizer se eu sou discriminada, mas com certeza eu me sinto diferente deles. Acho 
que o que mais pega é, com certeza, a questão da religião. Eu fui criada como uma pessoa 
cristã, mas hoje vivo numa vila que é muçulmana, com marido e filhos dessa religião. Eu 
aprendi e pratico algumas coisas da religião, mas não digo que sou uma pessoa cem por 
cento muçulmana. 

Eu faço o jejum do Ramadã, mas não sei rezar, não aprendi e não tive vontade ainda, 
e nem uso o lenço, acho isso uma coisa boba, ainda mais dizer que se vai para o inferno se 
não usar. Isso é tolice! Meus filhos são criados como muçulmanos, mas eu não vejo nenhum 
problema porque eu penso que se Deus é um só, não importa a religião. 

O que eu não gosto de escutar, não admito, é justificar as diferenças dizendo que 
eu sou assim “porque você é cristã”. Eu não gosto disso, essas coisas me sufocam e tem 
hora que dá vontade de sumir... Quando minha mãe e minhas irmãs vieram me visitar deu 
para perceber claramente como eles apontam essas diferenças, nós somos sempre “as 
cristãs”. Talvez isso já tenha melhorado um pouco com o passar do tempo, mas essa 
sensação é marcante, e fica...  

Tem hora que eu paro e falo para mim mesma: “meu Deus, o que estou fazendo 
aqui?” Têm filhos de árabe que não gostam daqui e por que eu, que sou brasileira, tenho que 
gostar? O Líbano é muito bom, as pessoas são boas e hospitaleiras, mas aqui é para velho 
morar, não é para jovem. As escolas são boas, dão uma boa formação, mas depois que se 
formar vão trabalhar em quê? Não tem campo de trabalho, não tem perspectiva, não tem 
futuro...  
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Aqui os jovens aprendem a fumar cedo e jogar baralho, para ocupar o tempo. 
Quando eu fui para o Brasil e fumava, me sentia um lixo porque era proibido fumar no 
shopping, no restaurante, em todo lugar... Eu me sentia a pior das pessoas, vendo aquelas 
propagandas incentivando a parar de fumar... Aqui o tédio incentiva as pessoas a fumar, 
essa é a verdade. 

Meus filhos não conhecem nada, não vivem uma vida que seja normal para a idade 
deles. O menino ainda tem um pouco mais de liberdade, pode sair com os amigos porque é 
homem, mas para as meninas é mais difícil, não podem sair, passear, é só da casa para a 
escola todo dia, todo dia! Por isso que elas casam cedo, é uma forma de escapar da 
monotonia.  

Eu acho que foi por isso também que minha filha se casou tão cedo, aos dezoito 
anos. Ela conheceu o marido dela aqui, ele é filho de árabes, nascido no Brasil, por isso tem 
uma mentalidade mais aberta... Eu não queria que ela casasse tão cedo, muito novinha, mas 
ela falava que gostava dele, que queria casar... 

Para ela foi bom esse casamento, porque ela tinha loucura para voltar para o Brasil, 
e com o casamento isso deu certo... Então eu acho que agora ela está vivendo lá tudo o que 
ficou adormecido aqui... Para mim foi duro aceitar a perda da minha filha e amiga, mas o 
marido é muito bom, os sogros dela são pessoas maravilhosas, então eu fico tranqüila 
mesmo ela estando longe de mim... Eu acho que ela está mais feliz lá do que aqui... 

Agora eu tenho mais um motivo para sentir falta do Brasil, porque minha família, 
pai, mãe, irmãs, filha, e agora minha netinha, vivem lá. Tudo o que eu gosto, todas as 
pessoas que eu amo, estão longe de mim, então você fica carente, sofre com essa distância 
e isolamento... 

Eu sinto falta de tudo que é do Brasil, do ar do Brasil, do cheiro da terra, da praia, 
do gosto das coisas, de tudo mesmo... Adoro o Brasil! Nunca tive problema com nada lá, pelo 
contrário, a vida é mais fácil do que aqui. Eu sinto falta do Natal, da Páscoa, a gente se 
reunia na casa da minha mãe, todo mundo junto, era aquela alegria toda... Até meus filhos, 
que eram pequenos quando viemos para cá, sentem falta disso. Acho que a época de fim de 
ano é a pior para mim. 

Nessa última viagem que eu fiz para o Brasil em 2002, foi na época de Natal, aí você 
anda na rua e vê aquelas decorações, aquelas luzes, aquele colorido todo, vai para o shopping 
e vê as coisas de Papai Noel, e fica parecendo criança. Eu chorava e pensava: “se a minha 
filha visse isso!” Eu fui para a praia, e vi como a Praia Grande está linda... Eu fiquei dois 
meses lá e nem lembrei que isso aqui existia, não senti a mínima falta daqui, se não fosse 
pelos meus filhos eu não teria voltado...  

Na primeira vez que eu fui para lá, em 1999, fui com a minha filha mais velha, que na 
época tinha cinco anos. Quando ela viu o mar falou: “mamãe, quanta água!” Nós fomos para a 
praia, para a piscina, para o restaurante, essas coisas que lá são tão simples e aqui é tão 
difícil... Menina aqui não pode sair muito, é sufocante... 

Acho o que me alivia um pouco a vida aqui, é que eu tento manter algumas 
referências do Brasil. Quando nós viemos para cá, trouxemos tudo, fotos, objetos, 
perfumes, cremes, tudo de lá... Tenho cds do Roberto Carlos, do Fábio Jr., do Raça Negra, 
tem várias músicas que me fazem lembrar do Brasil, as que me dá mais saudade são as do 
Chitãozinho e do Xororó... Outro dia ganhei um livro do Paulo Coelho, O Monte Cinco, que 
achei muito bom.  

Em casa só falamos português, para os nossos filhos não perderem a fluência e não 
esquecerem a língua. Cozinho comida brasileira, lasanha, nhoque, pastel, coxinha, doces, 
pudim, pavê... A televisão está sempre ligada no Brasil e eu sempre me conecto a internet. 
Até em sonhos eu me mantenho em contato com o Brasil. Outro dia sonhei que estava lá, 
numa viagem... 
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Eu adoro o Brasil, a única coisa que atrapalha é que o Brasil está violento e tem a 
questão das drogas. A gente está vivendo aqui e todo mundo fala no Brasil tem muito 
ladrão, tem muita violência, aí você vê aquele programa “Cidade Alerta” da Record e fica 
com mais medo ainda... Não sei para que passar isso, só acaba com o Brasil! Mas quando eu 
fui para lá não vi nada, mas sempre fica aquele medo, aquela tensão. Nossa, a gente nasceu 
e cresceu lá, mas depois que fica um ano, dois anos fora a gente fica boba, desacostuma. Se 
tanta gente vive lá...  

Mas têm muitas cidades do interior do Brasil que são iguais aqui, em termos de 
respeito, de tranqüilidade, de valorização da família, de tudo... Eu tenho muita vontade de 
ir para lá, talvez para morar no interior, porque eu também não gosto muito de São Paulo... 
Com todos os defeitos que tem no Brasil, eu acho que lá é melhor que aqui, e eu ainda gosto 
muito do Brasil, é o meu país... 

Eu tenho uma irmã que está morando em uma cidade do interior de Goiás, quase 
igual aqui e ela está sofrendo muito com essa mudança. Então eu falo para ela: “pelo menos 
você está sofrendo no seu país, na sua língua...” 

Eu estou aqui e não estou nem feliz nem triste, estou vegetando... Se eu quiser ir 
embora mesmo meu marido não me deixa levar os filhos, então eu fico por causa deles. Aqui 
não é ruim, mas também não é a vida ideal, talvez se eu morasse em outro lugar, em outra 
cidade, ou se tivesse alguma ocupação, quem sabe e minha vida não seria um pouquinho 
melhor...  
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A gente sempre sente alguma coisa que nos diferencia, porque brasileira é 
brasileira, por mais que a gente procure se adaptar. 

 
Eu me chamo Maria de Lurdes Rocha Abdune, nasci no Brasil, em São João da Boa 

Vista, estado de São Paulo, no dia 17 de dezembro de 1933... Vivi na cidade até depois de 
moça, estudei lá, estudei até a quarta série e comecei a trabalhar de costureira, profissão 
que aprendi com um alfaiate. 

Eu conheci o meu marido em São Paulo, onde fui algumas vezes a passeio. Nessa 
época, ele já trabalhava como mascate, era um rapaz batalhador, muito sério e responsável. 
Acho que por isso a minha família aceitou desde o começo nosso relacionamento. 

Nós nos casamos em 1958, e fomos morar na Vila Prudente, em São Paulo. Comecei a 
viver uma vida de dona-de-casa, parei de trabalhar e me dediquei à minha família, ao meu 
marido e ao meu único filho.  

Desde que nos conhecemos e nos casamos, ele sempre me falou que um dia ele 
voltaria a viver no Líbano, e eu sabia que isso aconteceria cedo ou tarde. Eu aceitava, não 
falava nada, porque eu acho que o que tem que ser, será, não é? Eu também fui criada para 
seguir o marido, acompanhá-lo aonde ele fosse, então quando ele disse vamos, eu vim.  

Na verdade, antes de nos mudarmos para cá definitivamente, eu vim acompanhar 
meu filho que estava com nove anos de idade para viver aqui. Meu marido queria que ele 
viesse morar com os avós, para estudar, para aprender árabe, para se acostumar com o 
modo de vida daqui, né? Deixei-o aqui e voltei para o Brasil, para vender as coisas, 
organizar tudo, e depois de dois anos, a gente veio de uma vez para cá... 

Olha, foi muito difícil me acostumar a viver aqui, sabe por quê? No Brasil a gente já 
tinha muitas comodidades que aqui demoraram um pouco para chegar. Na minha casa eu 
tinha de tudo, geladeira, máquina de lavar roupa, chuveiro elétrico, essas coisas, e aqui eu 
pensava que iria ser igual, eu iria chegar e ter tudo de uma vez. Hoje parecem bobagens, 
mas há um tempo atrás era mais difícil para conseguir... Aos poucos fui equipando a casa e 
tudo foi ficando mais normal, mais parecido com a minha vida lá no Brasil. 

Mas essas coisas a gente tira de letra. O que é mais difícil, para quem vem de fora, 
e não tem origem árabe como eu, é a questão da língua. Eu não sabia quase nada, entendia 
uma coisa ou outra, mas falar mesmo, entender bem, demorou muito. Eu não entendia árabe, 
eu não entendia meu sogro, não entendia minha sogra, não entendia ninguém...  

Eu ia a casa dos outros e pensava que eles estavam falando mal de mim, porque eu 
não entendia nada mesmo. Daí eu só procurava a casa da minha cunhada, a casa dos poucos 
brasileiros, que moravam aqui nessa época, onde eu pudesse entender, falar a mesma 
língua... Foi difícil, não só para mim, mas para todas nós, sabe?  

Muitas vezes chorei e pedi a Deus para abrir a minha inteligência e eu começar a 
entender a língua deles. Foi muito duro para aprender, mas aos poucos foi indo, devagar, 
devagar e eu fui entendendo melhor, falando um pouco, soltando a língua. Agora meu árabe 
sai mais ou menos, mas eu consigo me comunicar bem, me viro, já não sofro por esse 
motivo... 

Mas, olha que engraçado, o meu marido nunca fala árabe comigo, só português, 
porque ele tem medo que eu esqueça a minha língua... Ele me incentiva a aprender árabe, 
mas sem que eu esqueça português...  Eu acho isso bom, no final das contas, porque posso 
manter as duas línguas, né? 

Outra coisa que eu aprendi aqui melhor foi a religião muçulmana, que eu pratico 
plenamente hoje. No Brasil eu já fazia o jejum, mas aqui aprendi mais sobre o significado, 
aprendi a rezar, conheci as tradições, fui aprimorando o pouco que eu já sabia. Eu me 
adaptei bem às práticas da religião, não foi difícil...  
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Agora o lenço eu coloquei, assim, por acaso, e já faz tanto tempo que nem consigo 
me imaginar sem ele. Quando cheguei aqui ao Líbano, era no tempo de frio, e resolvi colocar 
o lenço para me proteger, porque eu tinha muita dor de ouvido... Acabou o frio, mas mantive 
o lenço, porque acho que é mais fácil assim, você se integrar aos costumes daqui. 

Eu encontrei um jeito de viver aqui bem com todo mundo, eu tinha um sistema de 
procurar agradar todo mundo, rir de tudo, não levar nada tão a sério. Por exemplo, quando 
eu falava árabe saia tudo torto, eu errava, as pessoas davam risada e eu dava junto... Assim 
é melhor, você vai lidando melhor com as coisas. 

Eu acho que a brasileira, quando vem para cá, acaba se acostumando mais facilmente 
a essa nova vida, do que aquela que é descendente de árabe. Eu não sei por que isso 
acontece, mas acho que a gente acaba sendo mais flexível, aceitando mais, procurando 
aprender e se acostumar, aonde o marido vai, a gente vai e já está tudo bem. Todos nós 
gostaríamos de estar lá no Brasil, claro, mas onde estão nossos maridos, a gente tem que 
acompanhar, todas as brasileiras falam isso... 

Eu realmente gosto daqui, aprendi a gostar, porque no final das contas aqui a gente 
está sossegado, pode dormir até de porta aberta, lá não, precisa trancar porta, portão, a 
gente vive com medo, de tudo, de todos... Tem muita violência hoje no Brasil, diferente do 
tempo que eu vivi lá. 

Agora o que eu sempre fiz, e até hoje faço, é manter sempre contato com as 
brasileiras que foram chegando e enchendo a nossa vila. Olha, eu procuro todas as 
brasileiras, o meu marido fala que as mais novas têm que procurar as mais velhas, mas eu 
não posso ficar dois dias sem vê-las. Eu não sei porque, mas eu vou atrás delas, dou o meu 
apoio, ajudo, consolo...  

Deve ser porque é patrício, eu sinto como se elas fossem minhas netas, sou para 
elas uma mãe, ou uma vovó, uma referência. Mas para mim também elas são um apoio, 
porque eu também estou sozinha aqui, então a gente se une, se ajuda, se conforta e fica 
mais fácil viver longe da nossa terra, das pessoas que a gente ama, e vai levando a vida 
melhor, enfrentando as dificuldades de outro jeito. 

De certa forma, a gente sempre sente que não é parte daqui, porque uma hora 
aparece algum preconceito, não exatamente por parte da família, mas pelas pessoas da vila 
que não te aceitam tão bem, simplesmente pelo fato de você ser brasileira... A gente 
sempre sente alguma coisa que nos diferencia, porque brasileira é brasileira, por mais que a 
gente procure se adaptar. Eu já fiquei muito nervosa, já sofri, enfrentei muitas coisas 
porque eles acham que a gente é diferente, que a gente não é parte daqui, sei lá... 

É sempre difícil deixar a terra da gente, viver em outro país com costumes tão 
diferentes, mas quando o tempo vai passando a gente se sente bem adaptado e só se dá 
conta disso quando está longe daqui. Quando vou para o Brasil, fico bem, fico contente, me 
sinto em casa, mas na hora de voltar para cá, eu já sinto saudade dessa terra, eu me sinto 
voltando para casa também, sabe como é? 

A primeira vez que voltei para o Brasil, já fazia dezesseis anos que eu morava aqui. 
Eu falei para o meu marido que quando eu chegasse ao Brasil, iria beijar o chão, e desci do 
avião e beijei o chão... Eu tinha deixado mãe, tinha deixado pai, tanto tempo sem ver a 
minha família. Eu voltei para lá e depois de quinze dias a minha mãe morreu... Pelo menos, 
pude vê-la...  

Nós fomos para lá com a idéia de ficar uma temporada, ficamos uns oito meses para 
o meu marido arrumar a aposentadoria dele. Mas deixamos tudo aqui com a idéia de voltar e 
voltamos mesmo, e até hoje vivemos aqui. Eu já voltei para o Brasil duas vezes, e se Deus 
quiser pretendo ir para lá em breve. Eu vou, fico três meses, visito os parentes, e o meu 
filho que vive lá no Brasil.  



 521 

Depois de treze anos vivendo aqui no Líbano, meu filho acabou voltando 
definitivamente para o Brasil. Casou lá com uma moça brasileira mesmo, tem três filhos, 
dois meninos e uma menina, trabalha com pizzaria e está bem com a vidinha dele, está 
sossegado. A minha nora e meus netos já vieram para cá, ficaram dois meses em férias, e 
ela gostou tanto daqui que tem tentado convencer meu filho a viver aqui conosco, mas ele 
vai enrolando, enrolando... Eu acho que ele se acostumou a ser brasileiro de novo, viu? 

Já eu, depois de tanto tempo vivendo aqui, me sinto tanto brasileira quanto 
libanesa, pela convivência, pelo tempo... Eu sinto que aqui é minha pátria, mas o Brasil 
sempre vai estar no meu coração, porque é o lugar onde nasci e vivi boa parte da minha vida. 
Eu sou brasileira, isso eu nunca vou deixar de ser, meu sangue é brasileiro, é alemão, é 
italiano, é português e é árabe, porque o brasileiro é isso mesmo, uma mistura de raças. 
Mas aqui também está muito bem, a gente vai levando a vida como Deus quer...  

Eu sinto falta de muitas coisas do Brasil. De tudo, dos parentes, de lojas, da cidade, 
sinto muita falta dos lugares, das comidas.... O que eu tenho muita saudade do Brasil é de 
comer uma boa pamonha, aquele bife a cavalo, batatas fritas com ovo, um bacalhau, ai que 
delícia, dá saudade... 

Eu faço aqui arroz e feijão, lasanha, nhoque, estrogonofe, feijoada com carne de 
vaca, de vez em quando dá para tirar um bife daqueles para fazer bife a cavalo, mas 
gostoso é comer a comida brasileira no Brasil, tem outro sabor... Aqui tem sabor de 
distância, de saudade.... 

Eu já sonhei que estava voltando de avião para o Brasil e o mais engraçado é que não 
demorou e eu viajei para lá. Eu sonho muito com as pessoas, com os lugares, com os 
familiares, como se eu estivesse lá... Uma vez sonhei que estava comendo arroz e feijão na 
casa da minha irmã, comendo com aquele gosto, e nós todos contentes, rindo, conversando... 
De repente, eu acordei e falei: “puxa vida, olha onde eu estou e para onde foi o meu 
sonho...” 

Nos nossos sonhos podemos ir para qualquer lugar... 
 
 



 522 

Eu me sinto bem adaptada aqui no Líbano, me acostumei com a vida daqui, com 
os costumes, com a língua, com a religião, com a comida, com tudo mesmo... Estou 

aqui como uma árabe de verdade... 
 
Eu me chamo Maria Luíza Areias Majzoub, sou pernambucana, nascida na cidade de 

Saloá, em 18 de julho de 1945...  Eu me lembro muito bem da casa que a gente morava, tinha 
pé de jaca, manga, goiaba, tinha uma casa de farinha para fazer farinha de mandioca, do 
café, e tinha duas vacas grandes... Meus irmãos foram para São Paulo e ficamos em sete 
meninas cuidando do gado...  

Quando era tempo de plantar a gente levava o gado para outro lugar, nós 
montávamos cavalo muito bem, usávamos bota e macacão, e o pessoal chamava a gente de 
vaqueira... A minha família era muito importante na região, meu pai e meu tio doaram as 
terras para fazer o cemitério, o cartório, o matadouro de bois... Lá tem uma escola que 
ensina até a quinta série e tem o nome do meu pai, Manuel Vicente...  Era gostosa a vida de 
lá, a gente sente saudade, agora ficou tudo velho, as pessoas morreram, tudo mudou, não é 
mais a mesma coisa...  

Vivi em Pernambuco até meus quinze anos, depois fomos para São Paulo, porque as 
minhas irmãs todas acabaram também indo para lá e nós fomos terminar os estudos... A 
vida lá também era boa, morávamos na Vila Medeiros, na Zona Norte... Aí fomos todas 
trabalhar numa malharia, eu já sabia costurar um pouquinho e fui melhorando mais com a 
prática...  

Mais tarde me casei, tive um filho e depois de uns três anos me separei, porque não 
deu certo o casamento com o meu primeiro marido. Depois de uns quatro anos que eu estava 
separada, conheci o Ahmad, um árabe lá da região, que era mascate... Tinham muitos árabes 
que a gente conhecia, eles vendiam bastante coisas, eu até comprava coisas fechadas e 
mandava para Pernambuco...  

Ficamos interessados um pelo outro, mas no começo minha família foi contra porque 
não queria que eu me casasse com “turco”, como falam lá, lá ninguém fala libanês, é só 
“turco”... Diziam que não iria dar certo, que ele iria me deixar, com mais filhos para eu 
cuidar sozinha, esse tipo de coisa... E eu nem liguei para o que eles falavam porque é o 
destino que faz isso com a gente, não tem como ir contra... Aí casamos, depois de um ano e 
meio veio o Mohamad, que já tem vinte e cinco anos, aí depois veio a Sharifa, que tem vinte 
e quatro anos e depois a Ruaida que tem vinte e três anos.  

Depois de oito anos casados em 1985 o Ahmad resolveu visitar os pais dele aqui no 
Líbano, porque já fazia vinte anos que ele estava no Brasil, tinha saído do Líbano com quinze 
anos e nunca mais tinha voltado... Quando ele veio com essa idéia eu falei que a gente 
poderia ir, mas se a gente não gostasse voltava para o Brasil... 

Eu sabia que iria ter que enfrentar a família do meu marido, não só porque eu era 
brasileira, mas também porque eu tinha um filho de outro casamento. Meu marido sempre 
aceitou meu filho, até o registrou como filho dele para que pudéssemos vir todos para cá, 
mas os árabes têm muito preconceito com essas coisas. No começo foi um pouco difícil, mas 
no final eles me receberam bem, foram me aceitando...  

Chegamos aqui e já não gostamos porque não tinha emprego para o meu marido, tudo 
era muito mais difícil, apesar de que naquela época a vida em São Paulo, no Brasil todo, já 
estava muito difícil... O Ahmad se arrependeu muito de ter vindo para cá, tentou trabalhar 
num negócio de lavanderia do irmão dele, mas não deu certo... Aí ele acabou resolvendo que 
queria ir para a Venezuela, tinha uns amigos lá que mandaram a carta de chamada para ele e 
ele foi...  

Eu fiquei aqui com as crianças, porque eles estavam na escola, e eu não queria 
interromper os estudos deles... Para as crianças, o Líbano é um lugar bom para se viver, aqui 
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você sai, não se preocupa com ladrão na rua, aqui a gente vive sossegado... Enquanto meu 
marido estava na Venezuela, fiquei morando dois anos na casa do meu cunhado até a gente 
acabar de construir a nossa casa... Foi difícil, porque tinha muita fofoca dentro de casa, 
muita intriga, aqui as pessoas gostam de ir à casa dos vizinhos tomar café para xeretar, 
perguntar sempre as mesmas coisas: “o que você fez de comida”, “o que comprou”, “onde 
foi”...  

Mas o tempo passava, porque as crianças iam para a escola e eu ficava o tempo todo 
trabalhando... Meu marido sempre me chamava, mas eu não queria sair daqui, mudar outra 
vez de país, porque eu já tinha construído a minha casa aqui, não queria ir para a Venezuela 
morar num apartamento, e além disso estava levando a vida de um jeito muito bom, 
tranqüilo, do jeito que eu sempre gostei...  

A cada dois anos meu marido vinha sempre para cá, e numa dessas vezes ele levou 
meu filho mais velho, o Yossef, com ele para trabalhar... Eles se davam muito bem, como pai 
e filho de verdade, até mais que com o próprio filho... Quando meu filho Mohamad estava 
com treze anos, em 1991 faleceu meu marido na Venezuela, do coração... 

Então eu tive que continuar com a minha vida sozinha, com os meus filhos aqui no 
Líbano... Desde que eu cheguei aqui sempre trabalhei, todo dia trabalho até às seis horas da 
tarde, eu costuro para as minhas freguesas, a maioria brasileiras... Vem gente de tudo que 
é lugar aqui da região e até de Beirute...  Graças a Deus continuei sendo costureira aqui, foi 
assim que fomos nos mantendo e terminei de criar meus filhos... 

O meu filho mais velho ficou aqui seis meses depois da morte do pai, depois foi 
trabalhar em Dubai nos Emirados Árabes, mas não deu certo e ele voltou para a Venezuela 
e continua vivendo lá até hoje, casou, teve dois filhos, se separou, casou com outra e tem 
um filho, está tocando a vida dele assim... O Mohamad está trabalhando de encanador, e ele 
me ajuda um pouquinho.  

A Sharifa está trabalhando, chegou a fazer um ano de faculdade, mas parou porque 
aqui é difícil trabalhar e estudar, e a faculdade era muito cara, não dava para continuar a 
pagar... A Ruaida se casou com um moço de Manswra, foi morar na Venezuela e já tem uma 
filha... 

Quando ela casou, eu já tinha tudo preparado, sabe como é o costume dos 
brasileiros, vai comprando o enxoval e vai guardando... O vendedor que passava, eu via uma 
coisa bonita, comprava e guardava, meu marido trazia e eu guardava, cama, mesa, banho, 
calcinhas de lycra, ia juntando e guardando em cima do guarda-roupa... Uma hora casa, não 
tenho dinheiro para comprar, estou despreparada, como vou me virar? Fiz a festa, dei 
jantar, fiz de tudo, tudo de acordo com os costumes árabes...  

Eu sempre procurei criar meus filhos da melhor forma possível, principalmente 
como uma amiga, mais do que uma mãe... Eles têm liberdade de conversar comigo de tudo, 
de amizade, paquera, namoradinhos, faço questão que eles tragam os amigos para ficar aqui 
dentro de casa, conversando, deixo todo mundo bem à vontade, sirvo chá, café, essas 
coisas... Eu prefiro que eles façam tudo na minha frente do que por trás, escondido... As 
mães árabes são muito fechadas, não confiam nossos filhos, não são amigas, vivem em outro 
tempo...  

Eu sou a referência aqui quando as pessoas perguntam para os meus filhos quem é o 
pai deles... Eles não dizem “sou filho do Ahmad”, mas sim “sou filho da Luíza”, é assim que 
eles conhecem até meu filho, porque no final das contas meu marido viveu pouco tempo 
aqui... Eu é que continuei vivendo mais aqui no país dele... 

E assim vamos tocando a vida... Deus está me dando força porque eu já estou com 
cinqüenta e três anos, sempre trabalhando, faz dezessete anos que estou aqui, só trabalho 
para eles, e assim vamos vivendo, o que vou fazer? 
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Eu me sinto bem adaptada aqui no Líbano, me acostumei com a vida daqui, com os 
costumes, com a língua, com a religião, com a comida, com tudo mesmo... Estou aqui como 
uma árabe de verdade... Acho que o meu trabalho como costureira me ajudou muito a 
conviver com as pessoas daqui... Aqui tem problema de muita fofoca, mas a gente não liga, 
vai ignorando, faz o que sente e quer e deixa os outros para lá... Às vezes eu estou sentada 
trabalhando e a turma sentada, falando, falando, e eu não estou nem ligando, vou fazendo 
meu trabalho... 

Praticamente eu só falo português aqui, com os meus filhos e com as minhas 
freguesas... Apesar de que os meus filhos dominaram bem a língua, porque vieram ainda 
pequenos para cá... Entender eu entendo tudo, só para falar tenho mais dificuldade, porque 
é uma língua muito difícil... Fui pegando algumas coisas, uma palavra aqui, outra lá... Vou me 
virando...  

A religião muçulmana eu fui aprendendo com meu marido, ele fazia questão de me 
ensinar. No Brasil eu já jejuava, e aqui aprendi também a rezar e resolvi colocar o lenço já 
faz uns dez anos... Foi difícil me acostumar no começo, principalmente na época do calor, 
agora não, eu só tiro quando vou dormir, ou quando não tem ninguém aqui... Minhas irmãs 
mandam fotos com roupas curtas, mangas cavadas e elas são mais velhas que eu uns dez 
anos, e eu penso que aquilo não serve mais para mim, porque me acostumei a viver mais 
desse jeito daqui. Eu tenho uma irmã que é crente e ela acha muito bom que eu tenha a 
minha fé e viva de acordo com ela... 

Do Brasil eu sinto muita saudade, porque a minha família toda está lá, e até hoje 
nunca fiz uma viagem para lá... Minha mãe faleceu e eu não pude vê-la, não tinha condições 
de ir para lá porque os filhos eram pequenos e também não tinha dinheiro para isso... 

Às vezes penso em fazer uma visita, rever as pessoas, os lugares, mas para morar 
já não dá mais... Lembro do Brasil e tudo mais, mas já me acostumei com a vida daqui... Eu 
sinto saudade mas me sinto melhor aqui do que lá, até porque se eu fosse trabalhar lá, o 
dinheiro que ganharia não daria para sobreviver. Aqui, graças a Deus, tenho minha própria 
casa, trabalho, pago todas as contas, e dá para viver bem, sem luxo, mas não nos falta 
nada...  Meus filhos também não querem ir para lá, a Sharifa só para conhecer, então o que 
vou fazer lá? 

Eu sinto falta das coisas do Brasil, dos lugares, dos livros, das músicas... Eu adoro 
ler aqueles livrinhos Bianca, Sabrina, as minhas freguesas sempre trazem quando vão para o 
Brasil... Tenho bastante fita do Roberto Carlos, adoro ouvir um samba com a Clara Nunes, 
adoro a Gal Costa e a Elis Regina, e sou fã também da música sertaneja... Aí eu me lembro 
do meu tempo no Brasil, sinto mais saudade ainda... Às vezes eu choro quando ouço alguma 
música bonita... Nossa! Como sofro de saudade... 

Mas hoje em dia as coisas são mais fáceis, dá para telefonar, usar a internet, 
assistir a Globo, a GNT, a Record... Eu adoro assistir o programa da Ana Maria Braga... 
Então assim a gente fica um pouco mais perto da nossa terra...  

Um dia desses, sonhei com um rapaz que foi meu namorado no Brasil, eu noivei mas 
não deu certo, ele casou com outra moça e cada um tomou seu rumo... Aí eu pensei: será que 
ele morreu?  De onde será que veio essa lembrança tão distante... Vai entender por que a 
gente lembra dessas coisas... 
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Todo mundo fala para mim que não pareço brasileira, porque já entrei na linha 
deles, tudo o que eles fazem, como eles vivem, eu acho que devo fazer igual a eles 

para não falarem de mim. 
 
Eu me chamo Maria Neuza Farias Kadri, sou da Bahia, nasci em 19 de março de 

1958. Minha mãe morreu quando eu tinha onze anos, aí meu pai casou de novo e eu fui criada 
pela minha madrasta... Quando fiz dezoito anos, fui para São Paulo ficar com meus tios, na 
Freguesia do Ó, lá pelos lados da Vila Penteado. 

 Durante o dia eu trabalhava em uma fábrica de costura e à noite ia para a escola. 
Com isso consegui completar meus estudos até o terceiro colegial... Foi na escola também 
que eu conheci o Abdul, meu marido. Foi assim: tinha um moço que morava no bairro, vendia 
gás e estudava na minha classe, e todo dia o Abdul ia buscá-lo na frente da escola. Nesse 
vai e vem a gente acabou se conhecendo, puxando papo daqui, papo de lá e ele começou a me 
levar em casa.  

Ficamos uns quatro anos nesse chove não molha, até que uma época eu fui passear 
na Bahia, fiquei por lá um tempo, acho que uns dois meses. Quando voltei, ele percebeu que 
não dava mais para ficar na mesma situação, então decidimos nos casar. Casamos três 
meses depois que eu tinha voltado da Bahia. 

No começo a minha família não queria aceitar nem o nosso namoro e muito menos o 
casamento, porque eles diziam que como o Abdo era estrangeiro, um dia ele iria sair do 
Brasil e eu teria que vir junto... Por isso eles eram contra, mas como eu era maior de idade, 
já tinha vinte e três anos, trabalhava e era dona do meu nariz, acabei casando com ele. 

Quando estava para me casar, já sabia como seria minha vida com um homem 
árabe... Eu ia para a casa dos parentes dele lá e a mulherada contava tudo pra mim, me 
falava sobre os costumes, o jeito de ser deles... Mesmo assim eu casei, sempre gostei de 
coisa diferente, de sair da rotina, do desafio...  

Lá no Brasil levamos uma vida normal de casados. Eu continuei trabalhando na 
mesma fábrica, até que fiquei grávida, e só parei de trabalhar uns vinte dias antes de 
nascer o menino. Depois de uns quatro meses do nascimento do meu filho, nós fomos para 
Bahia para despedir da minha família, porque o Abdo queria porque queria voltar para cá... 

Ele sempre me falava que um dia iria voltar pra cá... Sempre, mas eu não acreditava, 
achava que era só conversa, e ia levando na brincadeira... Quando eu vi que era sério mesmo, 
que não tinha como mudar essa situação, aceitei a idéia e me preparei para vir para cá. 
Nesse ponto, a minha família mudou de pensamento, e não criou problema, pelo contrário, 
todos eles me falavam vai conhecer o mundo, não só a Bahia e São Paulo, o mundo é bem 
maior... Eu queria ficar no Brasil, mas também tinha vontade de sair, de viajar... 

Nós viemos para cá em março de 1982. Mal chegamos aqui, acho que não fazia dois 
meses, eu vi a guerra nascendo. Foi horrível, a coisa mais horrível do mundo! Eu abraçava 
meu filho assim bem apertado, achando que ia morrer, só escutava aqueles aviões em cima, 
só bombardeando... Você esperava que tudo fosse cair em cima da sua cabeça.  

Eu nem lembrava mais do Brasil, de nada, só pensava em Deus, porque achava que ia 
morrer... Todos os brasileiros que vieram na mesma época foram embora, todo mundo, só a 
gente que não, porque meu sogro não queria que a gente fosse embora... Meu marido falava 
“vai você e o menino, vai que eu fico”, mas eu falava “não vou, só vou com você”. O que eu ia 
fazer lá sem ele? 

Nem sei se a guerra foi a pior parte do que eu passei para me adaptar aqui, porque 
tudo, tudo, tudo é diferente quando você muda de um lugar para outro. Você não conhece a 
língua, os costumes, o modo de vida, o jeito das pessoas tudo é muito diferente e, com a 
guerra, só ficou pior.  

A primeira dificuldade que eu tive que enfrentar foi não ter um canto só nosso para 
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morar. Quando estávamos no Brasil, meu marido falou que a casa, que a gente mora agora, 
já estava pronta... Só que não era verdade. Então não tinha casa, não tinha nada e com a 
guerra não tinha como terminar essa casa. Então tivemos que morar todos juntos, com a 
família do meu marido e eu acho que eles eram catorze pessoas em casa, tudo junto. Foi 
horrível, eu não sabia que ia ser assim, não estava preparada para isso... Mas tudo bem, 
acabei aceitando essa situação porque não tinha jeito mesmo...  

Com a guerra a gente também passou por muitas dificuldades econômicas, porque 
não tinha trabalho, as pessoas não tinham dinheiro, e todo mundo passava por muitas 
privações, até leite faltava para o meu menino... Meu marido fazia o que podia, trabalhava 
com táxi e também na roça junto com o pai, mas não dava para muita coisa.  

Quando o tio do Abdul veio do Brasil em 1989, começou a encher a cabeça dele para 
que a gente voltasse para lá, porque naquela época no Brasil a situação estava boa e a coisa 
aqui estava horrível mesmo, cada dia pior. A gente não tinha dinheiro para isso, mas esse 
tio até se ofereceu para pagar a passagem... Eu fiquei tão contente, mas tão contente com 
essa idéia, que não via a hora de voltar para o Brasil. Eu sempre quis embora, eu só chorava, 
sentia muita saudade de tudo que se possa imaginar, e achava que a vida lá era melhor do 
que aqui... 

O meu sogro foi totalmente contra essa idéia, ele era muito apegado ao Abdul e 
isso fez com que meu marido ficasse dividido... Aí o pai dele teve derrame cerebral, foi 
para o hospital e morreu rapidinho... Por causa disso, não pudemos ir embora, por causa da 
família, porque os meus cunhados eram pequenos e o Abdul, como era o mais velho, teve que 
trabalhar para cuidar de toda a família e terminar de criar os meninos. Faz uns quatro anos 
que eles se separaram, cada um ficou cuidando da sua parte da terra, e eu até acho melhor 
porque quando é sócio um fala uma coisa, outro fala outra, se a safra deu bem, deu, se não 
deu tinha que dar... É muita confusão! 

Então, o destino acabou fazendo com que ficássemos aqui... Eu acho que tudo é uma 
questão de adaptação, de você estar aberta para isso, ter paciência, ir com calma para as 
coisas irem se ajeitando devagarzinho... Às vezes eu acho que eu estou certa e você acha 
que não, tem que encontrar um acordo, conciliar, achar uma solução que contente os dois...  
Não pode ser tudo como eu quero, a vida não é assim, né? 

Ir com calma, com jeitinho é o conselho que eu dou para todas as moças, brasileiras 
como eu ou as brasileiras filhas de árabes, que chegam aqui cheias de esperanças e dão com 
os burros n´água... 

Eu sou uma pessoa que aceita tudo, sabe, não sou aquela pessoa metida, orgulhosa, 
que não aceita o que a vida manda. Eu acho que é porque sou filha de pessoas do interior, 
entendeu, de criação rígida, daquelas famílias bem certinhas, que o pai tem a palavra final... 
Às vezes, parece que o baiano e o libanês têm os mesmos costumes, o mesmo jeito de 
pensar, sabe como é?  

Para mim isso é uma vantagem porque consegui me adaptar bem aqui... Tem muita 
brasileira como eu que veio, não agüentou e foi embora... Têm muitas que vivem aqui, mas 
sofrem muito porque não conseguem se acostumar ou não querem abrir mão de nada, acham 
que ainda estão no Brasil e podem exigir as mesmas coisas que tinham lá. Aqui não é assim, 
você que veio de fora é que tem que se acostumar. Eu sempre dou os meus conselhos, mas 
tem gente que é cabeça dura e acaba sofrendo muito... 

Na verdade todo mundo sofre, uns sofrem mais outros sofrem menos, mas no final 
o sofrimento é o mesmo. Você convive com pessoas malcriadas, egoístas, falsas... Se a 
falsidade existe, nasceu aqui no Líbano... Aqui eles dizem uma coisa querendo dizer outra, 
eles agem de um jeito mas com segundas intenções... Quando eu cheguei aqui, eu tinha até 
vergonha de andar na rua porque todo mundo dizia: “entra, toma um café”, e você pensa no 
começo que é só gentileza... Depois com o tempo você aprende que eles convidam por 
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convidar, não é que gostem de você. Demora um pouco para entender como funciona a 
cabeça deles... 

Eu acho até que fui bem aceita pela família do meu marido, fui bem tratada, bem 
recebida, mesmo pelas outras pessoas da vila sempre fui bem recebida, nunca me senti 
rejeitada por ser brasileira ou maltratada por isso... Claro que no começo tudo vai às mil 
maravilhas, porque você é nova no pedaço, todo mundo quer ser simpático, todos gostam de 
você... Depois que cai na rotina a coisa já muda um pouco, você não é mais novidade e 
começam a te colocar defeito. Acho que isso é normal, acontece em todo lugar...  

A minha vantagem é que tenho um marido que sempre ficou do meu lado, mesmo 
vivendo com a família dele... Não que ele fosse contra a família, mas ele sempre procurou 
conciliar a situação, ouvir os dois lados... E eu, de minha parte, procurei entender a situação 
dele e evitar confusão à toa...  

Com a minha sogra, por exemplo, eu faço de tudo para respeitá-la... Ela fala, fala, 
fala e eu nunca respondo, deixo que ela diga o que quiser e não fico enfrentando... Só que eu 
vejo como as outras noras dela agem, elas que são árabes nascidas aqui, não deixam passar 
uma palavra, respondem tudo e falam mais ainda... Por isso que eu acho que a minha sogra 
gosta mais de mim em relação às minhas outras cunhadas, ela me considera mais... Eu sou 
melhor do que elas. 

O meu marido é muito estourado, é muito difícil de conviver, porque ele acha que só 
ele sabe, só ele tem que dar opinião, o que tem que falar ele fala e não quer nem saber...  Eu 
tenho que entrar na dele para viver, tenho que fazer isso para conseguir alguma coisa, ter 
calma e ir devagar, não enfrentar, aceitar...  

Eu aprendi a conviver com ele, mas se eu acho que ele não está certo eu falo, dou a 
minha opinião... Tem hora que ele aceita, tem hora que não aceita... Quando ele está nervoso 
eu espero um pouco, mas quando tenho que falar eu falo e ele me ouve, quando ele está 
errado eu falo pra ele e ele pensa sobre isso... A minha vida inteira eu tenho dado conselhos 
para ele...   

Tive que aprender a viver do jeito deles aqui em relação a tudo, inclusive em 
questão das roupas. Lá no Brasil eu usava roupas de alcinha, regatas, bermudas, porque eu 
era jovem e tinha as pernas bonitas... Meu marido não falava nada, não se importava, mas 
quando a gente ia mudar para cá ele me avisou que eu iria me vestir do jeito que as irmãs 
dele se vestiam...   

Aí eu cheguei aqui não usei mais bermudas e aposentei as regatas... Agora já não 
gosto mais nem de mangas curtas, só uso de mangas compridas direto. Não sei por que, mas 
não me sinto bem, chega uma idade que você não gosta mais, acha que fica feia, que não 
está adequado. Lá no Brasil é diferente, a mulher fica velha, usa regata, de alça, não está 
nem aí... Para mim isso não serve mais, eu não quero que eles falem: “olha aquela brasileira, 
olha o que ela está usando...” Eu gosto de usar roupa bonita mas não que seja escandalosa, 
porque  cada moda tem sua idade... 

A língua também eu fiz questão de aprender rápido, acho que esse é o melhor 
caminho para se adaptar ao país... Você chega num país que não sabe falar a língua deles e 
ninguém sabe falar a sua língua também, então alguém tem que dar esse passo para frente. 
No começo era muito difícil, mas ainda bem que sou inteligente, logo comecei a entender e 
depois comecei a falar... Eu fazia assim: mostrava o que queria e eles me falavam a palavra 
em árabe e eu ia gravando tudo. Eu não sou muito de perguntar as coisas, quando não 
entendo uma palavra, prefiro prestar atenção até saber o que é... O que também me ajudou 
muito foi a televisão, porque eu comecei a acompanhar o árabe correto, mais gramatical...  

A comida também foi um ponto difícil para me acostumar, tive que aprender a 
gostar pouco a pouco, porque na casa da minha sogra a comida era feita para todo mundo, 
não tinha escolha... Então tive que comer a comida deles, aprender a fazer a comida que 
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eles comem, e até isso fui aprendendo sozinha. Depois que mudei para cá, para a minha 
própria casa, comecei a fazer as minhas comidas, faço comida brasileira, faço tudo, arroz, 
feijão, bife, coxinha para lembrar do Brasil... Algumas coisas meus filhos não gostam de 
comer, então eu faço só para mim. 

Com a religião, por incrível que pareça, não tive muitas dificuldades. Acho isso 
porque a minha família era católica mas não era praticante, não freqüentávamos a igreja 
nem nada. Então não tive problemas em praticar outra religião. No Brasil meu marido já me 
ensinava algumas coisas da religião, já me ensinou a fazer o jejum, e olha que ele mesmo 
quase não fazia direito nem lá nem aqui. Eu sempre jejuei desde o primeiro ano aqui, com a 
minha sogra e com os meus filhos quando eles iam crescendo. Rezar aprendi faz uns quatro 
anos com a minha filha... 

Hoje me considero como uma verdadeira muçulmana, só falta usar o lenço na 
cabeça. Eu acho que colocar o lenço é uma coisa muito bonita, tenho vontade de colocar. Só 
não vou usar agora porque tenho que ir ao Brasil, e acho que sem o lenço é mais fácil... 
Porque se eu for para o Brasil de lenço, vai ter aquele preconceito das minhas tias, vão 
falar para que isso, que estou com cara de velha... Depois dessa viagem que pretendo fazer 
para o Brasil, vou colocar o lenço, já me decidi. Isso é uma coisa minha, ninguém me obriga 
nem meu marido, nem minha sogra... 

Uma coisa muito boa para mim, foi ter vindo para cá sabendo fazer alguma coisa. 
Como eu trabalhei em fábrica de costura, eu tinha algumas noções e sempre fiz um 
servicinho aqui e ali, mas fazer uma peça completa eu não sabia porque na fábrica você só 
costura uma parte. Então eu conheci a Luíza, que é brasileira como eu, e ela me ensinou o 
que eu não sabia, a cortar e costurar uma peça toda... Comprei uma máquina e fui 
aprendendo na prática, e hoje até já costuro melhor que ela... 

No começo eu costurava e parava, agora já faz uns seis anos que costuro direto, 
porque não agüento ficar sem fazer nada... Eu fiquei muito tempo sem trabalhar aqui, mas 
nunca me acostumei chegar toda hora no meu marido e pedir dinheiro. Você pede mas não é 
para tudo o que precisa. Sabe o que é você trabalhar, pegar o seu dinheiro e fazer o que 
você quiser com ele? Disso sentia muita falta...  

Meu marido não se importou não, mas quando o almoço não está pronto, se eu estou 
meio atrasada aí ele e meus filhos reclamam, falam que vão quebrar a minha máquina...  Aí 
eu falo para o meu marido: ”quando você tiver um serviço bom e ganhar bem, aí eu paro”, 
porque eu ajudo bastante no orçamento da família.  

Eu tenho três filhas moças e uma já está no caminho de casar, e aqui é assim, elas 
gostam de andar bem vestidas em todas as ocasiões. Todo dia no verão tem casamento, e se 
a moça vai para os casamentos ela não pode repetir a roupa, que todo mundo já comenta... 
Então eu preciso comprar as coisas para as meninas, e tem que ser coisa boa, porque o povo 
daqui não aceita qualquer coisa, viu? É bom assim ver suas filhas bem vestidas, bonitinhas, 
arrumadas, tudo certinho, combinando...  

Aqui é diferente o modo de criar os filhos... O pensamento aqui é bem diferente em 
relação aos estudos, casamento, modo de tratar os filhos, a preferência pelos meninos, a 
educação em geral.  

Meu marido é diferente em relação aos árabes nessa questão de preferir os 
meninos às meninas. Claro que ele sempre quis ter filhos homens, e nós temos dois, mas eu 
acho que ele é um pai mais carinhoso e mais paciente com as meninas. Ele acha que os 
meninos sempre vão ficar do lado dele, enquanto as meninas não se sabe para onde vão 
depois que crescem e se casam. Por isso que ele é mais apegado a elas. Com os meninos ele 
já é mais impaciente, discute mais, principalmente com o mais velho que é um rapaz. Eu falo 
que tem que ir com calma, ouvir, respeitar mais a opinião, aí um não fica com raiva do outro. 

Eu vim para cá com um filho, o Ali, que hoje tem vinte e dois anos, e aqui nasceram 
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as meninas, a Nádia, tem vinte anos, a Camilia tem dezesseis anos, a Wlaa tem doze anos, e 
o caçula Alaa tem nove anos... Só do primeiro para o segundo a diferença é de dois anos, o 
resto é de quatro anos... Eu acho que a criança tem que crescer, ir para a escola, para 
depois a gente fazer outro, isso que eu fiz, e o meu marido aceitou... O que ele queria era 
ter um filho homem, e ele tem dois, né? 

Os nomes das crianças eu tive que negociar com meu marido, porque eles têm uma 
mania aqui de colocar nome de parentes que já morreram. Como o Abdo tinha dois irmãos 
que morreram na guerra, ele queria colocar Medhat ou Abdo Jalil e eu não gostava de 
nenhum deles, porque nem pronunciar direito eu sabia. Aí contorna daqui, contorna de lá, 
consegui colocar a minha idéia... Os nomes das meninas também consegui escolher, tudo com 
jeitinho... 

Eu sempre me preocupei que meus filhos estudassem e se formassem, mas o Ali 
parou de estudar e resolveu trabalhar com o pai. A minha filha mais velha já está na 
faculdade, e os outros também estão estudando. Nesse ponto eu e meu marido 
concordamos: o estudo é o mais importante, porque uma pessoa estudada todo mundo dá 
mais valor. 

Mesmo para ter um bom casamento é bom ser estudada, porque um cara que não 
tem nada ele não vai chegar numa menina estudada. Já uma menina que não tem estudo, não 
tem nada, só pensa em casar e qualquer um pode pedi-la em casamento que ela aceita. Como 
minhas filhas estão estudando, querem se formar, vão ter condições de fazer um 
casamento melhor... 

Eu falo para elas que não adianta se casar logo com o primeiro que aparecer, têm 
que esperar por um cara bom, com um padrão de vida bom, é o que a gente pretende para 
elas. Tem que esperar e escolher bem, porque depois não dá certo, briga e separa, fica 
feio... Aqui é um tal de casa e separa que eu nunca vi... 

A minha filha já teve muitos pretendentes, mas nem eu nem meu marido 
concordamos, porque se o cara não tem casa, não tem como se manter, como quer casar? 
Então eu oriento minhas filhas a se valorizarem mais, não se assanharem com os meninos, 
porque aqui como tem mais meninas que meninos parecem abelhas no mel, eu juro, é uma 
pouca vergonha! 

Quando as meninas vão para a escola, eu falo para não conversar com nenhum dos 
moços, porque se eu ou o irmão delas pegá-las, elas apanham. Dentro da escola, os 
inspetores tomam conta e as classes são separadas, então fica mais fácil controlar.  

Eu acho bom ter esse controle, porque a mulher tem uma mentalidade muito fraca e 
os árabes são mais aproveitadores que as outras raças... Você sabe, a mulher é fogo, e eu 
tenho três mulheres em casa... Muitos casos de namoro em escola começam com o cara 
mandando recadinho para ela, eles já fogem da escola e são obrigados a casar porque 
fizeram bobagem... Depois não dá certo, separam, porque as meninas são novas, não têm 
experiência de vida. No Brasil eu acho até que essa questão seria pior porque lá é difícil de 
segurar, um dos motivos de eu não voltar para o Brasil é esse... 

Eu me preocupo em educar bem minhas filhas, ensino a respeitar aos mais velhos, 
não responder, saber falar, não ser malcriada, não agir com estupidez, porque aqui as 
meninas são muito grossas e eu não gosto disso. Eu falo para os meus filhos que têm que 
saber andar, têm que saber falar com as pessoas, não pode brigar por qualquer bobagem... 
A família do meu marido não tem educação, as minhas cunhadas brigavam uma com a outra, 
brigavam com a mãe, por qualquer motivo... Isso eu acho muito feio, ainda mais para uma 
moça, né? 

As mulheres daqui, as vizinhas, todo mundo, sempre falam que as minhas filhas, 
além de bonitas, são muito educadas. Ninguém fala mal delas... Todos dizem que como elas 
não têm igual. Eu escuto dos outros e fico muito orgulhosa, porque é assim que eu quero que 
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minhas filhas sejam conhecidas, entendeu? 
Todos os meus filhos são registrados como brasileiros. Isso é muito importante, 

principalmente para as meninas, porque a gente nunca sabe para onde vão quando crescem e 
casam. Se tiver um passaporte de outra nação é mais fácil que libanesa, é uma vantagem, 
facilita a vida. 

Eu estive no Brasil em 1993, a passeio, com as três meninas... Foi uma história 
engraçada, contando isso agora que tudo passou, claro. Como eu queria muito ir para lá, 
tinha saudade de tudo, mas não tinha dinheiro para ir eu combinei com o meu marido de ir 
ao Consulado Brasileiro e falar que queria voltar para o Brasil, porque meu marido tinha me 
expulsado de casa. 

Eu achei que ia ser uma coisa fácil, igual novela, mas quando cheguei lá, não 
quiseram me dar as passagens, me expulsaram do Consulado, jogaram minhas malas e 
sacolas, e o Cônsul ainda veio falar para mim que as brasileiras se casavam com os libaneses 
porque queriam e depois achavam que o Consulado tinha que resolver a vida delas se eram 
maltratadas. E não é essa a função do Consulado? Eu sei que falei um monte de coisa, 
briguei com ele e com todo mundo, aí uma moça do Consulado conseguiu fazer um pedido e 
vieram as passagens do Brasil... Só de ida! 

Aí para voltar o meu marido mandou as passagens, só que ele pagou o mesmo preço 
de ida e volta, porque é a mesma coisa... O que eu sofri no Consulado, a humilhação e tudo 
mais, e para nada! Como me arrependo de ter feito isso! E ainda por cima houve um 
desencontro, os parentes do meu marido não foram me buscar no aeroporto e não conseguia 
falar com ninguém. Foi uma confusão só! 

Então resolvi pegar um táxi e ir para a casa da minha tia em Itaquera. Eu sabia mais 
ou menos onde ela morava, porque já fazia onze anos que estava morando no Líbano. Quando 
desci do táxi, vi os meus primos vindo em minha direção porque eles já tinham me 
reconhecido... Quando a minha tia me viu ela gritou: “Neuza!” Foi uma surpresa, né? Eu 
lembro que ela estava fazendo almoço, arroz, feijão e bife, e eu estava morrendo de fome... 
Foi tão gostoso! 

No outro dia o tio do meu marido foi me pegar e fiquei hospedada na casa dele. 
Depois fui a casa de todos os meus tios em Santo Amaro, e foi aí que eu conheci toda São 
Paulo... Eu e as meninas fomos para o shopping, passeamos, achei tudo muito bonito, mas 
diferente.... Aí fui pra Bahia também visitar meu pai e meus irmãos. 

Ah, eu achei tudo muito diferente, tão estranho quanto a primeira vez que eu 
cheguei aqui... Achava que todo mundo era ruim, que ninguém era igual a antigamente, os 
parentes, todo mundo, tudo esquisito... Porque lá é assim, ninguém tem tempo para ninguém, 
todo mundo trabalha, ninguém pára a vida por causa de uma visita. Aqui eu já achava que os 
libaneses eram mais hospitaleiros que os brasileiros, e eu vi nessa minha volta que é 
verdade... 

Minhas filhas só gostaram de São Paulo porque tinha árabe e na Bahia não, como 
elas não falavam português elas estranharam muito. A comida também era diferente para 
elas, acho que o jeito de fazer, o tempero. Elas tinham saudade também do pai e do irmão. 
Foi bom que elas aprenderam a falar português lá e continuam falando até hoje.  

Eu demorei muito lá, fiquei uns seis meses, mas não era para demorar tanto assim... 
É que como eu tenho gado na Bahia, eu fui também para vender, mas cheguei numa época 
muito ruim e não consegui fazer o negócio. O meu marido achava que eu não ia voltar mais, e 
aqui se você demora um pouquinho mais para voltar já começam a falar que você já foi 
brigada com o marido, que está se separando... Como eu sou brasileira, falavam que eu fugi 
com as meninas, que meu marido deveria ir atrás de mim para buscá-las. Se eu quisesse 
ficar eu ficava e não dava as meninas para ele porque no Brasil eu tenho direito, e eles 
achavam que podiam ir pegar as meninas como aqui... Aí eu fui embora e o meu gado continua 



 531 

lá até hoje... 
Voltei para cá e fechei a boca de todo mundo. Quando as meninas chegaram aqui, 

viram o pai e entraram no carro, pareciam que tinham chegado ao céu... Elas sentiram aquele 
alívio e a diferença de estar em um país e outro. Como eu senti, elas sentiram também 
porque elas são libanesas... 

Para falar a verdade, hoje me sinto mais árabe que brasileira. Todo mundo fala para 
mim que não pareço brasileira, porque já entrei na linha deles, tudo o que eles fazem, como 
eles vivem, eu acho que devo fazer igual a eles para não falarem de mim. Eu não gosto de 
ser comentário na cidade, acho horrível alguém falar de mim, comentar sobre minha vida, 
não aceito... Então prefiro seguir o modo de vida deles... 

Agora para outras pessoas eu continuo sendo a brasileira, todo mundo fala “a Maria, 
a brasileira”. Isso é normal, não vejo nenhum problema. Tem gente que me chama de 
“baiana” também, e eu gosto, não sinto preconceito nenhum. A vizinha do lado de lá é 
mineira, do lado de cá é pernambucana, mas ela mente e fala que é paulista, não quer 
assumir. Eu não, eu falo que sou baiana com muito gosto. Tem melhor que ser baiana? 

Mas eu me sinto pertencendo a esse país, e o Brasil é uma coisa distante... Sinto 
saudade do Brasil, mas sinto mais falta da minha família. Às vezes quando eu falo com eles 
eu fico meio assim, dá aquela saudade, mas tenho que me preocupar com os meus filhos em 
primeiro lugar e aqui é melhor para criá-los... 

Fora pela minha família não vejo porque voltar para o Brasil, nem no Natal, nem no 
Ano Novo, nem na Copa do Mundo... Aqui até parece o Brasil na Copa do Mundo, se você 
visse, é a coisa mais linda! Da avenida até aqui em casa todo mundo de camisa verde-
amarela e com a bandeira do Brasil. Nesse momento eu me senti brasileira, como há muito 
tempo não me sentia... 
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Eu me sinto uma pessoa desolada aqui, deslocada de tudo e de todos. 
 
Eu me chamo Marlene Vieira Lima Abdo Fateh, nasci em 22 de agosto de 1956 em 

São Paulo. Sou brasileira, filha de operários, minha mãe é enfermeira e meu pai era 
sapateiro, então a gente teve uma vida modesta, simples, com dificuldade e batalhando 
sempre... 

Como eu era filha de pobres, aprendi desde cedo a lutar para conseguir alguma 
coisa na vida. Assim que conclui o curso técnico na área têxtil no Senai, comecei a trabalhar 
numa indústria como pesquisadora, chamava-se Noticiário da Moda, e já aos dezoito anos 
participei da FENIT, a Feira Nacional da Indústria Têxtil, que era um grande evento nessa 
época. Eu adorava esse emprego e isso também me abriu mais oportunidades, logo consegui 
um outro emprego numa indústria de tecidos chamada Spumar, cuidando de controle de 
qualidade. 

Mas eu não queria parar por aí, não... Eu trabalhava durante o dia e à noite fazia 
faculdade de química na Farias Brito, em Guarulhos. Eu gostava dessa área, queria seguir 
carreira e arrumar emprego na indústria química. Cheguei a fazer estágio na Pfizer e no 
Hospital das Clínicas, onde fui contratada como auxiliar de laboratório, depois consegui 
entrar como biologista na Faculdade de Medicina da USP, prestando um concurso e 
passando em quarto lugar.  

Ao mesmo tempo em que eu trabalhava, continuava me aprimorando, fazendo cursos 
na área de microbiologia na USP para aprender cada vez mais e me especializar na carreira. 
Procurei ainda cursar uma outra graduação na área de bioquímica aplicada, na Faculdade de 
Guarulhos. O mais importante para mim era fazer parte de uma equipe excelente, 
coordenada pelo Dr. Caio, um grande profissional e diretor do Laboratório Fleury naquela 
época. Era um trabalho muito dinâmico, com muita pesquisa e muitas atividades, e ainda com 
oportunidades de participar de congressos e publicar trabalhos nessa área. Eu me orgulho 
muito disso!  

Além disso tudo, comecei a dar aula na escola pública como professora de química 
na região de São Miguel Paulista, na zona leste. Trabalhava de manhã na Faculdade de 
Medicina, à tarde e à noite lecionava em escolas da Prefeitura e do Estado. Não parava! 
Corria o dia inteiro, tinha uma rotina bastante dinâmica, atravessava a cidade todos os dias, 
de um lado para o outro, pegava a Marginal Tietê e a Radial Leste, naquele trânsito todo... 
Era uma loucura! Cheguei a comprar um carro num consórcio, porque eu precisava muito 
para me locomover de um lugar para outro. Tinha um salário bom e, juntando tudo o que eu 
ganhava em meus três empregos, ia ficando cada vez mais independente, mais segura, dona 
da minha vida e do meu destino... Eu estava super feliz!  

Então essa era a vida que eu levava no Brasil, uma vida como de outras tantas 
pessoas que batalham para conseguir alguma coisa, suando muito... Só que a minha vida 
tomou um rumo totalmente diferente do que eu tinha traçado e que eu estava levando até 
então... Tudo mudou na minha vida quando conheci meu marido...  

Tem gente que não acredita em destino e nem em paixão à primeira vista, mas posso 
dizer que foi exatamente isso que aconteceu comigo... Eu conheci meu marido por acaso na 
rua, num dia que sai para almoçar com uma amiga... Ele era muito bonito, alto, forte, um 
tipão, falava espanhol e chamou logo a minha atenção... Ele pegou meu telefone, ligou para 
mim e começamos a sair, fomos nos conhecendo e nos interessando um pelo outro...  

Ele estava no Brasil há pouco tempo, acho que fazia só uns três meses que ele tinha 
chegado do Líbano... Ele me contou que estava passeando pelo Brasil, conhecendo o país 
durante as férias, e que trabalhava com um político libanês, mas não sei direito o que ele 
fazia, nem sei se era verdade porque ele nunca me explicou direito... Ele também me disse 
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que era formado em Economia, mas quando eu cheguei aqui e perguntei para a minha 
cunhada o que ele havia estudado, ela não soube me responder...  

Ele também não me contou que era casado aqui no Líbano, quando nos conhecemos... 
Eu não sabia de nada, isso nem me passou pela minha cabeça que pudesse acontecer, e 
quando descobri não deu para voltar atrás... Já estava apaixonada e grávida da minha 
primeira filha... Então nos casamos, mas eu continuei levando minha vida normal, 
trabalhando no mesmo ritmo... Quando minha filha nasceu já foi para creche, então nada 
interrompia o meu rumo... 

Tudo começou a mudar no ano de 1990, quando meu marido recebeu um telefonema 
do Líbano, dizendo que o pai dele estava doente e ele tinha que vir para cá... Ele veio e ficou 
dois meses, e foi nesse período que fiquei sozinha, que vi como eu já estava tão ligada a 
ele... Eu chorava sozinha todos os dias, de tanta saudade... Quando meu marido voltou para 
o Brasil, ele já foi com uma idéia fixa na cabeça de vir morar aqui no Líbano, porque o pai 
dele estava muito doente e não tinha esperança de viver muito tempo... 

Para mim essa possibilidade de morar fora do Brasil, de conhecer um novo país, de 
me aprimorar, parecia uma coisa maravilhosa. Eu sempre tinha ouvido falar que o Líbano 
estava muito ligado com a França, e pensei que poderia me especializar na área de 
microbiologia, porque estando aqui isso me parecia fácil... Foi um engano, porque eu não 
fazia idéia do que iria encontrar nesse lugar... 

Não foi difícil deixar minha família e vir para cá, embora eu soubesse de todo 
sofrimento dos meus pais e também soubesse que minha mãe não aceitava essa viagem, mas 
eu estava apaixonada e iria com o meu marido para onde ele quisesse... O mais difícil para 
mim foi abrir mão do meu emprego, da convivência com os meus colegas de trabalho, de 
todas as coisas que eu conquistei...  No dia que eu saí do emprego, coloquei uma carta no 
mural e fui embora, não me despedi de ninguém... Não consegui...  

Eu fiquei espantada com o que vi quando nós chegamos ao Líbano... A guerra ainda 
não tinha acabado completamente, Beirute estava toda bombardeada, tudo estava 
destruído pelo caminho... Foram umas quatro horas de viagem entre Beirute e Ghazzi e, 
nesse percurso todo, não tinha nada para se comprar, nenhuma venda, nada, nada... Só as 
marcas da guerra, muita destruição e uma vida de vilarejo de interior... 

Chegando aqui a família dele me recebeu bem, mas eu não entendi o peso que a 
família tem aqui. A casa onde viemos morar fazia parte de um prédio ocupado por toda a 
família, cada andar mora um irmão e eu moro no último andar... Isso eu estranhei muito 
porque o costume aqui é a família conviver toda junta, fazer a mesma comida, compartilhar 
as mesmas refeições, aqui não se faz nada em casal, tudo é com a família...  

No começo meu marido era muito bom, me tratava bem, levava a gente para sair... 
Só que eu logo estranhei esse costume daqui, de ter que levar a família toda para onde quer 
que a gente fosse.  No Brasil o costume é outro, e eu gostava de sair só com meu marido e 
meus filhos, não queria a companhia de todo mundo o tempo todo. Queria privacidade, uma 
vida familiar mais limitada, e eles implicavam com isso, cobravam, brigavam...  

A família tem um papel muito forte mesmo, e quando vem alguém de fora, eu acho 
que eles ficam ainda piores. Eles estão sempre te avaliando para saber se você é uma boa 
dona-de-casa, boa esposa e boa mãe, é isso que conta para eles. Eu me senti avaliada, e 
muito mal avaliada, desde o começo, porque era um ritmo de vida que eu não estava 
acostumada. Eu nunca tinha sido dona-de-casa, não sabia lavar, passar ou cozinhar... Sempre 
trabalhei fora, fazia cursos, ginástica, minhas atividades no Brasil, então essas coisas não 
eram importantes na minha vida... Aqui todo mundo ficava olhando o que eu fazia e como eu 
fazia, por eu ser de fora, e ainda por cima brasileira...  

Eu tive que me adaptar a todas essas mudanças, tive que aprender tudo, a cuidar de 
uma casa e fazer todo o serviço, mas nunca consegui ser uma maníaca, neurótica por 
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limpeza, como eles são aqui... Aqui tudo tem que estar limpo, em ordem, brilhando! Eu 
sempre tive filhos pequenos, então o serviço de casa nunca acaba. Até hoje minha sogra 
vem aqui e me critica se tem louça na pia ou se a casa ainda não foi varrida... Eu não agüento 
isso! 

Isso foi motivo para muitas críticas para cima de mim e de muitas brigas também... 
Acho que só foi aí que eu me dei conta da situação, de tudo o que tinha deixado para trás, 
da troca que eu tinha feito, de uma vida dinâmica de uma profissional por uma vida bitolada 
de uma dona-de-casa... Eu sentava na varanda e chorava, queria estar com a minha família, 
queria a minha independência, queria a minha vida, queria tudo que tinha deixado no Brasil 
de volta...  

Eu estranhei tudo, até mesmo a comida. Não queria comer a comida deles, queria o 
café da manhã com café-com-leite, pão e manteiga! Queria a minha comida brasileira... A 
gente sentava lá embaixo e comia junto e eu tinha vergonha, não me sentia à vontade... Eu 
sou assim, cada um tem seu jeito, e o meu jeito é esse. Eu não sei fazer igual a eles, mas 
procuro fazer o máximo, sempre procurei me adaptar, mas é difícil, porque eles só apontam 
os defeitos e nunca vêem as qualidades...  

A minha sogra nunca me deixou fazer nada, ela sempre falava para eu ficar com os 
meus filhos e ela fazia a comida. Se eu ia fazer alguma coisa, logo me diziam que estava 
errado, em tudo eles me barravam... A minha cunhada, que é considerada mais nora que eu, 
faz tudo melhor.... Às vezes eu faço muita comida e mando para elas, mas elas jogam fora. 
Uma vez fiz um bolo no meu aniversário e já falaram que estava cru.... Outro dia eu fiz um 
cachorrinho de retalhos para as minhas filhas colocarem na cama e dei um para a minha 
sobrinha, ela gostou e levou pra casa. Aí a mãe dela jogou no lixo e falou que estava cheia 
de coisa já... Eles não dão valor para essas pequenas coisas. 

Quando cheguei aqui, eu estava grávida e usava aquelas batas enormes e pantalonas, 
e já me criticaram dizendo que eu não sabia me vestir. As minhas cunhadas diziam que eu 
era feia, enquanto meu marido é bonito, e os meus filhos se parecem com ele e não comigo... 
Eu não me acho uma pessoa bonita, mas sou meiga, boa, simples, carinhosa, mas isso não 
importa para eles. Eu quero que as pessoas gostem de mim, elas dizem que gostam mas não 
vejo sinceridade nessas palavras... 

Minhas cunhadas nunca vêm aqui, nenhuma delas, nós brigamos muito... Elas acham 
que tudo tem de ser como elas querem, mas eu também tenho a minha personalidade, a 
minha maneira de viver... Tudo o que eles falam me irrita!  

Aos poucos fui me distanciando, porque a família também foi crescendo e eram 
muitas crianças juntas. Eu vim com a minha filha mais velha para cá, a Lina que hoje tem 
quinze anos, e estava grávida da segunda, a Liliana que tem treze anos, a Lilia onze anos, a 
Natalie dez, e o Táriq oito anos. O menino é sempre esperado, e eu arrisquei a minha vida 
com essa gravidez. 

 Os quatro que nasceram aqui foram de cesariana, quando eu engravidei da última 
vez o médico ficou doido, brigou comigo, porque isso é um risco muito grande. Aqui essa 
questão de saúde é muito pior, porque não existe hospital público, não existe assistência 
médica, vacinação gratuita, nada, nada. Aqui tudo é pago, tudo é caro, e muitas vezes você 
não tem como pagar!  

Foi uma situação muito complicada para me acostumar, porque sempre fui 
independente, sempre tive meu dinheiro e aqui não tem dinheiro nem para o médico, para o 
dentista ou para a vacinação das crianças... Eu mesma fiquei muito doente, tive pedra na 
vesícula, e como não tinha dinheiro para operar, fui deixando, deixando até que acabei 
tendo uma infecção e quase morri... A minha sorte é que nessa época eu tinha recebido uma 
indenização de uma causa trabalhista no Brasil, minha mãe me mandou esse dinheiro e pude 
pagar tudo. Se não fosse isso, não sei o que teria me acontecido... 
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Aqui o meu marido nunca me deixou fazer nada, não me deixou trabalhar para 
ajudar em casa, ele é quem paga tudo, as roupas das crianças, as despesas da casa, tudo, 
tudo, eu não preciso me preocupar com nada.  Eu sempre achei difícil me acostumar a essa 
situação porque sempre tive meu próprio dinheiro, minha independência, sempre me 
preocupei em ter economia, manter uma reserva. O dinheiro é muito importante, mexe com 
as pessoas, se você tem todos passam a gostar de você, se não tem todos te desprezam... 
Isso é duro de aceitar e conviver. 

A vida no Líbano é diferente. O dinheiro que se ganha é para gastar, não tem como 
guardar, fazer uma poupança. Mesmo o que trouxemos para cá foi tudo gasto, não sobrou 
nada, meu marido não pensou em guardar para amanhã... Se o meu marido ganhar dez mil ele 
gasta tudo, não guarda nada e também não me dá para guardar. As crianças estudam na pior 
escola, e amanhã como vão fazer uma faculdade? Ele não pensa nisso... 

Às vezes eu brigo com as minhas filhas porque eu falo pra elas que eu não tenho 
dinheiro para comprar o que elas querem. Eu vim de uma família humilde, eu só tinha uma 
calça, uma camisa e um sapato para sair, enquanto aqui não, se tem um casamento sempre 
querem uma roupa nova pra vestir... Elas querem andar do mesmo jeito que as outras 
pessoas, todo mundo liga muito para a aparência...  

O modo de vida árabe é muito diferente do nosso. As mulheres só querem saber de 
ir uma a casa da outra, tomar café, e falar sobre os mesmos assuntos: o que se fez de 
comida, aonde foi, o que comprou, quem casou, quem separou, o que aconteceu na vida dos 
outros. A cultura daqui faz isso com as pessoas, mesmo com as brasileiras como eu que já 
viraram árabes. Quando a gente se reúne, eu sinto que sou uma pessoa a parte, eu me irrito 
com essa conversas tolas, gostaria de ter conversas mais inteligentes, falar sobre 
conhecimento, informação, cultura... Sinto muita falta disso, eu juro!  

Eu sempre gostei de ler livros, jornais, revistas, mas aqui não tem nada para eu ler... 
Eu gosto de me divertir, de andar de bicicleta, andar a pé, e aí eles falam que isso é um 
absurdo, que eu não tenho vergonha de me comportar assim... Para você ver como eles são 
ignorantes... Aqui não tem um curso para se fazer, de artesanato, de qualquer coisa que 
ocupe seu tempo e ainda dê para ganhar um dinheiro... É tudo muito atrasado mesmo! 

De certa forma, eu acho que me acomodei a essa situação, aceitei a minha vida, 
aceitei viver nesse país, aceitei as comidas, as músicas, os filhos. Aceitei tudo, tudo o que 
era possível aceitar, eu aceitei. Fiz a minha parte, mas não considero que as pessoas aqui 
me aceitem realmente como eu sou. 

Com a língua árabe eu ainda tenho muita dificuldade, ainda falo errado, mesmo com 
tanto esforço para aprender não só a falar, mas também a ler e a escrever. Eu não tive 
muita vontade de aprender, não gosto da língua e também não tive ninguém que me 
ensinasse de verdade, talvez por isso que eu tenho resistido tanto. Com os meus filhos eu 
falo misturado nas duas línguas, e eles entendem bem, então dá para ir levando. 

Eu também me adaptei à religião, nasci e fui criada como católica, mas acabei 
aceitando o islamismo de coração. Sou uma pessoa religiosa, conheço o Alcorão, faço o 
jejum e até coloquei o lenço. Para mim tanto faz a religião, se você é muçulmano ou católico, 
porque o caminho para Deus é o mesmo. Eu acho até que tenho mais respeito que muita 
gente que se diz muçulmana. Às vezes eu penso que Deus não existe, mas depois eu volto 
atrás e agradeço, porque sou uma pessoa privilegiada. 

Quer dizer, eu me achava uma pessoa privilegiada, até que surgiu um problema na 
minha vida que acabou comigo. Meu marido arrumou outra mulher e não me deu nenhuma 
opção, porque ele me disse assim: “se você quiser ir embora você vai, se você quiser ficar 
você fica”. Eu não me conformei com isso, porque eu deixei a minha vida, deixei o meu país, 
deixei o meu emprego, deixei os meus sonhos, para quê? Para ouvir isso? Eu quase fiquei 
louca! 
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Eu nunca desconfiei de nada, porque ele sempre trabalhou até tarde, nunca tinha 
horário para chegar. Ele não saiu de casa, mas todo mundo sabe que ele tem outra, que vive 
nas duas casas, todo mundo sabe disso e eu me sinto humilhada... Meu marido me disse que 
eu sou culpada por essa situação, que eu não sou uma boa esposa para ele, em todos os 
sentidos, mas eu nunca achei que tivéssemos algum problema em nosso relacionamento.  

Eu sei que sou uma pessoa estudada e que me sujeito a essa situação degradante, só 
que eu gosto do meu marido, eu tenho os meus filhos para pensar, e para mim eles são tudo. 
Eu prefiro morrer a deixar meus filhos para outra pessoa cuidar! Meu marido não conversa 
muito comigo, a gente não tem mais nada a ver, por isso que eu sou revoltada... Só uma coisa 
que eu tenho que reconhecer é que ele não é violento comigo, isso não...   

Eu me sinto uma pessoa desolada aqui, deslocada de tudo e de todos. Eu estou 
sempre insatisfeita, nervosa, meus filhos também acham que eu estou sempre brava com 
eles, mas na medida do possível eu tento ficar bem... Às vezes eu penso que eu é que sou 
errada, eu é que me fecho, fico me julgando, me avaliando... Às vezes quero ir à casa das 
minhas cunhadas, mas depois não quero ir mais, não me sinto bem vinda, eu vou falar do meu 
problema, que o meu marido está saindo com outra, e elas não gostam. Então ao invés de 
encher a paciência das pessoas eu fico na minha. 

Eu fiquei tão desesperada com essa situação, que comecei a perceber que eu tinha 
que dar um jeito nisso. Então comecei a procurar alguma coisa para fazer, porque eu sentia 
que iria enlouquecer. Cheguei a vender relógios que eu pegava de uma vizinha, mas não deu 
para ir adiante. Aí eu peguei meu diploma e mandei um parente traduzir, pensando que 
poderia conseguir um trabalho nessa área. 

Mas depois eu vi que a minha deficiência maior era a língua, tanto o árabe quanto o 
inglês, que são fundamentais aqui. Tomei coragem e fui falar com o diretor da escola para 
que ele permitisse que eu freqüentasse as aulas. No começo ele não quis aceitar, mas vendo 
meu desespero, ele acabou concordando. Fui à escola por um ano, e isso me deu outra vida, 
me deu esperança, porque eu não estou morta! Às vezes eu acho que encho o saco das 
pessoas porque eu aproveito para falar inglês com elas, só que eu sinto que as pessoas não 
querem me ensinar, então tenho que ficar importunando.   

Eu comecei a rezar para conseguir um trabalho porque eu sei que posso, sou capaz e 
preciso de uma atividade financeira, mas não consegui nada ainda. Eu quero trabalhar 
porque quero dar o melhor para as minhas crianças, quero me ocupar, ser útil! Eu acho que a 
gente tem que levantar e lutar sempre, mas eu não vejo saída para mim, quero trabalhar e 
não consigo. Eu tenho que ter uma chance, porque tenho bagagem, conhecimento, não sou 
burra. Não quero morrer sentada, nem falando da vida dos outros! Eu preciso de palavras 
que me dêem força mas aqui as pessoas falam por trás, criticam, mas fico esperando que 
Deus me dê a oportunidade de voltar a trabalhar.  

Eu já pensei muitas vezes em ir embora daqui. Pensava em ir com os meus filhos, e 
se meu marido quisesse ele iria atrás, mas ele sempre deixou claro que eu só saio daqui 
sozinha, e isso eu não aceito de jeito nenhum. Nos meus momentos de desespero, eu penso 
em pedir ajuda na Embaixada, mas eu já ouvi dizer que quem procurou ajuda lá foi 
humilhado, e eu não quero passar por essa vergonha também. 

Agora eu penso que se uma pessoa sai do seu país, ela deve sair prevenida, ter 
dinheiro para voltar, caso alguma coisa não dê certo, não pode ser inocente. Eu não sei se eu 
fui burra ou inexperiente, porque eu não pensei nas conseqüências, em tudo que poderia me 
acontecer.  Mas se fosse para eu fazer tudo de novo, eu faria, porque eu sou assim. Mas 
quem se protege é melhor, se você tem o dinheiro na mão você pode voltar caso não goste, 
porque se você precisar vai contar com quem? Tem muita mulher aqui que quer ir embora e 
não consegue... 
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Eu penso muito voltar para o Brasil, mas ao mesmo tempo fico dividida entre ir e 
ficar. O Brasil é maravilhoso, tem de tudo, tem trabalho, tem dinheiro, tem oportunidade 
de lazer como shopping, cinema, teatro, mas se você não tem dinheiro também não consegue 
aproveitar. Você trabalha que nem louca e tem que deixar o seu filho o dia todo, mas não 
pode deixar o trabalho. O trabalho acaba sendo mais importante do que o seu filho.  

Então eu penso: o que é melhor? Se eu for para lá eu vou trabalhar dia e noite, e 
vou deixar meus filhos com quem? Então é melhor viver nessa loucura ou ter a 
tranqüilidade? Eu tenho a tranqüilidade, aqui não se tem medo de nada, come-se bem, 
ninguém passa fome. Eu vejo toda aquela coisa da pobreza e da violência do Brasil e isso me 
assusta. 

No começo eu dizia que queria voltar ao Brasil e beijar o chão quando chegasse lá, e 
não queria passar nem perto desse Líbano. Só que o tempo foi passando, eu fui me 
acomodando, me acomodando e acho muito difícil voltar para o Brasil e retomar a vida que 
eu deixei lá. Eu ainda não tenho paz de espírito, não sou feliz porque eu acho que meu 
marido não me ama, não temos diálogo, isso é que dificulta minha permanência aqui. Eu 
gostaria de ter coragem de voltar para o Brasil... 

Às vezes eu lembro daquela música: “felicidade foi-se embora e a saudade no meu 
peito”... Tenho saudade da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, 
do carinho, da vida que eu vivi lá. Quando eu estou com o coração machucado, gosto de ouvir 
músicas de amor. Todas as músicas brasileiras, da Elis Regina, do Chico Buarque, do Milton 
Nascimento, do Caetano Veloso, me fazem lembrar do Brasil e me sentir melhor. Tem um 
trecho que eu acho que tem tudo a ver comigo: “começar de novo e contar comigo...”  

Quando eu era pequena eu sonhava em conhecer outros lugares, outro mundo e olha 
onde eu vim parar... 
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Parece que você é demais nessa terra, eles te excluem o tempo todo, na sua 
cara eles perguntam para o seu marido porque se casou com uma brasileira e não com 

uma árabe... A gente se sente mal, sofre muito com isso. 
 
Eu me chamo Neide Maria Papilovsk Pinto El Kadri, sou brasileira, neta de lituano 

por parte de mãe, neta de português por parte de pai, e casada com libanês, daí a origem do 
meu sobrenome. Nasci na Vila Rica, perto do bairro da Moóca, em São Paulo, no dia 14 de 
fevereiro de 1954... Depois nos mudamos para a Freguesia do Ó. 

Eu estava com dezoito anos nessa época, e foi quando conheci o Ahmad, meu 
marido... Aí a gente se conheceu, começou a se gostar, e namoramos... A minha mãe sempre 
falava que a gente só deveria se casar com brasileiro mesmo porque é muito difícil a vida 
com estrangeiro. Ela dizia isso porque sofreu esse preconceito na própria pele, sendo filha 
de lituano e tendo se casado com um brasileiro legítimo como era meu pai... Ela não podia 
mais conversar em lituano por exemplo, porque meu pai se sentia diminuído por não 
entender a língua, e ela começou a se privar disso, de manter os costumes da família dela.  

Então na época que eu e o Ahmad começamos a namorar, ela me falava: “você vai se 
casar justo com um árabe, que é de raça diferente?” Eu acho que ela sabia do que estava 
falando, porque um casamento com pessoas de origens diferentes é mais difícil que o 
casamento entre duas pessoas da mesma nacionalidade... Mas quando você gosta tem que 
fazer o que o coração manda, né? Aí então ela falou: “então casa”. 

Tudo é difícil no começo de um casamento, mas com uma pessoa de outra cultura 
você também tem que se adaptar aos costumes, à religião, à língua... Eu tive que jogar para 
o alto tudo o que aprendi desde pequena, e começar uma vida nova depois que me casei. Mas 
me casei sabendo que teria que ceder em muitas coisas, porque os árabes têm essa 
preocupação em manter os costumes. Uma coisa engraçada é que a vizinhança me chamava 
de “mulher do turco”. 

A primeira mudança foi em relação à religião: antes de casar eu era católica, mas 
mudei de religião, me tornei muçulmana como meu marido. Logo que casamos já comecei a 
fazer jejum e aprendi a rezar, acompanhando meu marido, tudo o que ele fazia eu ia 
repetindo e ia aprendendo.  

Do árabe eu não sabia nada, não entendia uma palavra sequer, e era muito difícil 
para aprender... Logo que me casei eu me sentia mal, excluída mesmo, porque quando a 
gente freqüentava a casa dos parentes do meu marido só se falava árabe e eu não entendia 
nada... Mas quando você é nova as coisas entram bem na cabeça, e uma coisa e outra vai 
pegando, vai entendendo e até se arrisca a falar... Aí quando os meus filhos nasceram o 
pouco que eu sabia ensinei a eles, sempre achei importante que eles aprendessem a falar 
árabe.  

Tivemos quatro filhos, todos nascidos no Brasil: o Omar tem vinte e seis anos, o 
Kassim, se estivesse vivo teria vinte e três anos, o Samir tem vinte e um e a Nádia tem 
dezenove anos. Todos têm nomes árabes e fui eu quem escolhi, sempre gostei de nomes 
árabes. Eu adorava os filmes do ator Omar Sharif, por isso dei esse nome para meu 
primeiro filho, o Kassim escolhi também num filme, o Samir eu achava que marcava uma 
personalidade forte e a Nádia porque tinha aquele ginasta russa, mas também é um nome 
árabe... Eu escolhia e minha sogra aprovava porque ela dizia que eram nomes religiosos, 
então não tive problemas nesta questão. 

No Brasil tínhamos uma vida mais voltada para a comunidade árabe e meu marido 
fazia questão de criar os nossos filhos entre eles... Eu nunca fui contra e já sabia disso 
desde que me casei... O grande choque na minha vida foi quando o Ahmad chegou um dia e 
disse: “vamos embora para o Líbano”. Nossa! O mundo caiu na minha cabeça! 
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Eu não vou dizer que foi uma surpresa para mim essa notícia, porque ele sempre 
falava, desde que nos casamos, que um dia a gente viria morar aqui no Líbano... Só que ele 
nunca resolvia, o tempo ia passando, passando e isso ficava só na idéia... Na verdade tinha 
uma coisa mais concreta nessa idéia: já fazia uns anos que meu marido estava construindo 
essa casa onde moramos agora. Tanto que quando chegamos aqui a construção da casa já 
estava bastante adiantada, mas não estava acabada. 

Quando morreram meus pais, foi o momento certo para meu marido tomar essa 
decisão porque não tinha mais o que me prendesse ao Brasil... Aí eu pensei, agora a minha 
família é meu marido e meus filhos, tenho que acompanhá-los onde for. Então acabei me 
decidindo e viemos para cá.  

Chegamos aqui em 1996, e eu amaldiçoei cada minuto do dia desde que eu vim para 
essa terra. Os três primeiros meses foram os mais difíceis porque a guerra ainda não tinha 
acabado totalmente e bombardearam um lugar próximo daqui... Eu fiquei apavorada, nunca 
tinha visto aquilo na minha vida e se o aeroporto fosse pertinho eu juro que pegava o 
primeiro avião e ia embora... 

Como voltar não era mais possível, o jeito era acostumar, por bem ou por mal... A 
primeira dificuldade que você tem que enfrentar, quando muda para uma terra que não é 
sua, é o preconceito pelo fato de você ser brasileiro... Parece que você é demais nessa 
terra, eles te excluem o tempo todo, na sua cara eles perguntam para o seu marido porque 
se casou com uma brasileira e não com uma árabe... A gente se sente mal, sofre muito com 
isso. 

Ser brasileira legítima é ainda pior do que ser brasileira, filha de árabe. Eles falam 
delas mas nem tanto como das brasileiras como eu. Têm muitas brasileiras como eu aqui no 
Líbano, que estão aqui há mais tempo que eu, e a maioria delas não conseguiu tirar 
documentação, porque eles dificultam mesmo, não legalizam a sua situação e você fica como 
ilegal ou paga imposto de permanência de duzentos dólares por ano... Eu estou aqui há sete 
anos e não tenho documentação por causa de um erro na tradução do meu nome. Meus filhos 
todos têm documento libanês, se eles têm, eu também deveria ter, não é mesmo? 

Então aqui tudo serve para dificultar sua vida, para tornar tudo pior. O povo é muito 
mal educado, grosseiro mesmo, acho que só um por cento de toda população dessa terra é 
que tem educação. Eles pisam em cima de você, te humilham, te ofendem, te maltratam e 
nunca pedem desculpas, nunca falam “por favor”. Quando cheguei aqui tinham muitos 
policiais no aeroporto, todos estúpidos, já chegam e te empurram... Você fica revoltada nas 
primeiras horas que passa nesse país. 

Eu abri mão de muitas coisas quando passei a conviver na comunidade árabe, seja lá 
no Brasil seja aqui no Líbano, mas uma coisa que não joguei fora e nunca vou jogar é a minha 
educação e a minha nacionalidade. Isso eu aprendi com minha família e vou levar até a 
morte, vivendo em qualquer lugar do mundo, disso eu não abro mão, viu? 

Sabe o que é? O povo brasileiro é muito carinhoso, é muito autêntico, se ele gosta 
ele gosta, se ele não gosta não gosta... Aqui eles fazem o contrário, na sua frente eles 
falam “eu gosto muito de você”, nas suas costas eles estão falando mal de você... No Líbano 
você confiar em uma pessoa é muito, muito difícil, não dá para você ter uma amiga sincera 
nascida aqui. A gente tem bastante conhecidos brasileiros, que uma confidencia segredos 
com a outra e morreu aí, mas são coisas que você não pode falar para uma árabe nascida 
aqui, porque todo mundo já fica sabendo. 

O povo daqui tem mania de esculachar com você, te humilhar e te fazer sentir 
menor que eles. Uma vez uma árabe falou para mim assim: “vai passar cem anos para que 
você aprenda árabe”... Se você ficou ofendida para eles é normal, ninguém liga para o que 
você sente, tem que escutar e abaixar a cabeça, e eu fiz muito isso no começo, mas agora 
não, o que eu gostar eu escuto, o que eu não gostar eu respondo... 
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Com isso eu fui me acostumando, fui aprendendo a viver aqui, e as coisas foram 
melhorando um pouco, mudou a atitude deles comigo, porque eu reagi e soube me impôr, 
então agora as coisas não são como eram antes. Eles passaram a me respeitar mais, porque 
já sabem que se me atacarem eu ataco também, comigo é assim! 

Para sobreviver aqui é melhor você ser anônima, chamar a atenção o mínimo 
possível, porque estão sempre te observando, procurando te pegar em algum erro. Se você 
põe uma blusa todo mundo te olha, você sente que está sem roupa, aí você não usa mais a 
blusa. Você acaba se vestindo para eles não te olharem muito, quanto menos eles virem que 
você existe melhor é. O povo daqui cuida muito da vida dos outros...  

No Brasil eu sempre procurei me adaptar a isso e com minha filha também tive essa 
preocupação. Só que aqui o cuidado é redobrado. A minha filha nunca usou roupa curta ou 
sem manga nem no Brasil, e muito menos aqui. É um jeito de evitar de cair na boca do povo, 
porque qualquer motivo serve para falarem de você, então é o melhor evitar o que for 
possível. 

Eu fui melhorando a questão da língua, aprendi um pouco mais árabe com os meus 
filhos quando eles começaram a freqüentar a escola, eles aprendiam e me ensinavam 
também. Mas o árabe é uma língua muito difícil, até hoje eu acho que falo só uns dez por 
cento da língua, não mais que isso, o brasileiro carrega na pronúncia das palavras, e você não 
pode carregar os “erres” que sai a palavra errada... 

Mesmo aprendendo o árabe, não deixei de falar português, nem com meus filhos, 
nem com as minhas amigas. O que eu sei procuro passar para elas, corrijo, explico quando 
usam uma expressão ou palavra errada, porque elas estão aqui há mais tempo que eu, e 
estudaram menos do que eu também. Eu falo para elas que devem ensinar para os filhos 
português, porque se um dia eles quiserem conhecer o Brasil, isso vai facilitar. Com os meus 
filhos é a mesma coisa, eu converso com eles dentro de casa português para eles não 
esquecerem, tenho livros e revistas que trouxe do Brasil e sempre dou uma olhada, para 
lembrar da ortografia, se é com “s” com “ss”, “ç”...  A gente já abre mão de tantas coisas, e 
vai esquecer até da própria língua? 

A religião não foi problema para a minha adaptação porque, como falei, já praticava 
no Brasil. Faço jejum, rezo, mas não estou preparada para o lenço. Quando eu cheguei aqui 
via todo mundo de lenço e achava estranho, mas hoje em dia não, eu já estou pensando em 
pôr lenço. A gente vai ficando madura e mudando os pensamentos, e o meu filho fala: “o que 
você está esperando para pôr o lenço, você já é avó”. Eu falo: “espera mais um pouquinho 
que eu não estou preparada”... 

Em relação à comida já não tive tanta dificuldade, porque lá eu comia igual aqui, 
sempre cozinhei o que se come aqui. Na minha casa a gente come muito arroz e feijão, 
mistura, batata frita, hambúrguer, essas coisas. O povo daqui fala que os brasileiros só 
comem arroz e feijão, e eles que só comem quibe? O costume daqui é sempre perguntar o 
que você cozinha, o que você faz de comida, todo dia é a mesma pergunta.  

Eu acho que eles gostam muito da comida brasileira mas não querem dar o braço a 
torcer, principalmente em relação aos doces, como brigadeiros e quindins, que são mais 
gostosos que os doces árabes. Eles não reconhecem que possam gostar da nossa comida e 
também não aceitam que você saiba cozinhar bem a comida deles. Eu faço um quibe de 
batata que fica muito gostoso, pode passar mil anos que nunca eles vão falar que o meu é 
melhor que o deles... Só porque eu sou brasileira. 

Aprendi a fazer muitas coisas que eu nem imaginava um dia fazer no Brasil. Aqui 
todo mundo se prepara no verão, quando as coisas são baratas, para passar o inverno, 
quando tudo é mais caro. Então você compra no verão e estoca para o inverno mas eu não 
sabia fazer nada disso, tive que aprender. O meu marido que me ensinou, aí aprendi a fazer 
berinjela, massa de tomate, pepino em conserva, nabo em conserva, pêssego em calda, 
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damasco em calda, até ameixa preta e maçã seca, tudo em conserva... O meu congelador 
fica cheio de milho, ervilha, de tudo... Parecemos formiguinhas... 

No inverno passado a gente ficou uma semana sem poder sair de casa, ficamos sem 
luz e sem água por causa da neve que vinha até a metade da perna, depois choveu tanto que 
alagou todinha a vila, e muita gente perdeu muita coisa... Com esse estoque dá para 
sobreviver, as pessoas estão preparadas para isso, se você não está preparado passa fome.  

Uma grande dificuldade para se viver aqui é a falta de trabalho. O Brasil é bem 
melhor economicamente e no Líbano não tem nenhum campo de trabalho bom. A gente tem 
que depender do dinheiro que vem do aluguel de imóveis que temos no Brasil, mas graças a 
Deus os meus filhos abriram um lava rápido, estão trabalhando os dois juntos e já ajuda 
muito. O custo de vida é muito alto, por exemplo, uma lata de leite custa treze dólares, 
quase quarenta reais, e para você ganhar esses treze dólares é com sacrifício.  

Aqui você aprende a ser mais controlado, a evitar gastos desnecessários porque o 
dinheiro é duro de ter no bolso. Às vezes eu penso em fazer uma comida diferente, uma 
lasanha, mas aí você faz as contas e vê que vai gastar uns quinze dólares para comer um dia, 
enquanto que com esses mesmos quinze dólares dá para você comer a semana toda. Você 
fica igual a um parasita, preguiçosa, não faz mais as coisas porque pensa só nos gastos... 

Eu acho que para quem é jovem viver no Líbano é mais difícil ainda. Primeiro porque 
tem toda essa dificuldade econômica para fazer a vida deles, segundo porque aqui você não 
tem lazer, não tem shopping para ir, não tem cinema, não tem nenhum tipo de diversão pelas 
redondezas. Tem que ir para Zahlé ou para Beirute se quiser mudar a rotina só que é longe, 
e você não vai fazer isso todo dia.  

Aqui é interior mesmo, à noite você não vê ninguém no caminho, no inverno nem dá 
sete horas da noite e você não vê uma alma na rua... No verão é um pouco melhor, mas todo 
mundo está acostumado a ficar dentro de casa ou na casa de parentes, então a família é a 
vida social daqui. Acho até que é uma coisa boa porque a família se torna mais unida, e é 
uma coisa que você não consegue manter no Brasil. Aqui o sossego é bom para gente velha, 
mas se eu tivesse a idade dos meus filhos não sei se ia me conformar ficar aqui não.  

Para os meus filhos essa adaptação não tem sido fácil. A escola foi difícil para eles 
acompanharem porque tem que ter muita fluência no árabe e no inglês, e enquanto eles 
estavam começando a turma já estava longe, então não dava para ir no mesmo ritmo. 
Nenhum deles terminou os estudos, os meninos não concluíram e a menina também acabou 
parando. Ano que vem eu quero colocá-la para fazer um curso profissionalizante de 
computação, para ela ter alguma coisa para fazer e não ficar só dentro de casa... 

O meu filho mais velho já se casou com uma moça daqui e já me deram um netinho, a 
alegria da casa. Eles moram aqui em casa, e no começo é meio difícil a convivência nora e 
sogra para ambas as partes, mas depois acostuma uma com a outra e acaba ficando tudo 
numa boa. 

O meu filho Samir é que tem me deixado mais preocupada, porque ele não aceita 
essa vida e vive dizendo que quer voltar para o Brasil. No começo eu fiquei revoltada com 
essa idéia dele, depois fui percebendo que todo mundo volta para a terra que nasceu, pode 
ser velhinho, mas sempre volta. Igual meu marido, foi criado no Brasil e sempre pensou em 
voltar para a terra dele e voltou, e o meu filho é a mesma coisa, quer voltar.  

Se um dia ele quiser ir embora eu vou ter que aceitar porque ele é maior de idade, e 
não vou poder segurá-lo a vida inteira na barra da minha saia. E o meu marido não pode ser 
contra porque ele decidiu a vida dele, quando ele foi para o Brasil ele era menor que meu 
filho, tinha só quinze anos e a mãe dele aceitou, não pôde fazer nada. Os filhos crescem e a 
gente continua tratando como criança, mas não adianta, se o Samir quiser ir ao Brasil eu 
vou ter que respeitar a opinião dele, porque eles têm que ter personalidade, têm que ter a 
própria opinião senão nunca vão crescer... Agora o meu marido é contra... 
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O mais duro para mim, nessa minha mudança para o Líbano, foi enfrentar a morte do 
meu filho Kassim, que Deus o tenha. Fazia um ano que estávamos morando aqui, sofremos 
um acidente de carro e meu filho morreu... No começo, acho que para enfrentar a dor da 
perda, a gente pensava assim: “ah se eu estivesse lá não tinha acontecido isso”, mas o 
destino da gente é Deus quem faz, aqui ou lá eu acho que ia acontecer a mesma coisa... Aí 
fui me conformando... 

Não me arrependi de ter vindo para o Líbano, mas claro que vida que a gente tinha 
lá é muito diferente daqui, e você é obrigada a se acostumar custe o que custar. Não me 
arrependo pelos meus filhos, porque você não vive com aquele medo de maus elementos 
acabarem com eles, com medo da violência, dos assaltos, das drogas. Não é que isso não 
exista aqui, acho que até existe em Beirute, por exemplo, que é uma cidade grande. No 
interior, onde todo mundo se conhece, é mais difícil conviver com isso. Pelo menos aqui dá 
para você viver mais tranqüila, só que a gente vive com medo da língua do povo. 

 Nos sete anos que estou morando aqui, voltei para o Brasil uma única vez, em 
janeiro de 2003 e fiquei três meses por lá. Eu estava com muita saudade do meu irmão e da 
minha irmã, dos primos e das primas, dos meus parentes todos,... Eu não aproveite muito 
essa viagem porque fomos só eu e minha filha, e quando você vai com marido é uma coisa, 
quando você vai sozinha é outra... Fiquei lá como uma prisioneira, não sai, não me diverti, não 
deu para fazer nada porque todo mundo trabalha e não tem tempo para você.  

Detestei essa viagem, porque do mesmo modo que as pessoas falam da sua vida aqui, 
os árabes de lá também falam, não perdem a mania de falar... Eles vêem uma coisa e 
imaginam outra, então preferi ficar em casa e evitar confusão para o meu lado. Meu irmão 
tem casa na praia, me convidou e eu não fui por medo da fofoca da família... Não da minha 
irmã e do meu irmão, mas sim dos parentes do meu marido, gente que eu convivia...  

Eu pensei que seria uma coisa essa viagem, mas foi outra... Pior do que eu imaginava. 
Senti as pessoas pouco receptivas, egoístas mesmo, só pensando neles, achei as pessoas 
diferentes, mesmo aquelas com quem eu convivia... Nesses sete anos que eu estive fora 
muita coisa mudou, todo mundo mudou, e até eu mudei... A gente nunca fica igual ao que era, 
nem eu nem os outros, acho que por isso eu estranhei tanto e me decepcionei...  

Esse dinheiro que eu paguei de passagem, de presentes que eu levei daqui para lá e 
trouxe de lá para cá, se eu tivesse ido a um país estranho eu teria me divertido mais, 
conhecido um outro país, um lugar diferente, porque pessoas estranhas iriam ter mais 
consideração. 

 Se eu fizer uma próxima viagem, acho que vou para a Lituânia, tentar encontrar 
meus parentes que ficaram por lá. Mesmo se não tiver mais ninguém lá, eu quero ir 
conhecer, acho que será uma experiência melhor do que a que eu tive no Brasil. O que vier é 
lucro... 

Outra coisa que eu estranhei muito foi a situação do Brasil, eu fiquei pasma com a 
falta de censura, tudo aberto, escancarado, como dá para educar seus filhos se nas rádios, 
na televisão só mostram e ensinam besteiras? Aqui tem coisas assim também, mas não é 
como lá... 

Sem contar a questão da violência, das drogas, do medo de andar nas ruas. Eu falo 
para o meu filho Samir, quando ele vem com essa idéia de voltar para o Brasil, que a gente 
não vai encontrar um Brasil como a gente deixou quando saiu de lá, o país está muito 
diferente, você não tem mais tranqüilidade igual antigamente, você não encontra uma casa, 
uma loja, que não seja porta trancada, e são pessoas honestas que viraram prisioneiras 
dentro do seu próprio país...  

É muito complicada essa situação de ter que escolher entre dois países, continuar 
no Líbano, que não tem muita expectativa, ou voltar para o Brasil, com todos esses 
problemas. É aquela história: se correr o bicho pega, se parar o bicho come...  
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Do fundo do meu coração, eu queria ir para o Brasil e nunca mais voltar para cá, 
porque eu me sinto brasileira e não parte dessa terra. Às vezes eu vejo a televisão 
brasileira só para ouvir o som do Brasil, quando tem jogo do Brasil, então, é uma emoção só. 
Sou brasileira e vou morrer brasileira, isso ninguém me tira... 

Dizer tudo isso, para mim, serviu como um desabafo! 
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Nós somos muito queridos aqui, todo mundo fala da gente, “dos pais da 
Telma”. Sempre fomos bem recebidos e nunca nos sentimos excluídos. 

 
Eu me chamo Valda Legut, nasci em 20 de outubro de 1938 na cidade de Santos e 

praticamente morei toda minha vida lá. Depois que me casei é que fui me mudando de lugar 
em lugar, moramos em Votuporanga, São Paulo, São José dos Campos, São José do Rio 
Preto, trabalhando de tudo um pouco. Nós tivemos indústria e transportadora, mas sempre 
tivemos prejuízo, e só começamos a ganhar dinheiro quando investimos no ramo imobiliário, 
na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral de São Paulo. 

Olha, a vida lá era uma vida muito boa, era uma vida que a gente acordava cedo, ia 
andar na praia, depois tomava um banho e ia ao escritório trabalhar. O trabalho era todo 
dia, não tinha sábado ou domingo, não tinha descanso, mas era uma coisa que dava muita 
satisfação. Cada cliente era um amigo, cada dia era um dia diferente, era uma vida agitada 
mas muito gostosa.  

Quando me perguntam como vim parar da Riviera de São Lourenço, de um lugar de 
praia e sol, para o interior do Líbano, com montanhas e neve, até eu tenho dificuldade de 
responder e acreditar que a minha vida passou por uma mudança tão radical e em tão pouco 
tempo. 

Eu vim para cá porque a minha única filha, a Telma, é casada com um libanês. Eles se 
conheceram lá no Brasil, se apaixonaram e resolveram se casar. Não foi fácil para mim 
aceitar esse casamento, porque ele era de outra nacionalidade, de outra religião, de outra 
cultura. Então a gente, que é pai e mãe sempre tem aquele receio se as coisas vão dar certo 
ou não para os filhos da gente, principalmente quando se tratam dessas coisas de 
casamento e,  ainda mais, sendo o de uma filha única.  

Como eles estavam apaixonados, não teve que impedisse o casamento deles, nem a 
família do meu genro que também foi contra. Eu não fui exatamente contra, tinha mais 
receio, mas depois de conhecer melhor meu genro vi que não poderia existir alguém melhor 
para minha filha. A família dele, que foi realmente contra, passou a aceitar minha filha 
melhor depois do casamento, e hoje eles a adoram. 

Bom, então eles se casaram e tiveram três filhos, um menino e duas meninas, e 
foram levando a vida deles. Depois de uns treze anos de casados, no ano de 1991, o meu 
genro resolveu vir para o Líbano, porque eles passaram por experiências muito ruins no 
Brasil. Quando eles moravam em Votuporanga, no interior de São Paulo, a casa deles foi 
assaltada umas quatro vezes, e em São Bernardo foram duas vezes, só que ainda pior 
porque chegaram a colocar revólver na cabeça. 

Então pensando na segurança da família dele, meu genro achou que seria melhor 
trazer a família para cá, um lugar mais tranqüilo para se viver. Aí, um belo dia, meu genro 
falou desses planos, mas que tudo dependia da minha decisão e do meu marido, porque a 
Telma só iria se nós também fôssemos. Na verdade ele nos colocou contra a parede, mas 
pensando na nossa filha e nos nossos netos, topamos vir para cá... 

Foi um grande choque quando eu cheguei aqui. Era uma vida que eu não estava 
acostumada e em relação a tudo. No começa faltava muita luz, a cidade ficava escura a 
maior parte do tempo, não tinha telefone, comunicação era só por rádio amador, não tinham 
muitas coisas para se fazer, parecia que eu estava em outro mundo, num outro planeta. E eu 
estava acostumada com outro ritmo de vida, sempre trabalhei, nunca fui de ficar parada 
sem fazer nada. Por isso que eu digo que foi uma imensa dificuldade me acostumar com essa 
nova vida, ainda mais porque não foi por opção.  

Chegou uma hora que eu não agüentei e falei para a minha filha: “tchau, estou indo 
embora”.  Ela chorou, fez chantagem, quis me convencer a todo custo a ficar aqui. Mas aí eu 
falei para ela que se o marido dela não prestasse, a maltratasse, eu até me sentiria na 
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obrigação de estar presente, para protegê-la. Mas o marido dela é maravilhoso, é um bom 
marido, é um bom pai, é uma pessoa excepcional, por isso poderia deixá-la aqui, confiante 
que ela estaria bem. 

Na verdade eu vim para ficar definitivamente, não tinha intenção de voltar para o 
Brasil, mas não agüentei e fui embora depois de uns três anos morando aqui. Eu acho que 
aqui não serve para uma pessoa ativa como eu, não estava acostumada com uma vida 
paradona, cheia de mordomias e sem ter o que fazer. Isso não é para mim! 

Então meu marido e eu voltamos para o Brasil, para a vida que estávamos 
acostumados, para o nosso trabalho da imobiliária e fomos tocando as coisas, de 1994 a 
1999. Nesse tempo, a minha filha ia me visitar pelo menos uma vez por ano, e fomos levando 
tudo desse jeito. 

Aí ela e os filhos começaram a insistir para que nós viéssemos para cá, para fazer 
uma visita, porque todo mundo sentia saudade da gente, e a gente deles, é lógico. Então, 
meu marido e eu resolvemos vir para cá passar uns três meses com eles, só que nessa de vir 
por um tempo, nós já estamos aqui há mais de quatro anos. Eles não nos deixaram voltar de 
jeito nenhum.   

No fundo eles também tinham razão porque se a família toda estava aqui, o que nós 
ainda estávamos fazendo por lá, sozinhos? Só que eu impus algumas condições para ficar 
aqui. A principal era ter um cantinho só nosso para morar, nem que fosse um barraco, mas 
eu queria levar uma vida independente com o meu marido, como sempre levei.  

Minha filha e meu genro sempre nos colocaram muito a vontade na casa deles, mas é 
muita visita, muita agitação, não é coisa mais para a nossa idade, eu queria ter a liberdade 
de dormir e acordar na hora que quisesse, sem me preocupar com nada. É que eu sou chata 
mesmo, gosto de ser independente, de tocar minha vida. Então nós conseguimos esse 
apartamento para alugar, com um libanês que a gente já conhecia lá no Brasil. 

A segunda condição para ficar aqui, era poder trabalhar em alguma coisa, porque 
quem está acostumado não gosta de ficar parado de jeito nenhum. Então nós tivemos a 
idéia de abrir uma lojinha de roupas brasileiras, porque é uma coisa que tem muita procura, 
e vem gente de longe atrás das minhas mercadorias. Foi um bom negócio e uma benção 
porque distrai e nos dá uma certa independência. Mas esse negócio só é bom no verão, 
porque as roupas de inverno do Brasil não servem para o frio que faz aqui. 

Mas eu não dependo só disso. Uma vez a professora das minhas netas foi fazer uma 
visita e eu tinha feito uns salgadinhos para servir. Ela achou tudo uma delícia e me 
perguntou de onde eram. Tive um estalo e falei: “faço para vender”. Aí começo a fama e o 
negócio, comecei a fazer de tudo para encomenda: coxinha, empadinha, bolinho de queijo, 
pastel, cocada, pé-de-moleque, salgados e doces em geral... Nossa, aqui eles ficam doidos 
com essas coisas, eu nunca conseguia manter o freezer cheio de tanta encomenda que 
tinha. Uma vez uma senhora, esposa de um político da região, pediu para que eu fizesse 
quantas coxinhas eu conseguisse, de uma terça-feira, quando ela me ligou, até o domingo, 
quando ela iria buscar. Fiz duas mil e quatrocentas coxinhas e ganhei oitocentos dólares 
nessa brincadeira!    

No começo a minha filha e os meus netos foram totalmente contra porque eles 
achavam que eu não precisava disso para viver. Mas não é essa a questão, a questão é que 
sou muito independente, muito orgulhosa, sempre cuidei da minha vida e não vai ser agora 
de velha que vai ser diferente, mesmo vivendo em um outro país. Meu neto, que no começo 
não admitia que eu trabalhasse, hoje fala que sente muito orgulho da gente, ele vê que isso 
só nos faz bem.  

Aqui o custo de vida é muito alto, se você troca cem dólares o dinheiro vai embora 
num piscar de olhos. Além dessas duas atividades que mantemos aqui e da ajuda da minha 
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filha que sempre quer nos oferecer alguma coisa, nós contamos ainda com uma renda que 
vem do Brasil. Então dá para levar uma vida sem muito luxo, mas muito confortável. 

Eu tenho me acostumado mais a viver aqui, porque consegui essa independência que 
me fazia falta da primeira vez que morei aqui. Além disso, eu gosto dos costumes, do jeito 
de viver, das pessoas, de tudo. O povo daqui não tem como você não gostar, porque é 
atencioso, carinhoso, hospitaleiro. Se eu saio para andar com o meu marido, todo mundo 
chama para tomar café e onde você entra tem que comer bastante, senão já ficam 
ofendidos. 

Nós somos muito queridos aqui, todo mundo fala da gente, “dos pais da Telma”. 
Sempre fomos bem recebidos e nunca nos sentimos excluídos. Há uns dois meses atrás, o 
meu marido fez uma cirurgia e foi impressionante a quantidade de visitas que ele recebeu. 
Chegou gente de toda região, e às vezes a gente nem sabia quem era, traziam presentes, 
eram carinhosos e muito preocupados. É uma coisa que a gente não está acostumado no 
Brasil.  

Claro que no começo você estranha muito, mas depois vai se adaptando, vai 
entendendo os costumes, os pensamentos, o modo de viver. A única coisa que eu acho que é 
diferente é que eles são mais rígidos nessa questão de namoro. Isso aqui nem existe, os 
casamentos já estão acertados ou são as mães que vão acertando e decidindo tudo. Aqui 
também a moça tem que tomar cuidado para não dar um passo errado, porque senão, 
coitada, aí ela não casa nunca mais. No Brasil eu falava namora, tem que conhecer antes de 
casar, e aqui não, casa e dá certo, porque as moças aqui são mais submissas, já sabem os 
costumes. 

Apesar de que com a minha filha eu sempre fui muito controladora, porque como ela 
é filha única eu não deixava que ela ficasse por aí sozinha, levava e trazia da escola, tinha 
horário para tudo, as amizades eram controladas. Eu fui criada assim e criei a minha filha 
da mesma forma, e a minha filha, por sua vez, também fez isso com as filhas delas. No 
final, esses são os costumes daqui também, não tem um choque muito grande.  

As minhas netas se casaram cada uma gostando do marido, não foi nada arranjado, 
eles se interessaram um pelo outro e deu tudo certo. Uma voltou a morar no Brasil e já tem 
uma filha, a outra foi morar na Romênia e vai ter o primeiro filho também, e o meu neto já 
está noivo de uma moça que mora no Brasil. Então cada um foi tomando seu rumo e 
construindo sua vida.  

Aqui também tem a diferença da religião, porque todos são muçulmanos. Então não 
se comemoram a Páscoa, o Natal e o Ano Novo, são festas dos cristãos. Mas na época que 
acaba o jejum do Ramadã, é uma grande festa, todas as casas fazem comida, tudo que tem 
direito, um vai visitando o outro, e você não precisa conhecer e nem ser amigo. Aí os 
homens passam cumprimentando todo mundo, às vezes pegam uma balinha para não dizer 
que não pegaram nada, depois vão as mulheres e as crianças ganham presentes. É uma época 
também de fazer caridade, de ajudar os necessitados, é uma coisa bonita de se ver. 

Eu continuo sendo católica, e não escondo para eles que sou. Quando eles fazem 
jejum eles me perguntam se eu estou fazendo e eu falo que não, porque eu sou católica. Um 
dia meu neto chegou em casa e eu estava com o lenço na cabeça por causa do frio, aí ele 
falou: “que isso, dona Valda?” Aí eu falei: “eu não sou mais dona Valda, agora eu sou Jamile, 
me converti”. Depois ele viu que era só brincadeira, porque nunca pensei em me converter... 

Na verdade nunca fui uma católica praticante, sou católica porque eu fui batizada e 
casei no catolicismo, e a minha família toda é católica. No Brasil eu só ia à igreja quando era 
missa de defunto ou festa. Para mim religião é desejar o bem para todo mundo, só isso. 
Aqui eles levam a religião mais a sério, é muito importante mesmo, é diferente do Brasil. 

O meu marido freqüenta a mesquita às sextas-feiras e até aprendeu a rezar... Ele 
foi por curiosidade, para conhecer, acabou gostando muito e se sentindo bem. Ele é bem 
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aceito, todo mundo fica feliz quando ele vai, e se ele não aparecer todo mundo já estranha 
e pergunta o que aconteceu. 

Da língua árabe eu só aprendi até agora o mais importante, as mais necessárias, 
como o cumprimento, massari que quer dizer dinheiro. Uma vez a minha lojinha ficou cheia 
igual àquelas liquidações do Brasil, ninguém sabia falar português e eu mal sabia falar com 
elas. Aí começamos a rir e chamamos a sobrinha do meu genro que mora no andar de cima, aí 
ela veio e ajudou, porque ela sabia falar português. Então mesmo não falando direito, eu me 
viro bem, e agora tem muita gente aqui falando português. 

O que eu e meu marido gostamos daqui é a segurança, a gente sai andando à noite, 
sem nenhuma preocupação, não tem medo da violência, de assalto, porque todo mundo se 
conhece. Se aparecer alguma cara estranha já fica todo mundo de olho. No Brasil, por 
exemplo, se você se encontra com uma turma de rapazes você nem passa perto, aqui ao 
contrário, eles passam, cumprimentam, brincam. Aqui não existe bebida, o máximo que um 
rapaz faz aqui escondido dos pais é fumar um cigarro. 

Nós também temos muita diversão aqui. Quando tem casamento está todo mundo 
convidado, não precisa de muita cerimônia. Meu neto já nos levou para conhecer um cassino 
em Beirute, a gente freqüenta muito as festas da Embaixada Brasileira, porque meu genro 
é bem relacionado, e a minha filha também é sempre convidada quando tem alguma coisa, 
almoço, jantares, essas coisas da sociedade. A gente também vai por aí, bagunça e brinca, a 
minha filha agita o ambiente. Às vezes a gente junta uma turma de mulheres e vai jogar 
baralho, no Natal a no Ano Novo junta uma turminha de brasileiros e vai para Beirute 
comemorar. 

O que eu não aceito é essa coisa de velhice. Eu não sou nem me sinto velha, não 
gosto que me tratem dessa forma. Eu não tenho paciência com as velhinhas daqui que ficam 
no cantinho delas, vivendo de uma forma bem simples, mesmo tendo condições para viver 
melhor, e com a única preocupação de saber do que você vive e quanto você ganha. Não 
agüento essa intromissão e já corto na hora! 

O bom também é que agora a gente tem mais formas de se comunicar com o Brasil 
do que na primeira vez que eu vim. O que acho engraçado é que amanhã no Brasil todo 
mundo já vai ficar sabendo que fiz uma entrevista, mas não entendendo como a notícia vai 
tão rápido, porque aqui a notícia corre mesmo. Só não dá para saber quem a faz correr 
tanto. 

 Agora aqui tem telefone, tem internet, já tem o satélite que pega a TV Record e a 
TV Globo. Eu assisto o “Cidade Alerta”, e me preocupa um pouco a violência de lá, a gente 
vai ficando com medo, se desacostuma de conviver com essas coisas. Mesmo com tudo isso, 
é claro que eu sinto falta do Brasil, sinto saudade principalmente dos parentes e dos amigos 
que ficaram por lá... Quando chegam cartas, quando alguém telefona, a gente chora  de 
tristeza, e já me dá um chilique de ir embora, mas depois passa...  

A minha vida agora é aqui. Pensar voltar para o Brasil a gente sempre pensa, pensa 
sempre... Só que a gente vai se acostumando, vai se acomodando e acaba ficando por aqui. O 
tempo vai passando, passando, sem que a gente se dê conta... 
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Acho importante mostrar que é a brasileira que larga tudo para viver aqui, mas 
quem sofre mais para se adaptar, por incrível que pareça, é a filha de árabe... 

 
Eu me chamo Vanda Luiz Alauan, nasci em 17 de maio de 1969, em uma fazenda do 

interior de Goiás, um lugar onde só tinha vaca, galinha, cavalo... Vivi até os treze anos na 
fazenda, depois comecei a sair para a cidade grande, fui para Brasília, passei um tempo lá, 
estudei e com quase quinze anos conheci meu marido... 

Eu conheci o Nasser na casa da tia dele em Brasília... Eu cuidava da minha sobrinha 
recém-nascida, e como minha irmã trabalhava eu levava o bebê para tomar leite do peito da 
tia do Nasser, que também estava amamentando... Eu ia duas vezes por dia a casa dela, e 
uma hora dessas o Nasser estava lá... Nós acabamos nos interessando um pelo outro, 
trocamos telefone, ele me ligou uma semana depois e começamos a sair e a namorar... 
Namoramos só um ano e casei aos dezesseis... 

A família aceitou tudo numa boa, não foram contra e falaram que se eu queria me 
casar, que me casasse... O fato de o Nasser ser árabe também não foi problema nenhum, 
minha família não achou que isso fosse um problema. Então me casei e fui morar em Santos 
durante oito anos, e foi onde nasceram as minhas fihas mais velhas: a Amina e a Hanan. 

Para mim parecia que eu levava uma vidinha normal, com problemas comuns entre os 
casais, mas nada demais... Mas não era bem assim: meu marido estava envolvido com drogas, 
e eu nunca tinha me dado conta disso... Para mim foi um grande choque saber que ele usava 
drogas, nunca desconfiei... Eu não me conformava, não entrava na minha cabeça uma coisa 
dessas, não conhecia nada sobre isso, nunca tinha visto nada sobre drogas tão perto de 
mim, dentro da minha própria família.  

Foi o pai do Nasser que deu a idéia de a gente vir para o Líbano para resolver esse 
problema e eu concordei, pensando que era a melhor solução... Ao mesmo tempo em que 
queria vir para cá, eu tinha medo de enfrentar essa mudança, que para mim era quase um 
desafio... Eu tinha medo de enfrentar outra língua, outras pessoas, outro lugar, outro jeito 
de viver... 

Além disso, tinha uma idéia totalmente diferente do Líbano... Achava que era um 
lugar que se falava enrolado, que se comia com a mão, que se vivia em tendas, porque essa 
era a imagem que eu via na televisão, nos filmes, nas novelas... Tinha uma idéia totalmente 
diferente... Eu estava muito dividida entre ficar no Brasil com a minha família ou vir para o 
Líbano resolver o meu problema... E eu decidi por resolver meu problema vindo para cá... 
Optei por ajudar meu marido e a continuar criando minhas filhas junto ao pai. 

Minha família não queria que eu viesse para cá, principalmente a minha mãe era 
contra, já meu pai falava que aonde o marido fosse a mulher tinha que acompanhar... Mas a 
minha família não sabia de nada sobre o que nós estávamos passando, na verdade nunca 
soube, graças a Deus. Caso soubessem, eles teriam sofrido muito porque eles eram muito 
sérios, muito religiosos, nunca teriam entendido o problema...  

Nós viemos para cá em 1994, as meninas tinham oito e quatro anos... Não sei se foi 
milagre ou força de vontade, o que sei é que conseguimos resolver o problema do meu 
marido chegando ao Líbano... Ele mudou da água para o vinho, quando chegou virou outra 
pessoa, quase não sai de casa e agora fica no computador até uma hora da manhã, que é a 
maior diversão dele... 

Agora aqui eu e ele vivemos no mesmo ritmo, andamos no mesmo caminho, temos as 
mesmas preocupações, estamos mais próximos um ao outro... Acho que é por isso que eu 
gosto tanto daqui... A família aqui também aumentou: nasceram aqui a Sara, o Alaa e a 
Muna. 

O Líbano foi a solução dos nossos problemas, quer dizer, de quase todos, porque 
ainda tem o problema de dinheiro, que aqui se sua muita para conseguir, mas a gente dá um 
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jeitinho, isso é o de menos... Então, se o maior problema estava resolvido, o resto foi mais 
fácil de ser enfrentado. Eu estranhei muito no começo a vida aqui em Loussi, achei tudo 
muito difícil, coisas do dia-a-dia mesmo, tudo aqui eles dificultam, aqui não tem nada 
prático, ainda que melhorou um pouco de quando eu cheguei... 

Quando nós chegamos, Loussi não estava tão desenvolvida quanto agora nem tão 
ocupada, muitas das construções foram feitas quando a gente já estava aqui... Telefone, 
televisão, computador, luz, essas coisas demoraram um pouco para chegar, não era todo 
mundo que tinha, mas isso foi por causa dos problemas da guerra... Agora todo mundo tem 
essas coisas, e tem de tudo o que existe em outros lugares. Loussi cada dia evolui mais, 
porque cada um que vem vai trazendo um pouco, vai melhorando o lugar, e como todo dia 
tem gente indo e vindo então tudo muda ainda mais rápido... 

Um problema que tive que enfrentar foi a questão da língua, porque eu não sabia 
falar nenhuma palavra em árabe e meu marido só sabia se virar... As crianças, quando foram 
para a escola, levavam bilhetinhos escritos em árabe para quando quisessem ir ao banheiro 
e tal, mas criança aprende rápido. Para mim foi mais difícil para me virar com a língua, mas 
a minha sorte é que a maioria das vizinhas falava português, e na convivência eu fui 
aprendendo árabe rapidinho... O árabe é uma língua difícil e eu ainda falo muita coisa 
errada, mas dá para me virar. 

Com as crianças eu falo árabe e algumas palavras em português principalmente para 
que os menores, que são nascidos aqui, comecem a entender. As mais velhas, que são 
nascidas no Brasil, falam bem português. Na verdade, elas estavam quase esquecendo, mas 
foram relembrando com a ajuda da televisão.  

Por incrível que pareça, a religião não tem sido um problema para mim. Eu fui criada 
numa família crente, da Congregação Cristã, que não vê televisão, rádio, não vai à festa, não 
tem nada disso. Fui criada nesse ritmo e até os dez anos eu andei com a minha mãe, ia aos 
cultos, mas depois eu não quis saber mais e não pratiquei nenhuma outra religião... 

Eu acho as duas religiões, a Congregação Cristã e a muçulmana, muito parecidas, 
principalmente na questão da roupa, das jóias, da maquiagem, até as coisas de dentro de 
casa são iguais, porque o muçulmano de verdade não vê televisão, não ouve música, não faz 
casamento, não tem imagem... 

Hoje eu me sinto sem saber de que religião eu sou. Eu gostaria de saber mais sobre 
a religião muçulmana para poder praticar melhor e ter mais tempo, porque tem que ler, tem 
que conhecer, tem que saber o que está fazendo, não é amanhã eu colocar um lenço na 
cabeça e uma roupa comprida sem saber o que estou fazendo. Então eu quero saber o que 
devo ou não fazer para ser uma muçulmana, porque a gente tem que ter alguma coisa para 
se apegar... 

As minhas três filhas usam o lenço por vontade própria, a pequena de oito anos 
colocou primeiro e as outras duas também resolveram usar. Eu não me sinto preparada 
ainda mas elas se sentiram, o meu marido acha que eu tenho que colocar, mas me deixa à 
vontade para quando eu quiser fazer isso. Mas eu me sinto meio mal no meio de tanta gente 
porque todo mundo usa, minhas filhas, minhas cunhadas, mas não estou preparada comigo 
mesmo ainda... 

Aqui a gente sempre se preocupa com o que os outros vão pensar sobre a gente, 
sobre o que vão falar. Eu tive que enfrentar alguns preconceitos e até hoje acho que ainda 
tem pelo fato de eu ser brasileira, até os que já saíram daqui tem preconceito, se os filhos 
deles quiserem casar com brasileiros eles não vão aceitar... Depois que eu comecei a 
trabalhar no açougue com meu marido é que mudou o comportamento deles comigo, 
melhorou muito, passaram a me aceitar melhor que antes. Acho que eles estão mudando os 
valores, porque a nossa presença aqui faz com que eles comecem a mudar... A cabeça de 
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árabe é muito diferente da nossa, sei lá, acho que o brasileiro é mais moderno, é mais 
aberto... 

Apesar desse problema, eu me sinto bem adaptada vivendo aqui no Líbano, porque a 
gente tem segurança, tem uma vida tranqüila... No Brasil, nunca liguei para festa, clube, 
praia, agito... Quando eu morava em Santos, nunca fui ver Carnaval de rua, não ia ver os 
fogos na passagem do ano... Uma vez eu fui à festa dos Mares do Sul, que é super conhecida 
lá em Santos, e não tive coragem de entrar na festa, em frente à praia... Para mim essas 
coisas não querem dizer nada, eu não sinto falta, acho que é meu jeito, porque eu gosto de 
calma, tranqüilidade, de sossego e eu encontrei tudo isso aqui no Líbano... 

Tem coisa que eu gosto mais do lado brasileiro, principalmente na questão da 
comida. Os árabes de manhã comem todas aquelas comidas, eu não, eu puxo pelo lado 
brasileiro, pela manhã é o café-com-leite e pão com manteiga, no almoço não pode faltar o 
arroz e feijão... Praticamente, eu só faço comida brasileira, é o que se come aqui em casa. 
Faço de tudo, principalmente os doces, pudim de leite condensado, bolo de chocolate, 
coxinha, mas isso você encontra em todas as casas, tanto que você vai às festas ou à casa 
de alguém sempre tem alguma comida brasileira, ou uma coxinha, ou um brigadeiro, um 
chocolate Garoto, um bombom Sonho de Valsa, sempre tem... 

Claro que eu sinto falta do Brasil, mas a minha saudade é mais daquela época que eu 
vivia no interior de Goiás, na fazenda, e não daquela violência que eu conheci em Santos. Por 
isso eu penso que se um dia eu voltar para o Brasil quero ir para uma fazenda, um lugar 
calmo, sossegado como aqui, é disso que eu gosto e estou acostumada.  

Não é que eu sinta falta do Brasil em si, o que eu tenho saudade mesmo é da minha 
família, das pessoas que convivi lá, dos lugares por onde passei, fora isso, não vejo 
diferença entre estar aqui ou estar lá. Para mim o Brasil já é uma coisa tão distante da 
minha vida que nem sonhar eu nunca sonhei com alguma coisa de lá... É engraçado isso, não? 

Quando vim para cá, já foi com essa idéia de viver aqui definitivamente, mas com a 
idéia de uma vez por ano ou a cada dois anos ir lá, passear e voltar... Desde que vim para cá, 
só voltei para o Brasil uma única vez até agora, foi em 2003. Minha mãe já tinha falecido e 
meu pai estava muito doente, então meu marido achou que já era hora de eu ir para lá. 
Fiquei só vinte e cinco dias, porque fui sozinha e deixei tudo aqui, os filhos e o açougue para 
o meu marido tomar conta, então não dava para me demorar muito. 

Eu entrei em choque quando fui para lá porque achei tudo muito diferente em 
questão da vida dentro de casa... Os pais não mandam mais nos filhos, no Brasil as mães 
estão dando dinheiro para os filhos comprarem drogas, porque elas têm medo de eles 
fazerem alguma coisa com elas ou com os outros filhos... Eu vi isso em Goiás, na minha 
cidade, uma cidade pequena de interior... Na época em que eu vivia lá não tinha droga, não 
tinha nada, não existiam essas coisas, agora até no meio da minha família isso está 
acontecendo, coisas de casa têm que esconder tudo senão eles vendem para comprar 
droga... Eu acho isso um absurdo, um verdadeiro horror... 

Outra coisa que eu percebi é que lá as meninas estão mais soltas, não existem mais 
aquele respeito e aquela seriedade... Elas dizem que vão sair e a mãe só fala para não 
trazerem filhos e deixam que elas saiam e façam o que quiserem... Antigamente a gente não 
podia ir para o baile porque não era para moça, hoje em dia não, as moças podem sair, as 
únicas palavras das mães são: “só não traga filho para eu cuidar”... No Brasil faltam valores, 
falta respeito dos pais para filhos e dos filhos para os pais... Então isso me deixou muito 
decepcionada no Brasil...  

Eu sinto que aqui é muito melhor para criar meus filhos, porque aqui eles vão aonde 
querem, voltam a hora que querem, porque as crianças aqui vivem soltas, na rua, nos 
vizinhos, parecem cabritinhos selvagens... No Brasil elas já vivem no apartamento com 
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grade, brincando só em lugares fechados, aqui elas estão livres e você não esquenta a 
cabeça... 

Aqui não tem preocupação com nada, com assalto, com violência, com droga, com 
gravidez... Tem gente que fala: “não sei como você vive aqui”... Eu vivo aqui sem 
preocupação, sossegada, posso sair sem medo de um bandido assaltar, vou e volto 
livremente... Essa é a vantagem em se viver aqui... 

No Líbano as meninas são criadas de uma forma mais recatada, porque é mais fácil 
controlar, censurar... Na verdade, a gente deu mais liberdade com essas novelas, esses 
beijos, mas só para as mais velhas. Meu marido fala para eu sentar com as meninas e 
conversar, explicar as coisas de mulher para elas, mas eu acho que é errado, não é hora 
ainda, tudo tem sua época... 

E assim a gente vai levando a vida aqui, tão acostumado que a gente até esquece que 
não é daqui... Apesar disso, eu me sinto mais brasileira aqui do que no próprio Brasil, porque 
aqui tudo que você olha tem sinal de brasileiro, minha televisão ligada em canal brasileiro, 
as minhas freguesas falam comigo português, no açougue eu tenho a bandeira do Brasil, 
fotos do Lula, fotos de lugares brasileiros, todos nós temos camisetas da Seleção... Na 
Copa do Mundo parece que você está no Brasil, fica a maior torcida... Aqui é um pouco do 
Brasil... 

Agora se me perguntarem se eu me sinto árabe, para falar a verdade eu não sei 
dizer o que é ser árabe... Claro que na época do Ramadã eu me sinto um pouco parte deles, 
porque a gente faz os doces, cumprimenta as pessoas, sente aquele clima mais religioso, não 
tem como não se sentir parte disso nessas horas... Mas a maior parte do tempo eu me sinto 
bem distante do jeito de ser deles... Se tiver uma turminha brasileira a gente fica assim 
naquela alegria, dá risada, está sempre feliz, contando piada, agora se tem árabe já fica 
aquele negócio mais controlado, mais sério... 

Uma coisa que eu acho que todo mundo tem que reconhecer é que existe uma grande 
diferença entre brasileiras legítimas como eu e as brasileiras filhas de árabes. A diferença 
é que a brasileira largou suas raízes, sua família, sua vida, seus costumes, sua religião e veio 
para o Líbano para viver com o seu marido, e a filha de árabe quando vem para o Líbano já 
tem a mesma raiz, os mesmos costumes, sabem a língua e a religião...  

Acho importante mostrar que é a brasileira que larga tudo para viver aqui, mas 
quem sofre mais para se adaptar, por incrível que pareça, é a filha de árabe... Sabe por 
quê? Porque é cabeça dura, porque ela tem os costumes deles e quer enfrentar esses 
costumes... Como ela foi criada lá no modo brasileiro, no modo árabe com costume 
brasileiro, quando chega aqui não quer saber dos costumes árabes, ela luta contra... Ela 
sofre porque não aceita a origem dela, não quer andar de acordo com os costumes... Ela 
gosta de ser brasileira, quer ser brasileira... 

As brasileiras, como eu, se adaptam mais e melhor do que a filha de árabe, não tem 
nem comparação... Eu, por exemplo, quero viver de acordo com o país, como o lugar manda e 
não do jeito que eu quero viver... Eu quero viver bem com todo mundo, eu é que estou aqui e 
acho que eu é que tenho que viver do jeito deles, como todo mundo vive, porque se eu me 
vestir diferente, tiver costumes diferentes ou fizer coisas diferentes aqui, eu não vou ser 
aceita... E eu quero ser aceita no país onde estou vivendo... 
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    FOTOS 6: COLABORADORES GHAZZI  
 

     
Família El Kaderi (Widad, Ali, Salmen) 

 

                             
Família Smaile (Sana)     Emni Ahmad Ghazzaoui              Família Kadri (Abdul e Dibi) 
 

    
Família Abdul Ali Kadri (Ali, Neuza)      Família Ahmad M. El Kadri (Samir, Neide) 

     
Família Rajab (Daniel, Wafá) 
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Fadel Aboo Jokh                   Noá Mohamad Abou Jokh 

 
Família Abdo Latif Ahmad (Abdo, Ahmad) 

       
Marlene                               Laudicéia                                 Dunia e Alvira 

    
Michele                                    Sharifa e Maria Luíza 
Fonte: Fotos da Autora, 2003/2004. 
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FOTOS 7: COLABORADORES SULTAN/LOUSSI  
 

     
Fátima e Aishe                                       Jamile  

      
Família Abou Arab (Mohamad e Penha)          Família Chahine (Alia e Helena) 

        
          Família Alauan (Nasser, Vanda, Expedita)                             Márcia 

            
Casal Abdoune (Maria e Amin)    Casal Legut (Valda) 
Fonte: Fotos da Autora, 2003/2004. 
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FOTOS 8: COLABORADORES ZAHLÉ  
 

 
Tony 
 

     
                        Casal Yachouh (Jamil, Meire) 
 
Fonte: Fotos da Autora, 2003/2004. 
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