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RESUMO  

   

Esta dissertação tem como objetivo geral desvelar como ocorre discursivamente a 

construção do ethos, ou imagem de si no discurso, de imigrantes refugiados no Brasil, de 

diversas nacionalidades, por meio de quatro entrevistas públicas. Questiona-se com esta 

investigação como a imagem discursiva desses imigrantes é construída, entremeio ao 

processo de acolhimento no país e aos diálogos estabelecidos entre as culturas 

transnacionais. Esta pesquisa se dá sob a égide da Análise do Discurso Francesa (AD), 

com estudos capitaneados por Michel Pêcheux e Eni Orlandi. Para compor o aporte 

teórico desta análise utilizamos como principal âncora o estudo do ethos discursivo, 

partindo da nova retórica, na perspectiva atual, à luz de Ruth Amossy (2005) e 

Maingueneau (2015). Através de excertos extraídos das entrevistas, levamos em 

consideração diversos fatores a serem analisados, como orador, auditório, gênero, 

linguagem, estereótipos, intencionalidade, entre outras imagens e representações de si que 

o locutor explicita, não pela forma como fala, mas pelo que é mostrado por meio das 

escolhas feitas por ele. Em relação à metodologia de pesquisa, adotamos a abordagem 

qualitativa, que se trata de uma pesquisa explicativa prática e empírica, nos moldes de um 

estudo de caso explanatório, utilizando fonte de informação secundária, ou seja, quatro 

entrevistas extraídas da plataforma pública de compartilhamento de vídeos YouTube. As 

análises iniciais mostraram, através do corpus de pesquisa da dissertação, um ethos em 

comum entre todos os refugiados entrevistados, com viés positivo, pelo fato de o Brasil 

acolhê-los. No entanto, algumas características de cunho negativo são demonstradas a 

partir do contato com a nova cultura e com a língua do país. Essas características serão 

descobertas no desenrolar desta pesquisa.  

   

Palavras-chave: Ethos discursivo; imigrante refugiado; representações de si; 

acolhimento.  



 

 

ABSTRACT  

   

This dissertation has the general objective of revealing how the ethos, or self-image, is 

discursively constructed in the discourse of refugee immigrants in Brazil, from various 

nationalities, through four public interviews. 

This research questions how the discursive image of these immigrants is constructed, 

between the process of reception in the country and the dialogues established between 

transnational cultures. This research is carried out under the aegis of the French Discourse 

Analysis (DA), with studies led by Michel Pêcheux and Eni Orlandi. To compose the 

theoretical support of this analysis we use as the main anchor of analysis, the study of 

discursive ethos, from the new rhetoric, in the current perspective, in the light of Ruth 

Amossy (2005) and Maingueneau (2015). Through excerpts extracted from the 

interviews, we take into consideration several factors of analysis, such as speaker, 

audience, gender, language, stereotypes, intentionality, among other images and 

representations of self that the speaker makes explicit, not by the way he speaks, but by 

what is shown through the choices made by him. Regarding the research methodology, 

we adopted the qualitative approach, which is a practical and empirical explanatory 

research, along the lines of an explanatory case study, using secondary information 

source, that is, four interviews extracted from the public video sharing platform YouTube. 

The initial analyses showed, through the research corpus of the dissertation, an ethos in 

common among all the refugees interviewed, with a positive bias, due to the fact that 

Brazil welcomes them.However, some characteristics are negative and are demonstrated 

from the contact with the new culture and the language of the country.  These 

characteristics will be discovered in the course of this research.  

   

Keywords: Discursive ethos; immigrant refugee; self-representations; reception. 
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INTRODUÇÃO   

 

“Quando vim da minha terra,  

não vim, perdi-me no espaço, 

na ilusão de ter saído. 

Ai de mim, nunca saí. 

Lá estou eu, enterrado 

por baixo de falas mansas, 

por baixo de negras sombras, 

por baixo de lavras de ouro, 

por baixo de gerações, 

por baixo, eu sei, de mim mesmo, 

este vivente enganado, enganoso.” 

 

A citação acima foi extraída do poema “A ilusão do migrante”, de Carlos 

Drummond de Andrade. Ele retrata, além da constante saudade do seu lugar de origem, 

uma imagem negativa do que o migrante encontra em outro lugar, onde ele prefere nunca 

ter saído da sua terra natal. Posso dizer que não fui eu que encontrei o tema Refugiados, 

mas sim ele que me encontrou. E foi amor à primeira vista. Estudar a temática dos 

imigrantes refugiados, para mim, está sendo para além de um trabalho acadêmico, e sim 

mudança de vida. 

Tornei-me mais sensível para questões sociais e aprendi a ter mais empatia, a me 

colocar no lugar do outro, ou melhor dizendo no entrelugar, o local desconhecido a partir 

da minha visão cultural, o olhar do meu país, que até então eu entendia como única e 

absoluta verdade. Esta temática, tão atual nesse contexto, com a invasão do Talibã 

(milícia extremista islâmica) ao Afeganistão, no dia 15 de agosto, depois dos Estados 

Unidos e da Otan terem retirado suas tropas do país. O grupo extremista retornou ao poder 

do Afeganistão após 20 anos, resultando na violação de direitos humanos, sendo as 

mulheres as mais prejudicadas. Essa questão nos faz refletir acerca da importância e 

complexidade de debater o tema Refugiados. 

Antes de tudo, cabe lembrar que o refúgio é sobretudo uma necessidade. Na 

maioria das vezes, o imigrante que deixa seu país não o faz por puro deleite, mas 

geralmente por questões que envolvem desastres naturais, guerras, violações de direitos 

humanos, situações que perturbam a ordem pública, crises políticas e econômicas, além 

de outros fatores. Segundo a Acnur (Agência da ONU para Refugiados que contabiliza e 

monitora o número de refugiados), até o final de 2020, 82,4 milhões de pessoas em todo 

o mundo foram forçadas a sair dos seus países de origem. Desse número, ainda de acordo 

com a Acnur 26,4 milhões são de refugiados, e quase metade deles tem menos de 18 anos. 
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Outrossim, não podemos desconsiderar milhões de pessoas apátridas, a quem a 

nacionalidade foi negada. 

Neste cenário, esta pesquisa se propõe a analisar o ethos discursivo de imigrantes 

refugiados no Brasil, vindos de diferentes lugares do mundo. Buscou-se desvelar de que 

forma é construída a imagem discursiva desses imigrantes, entremeio ao processo de 

acolhimento no país e aos diálogos estabelecidos entre as culturas transnacionais. 

À luz de Ruth Amossy (2005), uma das principais estudiosas contemporâneas 

sobre o ethos, as análises foram realizadas levando em consideração diferentes situações. 

Excertos retirados das entrevistas, transcritas aos moldes da Análise da Conversação; 

fatores como jogos através da linguagem; orador; auditório; gênero; linguagem; 

adequação a outras situações comunicacionais; estereótipos; intencionalidade; entre 

outras imagens e representações de si que o locutor explicita, não pelo que diz de si, mas 

pelo que é mostrado por meio das escolhas feitas pelo orador; foram os recursos utilizados 

para a análise desta dissertação. 

A pesquisa é composta por cinco capítulos, além de subtópicos. No primeiro 

capítulo intitulado “Da Análise do Discurso ao Ethos Discursivo”, procuramos realizar 

um percurso histórico que vai desde a Análise do Discurso Francesa, fundamentada nos 

estudos do francês Michel Pechêux, na década de 60, até a sua chegada ao Brasil, um 

pouco tardia nos anos 80, com os pressupostos de Eni Orlandi. 

Revisitou-se a obra Analyse automatique du discours (AAD-69 Análise 

Automática do Discurso) de Pêuchex, onde existe uma grande preocupação em se pensar 

a materialidade da língua.  Ademais, mencionamos as filiações teóricas da AD, na 

constituição do tripé Linguística, Materialismo Histórico e Psicanálise. Ainda na 

primeira seção, explanou-se as três fases da Análise do Discurso: AD 1- Maquinaria 

discursiva, AD 2- Formação discursiva e AD 3- Interdiscurso. Logo após, buscamos 

mostrar os vários tipos de ethos, conceituando-os desde o ethos Aristotélico, 

fundamentado essencialmente na retórica, na arte de falar bem, até as provas dos 

discursos: ethos, pathos e logos. 

Juntamente com a fundamentação teórica, exibimos descrições de quatro 

entrevistas de imigrantes refugiados, encontradas no YouTube, com marcadores 

conversacionais baseados em descrições da Análise da Conversação de Marcuschi 

(2003).  A fim de diferenciar os termos que estão no universo migratório, surgiu a 

necessidade de reservar uma seção também para a conceituação dos vocábulos: refugiado, 

imigrante, estrangeiro e apátrida 
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Em seguida, no capítulo dois, há os Procedimentos Metodológicos que norteiam 

a forma como a pesquisa foi desenvolvida. Apresentamos a conceituação de pesquisa 

segundo a definição de Paiva (2019), cujo tipo delimitado neste estudo é de pesquisa 

prática e empírica. A fonte de informação é secundária, pois utilizamos entrevistas já 

divulgadas. Os moldes da pesquisa é o estudo de caso de cunho qualitativo. 

Por fim, o terceiro capítulo traz a análise das entrevistas, o corpus geral, com 

ganchos teóricos e enfoque nos excertos. Após a definição de cada ethos discursivo, 

montamos uma tabela, para que os tópicos sejam mostrados de forma mais clara. É válido 

lembrar também que procuramos ilustrar cada entrevista com prints, a fim de que o leitor 

possa visualizar melhor as descrições realizadas. Ao final, uma tabela comparativa de 

todos os entrevistados mostra questões da Análise do Discurso detalhadas. 
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1. DA ANÁLISE DO DISCURSO AO ETHOS DISCURSIVO 

 

Nesta seção, faremos um percurso histórico acerca da Análise do Discurso 

Francesa, doravante AD, apontando a relação com o ethos discursivo, no qual esta 

pesquisa de mestrado está ancorada. A Análise do Discurso Francesa teve como base os 

estudos do filósofo Michel Pêcheux, que nasce ao final da década de 60, no cume do 

estruturalismo1 na França. Na década de 80 chega ao Brasil, no período pós-ditadura, 

capitaneado por estudos da professora Eni Orlandi, da Unicamp (Universidade de 

Campinas). 

Com empréstimos da fala de Maingueneau (2006), na ocasião de uma entrevista 

à Revista Virtual de Estudos da Linguagem, podemos dizer que definir Análise do 

Discurso é embaraçoso, pois se trata de um espaço extremamente diversificado. 

Entretanto, sabe-se que desde o seu surgimento, a preocupação da AD é de enxergar os 

textos não apenas no sentido da tradução estritamente quanto ao seu conteúdo, como 

também analisar os discursos com os seguintes questionamentos: Por que isso está sendo 

dito para mim? Em que circunstância? Quem diz? Para quem diz? Por que foi utilizado 

esse termo e não outro? Logo, fica evidente que a AD se situa em um conteúdo a partir 

da história, das questões sociais e ainda da presença do sujeito que enuncia o discurso. 

Nessa esteira, revisitando a obra Analyse automatique du discours (AAD-69 

Análise Automática do Discurso) de Pêuchex, nota-se uma grande preocupação em se 

pensar na materialidade da língua, questionando se houve, em relação a isso, uma 

ocupação ou uma invasão. Logo, é sempre necessário analisar as formas de dizer, pois 

neste caso a interpretação está direcionada àquilo que foi dito.  Em outras palavras, antes 

da linguística moderna, que é marcada pelo Curso de Linguística Geral, obra póstuma de 

Ferdinand Saussure, estudar uma língua era estudar os textos e colocar a seu respeito 

questões de naturezas distintas, provenientes ao mesmo tempo da atividade da gramática 

e da prática escolar. Logo, estudos gramaticais e semânticos eram o fio condutor para se 

 
1 Segundo Cherques-Thiry (2004), o estruturalismo é uma construção teórica iniciada pelo etnólogo Claude 

Lévi-Strauss. A partir das suas postulações, o entendimento estruturalista ganhou corpo e se desdobrou em 

dois planos. O primeiro fundamentou uma das correntes filosóficas que animaram a segunda metade do 

século XX. O segundo irradiou sua epistemologia para os mais diversos campos das ciências humanas e 

sociais. Dentre esses campos, figura o das ciências da gestão, compreendendo os estudos organizacionais e 

os estudos administrativos. 
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chegar à compreensão do texto. As ciências da linguagem, antes de Saussure, pretendiam 

ser, ao mesmo tempo, a ciência da expressão e a ciência dos meios dessa expressão. 

Nesta mesma seara, Gadet e Hak (1997, p. 62) reforçam o sentido mais amplo 

da AD: 

 

Ora, o deslocamento conceptual introduzido por Saussure consiste 

precisamente em separar essa homogeneidade cúmplice entre a prática e a 

teoria da linguagem: a partir do momento em que a língua deve ser pensada 

como um sistema, deixa de ser compreendida como tendo a função de exprimir 

sentido; ela torna-se um objeto do qual uma ciência pode descrever o 

funcionamento (retomando a metáfora do jogo de xadrez utilizada por 

Saussure para pensar o objeto da linguística, diremos que não se deve procurar 

o que cada parte significa, mas quais são as regras que tornam possível 

qualquer parte, quer se realize ou não). 

 

 

O excerto acima ratifica o conceito de que nos estudos discursivos não há 

dissociação entre forma e conteúdo, e o entendimento da língua não deve ser restrito à 

sua estrutura, principalmente num processo de significação da linguagem, onde não se 

analisa apenas o que é dito, mas também quem diz e em que circunstâncias sociais se diz. 

Orlandi (2009, p.15) deixa claro que a AD não trata especificamente da língua, 

e sim, como o nome já sugere, do discurso. É importante trazer à baila a definição que a 

autora traz do sentido etimológico dessa palavra. Discurso vem do latim discursus, 

particípio passado de Discurrere, que significa “correr ao redor”. “O discurso é assim 

palavra em movimento, prática da linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 

homem falando” (Op. cit.). 

Segundo Foucault (1969), na obra Arqueologia do Saber, os discursos são 

dispersões e são também formados por elementos que não estão ligados a nenhum 

princípio de unidade. Ficando por conta da AD conceituar essa dispersão, buscando o 

estabelecimento de regras capazes de reger a formação dos discursos. Na definição da 

pesquisa arqueológica foucaultiana, o discurso é um conjunto de enunciados que tem seus 

princípios de regularidade em uma mesma formação discursiva. 

Na Análise do Discurso, segundo Orlandi (2009), a linguagem está ligada à sua 

exterioridade. As palavras simples do nosso cotidiano já chegam até nós imbuídas de 

sentidos que não sabemos como se constituíram e que, no entanto, ganham significação 

em nós e para nós. Em outras palavras, partindo do esquema idealizado por Roman 

Jakobson: emissor, receptor, código, canal, referente e mensagem, Orlandi (2009, p. 21) 

ressalta que a AD está para “além de transmissão de informação”: 
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Na realidade, a língua não é só um código entre outros, não há separação entre 

emissor e receptor, nem tampouco eles atuam numa sequência em que primeiro 

um fala e depois o outro decodifica etc. Eles estão realizando ao mesmo tempo 

o processo de significação e não estão separados de forma estanque. Além 

disso, ao invés de mensagem, o que propomos é justamente pensar aí o 

discurso. Desse modo, diremos que não se trata de transmissão de informação 

apenas, pois, no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e 

sentidos afetados pela língua e pela história, temos um complexo processo de 

constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não meramente 

transmissão de informações. (ORLANDI, 2009, p. 21) 

 

Ainda nessa perspectiva, Brandão (2004, p.11) conceitua que a linguagem 

enquanto discurso não se estabelece estritamente como instrumento de comunicação ou 

suporte de pensamento. “A linguagem enquanto discurso é interação, e um modo de 

produção social; ela não é neutra, inocente e nem natural, por isso o lugar privilegiado de 

manifestação da ideologia”. Ainda nas palavras de Brandão (2004), o estudo da AD não 

pode estar desvinculado de suas condições de produção. 

Entretanto, antes do surgimento dos estudos de Pêcheux com a AD, ao final dos 

anos 60, é importante trazer à baila os anos 50 para constituição da Análise do Discurso 

enquanto disciplina. Conforme Brandão (2004), Harris (Discourse analysis, 1952), autor 

que cunhou o termo Análise do Discurso por meio de sua obra, já havia destacado os 

estudos que ultrapassam as análises ligadas apenas à frase, estendendo-se aos enunciados. 

Logo, o estudo de Harris é considerado um divisor de águas na AD, seus estudos vão 

direcionar décadas depois o recorte da AD de linha americana, o que não é propriamente 

o embasamento desta pesquisa. 

Para Brandão (2004), observando a AD pela ótica de união entre o linguístico ao 

sócio-histórico, a ideologia e o discurso tornam-se sine qua non para análises discursivas: 

  

As duas grandes vertentes que vão influenciar a corrente francesa de AD são, do 

lado da ideologia, os conceitos de Althusser e, do lado do discurso, as ideias de 

Foucault. É sob essa influência dos trabalhos desses dois teóricos que Pêucheux, 

um dos estudiosos mais profícuos da AD, elabora os seus conceitos. De 

Athusser, a influência mais direta se faz partir de seu trabalho sobre aparelhos 

ideológicos de Estado na conceituação do termo ‘formação ideológica’. E será 

da Arqueologia do saber que Pêucheux extrairá a expressão ‘formação 

discursiva’, da qual a AD se apropriará, submetendo-a um trabalho específico. 

(BRANDÃO, 2004, p. 18) 

 

Visto o excerto acima, cabe destacar brevemente a teoria de Louis Althusser 

(1985) acerca de aparelhos ideológicos do Estado. A fim de conservar sua dominação, “a 

classe dominante gera mecanismos de perpetuação ou de reprodução das condições 

materiais, ideológicas ou políticas de exploração” (Brandão, 2004, p.19). Isso ocorre por 
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meio de Aparelhos Repressores – ARE (governo, administração, Exército, polícia, 

tribunais, prisões) e Aparelhos Ideológicos – AIE (religião, escola, família, direito, 

política, sindicato, cultura e informação). Assim, a classe dominante força a dominada a 

se encaixar em suas relações e condições de exploração. 

Outra característica citada por Althusser (1985, p.43) é o fato de que os ARE são 

aplicados de forma repressiva, ou seja, funciona pela violência – pelo menos no limite 

(porque repressão, administrativa por exemplo, pode revestir formas não físicas), 

enquanto os AIE são colocados numa posição de obrigatoriedade, por ideologias. 

Althusser (1985) defende ainda que a ideologia está intrinsicamente ligada ao 

imaginário. Logo, parafraseando Brandão (2004), toda ideologia tem por função 

constituir indivíduos concretos em sujeitos. Essa questão se dá quando o sujeito pratica 

ações desenvolvidas pelos aparelhos ideológicos de Estado. Em outras palavras, “somente 

através do sujeito e no sujeito que a existência da ideologia será possível” (Brandão, 2004, 

p. 26). 

É válido mencionar as filiações teóricas da AD. Um tripé constituído por 

questões relativas à Linguística, Materialismo Histórico e Psicanálise se entrelaçam. A 

Linguística está ligada à Saussure, já dito anteriormente; o Materialismo Histórico à 

Marx/ Althusser, e a Psicanálise à Jacques Lacan, filósofo francês que propõe um retorno 

à Freud, tomando sempre a língua enquanto materialidade nos vieses linguísticos, sociais, 

históricos e ideológicos.  Rocha e Neckel (2014) ressaltam que na área da linguística 

saussuriana, a AD compreende a relação língua/fala-sujeito/sociedade, o que revela a 

opacidade da língua, uma vez que a língua não se revela homogênea. 

Ainda no recorte saussuriano, há separação entre língua e fala. Essa separação é 

teórico-metodológica, logo, não há fala sem uma estrutura de língua e não há estrutura de 

língua sem os falantes que a reproduzem. Para Saussure, a língua é a parte social: 

 

Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem; é 

somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. É ao mesmo 

tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de 

convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício 

dessa faculdade nos indivíduos. (SAUSSURE, 2004, p. 17) 

 

Conforme o recorte saussuriano, a língua, distinta da fala, é um objeto que se 

pode estudar separadamente. Na concepção de Saussure (2004), não falamos mais as 

línguas mortas, mas podemos muito bem assimilar o organismo linguístico. Não só pode 
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a ciência da língua prescindir outros elementos da linguagem como só se torna possível 

o estudo da língua quando tais elementos não estão misturados. 

Retomando Rocha e Neckel (2014), o Materialismo Histórico se insere na AD 

pela corrente althusseriana, a partir de uma releitura de Marx, desenvolvendo o conceito 

de ideologia e os modos como esta atua. De outro lado, a Psicanálise permite, a partir da 

leitura que Lacan fez de Freud, estabelecer relações entre a linguagem, o inconsciente e 

a ideologia. Veremos nos próximos parágrafos as três fases da Análise do Discurso da 

Escola Francesa.  

 

1.1 As três fases da Análise do Discurso Francesa 

As três épocas da Análise do Discurso Francesa, AD 1- Maquinaria discursiva, 

AD 2- Formação discursiva e AD 3- Interdiscurso, são respectivas à fase do pensamento 

do filósofo Michel Pêcheux. Esta concepção surgiu de um texto de Pêcheux, já 

mencionado nesta seção, intitulado Análise do Discurso – três épocas, e que está hoje no 

Brasil, publicado no livro Por uma análise do Discurso Automática. A obra traz como o 

autor interpretou questões relativas à língua/sujeito/ideologia ao longo do tempo.  

 

[...] o objetivo de Pêcheux ao elaborar “A Análise Automática do Discurso” 

era o de fornecer um instrumento científico que auxiliasse as ciências sociais 

na análise de seus objetos. No entanto, para Pêcheux, o modo de 

funcionamento das ciências, as quais embasavam, formulavam e 

reformulavam seus fundamentos e teorias dentro de si próprios, não se 

mostrava um caminho “válido” para que as ciências se estabeleçam como tal, 

pois apenas se legitimavam dentro da própria ideologia de ciência. (ROCHA e 

NECKEL, 2014, p. 13) 

 

As três fases não foram definidas cronologicamente, mas a partir do 

desenvolvimento epistêmico e teórico do campo da AD. Essas fases clareiam nossa 

compreensão quanto à evolução do pensamento peuchetiano. Ao mencionarmos as três 

épocas da Análise do Discurso, estas estão intrinsicamente ligadas a Pêcheux e ao grupo 

de estudiosos que se desenvolvia em torno dele. Por outra via, os estudos do filósofo 

Foucault, a título de exemplo, não se enquadram como analistas do discurso. 

A primeira fase da AD – Maquinaria discursiva – recebe influência de Jacques 

Lacan e Karl Marx, no que diz respeito à psicanálise e ao materialismo histórico. Ocorre 

que Pêcheux começa a se interessar pela conjuntura histórico-social e política, trazendo 

o materialismo histórico do Marxismo, a partir do momento em que assiste uma aula de 

Althusser, na ocasião que este falava a respeito de Marx. 
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Nesse prisma, temos na fase 1, a criação de uma maquinaria discursiva, ou seja, 

a criação de um dispositivo informático, capaz de realizar a Análise Automática do 

Discurso. A primeira fase será chamada de AD 1, tomando como base, à priori, a palavra, 

e posteriormente a sintaxe da língua. Lembrando que nessa fase, a percepção estruturalista 

dominava. Nas palavras de Fonseca-Silva (2005), a primeira fase da AD: 

 

[...] apesar de propor aos lingüistas um modo de abordar a relação entre língua 

e história, ou melhor, de pensar a exterioridade no interior do objeto língua, 

fica restrita a um conjunto de enunciados fechados, que se relacionam entre si 

pela justaposição, sendo passíveis de serem analisados por uma máquina 

lógico-semântica, em que o outro subordina-se ao mesmo. (FONSECA-

SILVA, 2005, p.1) 

 

 

A referida autora assinala que a primeira fase da AD, por ter esse caráter mais 

fechado, foi alvo de críticas e de reformulações que buscavam compreender o 

funcionamento do discurso. 

A segunda época, AD 2 – Formação discursiva, inicia-se em 1975 com a 

publicação de Les Vérites de la Palice. Nesta obra, Pêcheux conceitua formações 

ideológicas, com enfoque no conceito de formações discursivas, tomando empréstimos 

dos postulados de Foucault. O conceito de formação discursiva foi reformulado ao longo 

do tempo e está ligado a questões centrais do campo da AD, assim como teorias do 

discurso, sentido, interdiscurso e ideologia. Para Narzetti (2018), abordando os 

postulados pecheutianos, a formação discursiva ocorre não somente na constituição de 

sentidos como também na transformação dos indivíduos em sujeitos e na constituição do 

sujeito do discurso, a partir de uma articulação com o conceito althusseriano de Aparelhos 

Ideológicos de Estado. Segundo Foucault: 

 

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se 

apoiem na mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou 

formal, indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização 

poderíamos assinalar (e explicar, se for o caso) na história; é constituído de um 

número limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de 

condições de existência. (FOUCAULT, 2008, p. 132-133) 

 

 

Foucault destaca, no trecho acima, que formações discursivas equivalem ao 

discurso, logo o discurso tem um grupo social ao qual ele pertence dentro da formação 

discursiva, pois o discurso necessita de uma materialidade para se manifestar. As 

formações discursivas não são blocos fechados, são relações heterogêneas, questões de 

disputa, poder e saber. 
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Pêcheux teve um insight2 de pensamento através da formação discursiva em 

Foucault. Pêcheux pensava a ideologia no poder e saber e, logicamente, no sujeito, foco 

do pensamento foucaultiano. Segundo Fonseca-Silva: 

 

Nessa fase da AD, a reconfiguração no quadro teórico é marcada pelo 

deslocamento do conceito de formações discursivas, de Michel Foucault, para 

fazer funcionar dentro do quadro materialista de (de) subjetivação da 

linguagem, juntamente com o conceito de formação ideológicas (FI). Tal 

deslocamento colocou em discussão a validade da maquinaria discursiva-

estrutural fechada da primeira fase da AD, indicando que as relações entre as 

‘máquinas’ discursivas estruturais” são relações de forças desiguais, 

apontando, pois, para uma reavaliação da questão do sujeito e do sentido. 

(FONSECA-SILVA, 2005, p.2) 

 

 

Observa-se na segunda fase, a mudança na forma do tratamento de formações 

discursivas, onde os sujeitos se identificam plenamente. Estes problemas e críticas vão 

impulsionar a desconstrução do conceito para uma nova fase da AD, a terceira, conforme 

Fonseca-Silva (2005, p.3), “marcada pela acentuação do primado do outro sobre o mesmo 

e pela desconstrução das maquinarias discursivas”. Esta fase trouxe um amadurecimento 

teórico em relação a AD 1. 

A terceira época da AD chamamos de Interdiscurso. A formação discursiva 

começa a perder um pouco de força e inicia-se o interdiscurso. Nesta fase, Pêcheux pensa 

na heterogeneidade discursiva, através dos estudos de Jaqueline Authier-Révuz sobre este 

tema. Logo, a homogeneidade discursiva, que vê o sujeito como homogêneo, isto é, 

aquele que não muda, perde lugar por meio desse pensamento de heterogeneidade. 

Começa a se pensar no discurso do outro, no sujeito outro. “Authier-Révuz abriu o rol de 

discussões acerca dessa perspectiva, enfraquecendo a noção eminente de FD e criando 

terreno à teoria da heterogeneidade mostrada e da heterogeneidade constitutiva do 

discurso” (MELO, 2009, p. 8). 

Trazendo ainda à memória noções de dialogismo advindas de Bakhtin, Melo 

(2009) salienta que: 

Dentro das bases teóricas do dialogismo evidenciado por Bakhtin na primeira 

metade do século XX, para quem a língua é constituída, substancialmente, pela 

interação verbal, eis que surge a afirmação de que o discurso possuía dois 

 
2 Insight é um termo em inglês usado para se referir ao momento em que uma pessoa compreende algo de 

forma súbita, ou que consegue encontrar a solução de um problema ou situação complicada. O insight pode 

ser descrito como uma espécie de epifania. É relacionada ao profundo entendimento de alguma coisa ou 

algo de forma intuitiva. Também pode ser visto como o poder de observação e dedução. 
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níveis de heterogeneidade: um que podemos localizar na superfície do texto 

através de citações, intertextos marcados, etc., o que AuthierRévuz (1990) 

denominou de Heterogeneidade mostrada, sendo, portanto, de ordem textual, 

do domínio da textura do discurso; o outro aquele que não podemos recuperar 

na superfície do texto, podendo ser localizável por meio da memória 

discursiva, ou seja, o reconhecimento de que dada formação social e ideológica 

caracteriza alguns termos, expressões e predicações inseridas no texto, a esse 

tipo de heterogeneidade a autora intitulou de Heterogeneidade constitutiva e a 

entendeu como aquela basilar e fundante de toda prática discursiva. (MELO, 

2009, p. 8) 

 

Melo (2009), em seu artigo Análise do Discurso e Análise Crítica do discurso: 

desdobramentos e interseções, reforça o conceito de heterogeneidade mostrada e 

constitutiva, onde vemos que o discurso opera sobre outros discursos, dentro da 

linguagem. 

Em uma breve contextualização, o acontecimento discursivo aparece como 

conceito-chave na obra de Pêcheux a partir da terceira fase. Criou-se o conceito para dar 

conta da variação de sentido alcançada por enunciados após sua prática. Nesta fase, o 

enfoque passa a ser uma certa regularização e menos manutenção de regras, partindo para 

multiplicidade dos significados, que os significantes podem assumir. Logo, o 

acontecimento discurso ganha cenário. A fim de explicar as mudanças de significados, 

Pêcheux traz a relação entre o acontecimento discursivo e a memória no momento em 

que a formação discursiva pede mudanças. 

Dúvidas e incertezas são as marcas dessa nova fase que gira em torno dos dois 

períodos anteriores da AD. Segundo Fonseca-Silva (2003, p. 3), a questão que se recoloca 

é a necessidade de trabalhar a língua como base comum de processos discursivos 

diferenciados, sem ceder nem ao logicismo (autonomia da Linguística), nem ao 

sociologismo (concreto linguístico). Sendo assim: 

 

A primeira contribuição desse trabalho diz respeito ao deslocamento da noção 

de formação discursiva como elemento das formações ideológicas, integrada à 

teoria do discurso, para o campo onde Foucault havia formulado: o campo de 

saberes discursivos. Tal retorno permitiu a reorientação da análise para a 

singularidade do acontecimento discursivo. A partir de Deleuze, questiona a 

questão da repetição, mostrando a necessidade de refletir o intradiscurso como 

lugar heterogêneo de rupturas. A noção de heterogeneidade, assim, é 

introduzida nesse trabalho, fazendo oscilar a noção de intradiscurso, o conceito 

teórico de fio do discurso, na relação com o interdiscurso, e fazendo emergir a 

questão da discursividade. (FONSECA-SILVA, 2003, p.4) 

 

 

Na citação acima, temos o acontecimento discursivo como aquilo que transgride 

uma determinada corrente e tenta manter uma regularidade. Logo, Pêcheux frisa que 
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existem duas estruturas específicas, uma diz respeito à repetição do enunciado que se 

situa num nível vertical: é a possibilidade de repetição que a memória e a história 

entregam e de onde parte as formações discursivas e do interdiscurso, num eixo vertical. 

A outra diz respeito ao eixo horizontal, no qual existem os enunciados ditos no presente 

e que são falados; o intradiscurso e o dizer.  

 Visto tudo o que foi exposto acerca do histórico da Análise do Discurso Francesa, 

cabe agora entrarmos na conceituação de ethos.  

 

1.2 Vários tipos de ethos  

 

 Primeiramente, o conceito de ethos teve origem na Grécia antiga, por volta de 350 

a. C, através dos postulados de Aristóteles. Neste viés, o ethos estaria ligado à arte de 

falar bem, à persuasão. Surgiu especificamente na obra Retórica, obra que sistematizou o 

estudo da retórica, tornando-se um livro muito importante para o campo filosófico. Nessa 

esteira, segundo Maingueneau (2015), considerava-se que a aparência do orador estava 

ligada à escolha dos seus argumentos e a forma como enunciavam, revelando assim suas 

próprias características. Por isso: 

 

Os antigos designavam pelo termo ethos a construção de uma imagem de si 

destinada a garantir o sucesso do empreendimento oratório. Lembrando os 

componentes da antiga retórica, Roland Barthes define ethos como ‘os traços 

de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importando sua 

sinceridade) para causar boa impressão. (Amossy, 2005, p.10) 

 

 

Observa-se, por meio do excerto, o ethos como principal objeto da oralidade, 

tendo em vista que na antiguidade clássica possuía uma função social de suma 

importância na esfera política. Os discursos eram feitos oralmente em praça pública e 

tinham como principal função persuadir aquele que estava ouvindo. Convém destacar 

também, neste contexto teórico, a colaboração de Faria (2006), que em sua obra ressalta 

os elementos que formam o discurso: a pessoa que fala, para quem se fala e o que se fala. 

O discurso possui os seguintes elementos: a noção de pisteis (provas), lexis 

(elocução) e taxis (disposição). Por falar em provas, a tríade aristotélica das provas do 

discurso são ethos (caráter) pathos (paixão) e logos (razão). Aristóteles argumentou na 

Retórica que todo discurso persuasivo se baseia nas estratégias argumentativas, nas 

razões discursivas, naquilo que é comprovado por meio do discurso. A análise do ethos 

está relacionada com as provas do discurso. Logo, segundo Amossy (2005), o ethos está 
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ligado com a imagem que eu construo no discurso, não com aquilo que eu sou na minha 

realidade, como um ser físico, uma pessoa de carne e osso, mas a imagem que eu construo 

discursivamente através da minha fala. É importante lembrar que é o tipo de ethos 

discursivo de cada personagem refugiado que será analisado do nosso corpus desta 

pesquisa, porém em algumas situações levaremos em consideração o ethos prévio (a 

imagem preexistente do discurso). 

O pathos está relacionado às emoções do auditório, às paixões do auditório. Um 

bom orador tem de saber trabalhar o pathos do auditório, pois assim fica mais propenso 

a trabalhar as teses defendidas. Faremos nesta pesquisa, em determinadas situações, a 

análise do ambiente patêmico, ou seja, se o locutor cria uma atmosfera para sensibilizar 

o auditório.  

Já o logos se relaciona com as estratégias argumentativas, com a razão 

discursiva, com aquilo que é comprovado também por meio do discurso. 

As três provas do discurso são equivalentes, ou seja, têm o mesmo peso no 

discurso, mas em algumas vezes uma ou outra irá se sobressair, isto irá depender de como 

o orador vai trabalhar o seu discurso. Em outras palavras, sempre que alguém diz alguma 

coisa há alguma intencionalidade, como convencer e persuadir o público do auditório. 

Fávero e Koch (2008) relacionam o ethos retórico à sua função social na antiguidade 

clássica em um período em que a oralidade era fundamental na esfera política. As autoras 

identificam também os elementos necessários para tornar o discurso convincente. 

As definições a respeito do termo ethos variam conforme o campo de saber que 

é pesquisado. Trata-se de um termo que apresenta interesse para vários domínios, como 

a Sociologia, a Pragmática, a Retórica e as Ciências da Linguagem. O conceito de ethos 

por Maingueneau (2015) é a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso: 

 

A prova pelo ethos consiste em causar boa impressão pela forma como se 

constrói o discurso, a dar uma imagem de si capaz de convencer o auditório, 

ganhando sua confiança. O destinatário deve, então, atribuir certas 

propriedades à instância que é posta como fonte do acontecimento enunciativo.  

Esse ethos está ligado à própria enunciação, e não a um saber extra-discursivo 

sobre o locutor. (MAINGUENEAU, 2015, p.13) 

 

O enunciado acima demonstra que a credibilidade do locutor do discurso vai 

depender de quem ele é e ainda do seu papel dentro de uma sociedade. Ora, quanto mais 

peso os fatores sociais tiverem no seu discurso, maior confiança a plateia terá no locutor. 

A título de exemplo, citamos um profissional com doutorado em Economia convidado 
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para ministrar uma palestra em Medicina, acerca dos novos estudos das cepas do SARS-

COV 2 que surgiram no Brasil em 2021, o vírus que transmite a COVID-19. Deveras, a 

palestra não deve inspirar tanta confiança no auditório, uma vez que o tema não se trata 

do campo de especialidade do palestrante, pondo em xeque a credibilidade do estudo. 

Retomando os estudos de Maingueneau (2015), ao contrário do pensamento 

aristotélico, o ethos não está ligado mais à retórica, e sim às problemáticas relativas ao 

discurso.  Ele destaca a caracterização de um ethos retórico, no contexto da antiguidade 

clássica, com as qualidades fundamentais de um ethos confiável: prudência, virtude e 

benevolência. Desta forma, a fim de convencer alguém a acreditar em seu discurso, o 

locutor teria de transmitir uma imagem positiva, que dependeria de sua prudência, virtude 

e benevolência. 

À guisa de Maingueneau (2015), dentro dos estudos da Análise do Discurso, o 

ethos torna-se um elemento presente em todos os tipos de enunciação. O enunciador 

demonstra um determinado comportamento na ocasião que fala, e a plateia, no caso o co-

enunciador, absorve este caráter por meio de esquemas determinados pelas situações 

sociais. De forma pensada ou não, o enunciador, através de um tom e de uma 

corporalidade, ajuda o co-enunciador na construção do ethos, ou seja, criam-se 

estereótipo e conceitos definidos. Maingueneau vai citar ainda definições de ethos 

discursivo e ethos pré-discursivo: 

 

O ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: ethos pré-

discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também os fragmentos do 

texto nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação (ethos dito) – 

diretamente (“é um amigo que lhes fala”) ou indiretamente, por meio de 

metáforas ou de alusões a outras cenas de fala, por exemplo. A distinção entre 

ethos dito e mostrado se inscreve nos extremos de uma linha contínua, uma 

vez que é impossível definir uma fronteira nítida entre o “dito” sugerido e o 

puramente “mostrado” pela enunciação. O ethos efetivo, construído por tal ou 

qual destinatário, resulta da interação dessas diversas instâncias. As flechas 

duplas do esquema abaixo indicam que há interação. (MAINGUENEAU, 

2015, p. 18-19) 

 

Em suma, temos então duas visões acerca do ethos, sendo que o ethos aristotélico 

é ligado à oralidade como mola mestra de persuasão. Maingueneau (2015) afirma que 

todo texto, oral ou escrito, apresenta uma vocalidade que remete a um corpo do 

enunciador, a um fiador que por meio de um determinado tom atesta o que é dito.  

Na obra de Amossy (2005), principal fio condutor desta pesquisa de mestrado, 

temos, na perspectiva da Sociologia, os sociólogos que acreditam que a força 

ilocucionária das palavras não pode ser encontrada nelas mesmas, na medida em que a 
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eficácia da palavra não está em sua substância linguística, mas na adequação entre a 

função social do locutor e do discurso. Sendo assim, o ethos ocupa um lugar determinante, 

embora nada mais tenha de construção discursiva: resume-se à autoridade exterior de que 

goza o locutor. 

Amossy (2005) destaca as noções de enunciação com base nas contribuições de 

Émile Benveniste e Ducrot, formando um embasamento teórico ligado às ciências da 

linguagem na análise do ethos.  Amossy (2005) rememora Benveniste, ao dizer que ao se 

produzir um enunciado, isto é, ao praticar a fala, o locutor se coloca como sujeito e 

inscreve sua subjetividade, começando então a mencionar de forma implícita o conceito 

de ethos, ou seja, a imagem que um orador projeta de si no discurso. O ethos só se 

apresenta no campo das ciências da linguagem a partir dos trabalhos de Ducrot: 

 

Ducrot, por sua vez, conceituou esse ethos retórico por meio de sua distinção 

entre ‘locutor L’ {=o locutor apreendido como enunciador] e “locutor-lambda” 

[=o locutor apreendido como ser do mundo], que atravessa a distinção dos 

pragmaticistas entre mostrar e dizer: o ethos se mostra no ato de enunciação, 

ele não é dito no enunciado. (AMOSSY, 2005, p.13) 

 

A eficácia da palavra não depende do que ela enuncia, mas daquele que a enuncia 

e do poder que está sendo investido aos olhos do público. Para a Sociologia, a eficácia 

das palavras está na função social que ocupa. Não é aquilo que se diz, mas quem diz, 

quem está proferindo. De modo hipotético, as forças das palavras quando são proferidas 

por um juiz de Direito ou promotor de Justiça são bem potentes, por causa da função 

social que eles desempenham. 

No campo de estudo da Pragmática, a qual pesquisa a eficácia da palavra no 

interior da troca verbal, não há interesse pelos rituais sociais exteriores à prática 

linguageira, mas pelos dispositivos de enunciação. O ethos é definido como um fenômeno 

discursivo que não deve ser confundido com o status social do sujeito empírico. Logo, a 

força da palavra está na própria interação verbal. 

Retomando a questão do ethos retórico de Aristóteles como o caráter moral que 

o orador deve apresentar no próprio discurso, o ethos retórico considera a totalidade do 

orador: a maneira como está vestido, como fala, como trata o auditório. Tudo isso é levado 

em consideração com o que é dito e desenvolvido discursivamente. 

Em síntese, nas palavras de Procópio (2008, p. 35) “o ethos não é totalmente 

voluntário, nem necessariamente coincidente com o que o destinatário percebe. Não há 

como ‘dominá-lo’”. O destinatário, portanto, pode construir um ethos do locutor que este 
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não desejou. A autora cita como exemplo um locutor que tenha um ethos prévio ligado à 

imagem de corrupção no âmbito das questões políticas, e este tenta projetar uma imagem 

de si em um discurso de pessoa honesta e responsável. Logo, ele pode não ter sucesso na 

sua comunicação. Os interlocutores poderiam entender este ethos como de um orador 

oportunista e mentiroso, de acordo com suas referências prévias. “O ethos funcionaria, 

então, como um elemento que reforçaria a plausibilidade da argumentação exposta, o que 

não se deve tanto aos aspectos morais do orador, mas sim àquilo que é resultado do 

próprio discurso” (Op. cit.).  

 Na seção seguinte, ainda como parte da fundamentação teórica, iremos apresentar 

as definições de Refugiado, Imigrante, Estrangeiro e Apátrida. Com o intuito de 

estabelecer qual vocábulo utilizar em cada contexto. 

 

1.3 Definições de Refugiado, Imigrante, Estrangeiro e Apátrida  

 

Nesta seção, vamos conhecer de forma mais clara o significado de refugiado, 

imigrante, estrangeiro e apátrida.  As definições se fazem necessárias, uma vez que cada 

vocábulo deve ser utilizado em um determinado contexto, e usar o termo incorreto pode 

incorrer em preconceito ou algum tipo de situação indesejada. 

 

1.4 Refugiado 

 

Em toda nossa trajetória de vida, certamente já ouvimos falar em alguma ocasião 

sobre o tema “refúgio”. Entretanto, o que não imaginávamos é que o assunto acompanha 

a humanidade, segundo Barreto (2010), desde a Grécia antiga, passando por Roma e pela 

Mesopotâmia. Nesta seção, tomaremos como ponto de partida a diferenciação entre os 

termos refugiado, estrangeiro, imigrante e apátrida. Significados estes sine qua non para 

o entendimento desta pesquisa, sobretudo para adentrarmos efetivamente no capítulo de 

análise desta dissertação. Primeiramente, 

 

Naquela época, o refúgio era marcado pelo caráter religioso, em geral 

concedido nos templos e por motivo de perseguição religiosa. As pessoas 

entravam nesses lugares sagrados e seus perseguidores, os governos e exércitos 

não podiam entrar. O respeito e o temor aos templos e divindades faziam dos 

locais sagrados o refúgio contra violências e perseguições. No entanto, o 

refúgio na Antiguidade beneficiava, em geral, os criminosos comuns, numa 

inversão do que acontece no quadro atual, pois a proteção a dissidentes 
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políticos constituía ato de afronta entre nações que poderia gerar guerra. 

(BARRETO, 2010, p.12) 

 

De acordo com o exposto acima, os templos religiosos eram usados como 

redutos de refugiados. Por conta disso, percebemos o cunho pejorativo que acompanha o 

termo “refugiado” até os dias atuais, devido à carga negativa que se tem ao esconder 

criminosos e assim beneficiá-los, ao contrário do que acontece atualmente. Hoje, as 

famílias que pedem refúgio em nações como o Brasil, por exemplo, foram praticamente 

obrigadas a “fugir” de seus países, até mesmo para salvar suas vidas e de suas famílias, 

em consequência de guerras, conflitos políticos, fome, desemprego entre outras 

motivações. 

Conforme ainda Barreto (2010), após a criação do sistema diplomático e de 

embaixadas, o refúgio deixa de ter um viés religioso e passa a ser assunto tratado pelo 

Estado, no que pese a teoria da extraterritorialidade, ou seja, como uma pessoa é julgada 

em consonância com a lei do seu país, estando em outra nação: 

 

Hoje, a teoria da territorialidade de uma delegação diplomática não mais 

prevalece e foi substituída pela teoria da jurisdição. A partir da Revolução 

Francesa, com os ideais de liberdade e de direitos individuais, começou a se 

consolidar a aplicação do refúgio a criminosos políticos e a extradição de 

criminosos comuns. (BARRETO, 2010, p.12) 

 

 

O tema do refúgio é também abordado por São Bernardo (2016), em sua 

dissertação intitulada Português como língua de acolhimento: um estudo sobre 

imigrantes e pessoas em situação de refúgio no Brasil. Nela, São Bernardo enfatiza que 

foi a partir da Revolução Francesa, com início em 1789, século 18, que surgiram ideais 

de igualdade e de proteção dos direitos individuais, dando início à consolidação do 

refúgio, conforme explicitada no excerto acima. 

Bauman (2017) trata na obra Estranhos à nossa porta o tema do refúgio de forma 

sensível e humanizada.  O vocábulo “estranhos” é usado de forma pensada, uma vez que 

se trata de pessoas com hábitos diferentes do dia a dia que está “atrás da nossa porta”. O 

novo e o diferente podem causar medo e, além do mais, estranhamento. O autor compara 

o tratamento a que os migrantes são submetidos, metaforicamente, a “batatas quentes às 

injúrias do exílio” (BAUMAN, 2017, p. 8), elencando a omissão da mídia nas viagens a 

que são submetidos até chegarem ao destino final. “Infelizmente, o destino dos choques 
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é transformar-se na rotina tediosa da normalidade – e o dos pânicos é desgastar-se e 

desaparecer da vista e das consciências, envoltos no véu do esquecido” (Op. cit.). 

Bauman (2017) cita como exemplo os refugiados afegãos buscando asilo na 

Austrália, atravessando cercas de arames farpados de Woomera ou ainda confinados nos 

grandes centros. Bauman destaca ainda a morte de dezenas de exilados sudaneses, 

assassinados pela polícia em Cairo, no Egito, depois da privação de seus direitos pelo 

Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas. 

O refúgio incita também outro lado da moeda. Como Bauman (2017) trata da 

crise migratória da Europa, é revelado o teor de interesse econômico na exploração de 

mão de obra barata, quando migrantes e refugiados buscam abrigo em países 

desenvolvidos: 

 

(...) os interesses empresariais desejam com firmeza o (e são boas-vindas ao) 

influxo de mão de obra barata e de habilidades lucrativamente promissoras 

(como Dominic Cascini expressivamente resumiu: ‘Os empregadores 

britânicos se tornaram experts no que se refere a obter trabalhadores 

estrangeiros baratos, como as agências de emprego dando duro no continente 

para identificar e contratar mão de obra fora’; para a massa da população, já 

assombrada pela fragilidade existencial e pela precariedade de sua condição e 

de suas expectativas sociais, esse influxo sinaliza ainda mais competição pelo 

mercado de trabalho, uma incerteza mais profunda e chances declinantes de 

melhoramento: um estado mental politicamente explosivo – com políticos 

oscilando com dificuldade entre os desejos incompatíveis de satisfazer seus 

amos detentores de capital e aplacar o medo dos eleitores. (BAUMAN,2017, 

p.9-10) 

 

O trecho acima descreve duas faces da moeda: empresários ávidos por lucro e 

exploração de mão de obra barata dos estrangeiros, com habilidades lucrativas 

promissoras; e na outra face esta população desgastada com a falta de expectativa social. 

O conceito de refugiados abordado pela ACNUR (Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados), agência da ONU para Refugiados no Brasil, criada em 

dezembro de 1950 com objetivos social e humanitário, consiste em: 

 

pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de 

perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, 

pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como 

também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos 

armados3.  

 
3  Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/. Acesso em 20 de abr. 

2021. 
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De acordo ainda com dados fornecidos pela ACNUR, eram 79,5 milhões de 

pessoas a se deslocar no mundo até o final de 2019. Desse número, 26 milhões são 

refugiados; 20,4 milhões sob o mandato da ACNUR e 5,6 milhões de refugiados 

palestinos sob o mandato da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados 

da Palestina no Médio Oriente (UNRWA).  

Desses dados da ACNUR, 45,7 milhões são de pessoas deslocadas internamente, 

4,2 milhões são de solicitantes de refúgio e ainda 3,6 milhões são de venezuelanos 

deslocados para fora de seu país. Trocando em miúdos, 1% da população mundial está 

deslocada. Outro fator válido de salientar, ainda de acordo com a ACNUR, é que 80% 

das pessoas deslocadas no mundo se encontram em países ou territórios afetados por 

grave insegurança alimentar e desnutrição. Em média, 73% dessas pessoas estão em 

países vizinhos, 40% são crianças e 85% estão localizadas em países em 

desenvolvimento, como o Brasil. 

O Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) divulgou, em 2020, na 5ª 

edição do relatório Refúgio em Números, que o Brasil reconheceu, apenas em 2019, um 

total de 21.515 refugiados de diversas nacionalidades. Com isso, o país atinge a marca de 

31.966 pessoas reconhecidas como refugiadas pelo Estado. A nacionalidade com maior 

número de pessoas refugiadas reconhecidas, entre 2011 e 2019, é a venezuelana, seguida 

dos sírios e dos congoleses. 

Por falar em quem está no topo do ranking de nacionalidade com maior número 

de pessoas refugiadas reconhecidas, percebemos em Marabá, no sudeste paraense, esses 

refugiados a “olho nu”, principalmente os da tribo Warao, na Venezuela. Nos últimos 

meses, eles exibem cartazes com os dizeres “Sou venezuelano. Estou com fome, me 

ajude!”, entre outras frases apelativas escritas em papelões nos semáforos e outros pontos 

do município. O pedido de socorro que parte dos venezuelanos – os quais migraram para 

Marabá e outras cidades do Norte do País – vem do fato de que possuem como cultura e 

renda o extrativismo. Logo, não se adaptam à cultura de trabalho formal do município, 

por isso se veem obrigados a serem pedintes nos semáforos e outros cantos da cidade4. 

Retomando a temática do refúgio no Brasil, segundo Barreto (2010, p.17), foi 

em 1960 que o Brasil aderiu à Convenção de 1951, mas o Acnur só marcou sua presença 

na América Latina duas décadas depois, com ações importantes realizadas estritamente 

 
4 A informação foi extraída da matéria https://maraba.pa.gov.br/seaspac-politicas-publicas-sociais-

avancam-para-indigenas-venezuelanos-da-etnia-warao/. Acesso em março de 2021. 

https://maraba.pa.gov.br/seaspac-politicas-publicas-sociais-avancam-para-indigenas-venezuelanos-da-etnia-warao/
https://maraba.pa.gov.br/seaspac-politicas-publicas-sociais-avancam-para-indigenas-venezuelanos-da-etnia-warao/
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na América Central, com pouca atuação na América do Sul. Nos anos 70, o Brasil e quase 

toda a América do Sul passavam uma sequência de regimes de exceção, com ditaduras 

que forçavam a saída de milhares de cidadãos para o exterior. Para Barreto (2010), nesse 

contexto, a função do Acnur era de acompanhar essa movimentação, tendo a igreja 

católica assumido a principal tarefa de proteger os brasileiros, fazendo com que saíssem 

e se refugiassem no exterior. O país ainda não tinha uma política de proteção internacional 

de refugiados em função da ditadura, 

 

Entretanto, havia muitos casos de pessoas perseguidas de países vizinhos que 

atravessavam a fronteira para resguardar suas vidas no Brasil porque sequer 

contavam com condições documentais ou econômicas de empreender uma 

viagem de maior duração para um continente mais distante. A Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro e a de São Paulo, desde 1975, ajudaram 

argentinos, chilenos, uruguaios que procuravam acolhida no Brasil, mesmo 

com o risco de que se fossem descobertos, serem entregues ao governo do país 

de origem. (BARRETO, 2010, p. 17) 

 

 

Consoante o excerto de Barreto, enxergamos agora que a questão dos refugiados 

no Brasil teve de contar com vários aliados e ainda assim apresentou e apresenta 

deficiências. Até hoje, a Cáritas, instituição pertencente à igreja Católica, é ressaltada 

como canal para facilitar a estadia e consolidação de refugiados no Brasil, como por 

exemplo, a inserção no mercado de trabalho. 

 

1.5 Imigrante 

 

Sousa (2006) lembra que a palavra “imigrar” tem origem no latim e formou-se a 

partir da palavra immigrare. O dicionário Michaelis traz o significado de imigrar como 

“1. Estabelecer-se em país estrangeiro, em geral para nele viver. 2. Estabelecer-se em 

cidade, estado ou região diferente do lugar de origem, mas em um mesmo país.” Na 

classificação morfossintática, trata-se de um Verbo Transitivo Indireto (VTI) e ainda 

Verbo Intransitivo (VI). 

Parafraseando Sousa (2006), imigrar é o produto das fronteiras e dos limites 

entre territórios que conferem distinção entre origem e destino. Já o imigrante, corpus 

desta dissertação, é o estrangeiro que vem de fora com a intenção de permanecer no nosso 

país, motivado por qualquer ideário que o faça mover-se de um território para outro. O 

autor aponta que vários foram os motivos que colaboraram para facilitar o fenômeno de 

imigração ao longo dos anos, considerado um dos maiores fenômenos sociais. A título de 
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exemplo, a globalização, o aumento da intensidade do tráfego internacional e o transporte 

aéreo corroboraram para a facilidade de locomoção entre países, segundo é destacado no 

excerto abaixo de Sousa (2006, p.28): 

 

Há setenta anos, um avião comercial transportava trinta pessoas, actualmente 

existem aviões que transportam quinhentas pessoas, aeroportos internacionais 

por onde se cruzam milhões de pessoas em todo o mundo. Além da facilidade 

de transpor regiões, aliou-se um outro factor – a rapidez com que nos 

deslocamos entre regiões.  

  

O excerto demonstra a evolução nas facilidades de locomoção, proporcionando 

em tempo rápido o encurtamento de fronteiras entre países. Sousa (2006) relembra ainda 

a motivação da imigração. Autores clássicos convergem para fatores econômicos, o que 

acaba desenvolvendo os países escolhidos pelos imigrantes, através de suas produtivas 

mãos de obra, contribuindo para a riqueza do país. “Os autores da escola clássica olharam 

para a imigração como a solução para os problemas resultantes dos excedentes 

populacionais como o desemprego, a pobreza; a emigração funciona como agente 

regulador da economia” (SOUSA 2006, p. 28). 

Ainda nas palavras de Sousa (2006), de acordo com os autores neoclássicos, a 

principal motivação de imigração continua no âmbito econômico, entretanto se restringe 

a fatores salariais, como as variações nos salários entre o destino e a origem que provocam 

as migrações; é na procura de um melhor vencimento que a migração ganha sentido. 

Sousa (2006) destaca ainda, nesta mesma linha de pensamento dos autores neoclássicos, 

Karl Max e sua famigerada obra O Capital, onde afirma que o fenômeno migratório é 

explicado, em suma, por um salário mais atrativo: 

 

As teorias da segmentação do mercado de trabalho vão ao encontro de um 

modelo de análise que se coaduna com a sociedade contemporânea; procura 

ter uma visão holística dos motivos que levam à migração; considera factores 

económicos, demográficos e de funcionamento dos mercados internacionais 

do trabalho. Para contextualizar as migrações temos que levar em conta as 

políticas migratórias seja do país de acolhimento seja do país de origem dos 

migrantes. A configuração institucional é decisiva no fenómeno migratório. 

(SOUSA, 2006, p.29) 

  

Mais uma vez enxergamos Sousa (2006) apontando as principais motivações do 

fenômeno migratório. Desta feita, inclui a política migratória de ambos os países; como 

se aparelha o local de destino; fatores demográficos e de trabalho, além do econômico já 

enumerado nesta dissertação. Cabe explanar também, dentro da temática da imigração, a 
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chamada "imigração ilegal”. Ela acontece, no entendimento de Cierco (2017), quando se 

atravessa uma fronteira sem respeitar a regulamentação legal estabelecida: 

 

Assim, o conceito de imigração ilegal só tem sentido quando se estabelecem 

fronteiras entre estados e que se considere que estas fronteiras representam a 

proteção das soberanias das nações e, por essa razão, devem ser invioláveis. 

Este entendimento abre espaços jurídicos para que as pessoas que entram em 

território alheio sem a devida autorização sejam consideradas imigrantes 

ilegais e que o processo em si seja considerado imigração ilegal. (CIERCO, 

2017, p. 20-21) 

 

Cierco salienta que, de acordo com o Relatório da Comissão Mundial sobre as 

Migrações Internacionais (2005, p. 31), existem várias categorias de imigrantes ilegais. 

São elas: os migrantes que entram ou ficam num país sem autorização; aqueles que entram 

clandestinamente ou são traficados através de uma fronteira internacional; os requerentes 

de asilo indeferidos que não obedecem às ordens de deportação, e pessoas que fogem aos 

controles de imigração através de esquemas de ‘casamentos brancos’. Estas diferentes 

formas de migrações irregulares aparecem frequentemente agrupadas sob a designação 

alternativa de migração “não autorizada, não documentada ou ilegal” (CIERCO, 2017, p. 

21). 

Ainda dentro do viés da imigração, cabe diferenciar os conceitos de imigração 

ilegal e irregular. Cierco (2017) esclarece que a imigração irregular compreende todos os 

imigrantes que entraram de forma legal num território e cuja permanência no território se 

tornou irregular quando deixaram passar a validade dos seus documentos. Por sua vez, a 

imigração ilegal refere-se àqueles imigrantes que entraram num determinado território 

sem qualquer tipo de documento legal (visto). É comum acompanharmos nos noticiários 

a constante entrada de imigrantes ilegais nos EUA pela fronteira com o México. Dados 

demográficos do último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

de 2010, demonstram que os Estados Unidos é o principal destino dos brasileiros. 

Para ilustrar a imigração irregular, uma vez que os Estados Unidos é o país 

preferido para os brasileiros se fixarem, temos aqueles que conseguem o visto, geralmente 

o de turista, que dá o direito de permanecer durante seis meses no país indicado. 

Entretanto, o que acontece é desse período não ser respeitado e os imigrantes geralmente 

ultrapassarem o tempo estipulado, atraídos por salários altos e maior qualidade de vida 

em um país desenvolvido, se tornando imigrante irregular. Já o imigrante ilegal é aquele 
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que chega até os Estados Unidos, comumente pela fronteira com o México, atravessa uma 

cerca e anda um período a pé até chegar em seu destino. 

 

1.6 Apátrida 

 

Ter um simples documento na carteira como RG e CPF para se apresentar diante 

de uma autoridade, ter assistência médica, acesso à educação, locomover-se de um lugar 

para outro utilizando transportes, quer seja rodoviários, aéreos ou fluviais; dirigir, casar, 

abrir uma conta bancária ou simplesmente existir legalmente. Todas essas simples 

funções elencadas fazem parte de nosso dia a dia, mas para o indivíduo apátrida seria o 

maior presente, pois ao apátrida são furtados os seus direitos básicos, como por exemplo 

sua nacionalidade e documentação legal para exercer suas tarefas diárias. 

Doi (2015), em um percurso histórico, lembra que no século XX, após as duas 

grandes guerras mundiais e outros conflitos civis sangrentos, muitas pessoas foram 

forçadas a sair de seu território. Em contrapartida, como vingança, várias nações foram 

destituídas de sua nacionalidade. Doi (2015, p.26) ressalta que a II Guerra Mundial foi 

marcada por atrocidade e violação aos direitos humanos, trazendo consigo diversas 

consequências territoriais e políticas, sobretudo para a Europa, como a criação de novos 

Estados e a queda dos grandes Impérios e, em seguida, dos regimes totalitários: 

 

Buscando fugir das catástrofes e da perseguição que os conflitos trouxeram, 

pequenos grupos foram forçados a migrar de território, num fluxo nunca visto 

antes. Ao mesmo tempo, Estados começaram a utilizar a desnacionalização em 

massa de grupos opositores e minorias como uma arma de guerra, expulsando-

os de seu território. Destituídos de qualquer nacionalidade, essas pessoas sem 

Estado tornaram-se parte de um novo fenômeno histórico: o refúgio e a 

apatridia. (DOI, 2015, p. 26) 

 

A autora descreve como exemplo de apátridas os filhos de refugiados Sírios que 

nascem em seus países ou em países estrangeiros, no período de deslocamento e exílio. 

Sem documentação, os pais não conseguem comprovar a nacionalidade das crianças, de 

forma a torná-las apátridas. Um fato curioso é que muitos apátridas nem sequer saíram 

do país que nasceram, todavia, já nascem com esse título, o que é considerado uma pessoa 

inexistente, teoricamente. 

Doi (2015, p.28) rememora que o termo apatridia foi utilizado pela primeira vez 

em 1918, por Charles Claro, advogado no Tribunal de Apelação em Paris. Apesar de sua 

prevalência, percebe-se que esta não é a nomenclatura mais adequada para caracterizar 
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estes indivíduos, por semanticamente expressar a falta de pátria de uma pessoa. Todavia, 

foi a terminologia consagrada internacionalmente pelas convenções sobre o tema. Ao 

longo das décadas, outras palavras foram utilizadas para conceituar esses indivíduos sem 

nacionalidade como “heimatlos” e “staatenlose” e “apolidi”, contudo todas são 

consideradas defasadas. Conforme a autora, estima-se que a apatridia ainda afete cerca 

de 10 milhões de pessoas no mundo; no entanto, somente 3,5 milhões de apátridas foram 

reportados oficialmente no ano de 2014. 

Segundo a Acnur, as pessoas geralmente adquirem uma nacionalidade 

automaticamente ao nascer, seja por meio dos pais ou do país onde nasceram. No entanto, 

às vezes é preciso que ela se candidate para tornar-se nacional de um país. Informações 

no site da Acnur afirmam que a definição jurídica internacional de um apátrida é “uma 

pessoa que não é considerada nacional por Estado algum sob a vigência de sua lei”. Logo, 

um apátrida não possui nacionalidade de nenhum país. Algumas pessoas nascem 

apátridas, mas outras tornam-se apátridas, como foi citado o caso de crianças sírias que 

nascem no período de deslocamento e exílio. Para a Acnur, a apatridia pode acontecer por 

muitos motivos, incluindo discriminação contra grupos étnicos ou religiosos específicos 

ou com base no gênero; o surgimento de novos Estados e transferências de territórios 

entre os Estados existentes; e lacunas nas leis de nacionalidade. A apatridia traz 

problemas gravíssimos para as pessoas em quase todos os países e em todas as regiões do 

mundo, as quais têm os direitos humanos básicos de existência violados. 

A Acnur descreve quatro principais motivos das causas da apatridia: 

 

Lacunas nas leis de nacionalidade são uma das principais causas da apatridia. 

Todos os países têm leis que estabelecem em que circunstâncias alguém 

adquire ou perde a nacionalidade. Se essas leis não forem cuidadosamente 

escritas e aplicadas corretamente, algumas pessoas podem ser excluídas e 

tornarem-se apátridas. Um exemplo são as crianças, cujos pais são 

desconhecidos, em um país onde a nacionalidade é adquirida com base na 

descendência de um nacional. Felizmente, a maioria das leis de nacionalidade 

os reconhece como nacionais do país em que são encontrados. 

 

Outro fator que pode complicar as coisas é quando as pessoas se deslocam dos 

países onde nasceram. Uma criança nascida em um país estrangeiro pode 

correr o risco de tornar-se apátrida se esse país não permitir a nacionalidade 

com base apenas no nascimento e se o país de origem não permitir que os pais 

passem a nacionalidade por meio de laços familiares. Além disso, as regras que 

estabelecem quem pode e quem não pode transmitir a sua nacionalidade são às 

vezes discriminatórias. As leis em 27 países não deixam as mulheres passarem 

sua nacionalidade, enquanto alguns países limitam a cidadania para pessoas de 

determinadas raças e etnias. 

 

Outro motivo importante é o surgimento de novos países e mudanças nas 

fronteiras. Em muitos casos, grupos específicos podem ser deixados sem uma 
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nacionalidade como resultado e, mesmo quando os países novos permitem a 

nacionalidade para todos, as minorias étnicas, raciais e religiosas 

frequentemente têm problemas para provar seu vínculo com o país. Nos países 

onde a nacionalidade só é adquirida por descendência de um nacional, a 

apatridia será transmitida à geração seguinte. 

 

Por fim, a apatridia também pode ser causada por perda ou privação de 

nacionalidade. Em alguns países, os cidadãos podem perder sua nacionalidade 

simplesmente por viverem no exterior por um longo período de tempo. Os 

Estados também podem privar os cidadãos da sua nacionalidade por mudanças 

de lei que deixam populações inteiras apátridas, usando critérios 

discriminatórios como etnia ou raça. (ACNUR, 2021) 

 

Importa aqui mensurar o quão prejudicado é uma pessoa que recebe o status de 

apátrida, pois esta passa a sentir na pele o peso de “não existir”, apesar de ter nascido. 

Toda a família também sente as consequências de não ter um registro em mãos a partir 

do momento em que esbarra com a negação de direitos de subsistência, como acesso 

básico à saúde. A apatridia é simplesmente negar ao ser humano o direito de existir. 

 

1.7 Estrangeiro  

 

A obra O Estrangeiro (1957), do consagrado escritor Albert Camus, conta a 

história de um homem chamado Meursault, que enxerga a condição humana logo após 

cometer um crime parcialmente inconscientemente.  Antes, ele usufruía da liberdade de 

ir e vir de forma inconsciente, entretanto, perde-a, mas reconhece outra liberdade na 

autodeterminação. A obra que foi transformada em filme e traduzida para mais de 60 

idiomas nos faz pensar sobre ideais de liberdade e condição humana. O estrangeiro do 

livro de Camus ilustra bem o significado de estrangeiro para a sociedade. 

Apesar de ter uma carga menos pejorativa do que outros vocabulários como 

refugiado, imigrante e apátrida, a palavra “estrangeiro”, além do seu sentido 

dicionarizado, como “De nação diferente daquela a que se pertence” e ainda “Que é de 

outra região, de outra parte, ainda que pertencente ao mesmo país; ádvena, forasteiro, 

estranho”, de acordo com Ferreira (1999). Entretanto, esse termo foi o escolhido para se 

tratar nesta dissertação, embora algumas entrevistas são descritas com status de 

refugiados e ou imigrantes. 

Claro (2020) coloca que a partir da nacionalidade, determina-se o pertencimento 

do ser humano a um espaço geográfico delimitado e político. Logo, o estrangeiro e o 

imigrante são identificados pelo não pertencimento àquele determinado grupo social. São 

nacionais aquelas pessoas que adquiriram a nacionalidade de acordo com as leis internas 
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de cada país, ao passo que, por exclusão, estrangeiros são os não nacionais. Kristeva 

argumenta que: 

 

O estrangeiro é um esfolável sob a carapaça de ativista ou de “incansável 

trabalhador imigrado”. Ele sangra de corpo e alma, humilhado por uma 

situação em que, mesmo pelos melhores casais, ele/ela ocupa o lugar da 

empregada doméstica, daquele/daquela que incomoda quando ele cai doente, 

que encarga o inimigo, o traidor, a vítima. O prazer masoquista explica 

somente em parte sua submissão. Na realidade, esta reforça o estrangeiro por 

trás da sua máscara, segunda personalidade impassível, pele anestesiada com 

o qual se cobre, para proporcionar a si mesmo um esconderijo onde goza por 

desprezar as fraquezas histéricas do seu tirano. Dialética do seu senhor e do 

escravo? (KRISTEVA, 1994, p. 7) 

 

O propósito de trazer o fragmento de Kristeva é refletir sobre o papel do 

estrangeiro e de como se enxerga a representação social do outro. Embora saibamos que 

os descritos acima não esgotam o tema, não temos a pretensão de sermos exaustivos ao 

explanar estes conceitos, eles servem, antes de tudo, para balizar e justificar a distinção 

entre os vocábulos que permeiam o universo da imigração.  

 Feitas estas definições, partiremos para os procedimentos metodológicos desta 

pesquisa.  
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo está reservado para a apresentação dos procedimentos 

metodológicos utilizados nesta dissertação. Antes de tudo, cabe mencionar a definição de 

Paiva (2019) sobre pesquisa, oferecida na obra Manual de Pesquisa em estudos 

linguísticos:  

 

Pesquisa é um termo muito geral para uma atividade que envolve descobrir, de 

forma mais ou menos sistemática, coisas que você não sabia. Uma 

interpretação mais acadêmica é que pesquisa envolve descobrir coisas que 

ninguém mais conhecia. É fazer avançar as fronteiras do conhecimento. 
(WALLIMAN apud PAIVA, 2019, p. 7) 

 

Paiva (2019, p. 9) também diz que a pesquisa está “além de chamar atenção para 

problemas que precisam ser enfrentados”. A autora conclui que pesquisa é uma tarefa de 

investigação sistemática com a finalidade de resolver um problema ou construir um 

conhecimento sobre determinado fenômeno. Pegando o mesmo gancho, Barros e Lehfeld 

(1990) descrevem pesquisa como descobrimento, interpretação de fatos, forma de estudo 

sistemático: 

 

Pesquisa é a exploração, é a inquisição, é o procedimento sistemático e 

intensivo, que tem por objetivo descobrir e interpretar os fatos que estão 

inseridos em uma determinada realidade. A pesquisa é definida como uma 

forma de estudo de um objeto. Este estudo é sistemático e realizado com a 

finalidade de incorporar os resultados obtidos em expressões comunicáveis e 

comprovadas aos níveis do conhecimento obtido. (BARROS; LEHFELD, 

1990, p. 14) 

 

 

Percebemos com o excerto acima, a semelhança no conceito de pesquisa na 

explanação de Paiva e dos dois autores acima citados. Outrossim, Paiva (2019) lembra o 

que Nunan (1992, p. 3) enfatiza sobre as fases da pesquisa, sendo um processo de 

investigação sistemática, dividida em três elementos: (1) uma pergunta, problema ou 

hipótese, (2) dados e (3) análise de interpretação de dados.  Esta pesquisa é de natureza 

aplicada, a qual tem por objetivo gerar novos conhecimentos e mudar a ótica sobre o 

imigrante com estereótipos já delimitados e, em sua maioria, pejorativos. 

O gênero aqui delimitado neste estudo é de pesquisa prática e empírica. A 

primeira, segundo Paiva (2019, p.11) se caracteriza por intervir no contexto pesquisado, 

apoiando-se em conhecimentos científicos; e a empírica se baseia na observação e em 

experiências de vida. Neste caso, a fonte de informação é secundária, pois se utiliza de 
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entrevistas já divulgadas; os corpus de pesquisa deste trabalho são entrevistas extraídas 

da plataforma de compartilhamentos de vídeos chamada YouTube 5 . Por sinal, este 

ciberespaço foi eleito a melhor invenção de 2006. Acerca da pesquisa secundária, Paiva 

(2019) explana que: 

 

A pesquisa secundária utiliza dados de pesquisas já divulgadas, o que é típico 

da revisão bibliográfica, parte essencial de toda boa pesquisa. É necessário 

saber o que já foi investigado antes de partirmos para novas pesquisas. A 

utilização de um banco de dados coletados por outro (s) pesquisador (es) é um 

exemplo de pesquisa secundária. (PAIVA, 2019, p. 12) 

 

O excerto acima se encaixa no gênero entrevista, a qual será usada neste trabalho, 

pois é uma espécie de banco de dados coletado por outro pesquisador, no caso, o 

entrevistador. Brown (1988 apud PAIVA 2019, p.1), detalha que esse tipo de pesquisa 

pode gerar insights criativos e produtivos sobre um tópico. 

De acordo com Paiva (2019, p. 60), a pesquisa bibliográfica se enquadra neste 

tipo secundário, pois se vale de estudos já publicados, quer seja em livros e artigos 

acadêmicos, como também informações encontradas em relatórios, podcasts, páginas na 

web, blogs, vídeos, banco de dados, apresentações digitais, gravações de palestras, 

folhetos etc. “Mas, vai além da mera busca de informações e não é uma simples 

compilação dos resultados dessas buscas. Apesar de não trazer nenhum conhecimento 

novo, o pesquisador deve resumir essas informações, avaliando-as, relacionando-as de 

forma coesa e crítica” (Op. cit.). 

Quanto à fonte de pesquisa, a plataforma YouTube, da qual foram extraídas as 

entrevistas desta dissertação, cabe fazer um adendo neste tópico. A princípio, a 

metodologia a ser utilizada seriam entrevistas com estudantes imigrantes em contexto 

amazônico, especificamente acadêmicos de nível de pós-graduação, que vêm ao Brasil 

atraídos por ensinos que envolvem a Amazônia como objeto de estudo. 

Entretanto, o contexto pandêmico que estamos vivendo, devido à COVID-19, 

doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, não permitiu que as 

entrevistas ocorressem. Ademais, temos a orientação de que toda pesquisa deve ser 

 
5 O YouTube é utilizado no formato Macromedia Flash para reproduzir os conteúdos, além de permitir que 

usuários coloquem os vídeos em seus blogs e sites pessoais. A palavra YouTube foi feita a partir de dois 

termos da língua inglesa: “you”, que significa “você” e “tube”, que provêm de uma gíria que muito se 

aproxima de “televisão”. Em outras palavras seria a “televisão feita por você”. Essa é justamente a principal 

função do fenômeno da internet: permitir que os usuários carreguem, assistam e compartilhem vídeos em 

formato digital. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/informatica/youtube.htm. Acesso em: 03 de 

abril. 2021. 
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baseada na ética e transparência, e que neste caso caberia submeter de forma minuciosa 

o projeto de pesquisa a um Comitê de ética, o que não foi possível devido ao tempo quase 

exaurido. Por isso, esta pesquisa deu-se ao modus operandi em uma plataforma de 

domínio público da rede mundial de computadores. 

A respeito da abordagem, esta pesquisa enquadra-se na ordem qualitativa. Paiva 

(2019, p. 13), citando Flick (2007), frisa que a pesquisa qualitativa acontece no mundo 

real com o propósito de “compreender, descrever e, algumas vezes, explicar fenômenos 

sociais, a partir de seu interior, de diferentes formas”. Esta inclui análises de experiências 

individuais ou coletivas, de interações, de documentos (textos, imagens, filmes ou 

música), etc. Ela pode ser chamada também de pesquisa interpretativa ou naturalística. 

Não utilizar dados ou fontes estatísticas é uma das características da pesquisa 

qualitativa. Conforme Godoy (1995), neste tipo de pesquisa o enfoque qualitativo 

caracteriza-se pelo fato de o pesquisador ser o instrumento-chave, e o ambiente 

pesquisado é considerado fonte direta para a coleta dos dados, sem uso de técnicas e 

métodos estatísticos. É importante frisar que, neste caso, segundo Stake (2011), o 

pesquisador qualitativo proporciona ao leitor, não resultados gerais, mas fornece 

exemplos situacionais à experiência do leitor.  

No bojo das reflexões, este trabalho se fundamenta em pesquisa explicativa. E a 

dissertação se enquadra em um estudo de caso. Nas palavras de Paiva (2019, p. 65), um 

estudo de caso é um tipo de pesquisa que investiga um caso particular de um indivíduo 

ou de um grupo de indivíduos em um contexto específico. Os tipos de estudo de caso 

podem ser exploratórios, descritivos, relacionais, explanatórios, avaliativos e 

confirmatórios. Esta pesquisa é, portanto, de cunho explanatório, pois explica como e o 

porquê. 

O alvo maior desta pesquisa é analisar a construção do ethos discursivo de 

imigrantes de diversas nacionalidades no Brasil, buscando-se desvelar como a imagem 

discursiva desses imigrantes é construída entremeio ao processo de acolhimento no país 

e aos diálogos estabelecidos entre as culturas transnacionais. Essas ações evocam também 

questionamentos acerca de como esses imigrantes se veem nesse processo e como ocorre 

a construção discursiva do ethos em suas narrativas, da imagem de si, no e pelo discurso, 

por meio de excertos de entrevistas retiradas da plataforma YouTube. Logo mais, 

exibiremos a descrição de cada entrevista. 
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2.1 Descrições das Entrevistas 

  

Esta pesquisa consiste na análise de quatro entrevistas colhidas na plataforma 

YouTube. A primeira aqui a ser descrita teve a duração de 14:29 (quatorze minutos e 

vinte e nove segundos) e foi dividida em duas partes. O intervalo dado entre as partes 

aconteceu aos 6:40 min. O meio foi o canal TV Cultura Papo de Mãe, com 119 mil 

inscritos até 08/04/2021. A entrevista possuía até essa data 3.141 visualizações, sendo 

publicada dois meses antes, em 20 de jun. de 2019, com o título “Como é ser uma família 

refugiada no Brasil? ”6. A coleta de dados foi feita de forma aleatória, sendo este canal o 

escolhido por conter conteúdo de refugiados. 

A conversa com a família de refugiados7 advindos da Síria, país localizado na 

Ásia Ocidental, é exibida depois da vinheta do programa. Esta vinheta mostra cenas de 

uma mãe em atividades do lar, em forma de desenho; as cenas mostram uma mulher em 

cima de uma bicicleta parada; outra mulher cheirando um jarro de flores em uma sala de 

estar, e outra mulher com o celular na mão em uma conversa de WhatsApp, onde o 

conteúdo do diálogo é exposto em uma pequena tela ao lado, o que pressupõe uma 

conversa com um filho. E por último, e não menos importante, na vinheta é exibida a cena 

de uma mãe com roupas “formais”, próxima a um carrinho de bebê. Logo depois, surgem 

os escritos “MOMENTO PAPO DE MÃE”, nome do programa on-line, cujas letras 

alternam entre as cores branco, azul e rosa. 

Participam desta entrevista as apresentadoras Mariana Kotscho e Roberta 

Manreza. A família de refugiados entrevistada é composta pela mãe, Ghazal Baranbo, 

que é dona de casa, o pai, Talal Altinawi, que é engenheiro mecânico, e os filhos: O Riade 

de 17 anos, Iara de 14 anos e a Sara de 4 anos. A entrevista conta ainda com a participação 

de Toninho Evangelista, da Cáritas de São Paulo (Organização humanitária da Igreja 

Católica), e da professora Mônica Nakajima, da Ong Adus.  Na ocasião da participação 

do programa, a família contabilizava quase cinco anos morando em território brasileiro. 

As mulheres refugiadas (Ghazal e Iara) se vestiram com a burca típica de seu 

país de origem, roupa que cobre a cabeça e deixa apenas o rosto exposto. Já os homens 

(Talal e Riade) vestiam-se com trajes masculinos casuais. A caçula, Sara, não estava 

trajada de burca e sim com roupas habituais de uma criança.  

 
6 Esta pode ser acessada através do link https://www.youtube.com/watch?v=eaYdiefNLMk. 
7 Este termo foi mencionado ao pé da letra na entrevista com a família Síria. Na sessão 1.3 desta pesquisa, 

explicamos a diferença e a carga pejorativa que cada sintagma possui, dependendo do contexto: refugiado, 

imigrante, estrangeiro e apátrida.   
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Os questionamentos tiveram um norte mais voltado para o acolhimento e 

adaptação, para o ensino-aprendizagem do Português como Língua Não Materna, 

profissão, tempo no Brasil e motivação do refúgio. O roteiro de perguntas a ser seguido 

pelas apresentadoras e direcionado à família de refugiados foi o seguinte: 

 

1. Há quanto tempo vocês estão no Brasil? 

2. A filha mais nova nasceu no Brasil? 

3. O Talal veio antes ou todos vieram juntos? 

4. Como foi a decisão de saírem da Síria e virem ‘pro’ Brasil, como foi essa 

transição? 

5. Como foi o começo? Foi difícil? Conseguiu emprego, escola para as crianças, 

dificuldades da língua? 

6. Quanto tempo você acha que levou até se acostumar, até conseguir escola, até 

regularizar toda a situação? 

7. Aprendeu o português? Você fez aula de português, aprendeu na raça? 

8. Como tem sido a adaptação? 

9. Qual ano em que os filhos estão?  

10. O que é se adaptar à cultura diferente? 

11. Lembra da infância na Síria? É muito diferente? 

12. Hoje como está a Síria. Daria para voltar? 

13. Cozinha bem? Tiveram um restaurante. 

14. Em algum momento enfrentou preconceito? Por ter vindo da Síria como 

refugiada?  

 

Dessa forma, como nosso corpus de pesquisa foi extraído de uma ferramenta de 

domínio público, optamos por identificar os entrevistados, como a fundamentação teórica 

da transcrição balizada em Marcuschi (2003). Segue o quadro com sinais de transcrições 

das produções orais dos participantes da entrevista:  
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QUADRO 1 

 

Sinais de Transcrição 

 

OCORRÊNCIAS SINAIS 

Falas dos entrevistadores E1 / E2 

Falas dos entrevistados (participantes) P1, P2, P3 etc. 

Pausa Breve (+) 

Pausa Média (++) 

Pausa Longa (+++) 

Entonação Exclamativa ! 

Entonação Interrogativa ? 

Alongamento Vocálico ::: 

Corte Brusco da Fala /.../ 

Ênfase ou Acento Forte Maiúsculo 

Registro Incompreensível * 

Citações “discurso direto” 

Sobreposição de Vozes [ ] 

Risos ((risos)) 

Comentários do Pesquisador { } 

Truncamento // 

Quadro adaptado de Marcuschi (2003)8 

 

A segunda entrevista9 foi extraída do Canal intitulado “Todo Seu”, do YouTube, 

realizada em 12/02/19. Até o dia 11/04/2021, o vídeo possuía 14 mil visualizações e 495 

mil inscritos. Está inserida sob o título “Conversa com Maha Mamo”, com a duração de 

15:53 (quinze minutos e cinquenta e três segundos). O entrevistador Roni Von aparece 

logo no início, em pé, com expressão de alegria, trajado com paletó e gravata. A gravação 

é feita num estúdio e, após anunciar a entrevistada Maha Mamo, ele se senta num sofá 

próximo de onde ela já se encontra sentada; cumprimentando-a com dois beijos na face e 

um abraço, e inicia a entrevista. Por seu turno, Maha Mamo está vestida com camiseta, 

 
8 Cabe deixar claro que a análise a ser realizada nesta pesquisa tem como base a Análise do Discurso de 

linha francesa, embora tenhamos utilizado o quadro de referência da Análise da Conversação de Marcuschi 

(2003). O exposto se fez necessário para fins de organização e identificação de falas de participantes, a fim 

de facilitar a leitura e deixar mais real a transcrição. 
9 Acessada em: https://www.youtube.com/watch?v=7_KDKEbz0-w. 
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calça, sapato e uma adaptação de xale feito com a bandeira do Brasil. Identificaremos 

aqui o entrevistador como E1 e a entrevistada P1. Nesta sessão, as perguntas são voltadas 

para o conceito de apátrida, línguas, xenofobia, adaptação, cidadania, militância na área, 

entre outras questões. 

A terceira entrevista escolhida exibe um vídeo realizado em um estúdio. Ela 

ocorre entre a jornalista Flávia Oliveira e a refugiada Lara Lopes, de Moçambique – 

África Ocidental. País cuja língua materna é o português, por isso a entrevistada não 

sentiu dificuldades referente à língua aqui no Brasil. A entrevistada está vestida com trajes 

típicos de Moçambique, na parte superior, e calça jeans. Ela possui como formação o 

curso de Engenharia de Dados e reside no Brasil desde 2013. A entrevista está sob o título 

“Emprego para refugiados/Entrevista/ Futuro do trabalho”, extraída do canal Futura10. 

Por fim, a última entrevista escolhida conta um pouco da história da adolescente 

síria Hanna Dacka. Nesta versão, não há entrevistador, por ser estilo minidocumentário. 

O título da entrevista é “Hanna Dacka dá voz aos sírios refugiados no Brasil”. Ela aparece 

com véu cobrindo a cabeça, vestimenta usual das mulheres da sua região. O link da 

entrevista é https://www.youtube.com/watch?v=moV9lJr4BU8, datada de 8 de março de 

2018, com 15.951 visualizações até 29 de abril de 2021, pertencente ao Canal Capricho, 

com duração de 3:19. O canal tem #betechange, por ser um minidocumentário de uma 

série de mulheres revolucionárias. O vídeo inicia com uma mão tocando flores rosas e 

também pétalas de flores ao chão. Ao fundo uma música fúnebre.  

 Apresentada a metodologia de pesquisa do trabalho, de agora em diante, 

iniciaremos a análise do corpus da dissertação.   

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Esta pode ser acessada em: https://www.youtube.com/watch?v=h2hUlFNoP-I 

https://www.youtube.com/watch?v=moV9lJr4BU8
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3. ANÁLISE DO CORPUS DA PESQUISA 

 

Esta seção está reservada à análise geral do corpus da pesquisa desta dissertação. 

A priori, pretendemos apresentar enfoques acerca do ethos prévio (imagem preexistente 

do locutor) e ethos discursivo (a imagem que ele constrói em seu discurso), ponto fulcral 

deste trabalho, partindo da nova retórica, na perspectiva atual, à luz de Ruth Amossy 

(2005).  Em seguida, partiremos para o início das análises do corpus, uma vez que a teoria 

antecede o espaço do corpus. Levaremos em consideração, por meio de excertos, diversos 

fatores de análise, como orador, auditório, gênero, linguagem, estereótipos, 

intencionalidade, entre outras imagens e representações de si que o locutor explicita, pela 

forma como fala, não pelo que ele diz de si, mas pelo que é mostrado por meio das 

escolhas feitas por ele. 

Antes de tudo, cabe relembrar, segundo Amossy (2005) que, pela perspectiva 

atual da nova retórica, o ethos pragmático constrói-se na intenção verbal e é interno ao 

discurso, já do ponto de vista dos sociólogos, o ethos é regido por posições institucionais 

exteriores. Logo, ambas as abordagens são indissociáveis, ou seja, não se excluem, ao 

contrário, se complementam. Amossy afirma que a pessoa do orador, a função que exerce 

e o papel que assume junto com suas palavras influenciam de modo incontestável a 

maneira pela qual o auditório acolherá o discurso, na eficácia da argumentação. Neste 

cenário, o auditório é aquilo que o orador imagina, são as representações e não pessoas 

reais. Para Amossy (2005, p. 119): 

 

A ideia segundo a qual a eficácia da palavra ligada à autoridade do orador 

atravessa disciplinas: hoje a encontramos na intersecção da retórica, da 

pragmática e da sociologia dos campos. (...). À noção de uma força ilocutória 

que deriva dos performativos ou, de maneira geral, dos atos de linguagem, o 

sociólogo opunha um poder exterior ao verbo, ancorado nos quadros 

institucionais e nos rituais sociais. Segundo o autor, a ação exercida pelo 

orador sobre seu auditório não é de ordem linguageira, mas social; sua 

autoridade não depende da imagem de si que ele produz em seu discurso, mas 

de sua posição social e de suas “possibilidades de acesso à palavra oficial 

ortodoxa, legítima”. Proposições semelhantes vão diretamente de encontro a 

todas as abordagens que procuram no uso do discurso o segredo de sua eficácia 

(filosofia da linguagem, pragmática, retórica, análise do discurso).   

 

Conforme nos explica Amossy (2005), a nova retórica concebe a argumentação 

como conjunto de meios verbais, pelos quais um orador tenta provocar ou reforçar a 

adesão de um auditório. Ela compreende que a construção discursiva do ethos se faz como 

um jogo especular, relativo a um espelho. Em outras palavras, o orador, para Amossy, 
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constrói sua imagem em função de uma imagem que ele faz de seu auditório, ou seja, das 

representações do orador confiável e competente que ele crê ser as do público. 

Parafraseando Amossy (2005, p. 122), o ethos discursivo se incorpora ao estudo da 

interlocução, que leva em conta os participantes, o cenário e o objeto da troca verbal. 

É válido ainda trazer aqui a questão dos estereótipos. Amossy (2005, p. 125) 

deixa claro que a estereotipagem é a prática de imaginar o real, através de representações 

culturalmente já existentes de um determinado grupo, uma espécie de esquema coletivo 

cristalizado, onde a comunidade avalia e percebe o indivíduo segundo um modelo pré-

construído da categoria por ela propagada e no interior da qual ela classifica.  Os 

estereótipos fazem parte da capacidade humana de simplificar as coisas, para tentar 

colocar em caixas as categorias. A título de exemplo, na França, um professor é 

reconhecido por sempre levar consigo uma pasta preta; culturalmente lá quem a possui é 

reconhecido como tal. 

Tomando como base a teoria e trazendo para o universo do corpus de pesquisa, 

bem como suas condições de produções, as entrevistas que serão de agora em diante 

analisadas, conforme já mencionado na metodologia desta pesquisa, foram publicadas em 

formato de vídeo na plataforma YouTube. 

Começaremos pela primeira entrevista intitulada “Como é ser uma família 

refugiada no Brasil”, do canal “TV Cultura – Papo de Mãe”. A finalidade do canal é 

descrita na aba “Sobre” na principal página11. O “Papo de Mãe”, além do tema refugiados, 

aborda temáticas como saúde bucal infantil, consciência ecológica familiar, circo, aborto, 

gestação, entre outros temas. Assim, o público-alvo principal do canal são pais de família. 

 

O universo materno/paterno é recheado de dúvidas diárias e de novos 

desafios a cada fase do bebê, da criança e do adolescente. O Momento 

Papo de Mãe traz respostas e discussões sobre esses questionamentos, 

com exemplos de famílias reais e a orientação dos mais renomados 

especialistas do Brasil.  (PAPO DE MÃE, 2017) 

 

 

A situação comunicacional é entrevista do domínio discursivo jornalístico, onde 

duas entrevistadoras fazem perguntas para os entrevistados de maneira estruturada, o que 

ocorre nas três primeiras entrevistas, exceto na quarta, onde é apresentado um relato de 

uma refugiada. Nesta ocasião do “Canal Papo de Mãe”, os entrevistados dispõem de 

liberdade para responder às perguntas, uma vez que, não se trata de uma entrevista 

 
11 TV Cultura Papo de Mãe - YouTube. 

https://www.youtube.com/c/MomentoPapodeM%C3%A3e/about
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cronometrada. Na plataforma YouTube, as entrevistas não são engessadas, dispondo de 

maior liberdade de expressão para os entrevistados. Diferente do que acontece nos canais 

abertos de televisão, onde a fala é mais sintetizada.  Logo, o gênero adotado molda a 

construção da argumentação e em consequência do ethos, conforme cita Amossy (2005).    

A entrevista começa com a filmagem com câmeras fechadas nas entrevistadoras, 

com enquadramento americano, do tipo fechado, onde apenas a parte superior do corpo é 

filmada (IMAGEM 1). Com o desenrolar da entrevista o foco passa a ser central, também 

chamado de geral, onde tanto entrevistadoras como entrevistados são filmados de corpo 

inteiro, sentados (IMAGEM 2). 

 

 

IMAGEM 1: Apresentadora Roberta Manreza em estúdio fechado 

 

 

IMAGEM 2: Câmera aberta mostrando estúdio e todos os entrevistados e entrevistadores 

 



45 

 

3.1 Ethos de Talal Altinawi 

 

O primeiro ethos a ser analisado será o de Talal Altinawi (IMAGEM 3). Talal 

Altinawi é um engenheiro mecânico que nasceu na Síria, mas devido a conflitos de guerra 

teve de reconstruir sua vida e de sua família em outro lugar. É um orador adulto, na 

entrevista não é revelada sua idade, apenas de seus filhos. 

 

 

IMAGEM 3: Talal Altinawi respondendo aos questionamentos das entrevistadoras 

 

Está trajado com vestes ocidentais, camiseta de botões, calça jeans e tênis. Sua 

família é composta por cinco membros, a esposa Ghazal Baranbo e os filhos Riade, Iara 

e Sara. Dos cinco, três farão parte do corpus desta pesquisa: Talal, Ghazal e Riade. 

Embora Talal tenha chegado ao Brasil em 2013, já sabendo se comunicar em português 

na ocasião da entrevista, pelas suas escolhas linguísticas, percebemos uma forte 

influência de sua língua materna na sua oralidade, demonstrando aspectos culturais do 

seu dialeto de origem. Observamos também que Talal fala português como sírio, com 

traços regionais, fato este que reafirma sua identidade. Logo, as marcas da regionalidade, 

presentes no diálogo de Talal são fatores de constituição, preservando a identidade. Por 

exemplo, nota-se em algumas frases a ausência de conectivo para interligar as orações, 

entretanto, este fato não prejudica a comunicação entre os interlocutores: 

 

Então ela gravou (+) aqui e ela nasceu aqui. (...) Non, para mim, fugiu 

primeira vez para Beirute – Líbano, e fiquei lá 10 meses (+). (...) Ele me ajudou 

bastante, me ajudou contato com Cáritas, porque quando cheguei aqui para 

tirar os documentos obrigatórios, começar com Cáritas. (...) Agora acho não 
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precisa, mas quando cheguei em 2013, obrigatório agendar com Polícia 

Federal (...). 

 

No excerto acima, retirado de falas não sequenciais do relato de Talal Altinawi, 

podemos ver que ele ainda carrega grandes marcas da língua materna, mas pelo contexto 

conseguimos compreender facilmente a mensagem que ele repassa.  Ao falar, gravou 

aqui, ele se referiu ao verbo “engravidar”, de conceber, referindo-se à esposa que 

engravidou aqui no Brasil, e não ao verbo “gravar”, capturar dados ou memorizar. 

Nessa perspectiva, observamos por outro lado um ethos de gratidão do orador 

Talal Altinawi, através da postura que ele adota na entrevista. Quando cita, por exemplo, 

um brasileiro que o acolheu,  no momento em que não conhecia nada do país, tampouco 

a língua: 

 

Então (+), até novembro de 2013, o Brasil abre as portas para receber os sírios, 

por isso eu escolhi o Brasil (+). Depois que eu vim para cá, eu não conheci 

nada sobre Brasil, não conheci língua do Brasil, não conheci nada, (+) mas 

graças a Deus, aqui tem uma pessoa, ele é brasileiro sírio (+), ele me 

recebeu e eu fiquei em casa dele. (+) Ele me ajudou bastante, me ajudou 

contato com Cáritas (...). (grifos nossos) 

 

Ele cita a escolha do Brasil como opção acessível no momento em que o mundo 

literalmente rejeita os sírios, quando, em verdade, é o momento que mais precisam de 

acolhimento. Cabe destacar a ponte para a estadia do orador aqui, através de um brasileiro 

com descendência síria, que intermediou, inclusive, o contato com a ONG Cáritas, que é 

fundamental para o direcionamento da retirada de documentos, estadia e outros tipos de 

encaminhamento, como mercado de trabalho. 

Outra modalidade de enunciação que mostra que o orador tem um sentimento de 

gratidão pelo Brasil é quando ele é questionado se quer voltar para Síria. Nesse momento, 

embora tenha um apartamento por lá e a profissão consolidada de engenheiro mecânico, 

a qual ainda não pode exercer no Brasil, ele afirma que a Síria ainda está perpassando por 

momentos econômicos críticos: 

 

Eu quero voltar porque ainda tenho minha vida lá, tenho meu 

apartamento e trabalho como engenheiro. (+) Ainda não consegui 

trabalho como engenheiro aqui no Brasil de vez em quando, porque ainda 

não conseguiu meu diploma. (+) Mas, também quero ficar aqui, porque é 

mais tranquilo para mim, porque sabe lá, depois oito anos da guerra, a 

economia lá na Síria é muito difícil.   
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Ratificando esse ethos de gratidão do orador em relação à receptividade, em 

outro excerto esse sentimento fica bastante evidente: “O brasileiro me recebeu bem, (+) 

por isso (+) gostei de ter ficado aqui, porque é vida difícil, o brasileiro difícil, então * 

vida, mas o brasileiro me recebeu muito bem, então agora acostuma mais rápido”. 

Por outro prisma, enxergarmos que apesar de Talal Altinawi ter abraçado o 

Brasil como sua segunda casa, ele gostaria de ter mais reconhecimento profissional aqui, 

uma vez que é engenheiro mecânico e por questões de validação do diploma (excerto 

negritado), ainda não se encaixou no mercado de trabalho em tal função. Não trabalhar 

em sua área de formação, uma vez que um curso de nível superior requer anos de 

dedicação e muitas vezes um alto investimento, e não ser reconhecido como engenheiro, 

revela um ethos de insatisfação em Talal Altinawi.  

A escolha linguística que nos mostra que o orador desejaria criar um elo entre 

Síria e Brasil é o fato de citar sua casa própria naquele país de origem. “Eu quero voltar, 

porque ainda tenho minha vida lá, tenho meu apartamento e trabalho como engenheiro”. 

Este discurso revela desejo de regresso à terra natal, porém logo em seguida, o orador cita 

os problemas econômicos ainda existentes por lá devido ao pós-guerra. “Mas, também 

quero ficar aqui, porque é mais tranquilo para mim, porque sabe lá, depois oito anos da 

guerra, a economia lá na Síria é muito difícil.” Essa imagem cristalizada que o Brasil é 

receptivo, criada por Talal, pode não ser para todos. Entretanto, esse imaginário de 

receptividade é ratificado pela decisão de permanecer no Brasil.  

Outro ponto que merece destaque na análise do ethos discursivo de Talal é 

relacionado à sua profissão. Quando ele afirma “Eu sou engenheiro. Trabalho como 

engenheiro.” Ele quer se diferenciar dos demais, afirmando que não chegou ao Brasil sem 

estudo, ou apenas com o conhecimento enciclopédico (de mundo), pelo contrário, em 

outras palavras ele quer dizer que é um refugiado qualificado e isso o diferencia. Ele 

possui também orgulho de ter um diploma, bem como de sua nação. Talal frisa que o 

motivo para vir ao Brasil não foi econômico – como é para muitos refugiados que migram 

para a Europa por questões monetárias –, e sim relacionado à guerra. Neste ponto, é válido 

observar que o sírio se utiliza de estratégias para proteger a própria face, a todo momento. 

Parafraseando Goffman (1967), é natural que todo ser humano possua o anseio de 

construir uma imagem positiva de si próprio.  

Sobre o conceito de face, Golffman afirma que ele está ligado aos valores 

pessoais. Goffman (1985, p. 77) define face como “o valor social positivo que uma pessoa 

efetivamente reclama para si mesma através daquilo que os outros presumem ser a linha 
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por ela tomada durante um contato específico”. Portanto, Talal, mesmo que de forma 

involuntária em seu discurso, quando afirma que possui uma formação na área da 

engenharia, apartamento, emprego consolidado na Síria e o motivo da sua migração é 

estritamente em função da guerra, representa a defesa da própria face, em outras palavras, 

ele diz que não migrou em busca de emprego (embora necessite de renda para viver no 

país), já tem sua família formada e profissão, só não está em seu país de origem, porque 

sua causa é a preservação da vida. Ele quer construir na plateia uma face positiva da sua 

vida pessoal. 

Lins e Marchezi (2012) ressaltam que para manter as relações sociais entre os 

interlocutores é importante ser amigável, cortês, discreto, solidário, educado, já que todos 

os indivíduos, em qualquer situação comunicativa, têm a necessidade de manter o valor 

positivo de suas faces. Diante disso, acrescenta-se ainda que a face pode ser positiva ou 

negativa, segundo Lins e Marchezi: 

 

A face positiva está relacionada à necessidade de aceitação do indivíduo, o 

desejo de ser aprovado, aceito, apreciado pelos parceiros da atividade 

comunicativa. Já a face negativa diz respeito ao desejo de autoafirmação, de 

não sofrer imposições e de ter liberdade de ação. (LINS E MARCHEZI, 2012, 

p. 2) 

 

 

Sendo assim, conforme já mencionado, Talal se enquadra no conceito de face 

positiva, pois faz questão de enfatizar sua condição acadêmica e que possui também 

moradia fixa, um apartamento na Síria. E que, antes da guerra, sua vida e de sua família 

era consolidada.  

Tendo em vista esse ethos discursivo de Talal sui generis, vamos identificá-lo 

como “Engenheiro Diferenciado”. Quanto à tipologia predominante na entrevista de Talal 

Altinawi, trata-se da narrativa, com atos elocutivos, gênero entrevista, ou seja, a utilização 

dos pronomes pessoais do caso reto, eu (1ª pessoa do singular) e nós (1ª pessoa do plural). 

“Eu cheguei ao Brasil, em 10 de dezembro de 2013 (+) então, quase 5 anos aqui no 

Brasil”. Em relação ao uso atos elocutivos o que muda em relação aos delocutivos é que 

o primeiro explora a função emotiva, trazendo traços de pessoalidade, expressando sua 

visão de mundo, de sentimentos, fazendo juízo de valor, interpelando com o auditório 

para o convencimento das ideias apresentadas, diferentemente dos delocutivos realiza a 

descrição, não fazendo avaliação, se apagando de opiniões. 

É importante salientar que o orador trabalha muito com as emoções do auditório. 

Neste caso, o auditório é o público alcançado através do canal da plataforma YouTube, 
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uma vez que esta entrevista fica gravada e disponível por tempo indeterminado. O 

discurso de Talal cria, portanto, uma atmosfera patêmica, trabalhando as emoções da 

plateia que assiste ao canal, sobretudo um apelo ao fator econômico e de guerra: 

 

(...) porque todo mundo fecha as portas para os sírios. (...) Mas, também quero 

ficar aqui, porque é mais tranquilo para mim, porque sabe lá, depois oito anos 

da guerra, a economia lá na Síria é muito difícil. Não é fácil. Oito anos de 

guerra, não é fácil para viver, (+) tá! Mas é (++) também a vida aqui é muito 

difícil não é fácil, para brasileiro é muito difícil, como para estrangeiro mais 

difícil. 

 

Ao utilizar a expressão “todo mundo fecha as portas para os sírios”, o orador 

pretende sensibilizar a plateia, no sentido de informar o quão desprezada estava e ainda 

está esta etnia. Sendo assim, ele se apropria de um ethos coletivo, pois se torna porta-voz 

dos sírios, onde não apenas cita o seu caso, mas neste momento ele fala de uma 

problemática geral, uma vez que os sírios, ao se deslocarem para outra terra, não irão 

encontrar o acolhimento necessário. Logo, todos da Síria terão esse ponto em comum. 

Eles encontrarão muros para escalar, ao invés de pontes para atravessar, como bem 

enfatiza o discurso de Talal. 

Outro fator que cabe ser retomado, o qual já foi mencionado nesta seção de 

análise, é a vestimenta de Talal. O fato de estar trajado com camisa de botões, calça jeans 

e tênis representa roupa típica ocidental. Portanto, o orador está no entrelugar, ele não 

quer deixar de ser sírio, mas está em processo de adaptação à cultura brasileira, se 

sentindo à vontade da forma como se apresenta na entrevista.  Retomando o conceito de 

Souza (2017, p. 93), Talal “não se encontra no outro nem se vê da mesma forma que 

antes”. 

A repetição da frase “oito anos de guerra” somado ao campo semântico “difícil, 

economia, mais difícil e muito difícil” repassam uma ideia de sofrimento, a fim de 

sensibilizar o auditório e chocar por meio das dificuldades. Outrossim, é importante 

salientar ainda sobre a expressão “difícil, economia, mais difícil e muito difícil”. À 

presença da figura de pensamento gradação, o participante utiliza palavras para 

intensificar progressivamente uma ideia e tarefas árduas, de obstáculos encontrados, 

sobretudo no âmbito financeiro. 

Em outro fragmento, o orador faz também um apelo à solidariedade, ratificando 

o chamamento ao pathos. “E deixar um apelo à solidariedade, (+) quanto mais solidários 

formos, mais próximos estaremos da harmonia, da alegria, e de que somos todos irmãos”. 
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Ainda neste excerto que demonstra um convite à solidariedade, o orador faz menção ao 

discurso religioso, à caridade, permitindo através dessas marcas que uma outra 

característica de seu ethos seja identificado. Sobre essa observação, Amossy (2005, 

p.127) enumera que “o conjunto das características que se relacionam à pessoa do orador 

e a situação na qual esses traços se manifestam permitem construir sua imagem”. 

Logo, ele faz um convite a quem já é solidário para se tornar mais ainda, e quem 

ainda não é, começar a praticar a solidariedade, pois tal prática resulta em outros bons 

frutos, como a harmonia e a alegria, citadas por ele. Por fim, Talal Altinawi faz referência 

ao conceito de irmandade, “de que somos todos irmãos”. Neste caso, nos apropriamos, 

segundo Amossy (2005, p. 82), das metáforas, que podem estar relacionadas com o dito 

e com o mostrado, segundo a maneira pela qual são geridas no texto. 

Por conseguinte, temos na figura de Talal Altinawi o estereótipo do imigrante 

que vem em busca de uma vida melhor em outro país, fugindo de uma guerra na Síria e 

acaba trazendo sua família e se adaptando à cultura brasileira, sem esquecer de suas 

origens. Apesar de não trabalhar na sua área de formação, a engenharia, ele sublinha que 

é diferenciado e qualificado para tanto, só ainda não conseguiu validar o diploma no 

Brasil. E além do mais, alimenta o desejo de retornar à sua pátria, mas em outro cenário, 

que se diferencie das marcas avassaladoras deixadas por uma guerra. Portanto, Talal 

Altinawi possui um ethos saudosista da Síria, de gratidão pelo acolhimento que teve no 

Brasil, e sobretudo por ser mostrar um estrangeiro diferenciado, entretanto consciente das 

consequências que ainda pode encontrar por lá, por isso não deseja retornar de imediato. 

 

ORADOR AUDITÓRIO GÊNERO DOXA/ESTEREÓTIPO ETHOS 

- Talal 

Altinawi. 

 

- Pais de 

família. 

-Entrevista; 

-História 

pessoal; 

-Experiência 

de migração. 

-Estrangeiro 

migrante fugindo da 

guerra. 

 

Pathos- Forte 

apelo às 

emoções 

Ethos- 

Engenheiro 

Diferenciado. 

-Quando?  

 Vídeo 

publicado 

em 2019. 

-Internautas. -Predomínio 

Narração/ 

Descrição; 

- Brasil sofrido 

(economicamente). 

Logos- 

argumentação 

pela emoção. 
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- Linguagem 

coloquial; 

- Predomínio 

de atos 

elocutivos. 

 

3.2 Ethos de Ghazal Baranbo 

 

O segundo discurso a ser analisado da mesma entrevista intitulada “Como é ser 

uma família refugiada no Brasil”, do canal “TV Cultura – Papo de Mãe”, é da matriarca 

da família síria, a dona de casa Ghazal Baranbo (IMAGEM 4). Ela é casada com Talal 

Altinawi, com quem tem os três filhos já citados neste texto.  

 

 

IMAGEM 4: Ghazal Baranbo sorrindo para a entrevistadora 

 

Baranbo é a típica figura materna tradicional. Mãe que tem o papel de cuidar dos 

filhos e da casa. Criativa, a oradora se tornou empreendedora, aproveitando o dom de 

cozinhar. A síria ama o que faz, uma vez que aproveitou o momento da entrevista para 

fazer propaganda do seu próprio negócio: a culinária por encomenda. Ela utiliza a 

linguagem coloquial, assim como Talal, com predomínio da língua materna na produção 

oral. Um fato interessante a ser salientado é que uma das vezes que sorri e se mostra mais 

confortável é ao falar de culinária.   

Quanto ao seu traje, ela faz uso da indumentária do seu país de origem, ao 

contrário de Talal, que se vestia como um brasileiro. Ela se vestiu com túnica, que é um 
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vestido de manga comprida que cobre o corpo inteiro; um lenço na cabeça, a fim de cobri-

la, deixando descoberto o rosto e as mãos, conforme costumam se portar as mulheres da 

Síria e de outros lugares que adotam a cultura muçulmana. Logo, esses hábitos de origem 

continuam sendo preservados no Brasil por Baranbo. 

A matriarca da família síria aprendeu português na própria interação com a 

sociedade, durante o trabalho no restaurante que a família abriu no Brasil, comunicando-

se com os clientes que faziam pedidos. “Non, aprender porque tinha restaurante e fala 

com cliente, (+) aprender fala com pessoas, pessoalmente”. A oradora, desde o início da 

entrevista, apresentou um comportamento mais tímido, agindo de forma comedida, 

concisa e se restringindo, na maioria das vezes, a responder o que a perguntavam. As 

entrevistadoras interagem bastante com Ghazal; foram dez questionamentos no decorrer 

da entrevista direcionados a ela, mas esta se limitou a falar pouco e responder de forma 

objetiva.   

A cabeça, em alguns momentos, estava baixa. O que denota um comportamento 

moderado e de mulher submissa e oprimida. Em suas escolhas lexicais, há o predomínio 

das variantes linguísticas do seu país de origem, entretanto, estes não prejudicaram a 

comunicação entre locutores e interlocutores; o auditório também compreendeu a 

mensagem repassada pela mãe síria. 

Questionada sobre a adaptação no Brasil, a interlocutora afirma que foi difícil, 

tanto para ela quanto para os filhos. “Sí (+), difícil porque não conhece ninguém, não 

fala português (+), para meus filhos. Difícil”. Quanto a essa adaptação em um novo 

lugar e com nova cultura, Souza (2017) compreende como uma reação-resposta, a qual 

perpassa outros discursos sobre estar num local estrangeiro. “Discursos como esse 

remetem à ideia do entrelugar, uma vez que quando um/a estrangeiro/a chega a este país, 

por exemplo, não se encontra no outro nem se vê da mesma forma que antes, ou seja, 

surge aí um entrelugar dentro de si” (SOUZA 2017, p. 93). 

Neste excerto negritado, enxergamos duas barreiras para adaptação, sendo a 

primeira não ter parentes ou conhecidos no novo local de moradia, o que dificulta a 

interação social, a criação de laços e de ter conhecimento do que se passa à sua volta. A 

outra barreira é a do desconhecimento do idioma português. Demorou cerca de cinco 

meses para a interlocutora compreender de forma mais clara o idioma do Brasil, bem 

como seus filhos na escola.  

Cabe aqui destacar uma pesquisa da ONG sobre a língua falada no Brasil 

intitulada “Estou refugiado”, na qual foram entrevistados com profundidade 30 
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refugiados no Brasil, sendo publicada na Agência de Notícias Brasil-Árabe em junho de 

2020. Ela mostra que, para pessoas em situações de refúgio no Brasil, o idioma é a 

principal barreira para se restabelecer. Nas palavras de Bakhtin (2003, p. 283), “aprender 

a falar significa aprender a construir enunciados. ” Percebemos através deste enunciado 

o que Souza (2017) descreve quando diz que as diferenças culturais consistem no fato de 

o sujeito ter voltado para si referenciais do seu lugar de origem, como costumes, comida, 

língua, relações sociais etc. 

Nesse sentido, outro ponto que corrobora com as escolhas linguísticas da oradora 

são as frases curtas. Mesmo ao ser questionada, ela sintetiza o que irá dizer: 

  

Porque eles eram pequenos né? Daí, como é que foi? Quanto tempo que você 

acha que levou até se acostumar ou conseguir a escola? Regularizar toda 

situação. 

Ficou mais ou menos 5 meses para eles acostumar fala com professora, 

fala com amigos (+).  

[Urrum] 

Fica cinco meses mais ou menos (grifo nosso). 

  

Dando continuidade ao ethos discursivo da oradora, um fato que vale destacar é 

que Ghazal aproveita a oportunidade da entrevista para falar do seu próprio negócio. Com 

bom humor, ela não se intimida em falar dos seus dotes culinários. A interlocutora fala 

com amor sobre o empreendimento, como se a cozinha fosse uma extensão do seu lar: 

 

E a Ghazal cozinha bem? Vocês tiveram um restaurante, né?. 

Agora trabalho na minha casa para fazer encomenda. 

[Oh que gostoso, conta pra gente o que cê faz, conta pra gente de gostoso]? 

Esfirra, quibe, fazer charuto muito gostoso (+), fazer para encomenda, pra 

evento, fazer vários eventos.  

Que bom que trouxeram essa culinária síria aqui para o Brasil, Talal cozinha 

também ou é :::? 

Fazer doce muito bom!. (grifos nossos) 

   

Em três pronunciamentos, ela fala o local que está trabalhando (em casa) e que 

ainda está disponível para encomendas. Logo em seguida, ela detalha o cardápio, no qual 

é especialista. E ainda enfatiza com a adjetivação “muito gostoso”, e que trabalha em 

eventos, transparecendo que é profissional no que faz. Por fim, no fragmento destacado, 

ela mais uma vez utiliza de adjetivação para falar em relação aos doces, afirmando o quão 

são bons. Outro ponto a ser mencionado é o acolhimento no Brasil. Ghazal, questionada 

acerca da receptividade brasileira, afirma que não sofreu preconceito por ter o status de 
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refugiada: “Nada, ninguém fala você é refugiada aqui no Brasil ou (+) alguma coisa, 

nada”. 

Essa receptividade brasileira é evidenciada de forma implícita também no fato 

de o casal ter escolhido conceber e ter como local de nascimento a filha mais nova, Sara. 

Na ocasião da entrevista em análise, ela tinha 4 anos de idade: “Ghazal, a mais nova, Sara, 

nasceu no Brasil? Sim, ela nasceu aqui. É brasileira. (...) E você já estava grávida dela? 

Ghazal: Non. Grávida aqui. Ela nasceu em fevereiro de 2015”. Portanto, após a chegada 

da família ao Brasil, resolvem ter mais um filho, o que demonstra gostar e se adaptar ao 

local onde decidiram reconstruir suas vidas.  

Enfim, visto tudo o que foi exposto, temos na figura da interlocutora Ghazal 

Baranbo a preservação da cultura de origem, o papel de mãe, de esposa e de 

empreendedora desempenhados de forma satisfatória. Por falar em empreendedorismo, 

cabe mencionarmos que neste caso, Gahzal se tornou mais dinâmica com o marido, 

maleável, pois driblou dificuldades, apresentando um comportamento corajoso, sendo 

uma profissional destacada e muito competente. Visto toda análise exposta percebemos 

em Ghazal um ethos discursivo de submissão, o ethos de “Mãe comedida”, devido à 

cultura.  Mas, ao final percebemos que ela é bem mais que isso, pois supera o marido em 

determinados aspectos. 
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3.3 Ethos de Riade 

 

Ainda na mesma entrevista do canal “TV Cultura – Papo de Mãe”, analisaremos 

a fala de Riade (IMAGEM 5), filho mais velho do casal, de 17 anos.  

 

IMAGEM 5: Riade falando a respeito da convivência na escola 

 

O jovem se pronunciou apenas uma vez na entrevista, mas de forma brilhante. 

Ele é o típico “Adolescente descolado”. Foi questionado sobre adaptação no Brasil, após 

morar alguns anos no país. Riade se portou de maneira espontânea, com domínio da 

língua portuguesa e boa expressividade. Embora tenha relatado que no início teve bastante 

dificuldade de adaptação com a cultura local, com o idioma e com a comunicação com 

colegas e professores: 

 

Essa adaptação é realmente muito complicada, em relação à língua, os 

costumes, tudo. Mas assim na escola quando você entra, conversa com amigos 

e tal, fica um pouco mais fácil tal, mas em relação a língua. (+) Porque quando 

eu cheguei aqui não sabia falar praticamente nada, sabia o inglês que ajudou 

um pouco no começo, mas não ajudou muito para comunicação, (+) só que 

depois conversando com os professores, professores me ajudaram muito 

assim (+). E os professores fizeram assim (+), quem ajuda ele, vai ganhar 

ponto extra [((risos))] (+). E nisso todo mundo vinha correndo para 

ajudar, (+) questão de 6 meses eu sabia me virar muito bem, questão para 

saber prova, tudo. 

 

As escolhas linguísticas destacadas no excerto do interlocutor Riade, acima 

mencionadas, expressam sentimentos acerca da experiência de sair de um país do Oriente 

Médio, como a Síria, e passar a residir no Brasil, sem nada saber sobre este lugar, a 

princípio.  
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Utilizou-se também do modo injuntivo, como se ele quisesse dar instruções ao 

auditório, interagindo, além de inserir ou aproximar o ouvinte no contexto comunicativo 

para melhor entendimento da explicação. “Mas assim na escola quando você entra, 

conversa com amigos e tal, fica um pouco mais fácil tal, mas em relação a língua”. O 

pronome “você” traz ideia de diálogo com a plateia. A injunção também é vista no papel 

da professora, em seu método, visando a contribuição dos outros alunos ao ensinar língua 

portuguesa ao Riade. 

O locutor apresentou uma imagem de si de superação, mostrando que os 

obstáculos, como a comunicação, só precisavam de tempo e estratégias para serem 

superados. No fragmento destacado, o interlocutor traz indícios de enaltecimento de 

estratégia dos professores, de premiar quem oferecesse ajuda em relação ao português, 

sendo os professores mediadores do conhecimento naquele contexto. Com bom humor, 

ele admite que a estratégia de pontuar os colegas deu certo e que em seis meses já 

compreendia não apenas o idioma, como também questões ligadas à interpretação de 

provas e de todo aparato necessário para que as relações sociais obtivessem êxito.  

 

ORADOR AUDITÓRIO GÊNERO DOXA/ESTERIÓTIPO ETHOS 

-Adolescente 

descolado. 

 

-Pais de 

família. 

- Entrevista. 

-Experiências 

cotidianas 

(escolares). 

 

- Intelectual. 

- Jovem. 

- Líder 

superação. 

-Quando? 

Vídeo 

publicado em 

2019. 

- Internautas. -Predomínio 

tipologia 

narração 

/descrição; 

- Linguagem 

objetiva; 

-Atos elocutivos: 

eu/nós. 

 

 

 

 

 



57 

 

3.4 Ethos de Maha Mamo 

 

No terceiro corpus da pesquisa, analisaremos o ethos discursivo de Maha Mamo 

(IMAGEM 6), na entrevista sob o título “Conversa com Maha Mamo”, do canal “Todo 

seu”.  

 

IMAGEM 6: Maha Mamo explicando sobre o Direito dos apátridas 

 

Maha Mamo é uma ativista apátrida esclarecida de seus direitos, com uma 

história fantástica de luta para ser reconhecida em uma pátria, ou simplesmente para ter 

o direito de existir. Polida, ela chegou ao Brasil falando quatro línguas, entretanto, não 

sabia o português. Com grau de instrução a nível de mestrado e uma bagagem de nove 

anos de tentativa para entrar no Brasil. Desde a adolescência, sofreu por levar o status de 

apátrida, sem ao menos saber do que se tratava; além de ter direitos básicos, como 

atendimento hospitalar e acesso à educação, negados. Ela carrega uma bandeira de luta 

não apenas unilateral, mas por uma população de apátridas que soma 10 milhões de 

pessoas em todo o mundo. 

Antes de iniciar propriamente a análise do ethos discursivo de Maha Mamo, cabe 

destacar a vestimenta com a qual a ativista dos direitos apátridas se apresenta. Ela está 

vestida com uma blusa preta com os dizeres em inglês sobre o direito dos apátridas: 

“Everyone has the right to Belong”, em português, “Todo mundo tem o direito de 

Pertencer”. No pescoço, está envolvida com a bandeira do Brasil. Em uma rápida 

pesquisa, percebemos que ela se apresenta com as mesmas vestes em todas as entrevistas 

disponibilizadas na internet e também em canais televisivos. O que diferencia, às vezes, 

é um blazer bege. 
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A forma como ela se porta na entrevista esteticamente constrói um ethos de 

apropriação da cidadania brasileira, uma estereotipagem, gerando um efeito de sentido 

em que ela demonstra gratidão ao Brasil por conseguir deixar de ser apátrida. Portanto, 

ela faz questão de exaltar o Brasil simbolicamente por meio de sua bandeira. Amossy 

(2005, p. 125) discorre a respeito do estereótipo como algo essencial no estabelecimento 

do ethos: 

 

A estereotipagem, lembremos, é a operação que consiste em pensar o real por 

meio de uma representação cultural preexistente, um esquema coletivo 

cristalizado. Assim, a comunidade, avalia e percebe o indivíduo segundo um 

modelo pré-construído da categoria por ela difundida e no interior da qual ela 

se classifica. Se se tratar de uma personalidade conhecida, ele será percebido 

por meio da imagem pública forjada pelas mídias. (...) Na perspectiva 

argumentativa, o estereótipo permite designar os modos de raciocínio próprios 

a um grupo e os conteúdos globais do setor da doxa na qual ele se situa. 

(AMOSSY, 2005, p. 125-126) 

  

No início da entrevista, Maha Mamo é perguntada acerca do significado do 

termo apátrida. O questionamento se deu pelo fato do termo ser pouco conhecido no 

Brasil, país que absorve o apátrida mesmo desconhecendo o termo. Maha Mamo possui 

capacidade para conceituar o vocábulo, por ela ter sido uma apátrida, por isso é expertise 

no assunto, portanto, tem experiência para descrever o que é o termo, além de ser 

palestrante no assunto. 

Dessa forma, podemos dizer que Maha Mamo é uma porta-voz autorizada. 

Segundo Amossy (2005, p. 120), “porta-voz autorizado”; “só pode agir sobre outros 

agentes pelas palavras [...] porque sua fala concentra o capital simbólico acumulado pelo 

grupo de quem ele é mandatário e do qual é procurador”. Em síntese, Amossy diz que a 

eficácia da palavra não depende do que ela enuncia, mas daquele que a enuncia e do poder 

do qual ele está investido aos olhos do público: 

 

Apátrida (+). É uma pessoa que non tem pátria. (+) Que non tem 

nacionalidade, (+) não tem RG, não tem passaporte (+). Non tem um tipo 

de documento que fala quem é você. (++) Por que? Porque quando um ser 

humano nasce, você tem dois jeitos para conseguir sua nacionalidade. (+) A 

primeira é da terra onde você nasce (+). Se o senhor nasce no Brasil, cê é 

brasileiro. Se nasce na Itália, você não é italiano, (+) se seus pais são italianos, 

pelo sangue eles te transmitem a nacionalidade italiana. (grifos nossos) 

 

Nas escolhas linguísticas destacadas, Maha Mamo elenca os direitos básicos de 

sobrevivência que são negados a um apátrida. Logo, para estudar, ter acesso ao 

atendimento médico e até mesmo para o simples fato de transitar na rua sem ter medo de 
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ser abordado por um policial, os apátridas encontram barreiras. Após a definição do termo 

apátridas, Maha Mamo tece um ethos social de crítica ao Líbano, uma vez que, ao nascer 

em um país, o direito básico é ter um documento, uma nacionalidade, a fim de provar sua 

existência. Entretanto, no Líbano, embora uma mãe carregue um filho por nove meses, se 

ela for libanesa, o filho não possui o direito dessa nacionalidade, somente se o pai for 

libanês: 

 

Porque nós “nascimos” no Líbano, Líbano não te dá nacionalidade se você 

nasce lá (+), ser libanês somente se seu pai é libanês. (+) Se sua mãe é 

libanês você não é. (+) Porque Líbano é um dos 25 países, no mundo que 

existe até hoje (+) que uma mulher não consegue transmitir a nacionalidade 

dela pros filhos. 

 

Percebemos ainda, por meio dos trechos destacados, a interlocutora criticando o 

patriarcado. Em outras palavras, atribui ao Líbano uma cultura machista de 

desvalorização da figura da mulher. No momento em que ela expõe o quantitativo de 25 

países que atribuem a nacionalidade somente levando em consideração a figura do pai, 

de forma implícita, ela faz a plateia lembrar que o número de países no mundo é de 195, 

portanto, um percentual absurdo de países que negam a nacionalidade aos que nascem 

neles sem a nacionalidade paterna de origem. 

Outro ponto a ser frisado ainda neste contexto é o jogo de ironia e ao mesmo 

passo um paradoxo que a interlocutora utiliza: “Líbano não te dá nacionalidade se você 

nasce lá”. Há de se perceber também a forma como se dá o discurso da oradora, associado 

à dinâmica corporal, embora não aumente o tom de voz, permanecendo na mesma 

frequência oratória, os traços remetidos durante seu discurso dão uma conotação de 

indignação. Vejamos: “A primeira é da terra onde você nasce (+). Se o senhor nasce no 

Brasil, cê é brasileiro. Se nasce na Itália, você não é italiano, (+) se seus pais são italianos, 

pelo sangue eles te transmitem a nacionalidade italiana” (+). 

Conforme aponta Amossy (2005, p. 125), “um estilo pontuado de exclamações 

permite induzir o caráter impetuoso ou colérico do locutor, enquanto um falar lacônico e 

rude, que não se prende a convenções de polidez, pode indicar um homem íntegro que 

diz a verdade sem meias palavras”. 

Um ponto que não poderíamos deixar de citar e que deu origem ao título desta 

pesquisa está no fato de Maha Mamo simplesmente não abrir mão de um direito básico 

de sobrevivência, que consiste no Direito de existir legalmente, possuir uma 
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documentação, ter direito de ir e vir e assim desfrutar do gozo de ser cidadão (a). “Todo 

mundo tem direito de pertencer. Nós somos ser humano (+) eu não escolhi nascer no 

Líbano, não escolhi meus pais (+) não escolhi nada. A única escolha que eu fiz (+) que 

eu nunca vou desistir (+) que eu quero EXISTIR”. 

Ainda nesta seara, notamos que a forma como o discurso vai se desenrolando se 

dá em correspondência com o entrevistado. Ele concorda a todo tempo com Maha Mamo, 

se colocando como apátrida, gerando um efeito de sentido, uma concordância. Há, por 

conseguinte, um engajamento melhor para corresponder ao discurso do outro: 

 

Como você, eu me sinto um cidadão do mundo (+), a minha casa é o Brasil, 

meu quarto é São Paulo (+), mas eu sou um cidadão do mundo. Eu sou como 

você. Bom (+), quando você nasceu, nem você, nem seus irmãos foram 

registrados (+), mas por que isso? 

 

E ainda acerca de ser negada a nacionalidade no país em que se nasce, o 

entrevistador concorda com a interlocutora, mostrando um ethos de indignação em 

relação ao patriarcado: “Fora do Líbano e em qualquer lugar, filho da mãe é que é, na 

verdade // pais podem ser múltiplos, mas mãe é uma só (+)”: 

 

(+) Infelizmente. Por isso, igual que o senhor falou (+), essas leis existem nesse 

mundo, de pouco tempo, quinhentos anos. E a gente estamos lutando para 

conseguir esses lacunas para mudar (+). Eu nasci no Líbano, mas meus pais 

são sírios (+), minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão (+). Casamento 

inter-religioso na Síria é ilegal (++). Aí, quando eles se apaixonaram fugiram 

da Síria pro Líbano (+). Casaram no Líbano, nós nascimos e não podemos ser, 

nem libaneses, nem sírios (+). 

 

A oradora constrói um ethos de si mesma, bem como da família dela. Destaca a 

religiosidade “Eu nasci no Líbano, mas meus pais são sírios (+), minha mãe é muçulmana, 

meu pai é cristão (+). Casamento inter-religioso na Síria é ilegal (++), ” assim como as 

diferenças culturais entre religiões, que acabam afetando os descendentes e trazendo 

consequências para a vida toda. No fragmento acima, Maha Mamo explica porque ela e 

os irmãos levaram o título de apátridas. 

A locutora tece também, para o seu auditório, o ethos de dificuldade material e 

de conhecimento de sua situação desde a infância. “Como criança eu nem percebia que 

eu tinha problema (+), porque minha primeira problema começou mesmo na escola (+). 

Eu não poderia ir para escola porque a primeira coisa que eles perguntam é quem é essa 
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criança, cadê os documentos?”. Aqui, ela sinaliza suas primeiras dificuldades, desde o 

desconhecimento de ser apátrida ao acesso à educação: 

 

Minha mãe conseguiu depois de rodar em muitas escolas, uma escola Armênia, 

no Líbano, depois que minha mãe conversou com o diretor e aceitou que a 

gente estuda (+). Problemas começaram na minha vida como adolescência (+). 

Eu jogava basquete, queria participar de equipes profissionais, não conseguia 

(+), porque não tinha documento. Passava mal, chegava no hospital eles não 

me atendiam, porque não tinha documento para apresentar. (+) Trabalho, como 

você vai trabalhar sem documento? (+) Universidade, queria MUITO estudar, 

queria fazer medicina, primeira universidade que eu fui, com minhas notas 

boas e tudo (+), cara administrador lá pegou os documentos (+) simplesmente 

jogou na minha cara (+), falou ah! Sai fora! Que isso? (+). Se você é libanesa 

você consegue estudar, se você é estrangeira também consegue estudar, quem 

é você? 

 

Quanto ao convencimento do auditório, por meio do discurso sofrido que Maha 

Mamo tece ao longo de sua enunciação, Amossy (2005, p.123) destaca a integração do 

locutor com o auditório e sua tentativa de convencimento, de acordo com a nova retórica 

de Perelman: 

 

Situada em um quadro comunicacional, a “nova retórica” de Perelman concebe 

a argumentação como o conjunto de meios verbais pelos quais o orador tenta 

provocar ou reforçar a adesão de um auditório às teses que ele submete a seu 

assentimento. Em outros termos, um locutor quer agir sobre seu alocutário, não 

por meio de um ato de discurso pontual, mas no quadro de uma troca verbal 

que comporta suas regras próprias. (AMOSSY 2005, p.123) 

 

Mesmo elencando um ethos sofrido, que inicia na infância, ela tece também um 

ethos discursivo de superação. A partir do momento em que a mãe dela consegue 

matriculá-la numa escola Armênia, as portas começam a se abrir. Porém, ainda encontra 

barreiras por ter a identidade negada.  Então, esse ethos muda de acordo com as 

circunstâncias narradas. 

Outrossim, é importante destacar que após nove anos de tentativas de entrar no 

Brasil, decidiu enviar uma carta para a embaixada brasileira, depois de enviar cartas para 

as embaixadas do mundo inteiro. O Brasil, naquele ano de 2014, havia aberto as portas 

para os refugiados sírios e a partir de então ela conseguiu entrar no Brasil com o 

documento de viagem, passaporte laissez-passer.  “A pessoa que leu a história (+) quis 

muito ajudar, foi o único jeito (+) jeitinho brasileiro”. O termo negritado geralmente é 

utilizado com efeito de sentido negativo, entretanto, neste contexto foi a “salvação” para 

a oradora. O jeitinho brasileiro foi utilizado não para algo ilegal, mas para conotação de 

contribuição para melhorar uma situação ruim no mundo. 
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Por fim, diante de toda a análise da oradora aqui exposta, percebemos que ela 

possui um ethos de ativista e quer convencer o público que é merecedora do título. A 

oradora possui orgulho de ser o que é. Desde sua luta que começou aos 16 anos, em busca 

de um documento, como até mesmo no falecimento do irmão, quando conseguiu uma 

certidão de óbito para ele ser enterrado, por mais que outros apátridas não possuam a 

mesma sorte. Na morte do irmão, ela expõe um problema social no Brasil: a violência. 

Dentro do discurso, ao passo que ela agradece ao país que a acolheu, também 

levanta crítica na enunciação. Mostra uma imagem do Brasil que a acolhe por meio de 

um recurso, porém não consegue fazer isso integralmente. Finalmente, fica claro que a 

solução não é vir para o Brasil e sim melhorar a legislação num sentido global. O que ela 

quer é mudança geral. O problema dos apátridas não está em ser aceito, e sim nas leis. 
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3.5 Ethos de Lara Lopes 

 

A entrevista da engenheira de dados e refugiada Lara Lopes será a próxima a ser 

analisada. Sob o título “Emprego para Refugiados – Entrevista – Futuro do Trabalho”, do 

Canal “Futura”, o bate-papo está inserido no programa Entrevista, dentro do Canal 

Futura. O referido programa do YouTube aborda temas relacionados ao mercado de 

trabalho, desigualdade, direitos trabalhistas, ética e economia, entre outros assuntos. O 

público-alvo são pessoas em busca de emprego, atualização ou aperfeiçoamento no 

mundo do trabalho. Criado em 2015, o programa "Entrevista" dispõe de coleções de 
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entrevistas com personagens e especialistas em diversas áreas do conhecimento. O 

“Entrevista” geralmente tem duração de 15 minutos e sem intervalos.  

Já o Canal Futura 12 , criado em 1997, possui uma abrangência maior e 

diversidade de temas. Trata-se de um projeto social de comunicação e educação, de 

interesse público, gerado e construído pela iniciativa privada e do terceiro setor.  

O escopo maior do Canal Futura é contribuir para o dia a dia das pessoas, 

oferecendo-lhes entretenimento e conhecimento útil para a vida. “O canal alcança 

crianças, jovens, famílias e trabalhadores. Cria uma linguagem plural para abordar temas 

de importância e interesse coletivo. Fala de saúde, trabalho, juventude, educação, meio 

ambiente e cidadania” (FUTURA CANAL, 1997). 

Assim sendo, a situação comunicacional é o domínio discursivo jornalístico, 

com atos elocutivos (eu/nós). Há apenas uma entrevistadora fazendo perguntas a uma 

entrevistada. O principal assunto retratado são as oportunidades de trabalho para 

refugiados no Brasil. Não há tempo cronometrado para as respostas e, portanto, apesar da 

linguagem predominante ser a formal, a conversa dispõe de maior liberdade, ao contrário 

de um programa de TV, como já mencionado nesta dissertação.  

 Após a vinheta de abertura do programa, a entrevista inicia com a fala da 

jornalista Flávia Oliveira. O enquadramento da filmagem é americano, fechado 

(IMAGEM 7), assim que ela começa de forma sorridente a descrever a entrevistada do 

dia, a engenheira de dados Lara Lopes. 

 

 

 
12 Canal Futura - YouTube 

https://www.youtube.com/c/CanalfuturaOrgBr/about
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IMAGEM 7: Jornalista Flávia Oliveira fazendo a apresentação de Lara Lopes 

 

Após a introdução, a jornalista começa a interagir com Lara Lopes, e a filmagem 

passa a ter foco alternado, ora enquadramento americano nas participantes (IMAGEM 7), 

ora aberto (IMAGEM 8), onde pode-se observar além do cenário (papel de parede com a 

palavra Entrevista em diferentes fontes e designer), as vestimentas de ambas.  

 

 

IMAGEM 8: Lara Lopes na ocasião da entrevista explicando sobre mercado de trabalho para 

refugiados 

 

 

 

IMAGEM 9: Lara Lopes e Flávia Oliveira em imagem aberta no estúdio de gravação 
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Antes de tudo, cabe destacar que o ethos prévio (imagem preexistente do 

locutor), como pontua Amossy (2005, p.148), de Lara Lopes é sobretudo relacionado à 

fuga do preconceito em relação à orientação sexual.  

 

(...) Ora, o orador, ao pronunciar em seu discurso, deve construir uma imagem 

de si que seja análoga a seu objetivo argumentativo, levando em consideração 

a ideia que presumivelmente o auditório projeta dele. O ethos prévio ou pré-

discursivo condiciona a construção do ethos discursivo e demanda a 

reelaboração dos estereótipos desfavoráveis que podem diminuir a eficácia do 

argumento. (AMOSSY, 2005, p. 148) 

 

 

Por tratar da temática homofobia, Lara Lopes cria um ethos além de pessoal, 

quando retrata a sua própria história, como também um ethos coletivo, uma vez que fala 

em nome da comunidade LGBTQIA+. Além disso, é válido mencionar que além de 

fugitiva do preconceito Lara é bem mais que uma fugitiva, pois trata-se de uma 

profissional competente, mesmo pousando no Brasil já engenharia ela enfrenta 

novamente outra faculdade no mesmo curso, mostra-se independente e inovadora, até 

mesmo no estilo do cabelo e roupas, sendo revolucionária.     

Natural de Moçambique, país localizado no sul da África, que tem como língua 

materna a língua portuguesa, a engenheira de dados chegou ao Brasil em 2013. O motivo 

do refúgio foi devido à orientação sexual, pois pertence a uma nação onde a 

homossexualidade não possui aprovação da sociedade. Essa não aceitação não alcança a 

esfera jurídica, ou seja, não há leis em Moçambique que criminalize a homossexualidade, 

entretanto, ela atinge as relações interpessoais, bem como a área educacional e a inserção 

no mercado de trabalho. Não há diversidade de gêneros nas vagas, conforme desabafa a 

entrevistada:  

 

Eu vim para o Brasil não por coincidência, eu vim parar aqui mesmo por causa 

da minha orientação sexual. Sou de um país em que a questão da 

homossexualidade não é conversada, não é vista com bons olhos. Não tem uma 

lei que criminaliza, mas é difícil você se assumir homossexual e sair para 

procurar emprego, as empresas não são abertas, as empresas não têm a 

questão de ter funcionários // (grifo nosso). 

 

 

 No excerto destacado, nota-se a ausência de políticas públicas voltadas para a 

inclusão de gênero, ou seja, oportunidades no mercado de trabalho em Moçambique que 

independa de escolhas de orientação sexual e que leve em consideração o currículo, a 
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qualificação, a igualdade de gênero. Lara Lopes revela um ethos de indignação, uma vez 

que teve de procurar refúgio em outro país para ser aceita por sua escolha de gênero:  

 

Eles têm aquele pensamento que ter um trabalhador homossexual na empresa, 

de certa forma cria um ambiente não estável. Então se você vai concorrer a 

uma vaga, mesmo que eles não saibam antes de chamar para entrevista, mas 

no momento que você chega lá, eles reparam o seu jeito de vestir, de andar, 

que você não é normal, não é o padrão. Aí você já é descartado logo de 

primeira. As pessoas não tão abertas ao diferente. Se não existe políticas, o 

próprio governo não procura complementar leis ou incentivar as empresas para 

que criam programa de inclusão (+). 

 

Nas escolhas lexicais usadas pela entrevistada – “ter um trabalhador 

homossexual na empresa, de certa forma cria um ambiente não estável” – há uma carga 

pejorativa que demonstra o preconceito naquele país por impor um padrão único de vida, 

uma vez que, quem não se enquadrar neste padrão está descartado até mesmo de direitos 

básicos de subsistência, ora um emprego é sinônimo também de dignidade. Esse 

preconceito com pessoas que têm orientação sexual diferente da heterossexual 

impulsionou Lara Lopes a vir para o Brasil.  

Acerca desse preconceito, Foucault (1984) frisa que essa discriminação é uma 

forma de controle, de normatização dos corpos. O autor compreende também que são 

vontades de “verdade” que são construídas, produzidas em determinadas formações 

discursivas, a partir da concepção do cristianismo, abordando a sexualidade no centro da 

existência. O preconceito se enquadra nesse dispositivo de sexualidade que mantém o 

controle dos corpos. Na obra “Microfísica do poder”, Foucault expõe de forma clara o 

dispositivo de sexualidade. Nesse mesmo contexto sobre os preconceitos, Gamboâ (2013, 

p. 111) afirma que: 

 

Importa que os preconceitos, seja de onde quer que se originem, existem como  

coisa real e interferem maciçamente na maneira como os indivíduos se 

constroem, como se veem e se reconhecem como sujeitos, como seres no 

mundo, um mundo onde há as mais diversas formas de discriminação. Pode 

fazer, e faz na maioria das vezes, com que não apenas se sintam 

marginalizados, desqualificados, inferiorizados, apequenados, como também 

pode levar a se convencerem de que de fato são tudo isso, ou melhor, que nada 

são aos olhos dos que os discriminam. Isto pode gerar insegurança, medo, 

desconfiança, culpa, complexos e outros tantos sentimentos negativos que 

podem levar a um desconforto existencial se transportados para dentro de si, 

interiorizados até que passem a fazer parte constitutiva da própria 

personalidade, uma espécie de adulteração que pode impedir, de alguma 

maneira, que relações afetivas livres e saudáveis sejam estabelecidas com o 

mundo, com as pessoas, e, sobretudo, com aquelas com as quais se entra em 

relações mais íntimas de amor e sexo. 
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Na citação acima, Gamboâ (2013) resume o quão prejudicial é o preconceito em 

todas as suas esferas. A homofobia é no caso de Lara Lopes, e em muitas outras situações, 

tratada como algo que não faz parte da natureza humana. Logo, quem foge à norma da 

heterossexualidade está fadado à exclusão e consequentemente a sofrer todas as mazelas 

emocionais e até mesmo físicas. 

Por enfrentar um cenário de preconceito em Moçambique, principalmente na 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho, a engenheira de dados Lara Lopes pediu 

refúgio ao Brasil. Mas a mola propulsora se deu após ela assistir uma novela televisiva 

brasileira, onde era retratada uma história com homossexuais, que ela considerou 

semelhante à sua vida: 

 

Eu escolhi o Brasil porque assisti uma novela, né (+). E nessa novela estava 

um casal de lésbicas (+), que parecia estar a contar minha história. Criou 

esse, despertou esse interesse lá (+). Existem países que não falam sobre 

homossexualidade, não foi uma coisa da noite para o dia não (+). Foi uma coisa 

bem estudada (+), tive de procurar condições. (Grifos nosso) 

 

 

 Portanto, Lara Lopes evidencia aqui o ethos prévio citado anteriormente, a 

fugitiva do preconceito. Outrossim, a participante deixa claro que não apenas em 

Moçambique, mas outros países desprezam o debate acerca da orientação de gênero. A 

novela foi o fator preponderante para a tomada da decisão de solicitar refúgio ao Brasil, 

o que demorou ainda cerca de cinco anos para ser consolidado, mesmo assim ela sentiu 

temor, a princípio, em revelar o motivo principal de mudar de país. “No momento eu não 

falei o real motivo (+) pelo qual eu tava pedindo o refúgio. Por quê? Eu estava com medo, 

com medo que contasse a verdade e eles me deportassem.”. Ademais, pela orientação 

sexual ela não teve grandes problemas com preconceito de brasileiros, contudo pela cor 

sentiu na pele a exclusão, sem citar exemplos.    

 Dentro deste prisma, vale ser mencionado que muitas vezes, no Brasil, o refugiado 

não é bem-vindo. Pela competitividade de mercado, o brasileiro o tem como ameaça. Lara 

Lopes cita na entrevista que o refugiado tem o status de ocupar vagas que seriam, 

prioritariamente, para brasileiros. E ainda ressalta as dificuldades para validação do 

diploma no Brasil, criticando a burocracia e morosidade para regularizar a situação de 

refúgio no país: 

 

Categoricamente, porque nem todo mundo entende o que é (+) estar em estado 

de refúgio (+). Se você não sabe em que motivo alguém sai do seu país e pede 

refúgio em um outro, (+) é difícil você aceitar ele lá. Porque ele acha que vai 
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pegar um emprego que seria seu (+). Ele pode ter oportunidade em 

diversas áreas, em diversas outras coisas que poderiam ser suas. 

    

 Ainda nesta seara, a engenheira de dados salienta a dificuldade que teve para ser 

reinserida no mercado de trabalho, uma vez que ela já chegou com um diploma de 

engenharia de Moçambique, porém era necessária a validação do documento no Brasil, 

que foi regularizada apenas em 2015, pela Acnur. Lembrando que Lara Lopes é falante 

fluente da língua portuguesa, motivo que contribuiu para a sua adaptação no Brasil, tendo 

em vista que o idioma é uma das principais barreiras de adaptação encontradas pelo 

refugiado: 

 

Aqui no Brasil, e na época que eu cheguei, em 2013, não existia esse sistema 

de validação de diplomas (+). Eu entendi que para eu poder conseguir um 

trabalho que, no meu ponto de vista era digno para mim (+), eu teria que fazer 

uma faculdade de novo. E essa faculdade teria de ser feita aqui no Brasil. Aí 

eu teria maior credibilidade (+) para poder mostrar para empresas que eu era 

capaz para exercer alguma função, como qualquer brasileiro formado aqui, ou 

fora. 

 

 

 Tendo em vista as imposições solicitadas, Lara Lopes cursou outra faculdade no 

Brasil, para garantir uma vaga no mercado de trabalho. A refugiada deixa claro que a 

maioria dos refúgios solicitados no Brasil é por motivo político e ainda arrisca que cerca 

de 90% dos refugiados possuem formação superior, e, portanto, merecem ser enquadrados 

em empregos de maior qualidade de vida e não apenas braçais. É importante salientar que 

Lara Lopes compõe a ONG “Estou refugiado”, onde o papel principal é ser uma ponte 

entre empresas e os refugiados, a fim de recolocá-los de forma digna no mercado de 

trabalho. Ela critica a burocracia em regularizar e validar um diploma no país. Neste 

momento, o ethos discursivo de Lara Lopes assume o papel de “ativista”, em outras 

palavras, ela não deseja que outros refugiados enfrentem tanta dificuldade, tal qual ela 

enfrentou: 

 

No meu caso foram dois anos. Então, não sei qual é a burocracia que existe 

atrás disso, um sistema de investigação, não sei. Mas, eu acho que o sistema é 

bem mais demorado do que deveria ser. Porque se alguém vem e solicita o 

refúgio por algum motivo (+). Isso acaba dificultando até o próprio 

refugiado, assim como o próprio solicitante de refúgio, (+) para ingressar 

nas faculdades, porque existem universidades conveniadas com Acnur e o 

Cáritas, tantas outras entidades que ajudam refugiados. (Grifos nossos) 
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Visto tudo o que foi exposto, notamos que apesar dos desafios encontrados, Lara 

Lopes, com o ethos discursivo de fugitiva do preconceito, teve o propósito cumprido no 

Brasil e não pretende mais retornar para o país de origem. O ethos da busca de um refúgio 

para liberdade foi reafirmado durante todo o tempo pela engenheira de dados. Ela mostrou 

que para “se encontrar” não existe barreira. Por fim, Lara Lopes adotou o Brasil como 

sua casa, não pretendendo retornar ao seu país de origem, ao contrário da família Síria, 

que faz parte também do corpus deste trabalho. 

 

ORADOR AUDITÓRIO GÊNERO DOXA/ESTEREÓTIPO ETHOS 

-Lara 

Lopes. 

 

-Público: 

espectadores 

YouTube. 

- Entrevista. 

 

- Refugiada africana.   

 

- Fugitiva 

do 

preconceito 

de gênero. 

-Quando? 

Vídeo 

publicado 

em 2 de 

agosto de 

2019. 

-Pessoas em 

busca de 

emprego e de 

aperfeiçoamento. 

-Predomínio 

tipologia 

narração/descrição; 

-Atos elocutivos: 

eu/nós. 

 

- Ativista. 

 

 

 

3.6 Ethos de Hanan Dacka 

 

Por fim, o último corpus a ser analisado nesta dissertação possui formato diferente 

das entrevistas anteriormente citadas. O vídeo analisado é um minidocumentário do Canal 

Capricho, um episódio da série #betheCHange, com trilha sonora fúnebre. A jovem síria 

Hanan Dacka é a narradora personagem do vídeo, o qual é mais curto do que os anteriores 

analisados nesta pesquisa. Com duração de 3:18 (três minutos e dezoito segundos), a 

gravação intitulada “Hanan Dacka dá voz aos jovens refugiados sírios no Brasil” inicia 

com filmagens em plano fechado (IMAGEM 10), com as mãos de Hanan tocando em 

flores, de forma suave.  
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IMAGEM 10: Hanan pegando em flores na ilustração do início do minidocumentário 

 

Logo em seguida, o plano abre apresentando imagens de modo alternado, ora do 

corpo inteiro, sentada, (IMAGEM 11) ora caminhando nas ruas (IMAGEM 12), com o 

semblante, na maioria das vezes, triste. A entrevista se passa em plano fechado 

(IMAGEM 13), enquadramento que mostra ombros e rosto. A jovem de 15 anos aparece 

em todas as imagens com véu cobrindo toda a cabeça, típico de sua religião, blusa 

cobrindo até a metade dos braços, calça preta (estilo legue) e tênis branco. 

 

 
IMAGEM 11: Hanan sentada em um jardim 
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IMAGEM 12: Jovem síria caminhando na calçada de uma rua 

 

 
IMAGEM 13: A entrevistada fala dos momentos mais terríveis do refúgio 

 

O canal de exibição do vídeo analisado é o Capricho, que tem como descrição 

“Tutoriais incríveis, playlists pra todos os momentos da sua vida, o dia a dia das 

celebridades e muito mais aqui no canal da CAPRICHO. Música, moda e diversão! ;)”13. 

Já o #bethechange é uma série de minidocumentários sobre mulheres que promovem 

mudanças na realidade delas e, com isso, estão transformando o mundo14. O público-alvo 

da minissérie são jovens, refugiados (as), sobretudo mulheres. Primeiramente, cabe 

destacar que Hanan representa um ethos coletivo de jovem refugiada, representado a 

comunidade teen. Aos 15 anos, ela teve de adquirir maturidade além das jovens da sua 

idade, em função de atravessar conflitos (guerra civil Síria) que perdura até os dias de 

hoje. 

 
13 Capricho - YouTube 
14 Hanan Dacka dá voz aos jovens refugiados sírios no Brasil | #betheCHange - YouTube 

https://www.youtube.com/user/Capricho/about
https://www.youtube.com/watch?v=moV9lJr4BU8
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O vídeo começa com a narração da jovem síria, contabilizando mais de 100 

mortes, somente na família dela, consequência da guerra na Síria: 

 

Na minha família morreram mais de cem pessoas (+) por causa da guerra. A 

gente dormindo chegava avião, soltava bomba atrás da gente, todo mundo tinha 

que se esconder (+), ou também tinha que fugir para outra cidade (+), às vezes 

nem pode, porque a cidade está cheia de polícia, se você passar eles te matam 

:::. No momento que saímos da Síria, (+) o policial estava entrando em todas 

as casas (+), ele tava entrando em todas as casas para estuprar todas as meninas 

(+). 

 

 No fragmento acima, Hanan deixa transparecer um ethos sofrível, sensibilizando 

o auditório, com forte apelo patêmico. A sequência narrada: aviões soltando bomba, 

esconder-se para não ser atingido, fuga, perseguição de policiais e estupro, remete ao 

medo, insegurança e à morte, com requintes de crueldade, como também a crimes contra 

a mulher. Vale ressaltar que tudo isso, acrescido da ideia de que se trata de uma jovem 

passando por todas essas situações conflituosas, agrava mais o cenário de violência. 

 Amossy (2005, p. 124) destaca que o orador constrói sua própria imagem em 

função da imagem que ele faz do seu auditório. Logo: 

 

O orador apoia seus argumentos sobre a doxa que toma emprestada de seu 

público do mesmo modo que modela seu ethos com as representações coletivas 

que assumem, aos olhos dos interlocutores, um valor positivo e são suscetíveis 

de produzir neles a impressão apropriada às circunstâncias.  Desenvolvendo o 

pensamento de Perelman, pode-se dizer que a construção discursiva do ethos 

se faz ao sabor de um verdadeiro jogo especular. (AMOSSY 2005, p.124) 

 

 

  Neste mesmo cenário, a jovem refugiada faz questão de enfatizar que era muito 

feliz na Síria, que morava em uma casa grande com os familiares e que se viu obrigada a 

mudar de país unicamente pela guerra. Fato este que se confirma pelo primeiro corpus 

aqui analisado, o do engenheiro mecânico Talal. Ele tinha uma vida confortável na Síria 

e teve de se mudar para o Brasil por conta do conflito de guerra. Hanan Dakca diz: 

 

Eu nasci na Síria (+) em cidade chamada Allepo, e era muito bom morar lá 

com meus parentes (+), com meus avós (+), com meus amigos (+). Eu 

morava em uma casa que era bem grande mesmo (+). A gente teve de vir 

pro Brasil por causa de uma guerra na Síria (+), que não está parando. A 

gente foi para um * no começo, era um campo que só tinha tenda (+) e o 

banheiro era longe, 30 minutos da gente (+), e temos que esperar nossa comida 

chegar, a água chegar (+). Tinha muitas crianças que faleciam de calor (+) e 

de noite faleciam de frio (+). (Grifos nossos) 
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Antes de vir para o Brasil, Hanan atravessou momentos tenebrosos com sua 

família. Teve de se acomodar em uma espécie de acampamento, onde não tinham 

liberdade de ir e vir e até mesmo atividades de subsistência dependiam de terceiros. Com 

ajuda de uma ONG, conseguiu juntamente com seus familiares vir para o Brasil. 

No Brasil, a principal barreira enfrentada, assim como pela família síria de Talal 

e Maho Mamo, foi a língua portuguesa. Entretanto, ao aprender a se comunicar em 

português, Hanan passou a ajudar, com tradução, outras famílias sírias nos hospitais 

brasileiros. “Quando eu cheguei no Brasil eu sofri por causa da língua, (+) eu não falava. 

E também quando elas chegaram, eu falei, não vou deixar ela sofrer a mesma coisa do 

que eu, (+) então vou ajudar. (+) Eu tava três meses no Brasil, eu já ajudava várias 

famílias em tradução nos hospitais”. 

Outrossim, é importante salientar o uso do véu por Hanan durante toda a 

gravação. “Eu decidi usar o véu porque é uma coisa da minha cultura e da minha religião. 

(+) E assim (+), quando eu tinha 7 anos eu já usava, eu só tirei quando cheguei ao Brasil. 

Não é obrigatório, é uma escolha nossa, (+) mas eu gosto e acho uma coisa super estilosa, 

eu gosto mais de usar véu do que ficar com o cabelo solto”. Neste excerto, a locutora 

mostra-se orgulhosa de carregar marcas da sua cultura, embora se depare com outros 

costumes no Brasil. Ela faz questão de manter sua cultura, com a marca registrada que é 

o uso do véu. 

Finalmente, a entrevista termina com o desejo de Hanan em ser jornalista. A 

escolha da profissão não se deu ao acaso, outrossim, de ser porta-voz da luta de refugiados 

da Síria e principalmente do que as mulheres enfrentaram. Seu intuito é garantir que sua 

voz e sua história não morram e sim ecoem, para que as pessoas que passaram ou passem 

por situação semelhante sejam mais esclarecidas de seus direitos. Ela finaliza com uma 

gradação de elogios ao Brasil pelo acolhimento: “Porque na Síria eu vivi guerra, na 

Jordânia eu vivi sofrimento (+), mas aqui eu estou vivendo paz, amor e alegria”. 

Diante de tudo o que foi exposto, podemos afirmar que a jovem síria vive um 

ethos de conflito interior, ao passo que se sente muito bem acolhida no Brasil. Ela se sente 

brasileira, mas ao mesmo tempo não quer ser totalmente brasileira. O fato dela se 

identificar como brasileira é porque está se criando no Brasil, construindo uma nova vida. 

Porém, mantém a identidade de nascimento, mostrando com o uso do véu. Portanto, o 

ethos é de um conflito étnico-cultural: a garota do véu faz um comparativo da vida em 

sua nação com o ethos de gratidão pelo acolhimento brasileiro.  
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75 

 

Tabela 1: Exibição das entrevistas do Youtube feitas com refugiados  

Refugiados Talal Altinawi Ghazal 

Baranbo 

Riade Maha Mamo Lara Lopes Hanan Dacka 

Data 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 12/02/2019 01/08/2019 08/03/2018 

Veiculação da 

entrevista 

Canal Tv 

Cultura - Papo 

de mãe 

Canal Tv 

Cultura - Papo 

de mãe 

Canal Tv Cultura 

- Papo de mãe 

Canal Todo Seu Canal Futura Canal #betechange 

Tempo de 

entrevista 

14 minutos e 29 

segundos 

14 minutos e 29 

segundos 

14 minutos e 29 

segundos 

15 minutos e 53 

segundos 

14 minutos 3 minutos e 19 

segundos 

Quantidade de 

indivíduos em 

interação 

9 participantes 9 participantes 9 participantes 2 participantes 2 participantes 1 participante 

Quantidade total 

de questões 

 

6 

questionamentos 

10 

questionamentos 

1 questionamento 13 

questionamentos 

20 

questionamentos 

4 questionamentos 

Questões 

pessoais 

5 questões 10 

questionamentos 

2 questões 10 

questionamentos 

12 questões 4 questionamentos 

Questões de 

gênero 

0 0 0 1 questão 5 questões 1 questão 

Questões 

econômicas/ 

históricas 

2 questões 1 questão 0 1 questão 3 questões 3 questões 
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Finalmente, a tabela acima faz uma exibição das seis entrevistas do nosso corpus de pesquisa, expondo meio veiculado, duração de cada 

uma, questões pessoais, de gênero e econômicas/históricas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que o locutor quis dizer com essa expressão? Essa pergunta me acompanhou 

diante todo o processo de escrita de análise da dissertação. Pude aprender que o ethos 

discursivo, a imagem que o sujeito constrói de si, está para além do que é dito. Fazendo 

uma metáfora, eu tinha de ter malícia, assim como um repórter tem ao desconfiar do que 

o entrevistado fala, quando está em campo jornalístico em uma pauta. Grosso modo, foi 

necessário suspeitar a todo momento do que os locutores do meu corpus de pesquisa 

queriam dizer em suas falas. Deveras, esta dissertação despertou em mim um senso mais 

crítico, pois nem sempre as palavras dizem o que realmente queremos dizer. Logo, o que 

queremos dizer depende também do contexto e da situação comunicacional que estamos 

inseridos. 

Diante da relevância do tema apresentado nesta dissertação, bem como de sua 

magnitude para a sociedade por falamos em refugiados, ethos discursivo e análise do 

discurso, a sensação que temos é que o trabalho não se encerrou por existirem mais 

questões relacionadas ao tema para serem discorridas. Vale também mencionar que as 

observações realizadas durante o processo de qualificação pela banca, além de 

contribuírem com a pesquisa, foram uma alavanca para o término desta dissertação. 

O intuito maior do nosso trabalho foi desvelar, por meio de entrevistas no 

YouTube, como ocorre discursivamente a construção do ethos, que é a imagem de si no 

discurso, de refugiados que vieram para o Brasil. De que forma eles se enxergam o 

processo de acolhimento no país; a relação com outra cultura; se são bem assistidos nas 

políticas públicas; se a maior barreira continua sendo a língua, entre outros 

questionamentos. 

Quanto à metodologia utilizada na pesquisa, realizamos uma abordagem 

qualitativa, portanto, uma pesquisa explicativa prática e empírica, nos moldes de um 

estudo de caso explanatório, utilizando fonte de informação secundária, entrevistas do 

YouTube. A fundamentação teórica das discussões foi respaldada em Peuchêux (1995) e 

Orlandi (2009), no tocante à Análise do Discurso Francesa. Antes de chegar no Ethos 

discursivo em si, realizamos um percurso da história da AD de linha francesa, desde os 

seus primeiros estudos peuchetianos à abordagem brasileira tardia na década de 70. Não 

esquecemos também de citar as três fases da Análise do Discurso, bem como sua 

importância. 
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Já acerca do ethos discursivo, iniciamos a abordagem com um tópico 

discorrendo sobre os vários tipos de ethos. O conceito de ethos desde a Grécia antiga, o 

ethos aristotélico, baseado na arte de falar bem. Após isso, citamos as provas do discurso: 

ethos (caráter), páthos (paixão) e logos (razão). À luz de Maingueneau (2015), sobre o 

conceito de ethos, que é a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso, suas 

definições variam sobre o termo, conforme o campo de saber que é pesquisado. Trata-se 

de um termo que apresenta interesse para vários domínios, como a Sociologia, a 

Pragmática, a Retórica e as Ciências da Linguagem.  

Um detalhe válido de ressaltar é que nosso cabedal teórico foi composto não 

apenas de autores já consagrados da linguística, mas tivemos o cuidado de compor a teoria 

com autores anônimos de artigos atuais. Portanto, o primeiro capítulo desta dissertação 

foi destinado ao aporte teórico e também a distinguir os termos refugiado, imigrante, 

estrangeiro e apátrida, com o objetivo de utilizar cada vocábulo no contexto correto.   

O segundo capítulo foi destinado a descrever a metodologia de pesquisa da 

dissertação, como já mencionado aqui, trazendo desde o significado de pesquisa, como 

ela seria executada: utilizando excertos das falas de personagens, buscamos analisar 

orador, auditório, gênero, linguagem e estereótipos. Feito isto, as descrições de cada 

entrevista também compuseram a seção de metodologia de pesquisa. Na sequência, no 

capítulo de análise geral   do corpus de pesquisa da dissertação, foram apresentados 

enfoques acerca do ethos prévio (imagem preexistente do locutor) e ethos discursivo (a 

imagem que ele constrói em seu discurso), ponto fulcral deste trabalho, partindo da nova 

retórica, na perspectiva atual, à luz de Ruth Amossy (2005). 

A análise do corpus, que é geralmente o chamariz de uma pesquisa, foi para mim 

o maior desafio. Admito o quão rico foi o material analisado que renderia, sem medo de 

errar, uma tese de doutorado. Apesar disso, acreditamos que foi satisfatória a análise 

realizada. Podemos dizer que os refugiados possuem um ethos em comum, portanto 

coletivo: a gratidão pelo acolhimento no Brasil. Embora o país, apesar de abrir as portas, 

necessite de aprimoramento nas políticas públicas de acolhimento, como mais condições 

no âmbito de geração de emprego. A título de exemplo, encaminhar refugiados que 

possuem formação superior para vagas em suas respectivas áreas, para que possam 

exercer suas funções com mais dignidade. Sobre essa temática, vemos a mesma 

dificuldade na figura dos participantes Talal, Maha e ainda da moçambicana Lara. Talal 

é engenheiro, mas precisou montar um restaurante no Brasil, Maha, com pós-graduação 

e falando quatro línguas, precisou trabalhar entregando panfletos no país, e Lara, 
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engenheira de dados, não conseguiu à princípio revalidar o diploma e teve de cursar 

novamente nível superior no Brasil. 

Ao final de cada análise de ethos discursivo de cada participante, Talal, Gahzal, 

Riade, Maha, Lara e Hanan, utilizamos um quadro para descrever de forma 

pormenorizada os objetos de análise da pesquisa: orador, auditório, gênero, doxa 

(estereótipo) e ethos. Assim como um quadro final comparativo de todas as entrevistas. 

Sendo assim, usamos também no corpus prints das imagens dos entrevistados, com 

descrições de cada cena. Ainda nesta seara, procuramos sempre aliar à teoria as análises 

feitas, a fim de que não fosse uma análise trivial ou caracterizada apenas como descritiva. 

É relevante também ressaltar que o motivo, em sua maioria, do refúgio dos 

participantes foram as guerras civis, ao contrário da motivação de muitos latinos ao 

procurar países europeus, que buscam melhores salários e qualidade de vida. A 

participante Maha Mamo buscou um país que a acolhesse por questões de pertencimento, 

para ter um documento e ter a dignidade de existir. Já a engenheira de dados Lara Lopes 

teve como objetivo a fuga do preconceito e o desejo de viver em um local em paz, onde 

pudesse assumir sua orientação sexual sem perseguições.  Por fim, trouxemos ainda as 

entrevistas na íntegra aos moldes da Análise da Conversação. 

Visto todo o exposto, quero finalizar este trabalho – que em verdade, apesar de 

parecer um paradoxo, não se finda aqui – com a imagem de uma frase escrita por uma 

jovem refugiada da Síria, em 2017. Na ocasião, centenas de mensagens de refugiados 

foram espalhadas em Londres, na campanha de uma organização humanitária sem fins 

lucrativos. “Eu vejo um lindo futuro...com muitas dificuldades pelo caminho, mas todas 

elas podem ser superadas” (Amina, 17 anos, refugiada síria). 

 

 

IMAGEM 14: Bilhete com frase de esperança escrito em Londres em 2017 
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ANEXOS 

- Transcrições na íntegra com marcadores conversacionais 

 

1ª Entrevista 

E1: Olá! (+) Imagina só, precisar sair do seu país por causa de uma guerra ou perseguição 

política? (+) E chegar num outro país, com toda família, sem nem saber falar a língua? 

(++)  

E2: É isso que acontece com muitos refugiados (+) e o Brasil tem recebido e acolhido 

famílias do mundo todo (+). Foi assim com a família do Talal e da Ghazal, que vieram da 

Síria e têm três filhos. (++) O Riade de 17 anos, a Iara de 14 anos e a Sara de 4. Já tão 

todos falando o português, né ((risos)).  

 

P1- [Agora sim] 

E2: Talal, há quanto tempo vocês estão no Brasil? 

P1: “Eu cheguei ao Brasil, em 10 de dezembro de 2013 (+) então, quase 5 anos aqui no 

Brasil”. 

(+) 

E2: Ghazal, a mais nova, Sara, nasceu no Brasil? 

P2: “Sim, ela nasceu aqui. É brasileira”. 

(+)  

E1: O Talal veio antes, ou vocês vieram todos juntos?  

P2: “Vieram tudo junto”. 

E1: [Tudo junto] 

E1: E você já estava grávida dela? 

P2: “Non. Grávida aqui”. 

E1: Por que vocês já estão há quanto tempo? 

P1: “Han... (+) eu cheguei aqui em 2013”.  
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E1: [2013] 

P1: “Ela nasceu em fevereiro de 2015”.  

E1: Anram... anram (+) 

P1: “Então ela gravou15 (+) aqui e ela nasceu aqui”. 

E1: Tá ótimo! 

E1: E também está com a gente, o Toninho Evangelista, coordenador Regional da Cáritas 

de São Paulo. (+) Toninho, tradicionalmente a Cáritas é uma entidade que recebe esses 

refugiados, né? (+). Como é que é o trabalho de vocês? 

P3: “Isso, a Cáritas está presente em 180 países, né (+) e uma das nossas ações, faz parte 

da nossa missão o acolhimento às pessoas em situação de refúgio ou em solicitação de 

abrigo. Faz parte da nossa missão esse acolhimento”. (+) 

E2- Eu imagino que essas pessoas vêm sem nada né? (+) E precisam de praticamente tudo 

quando chegam no Brasil, né? 

P3: “Em sua maioria sim, principalmente aquelas que vêm em situação de refúgio, (+) 

aonde (+) os pertences, ou até mesmo os percalços do caminho, faz com que elas chegam, 

basicamente, quase sem nada. Há casos que chegam somente com a roupa do corpo”. (+)  

E1: Como é que foi no caso de vocês Talal? Você veio com a família toda, a gente sabe 

que outras famílias, o pai que vem primeiro, como foi para vocês tomarem a decisão de 

saírem da Síria, virem pro Brasil, como é que foi essa transição?  

P1: “Nom, para mim, fugiu primeira vez para Beirute- Líbano, e fiquei lá 10 meses (+), 

porque todo mundo fecha as portas para os sírios (+), ninguém abre as portas para os 

sírios (+). Então (+), até novembro de 2013, o Brasil abre as portas para receber os sírios, 

por isso eu escolhi o Brasil (+). Depois que eu vim para cá, eu não conheci16 nada sobre 

Brasil, não conheci língua do Brasil, não conheci nada, (+) mas graças a Deus, aqui tem 

uma pessoa, ele é brasileiro sírio (+), ele me recebeu e eu fiquei em casa dele. (+) Ele me 

ajudou bastante, me ajudou contato com Cáritas, porque quando cheguei aqui para tirar 

os documentos obrigatórios, começar com Cáritas. Agora acho não precisa, mas quando 

 
15 {O locutor quis dizer engravidou}. 
16 {O locutor quis falar no passado [conhecia]} 
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cheguei em 2013, obrigatório agendar com Polícia Federal, a Cáritas precisa agendar para 

tirar os documentos como protocolo”. 

E2: Eu imagino que esse apoio é fundamental, além de toda documentação você tem de 

se regularizar para conseguir emprego (+), né? Escola para as crianças (+), tem toda 

dificuldade da língua (+), como que foi esse começo Ghazal (+)? Foi muito difícil? 

P2: “Sí (+), difícil porque não conhece ninguém, não fala português (+), para meus filhos. 

Difícil” ::: 

E1: Porque eles eram pequenos, né? Daí, como é que foi? Quanto tempo que você acha 

que levou até se acostumar ou conseguir a escola? Regularizar toda situação. 

P2: “Ficou mais ou menos 5 meses para eles acostumar fala com professora, fala com 

amigos (+).  

E1: [Urrum] 

P2: “Fica cinco meses mais ou menos”. 

E1: E a Ghazal, aprendeu português! ((risos)) (+). Você fez aula de português, ou 

aprendeu na raça, Ghazal? 

P2: “Non, aprender porque tinha restaurante e fala com cliente, (+) aprender fala com 

pessoas, pessoalmente”.  

E1: Trabalhando que você aprendeu (+), porque eles têm um restaurante de comida síria, 

eles vão contar um pouco melhor. (+) 

E2: Toninho, conta pra gente então (+) [han]... então a Cáritas ajuda em todas essas 

questões, a documentação, ajuda na busca de emprego, escola para as crianças, para essa 

família se adaptar ao novo país? 

P3: “Sim, a Cáritas aqui em São Paulo, principalmente a Cáritas da Arquidiocese, porque 

nós estamos presentes em 31 das Dioceses do estado de São Paulo, então na Arquidiocese, 

a Cáritas tem seus trabalhos voltados a todas essas questões para o refúgio, 

encaminhamento, (+) as situações de abrigamento temporário (+). No Regional, nós 

temos um trabalho agora mais voltado aos venezuelanos, né? (+) na perspectiva do 

acolher, fazer encaminhamento, trabalhar um pouco a autonomia, né? (+) a condição para 

que eles possam avançar sozinhos neste caminho”. 
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E2: Riade, você está há alguns anos no Brasil, (+) como tem sido essa adaptação?  

P4: “Essa adaptação é realmente muito complicada, em relação à língua, os costumes, 

tudo. Mas assim na escola quando você entra, conversa com amigos e tal, fica um pouco 

mais fácil tal, mas em relação a língua. (+) Porque quando eu cheguei aqui não sabia falar 

praticamente nada, sabia o inglês que ajudou um pouco no começo, mas não ajudou muito 

para comunicação, (+) só que depois conversando com os professores, professores me 

ajudaram muito assim (+). E os professores fizeram assim (+), quem ajuda ele, vai ganhar 

ponto extra [((risos))] (+). E nisso todo mundo vinha correndo para ajudar, (+) questão de 

6 meses eu sabia me virar muito bem, questão para saber prova, tudo. Então”. 

E1: Eu estou achando que ele virou brasileiro ((risos)) (+). 

E daqui a pouco você fala como está a situação lá, se daria ou não para voltar (+). A nossa 

conversa continua já. Fica com a gente no nosso momento Papo de Mãe. (+++) 

Intervalo  

E2: Estamos de volta com o momento Papo de Mãe. Falando sobre famílias de refugiados 

que vivem no Brasil. Eu converso agora com Mônica Nakajima, que é da ONG Adus, e 

é coordenadora do curso de Português, né da ONG? Porque não falar a língua é uma 

grande barreira, né Mônica? (+) 

P5- “Sim, é o primeiro passo para você tentar se integrar ao país, é (+) fundamental para 

procurar trabalho, moradia, (+) acessar os recursos, serviços de saúde. Sem falar nada, né 

::: você está perdido”.  

E 2: Voluntários que dão aula de português? (+) Refugiados de quais nacionalidades? 

P5: “Da última contagem que a gente fez, a gente tinha refugiado de 35 países”.  

E2: Eles chegam sem falar nada ::: do português? 

P5: “Alguns tem uma noção do espanhol, de português; muitos (+), às vezes nem sabem 

onde é o Brasil (+), chegam aqui por indicação de alguém, ou através de uma outra ONG 

(+)”. 

E2: Que trabalho importante que vocês fazem, cês têm site ou rede social, pra deixar?  

P5: “Sim, adus.org.br”. 

E2: Tá legal, Mônica, muito obrigada. 



88 

 

P5: “[Brigada]” 

E2: Eu vou conversar agora com as meninas, com a Sara e com a Iara (+), a Sara que tem 

4 anos e eu já sei que já vai para escola, né Sara? A Sara já vai para escola, né Iara, e você 

está em qual ano Iara? 

P6: “Estou no 8° ano”. (+) 

E 2:  No 8º ano? 

P6: “Unrrum”. 

E 1: E como é lá na sua escola, você gosta da escola, de estar no Brasil? 

I 1: “As situações da escola são bem legais (+), tipo, a maioria é legal comigo, e o Brasil 

é tudo bem (+), estou gostando de morar aqui ((risos))”. 

E 2: O que é adaptar essa cultura diferente, (+) eu imagino que você chegou com quantos 

anos no Brasil? 

P6: “Nove”. 

E 2: Então, cê lembra da sua infância na Síria?  

P6: “É. Algumas coisas” (+).  

 E 2: É muito diferente? 

P6: No começo foi meio assim (+) surpreendente aqui, mas já me acostumei.  

E 1: Sabe que até eu lembrei que uma vez entrevistei um entrevistado africano, que entrou 

num navio fugindo, e ele chegou ao Brasil, sem saber onde estava chegando. Acontece 

isso mesmo, Toninho? 

P3: “Acontece (+), dada as circunstâncias da saída, ou a condição de pedir refúgio, lugar 

que sai primeiro de acordo com a situação, acaba chegando, né (+). Já aconteceu de chegar 

pessoas pelo Porto de Santos” :::  

E 1: Isso, ele veio pelo Porto de Santos e veio escondido na tubulação do Brasil, imagina? 

Hoje como é que está lá na Síria, daria para vocês voltarem, Talal? 

P1: “Voltar pra Síria? (+) Eu falei com você (+) eu quero voltar, mas (+) eu quero voltar 

e ficar aqui. ((risos)) 
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E1: [Agora fica dividido] 

P1: “Eu quero voltar porque ainda tenho minha vida lá, tenho meu apartamento e trabalho 

como engenheiro. (+) Ainda não consegui trabalho aqui no Brasil como engenheiro, de 

vez em quando, porque ainda não conseguiu meu diploma. (+) Mas, também quero ficar 

aqui, porque é mais tranquilo para mim, porque sabe lá, depois oito anos da guerra, a 

economia lá na Síria é muito difícil. Não é fácil. Oito anos de guerra, não é fácil para 

viver, (+) tá! Mas é (++) também a vida aqui é muito difícil não é fácil, para brasileiro é 

muito difícil, como para estrangeiro mais difícil”. 

E2: E a Ghazal cozinha bem? Vocês tiveram um restaurante, né?. 

P2: “Agora trabalho na minha casa para fazer encomenda”. 

E2: [Oh que gostoso, conta pra gente o que cê faz, conta pra gente de gostoso]? 

P2: “Esfirra, quibe, fazer charuto muito gostoso (+), fazer para encomenda, pra evento, 

fazer vários eventos”.  

E1: Que bom que trouxeram essa culinária síria aqui para o Brasil, Talal cozinha também 

ou é :::? 

P2: “Fazer doce muito bom!”.  

E 1: Ghazal, em algum momento você enfrentou preconceito? (+) 

Por ser, ter vindo da Síria, ter um visto como refugiada? Aconteceu isso com você ou com 

alguém da sua família? 

P2: “Nada, ninguém fala você é refugiada aqui no Brasil? ou (+) alguma coisa, nada. 

E1: [Anram]. 

Alguém sentiu. Vocês sentiram isso, ou vocês foram assim bem recebidos?  

P1: “O brasileiro me recebeu bem, (+) por isso (+) gostei de ter ficado aqui, porque é vida 

difícil, o brasileiro difícil, então * vida, mas o brasileiro me recebeu muito bem, então 

agora acostuma mais rápido”.  

E 2: Toninho, dentro disso que a Mariana falou, de uma maneira geral, as famílias são 

bem recebidas no Brasil? 
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P2: “Não necessariamente, (+) principalmente nesse fluxo que nós estamos com um 

número GRANDE de venezuelanos, (+) dado às circunstâncias sociais também da nossa 

política atual, a tendência é as pessoas terem uma certa dificuldade sim. Tanto que nosso 

trabalho é de sensibilizar a região no entorno, fazer a articulação com esses serviços de 

saúde, com serviços de educação, para minimizar esse impacto. 

E1: [Está ótimo]. Muito obrigada, vocês, pela participação, infelizmente nosso tempo 

terminou e fica o convite né, Toninho? Para outras famílias de refugiados né? Porque a 

gente sabe que vêm pessoas do mundo todo pro Brasil. Obrigada, vocês.  Quer deixar um 

último recado, Ghazal? (+) Ou divulgar o restaurante on-line? 

P2: “Sim, quero falar para pessoas me experimenta minha comida (+), tem na página de 

Facebook Tala Culinária Síria. Se eles querem encomenda, fazer evento (+). Posso fazer 

tudo para ele”. 

E1: [Tá bom], obrigada. E o Talal? 

P1: “Ah, ela falou o que precisar falar, mas ele pode curtir a minha página do Facebook, 

Talal Culinária Síria para saber tudo novo sobre meu trabalho (+), também pode 

encomendar na minha página do facebook, ou por WhatsApp (+). Ele podia experimentar, 

para saber a culinária Síria ((risos)).  

E1: Você garante a qualidade agora ((risos). Toninho, você quer deixar o site da Cáritas?  

P1: “Sim (+) www.caritas.org.br. E deixar um apelo à solidariedade, (+) quanto mais 

solidários formos, mais próximos estaremos da harmonia, da alegria, e de que somos 

todos irmãos.  

E2: Solidariedade, Toninho, que foi tão importante para receber essa família tão bem, 

família linda. Parabéns! (+) Obrigada, você que nos assiste e participa tanto nas redes 

sociais. Até a próxima! 

 

2ª entrevista 

E1- Estamos de volta com “Todo Seu”, para conhecer de perto a história dessa bonitinha 

que se tornou palestrante (+), ativista de Direito das apátridas. (+) Ela é uma cidadã do 

mundo (+), que viveu por 26 anos no Líbano (+), lutando para EXISTIR (+), para 
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pertencer (+) e para viver. Boa noite, Maha Mamo! (+) sou seu admirador, já te falei em 

off (++). Brigado por ter vindo! 

P1: “[Brigada pelo convite]” 

E1: Cê fala, cê fala um português tão BOM! (+) Não tem nem sotaque, nem nada (+).  Eu 

pensei que fosse fazer essa entrevista em inglês com você.  

P1: “[Han] ((risos))” 

E1: Cê tá bem? 

P1: “Tô bem!” 

E1: [Você é brasileira, né?]. Bem, vamos explicar primeiro Maha para que as pessoas 

entendam (+) que estão nos assistindo agora. (+) O que é apátrida? 

P1: “Apátrida (+). É uma pessoa que non tem pátria. (+) Que non tem nacionalidade, (+) 

não tem RG, não tem passaporte (+). Non tem um tipo de documento que fala quem é 

você. (++) Por quê? Porque quando um ser humano nasce, você tem dois jeitos para 

conseguir sua nacionalidade. (+) A primeira é da terra onde você nasce (+). Se o senhor 

nasce no Brasil, cê é brasileiro. Se nasce na Itália, você não é italiano, (+) se seus pais são 

italianos, pelo sangue eles te transmitem a nacionalidade italiana.” (+) 

E1: É assim? (+) 

P1: “Infelizmente sim. (+)” 

E1: Olha, antes de continuar com essa entrevista, eu vou dizer um pensamento meu (++). 

A ESTUPIDEZ humana é que criou fronteiras (+), bandeiras (+), etnias (+) e (+) sabe? 

Essa idiotice. Nós somos seres humanos gregários, dependemos uns dos outros, somos 

inter// Eu não consigo entender isso honestamente. Como você, eu me sinto um cidadão 

do mundo (+), a minha casa é o Brasil, meu quarto é São Paulo (+), mas eu sou um cidadão 

do mundo. Eu sou como você. Bom (+), quando você nasceu, nem você, nem seus irmãos 

foram registrados (+), mas por que isso?  

P1: “Porque nós nascimos17 no Líbano, Líbano não te dá nacionalidade se você nasce lá 

(+), ser libanês somente se seu pai é libanês. (+) Se sua mãe libanês, você não é. (+) 

 
17 {A transcrição desta palavra foi feita exatamente de acordo com a pronúncia}  
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Porque Líbano é um dos 25 países no mundo que existe até hoje (+) que uma mulher não 

consegue transmitir a nacionalidade dela pros filhos”. 

E1: Fora do Líbano e em qualquer lugar, filho da mãe é que é, na verdade, o filho que // 

pais podem ser múltiplos, mas mãe é uma só (+).  

P1: “[Sí]”.  

E1: É o contrário esse raciocínio? 

P1: “(+) Infelizmente. Por isso, igual que o senhor falou (+), essas leis existem nesse 

mundo, de pouco tempo, quinhentos anos. E a gente estamos18 lutando para conseguir 

esses lacunas para mudar (+). Eu nasci no Líbano, mas meus pais são sírios (+), minha 

mãe é muçulmana, meu pai é cristão (+). Casamento inter-religioso na Síria é ilegal (++). 

Aí quando eles se apaixonaram, fugiram da Síria pro Líbano (+). Casaram no Líbano, nós 

nascimos e não podemos ser nem libaneses, nem sírios (+).” 

E1: [nem sírios]. 

P1: “apátridas”. 

E1: Meu Deus! E durante anos, você buscou abrigo em vários países, como é que foi essa 

sua jornada? 

P1: “Como criança eu nem percebia que eu tinha problema (+), porque minha primeiro19 

problema, começou mesmo na escola (+). Eu não poderia ir para escola porque a primeira 

coisa que eles perguntam é quem é essa criança, cadê os documentos?” (+)  

E1: [Claro] 

P1: “Minha mãe conseguiu depois de rodar em muitas escolas, uma escola armênia, no 

Líbano, depois que minha mãe conversou com o diretor e aceitou que a gente estuda (+). 

Problemas começaram na minha vida como adolescência (+). Eu jogava basquete, queria 

participar de equipes profissionais, não conseguia (+), porque não tinha documento. 

Passava mal, chegava no hospital eles não me atendiam, porque não tinha documento 

para apresentar. (+) Trabalho, como você vai trabalhar sem documento? (+) Universidade, 

queria MUITO estudar, queria fazer medicina, primeira universidade que eu fui, com 

 
18 {A concordância verbal está de acordo com a produção oral da entrevistada.} 
19 {Aqui, temos novamente um excerto com concordância nominal em desacordo com a norma padrão, 

descrita conforme a oralidade da entrevistada} 
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minhas notas boas e tudo (+), cara administrador lá pegou os documentos (+) 

simplesmente jogou na minha cara (+). Falou: Ah! Sai fora! Que isso? (+). Se você é 

libanesa você consegue estudar, se você é estrangeira também consegue estudar, quem é 

você?” (+) 

E1: Ou seja, você não existia? 

P1: “Legalmente não (+). Não existia. Eu fiquei procurando e buscando uma solução (+) 

dentro do Líbano não consegui, na Síria eu nunca viajei para Síria, porque não tenho 

documento pra passar fronteira, mas pelo *, pela embaixada da Síria, no Líbano (+), 

tentando daqui ou lá as pessoas que a gente conhece (+), porque também minha família é 

uma família muito simples. Minha mãe não trabalhava, meu pai trabalha como motorista, 

então a gente não tinha esse poder de chegar nas pessoas mesmo, poderosos.” 

E1: Como você conseguiu sair do Líbano e vir para o Brasil e POR QUE Brasil? 

P1: “Porque desde quando eu tinha dezesseis anos, decidi que tem que buscar uma 

solução, tem que focar, tem que buscar. Escrevi uma carta e comecei pra mandar e-mail, 

mandei esse e-mail para embaixadas do mundo inteiro, não tinha nenhum país que me 

acolheu. Fiquei 10 anos na busca de um país (+), o Brasil me rejeitou por nove anos (+), 

mas em dez anos que era 2014, o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios, para um 

visto humanitário, que a gente conseguiu aproveitar (+). Chegamos com um passaporte 

laissez-passer20, (+) que é um documento de viagem, foi emitido na embaixada do Brasil 

em Beirute (+) e conseguimos chegar”. 

E1: Mas, você não era uma refugiada Síria? 

P1: “Mas como meus pais eram sírios”. 

E1: [Ah, tá!] 

P1: “A pessoa que leu a história (+) quis muito ajudar, foi o único jeito (+) jeitinho 

brasileiro”. 

E1: ((risos)) 

P1: “((risos)) que os brasileiros deram.”  

 
20 Laissez-passer (expressão francesa que significa "deixai passar") é um documento de viagem expedido 

pelo governo de um Estado ou por uma organização internacional. Acesso 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Laissez-passer 21/05/2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Laissez-passer
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E1: Eu fico perguntando (+), porque que a ONU não conseguiu intervir, ou ela, a ONU 

fez alguma coisa por você? 

P1: “Quando era no Líbano, eu entrei em contato com uma ONU, (+) quis, busquei, vi 

que eles ajudam os apátridas (+), porque eu mesma não sabia que a minha definição como 

pessoa era apátrida. Eu achava que era a única pessoa, eu, minha irmã, meu irmão, no 

mundo (+). Quando eu busquei e fui, eles falaram: Olha! Infelizmente a gente não pode 

te ajudar. (+) Quando cheguei no Brasil, fiquei sabendo que em 2014 começou uma 

campanha nova (+) da ONU do Acnur – Alto Comissário dos Refugiados e apátridas. (+) 

Acnur, essa campanha chama eu pertenço, I belong, (+) a meta dela que começou em 

2014, M1: (+) A meta dela que começou em 2014 até 2024, era acabar com apatriatia no 

mundo inteiro, (+), porque querendo ou não (+) existem 10 milhões apátridas (+)”. 

E1: [QUANTO?] 

P1: “DEZ milhões apátridas”. 

E1: Isso é muito mais do que a população de vários países. 

P1: “Sí”. 

E1: É inacreditável! (+) Bom, desde 2014 como você falou, você está aqui no Brasil (+). 

Como é que nós brasileiros te recebemos? 

P1: “Na embaixada do Brasil em Beirute, eles me falaram “a única coisa que o Brasil 

oferece é esse documento pra você se virar”. Eu falei: Eu tô pronta. É um desafio que 

estava esperando há muito tempo, vamos lá. (+) Cheguei no Brasil conhecendo ninguém 

(+), nem falava oi (+). Eu falava quatro línguas (+), tinha mestrado que consegui estudar 

lá no Líbano (+), mas não falava português”. 

E1: Muito difícil a língua? É difícil, você sabe que é. 

P1: “É difícil (+) É difícil”. 

E1: Com certeza você fala francês (+). Ajuda um pouco. Não sei se você fala espanhol, 

que seria mais ou menos parecido (+). Inglês eu sei que você fala. (+) E árabe? 

P1: “Falo, mas também não ajuda em nada (+)” 

E1: [Nada]. 

P1: “Eu falo armênio também”. 
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E1: Armênio. Eu tenho simpatia pelo povo armênio também. 

P1: “Também, foi a escola de onde eu estudei. (+) Mas, aí quando eu cheguei, a 

necessidade de sobrevivência era mais alto. Comecei a trabalhar como panfleteira nas 

ruas, eu e meu irmão, pra gente conseguir dinheiro para comer. (+) Fui acolhida por uma 

família em Belo Horizonte (+), na casa deles, pra gente começar uma nova vida. E o 

primeiro problema que eu vi (+) que o Brasil não tinha nenhuma definição para a palavra 

apátrida. O único jeitinho brasileiro que a gente teve de fazer, deveria fazer foi pedir 

refúgio, viver como refugiada. (+) Desde então que eu falei tá, Brasil me chamou par vir 

para cá, como APÁTRIDA, como o Brasil não tem solução para mim? Eu nunca vou 

conseguir nacionalidade brasileira? (+) Foi lá que eu entrei em contato de novo com 

Acnur, comecei a fazer documentários nas televisões, comecei a falar mais alto dentro da 

minha história e tudo que eu passei (+), agradecendo o Brasil (+) agradecendo o país que 

me acolheu (+), onde eu me senti, que eu posso ser um ser humano (+). Mesmo 

trabalhando como panfleiteira, mas tenho direito do visto. (+) Andando na rua, sem medo 

de ser parada pela polícia, quem é você? Eu tinha um documento para apresentar. (+) Em 

maio de 2016, fomos aprovados como refugiados, foi a conquista da vida. (+) Eu tenho 

cinco anos para viver no mesmo território legalmente (+), mas a vida é tão cruel, que 

depois de um mês que eu teve21 que viver igual a qualquer brasileiro. Eu perdi um irmão, 

ele foi assassinado em uma tentativa de assaltado (++) e (+) faleceu como apátrida. (+) 

Ele teve sorte que ele conseguiu certidão de óbito, que nós apátridas, não sou, mas eu 

ainda me sinto que eu pertenço a esse povo (+), a gente não consegue certidão de 

nascimento, não consegue certidão de óbito. (+) Mas, ele teve sorte, conseguiu certidão 

de óbito (+), desde então a história mudou. Eu comecei a pedir uma nacionalidade, quero 

pertencer mesmo ao país, (+) e tudo esse trabalho que está fazendo, que é um trabalho 

voluntário, que eu escolhi a missão da minha vida é participar dos eventos onde eu posso 

falar alto (+), eu posso compartilhar a minha história (+), para as mudanças das leis (+). 

Conseguimos as mudanças das leis, conseguimos no Brasil.” 

E1: Eu sei que de fato um final feliz. 

P1: “[Graças a Deus]”. 

 
21 {Novamente temos um caso de desvio de linguagem pela conjugação verbal.}  
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E1: Eu quero te mostrar o que você quer ver. Aqui ou ali, dá uma olhada (+) onde você 

quer ver. Solta Tatá. 

Exibição do vídeo 

E1: So beautiful. You are *. Que coisa não. 

P1: “Foi uma surpresa”. ((risos)) 

E1: Pois é! (+) Cê vê (+). Isso é tão (+) é tão (+) reconfortante. (+) Meu Deus (+) eu tenho 

que me parabenizar com você Maha, porque você disse que existem mais ou menos 10 

milhões de apátridas no mundo, e agora que você conseguiu ser uma cidadã brasileira (+), 

ou seja, você é minha conterrânea (+). O que você continua buscando? 

P1: “A justiça (+) o direito das pessoas que não têm direitos (+) porque se a gente não 

fala, todo mundo não fala dos refugiados (+), refugiado move (+), refugiado se vê, (+) 

refugiado teve uma vida normal até certa ponta que mudou (+) apátrida não. (+) O 

apátrida já nasce sem direitos. (+) Hoje, o que estou buscando mesmo (+) com essa 

campanha nossa da Acnur, (+) hoje também você vai fazer parte (+) que a I belong – eu 

pertenço – (++). Essa campanha (+) eu, minha meta não é levar esse 10 milhões pessoas 

pro Brasil (+) vem cá que o Brasil agora tem solução. Não! (+) Eu quero as mudanças das 

leis, onde esses pessoas22 são (+) eu quero levar o modelo do Brasil da lei e aplicar em 

todos os outros países (+). Mas como chegar? (+) Com o apoio da ONU, claro, com 

Acnur. Até hoje eu participo nos eventos, faço esse trabalho voluntário e tudo (+) ao 

mesmo tempo eu tô com alguns projetos, (+) um deles é escrever meu livro (+) eu acho 

também o livro chega mais longe, chega para as escolas, as pessoas aqui no Brasil mesmo 

têm que entender a importância desse documento (+) que você tem dentro do seu bolsa, 

(+) não é só um documento. (+) Se um pai não registra o filho dele, o filho dele não vai 

ter direito nenhum para viver (+). Então hoje eu trabalho como palestrante motivacional, 

falo da minha história mais elaborada e tudo (+), porque com esse trabalho eu consigo 

pagar minha conta (+) e continuar nessa luta das mudanças das leis. (+) e entender que 

Every one * to belong”. 

E1: [Isso. Absolutamente] 

 
22 {transcrição literal da fala da entrevistada, sem correções}. 
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P1: “Todo mundo tem direito de pertencer. Nós somos ser humano (+) eu não escolhi 

nascer no Líbano, não escolhi meus pais (+) não escolhi nada. A única escolha que eu fiz 

(+) que eu nunca vou desistir (+) que eu quero EXISTIR”.  

E1: Você é linda! 

P1: “Obrigado”.  

E1: Por fora também.  

E1: Eu quero agradecer a presença dessa palestrante e ativista de direitos apátridas, que é 

Maha Mamo, já era fã (+) agora sou mais ainda. 

P1: ((risos)) 

E1: Thank you so Much. Muito obrigado! 

P1 “[Muito obrigado]. Muito obrigado”. 

P1: “Brigada”. 

E1: Essa é uma brasileira de verdade, (+) pode acreditar, pode crer que a história da Maha 

Mamo é um filme e tanto. 

P1: “Esse também é um outro projeto”. 

E1: Ah é (+) ((risos)) 

E1: Brigada meu amor. 

P1: “Brigada” 

E1: Brigado eu. 

 

3ª entrevista 

E1: Oi gente! Tô aqui com Lara Lopes. (+) Lara é moçambicana, é uma engenheira de 

dados, está no Brasil desde 2013. Nós vamos conversar sobre a situação dos refugiados, 

o papo é esse.  (++) 

Oi Lara!  

P1: “[Oi]” 
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E1: Bem-vinda ao Entrevista, prazer te receber aqui. E eu queria começar pedindo pra 

você contar um pouquinho da sua história. Como você veio parar no Brasil e como 

escolheu o Brasil? 

P1: “Eu vim para o Brasil não por coincidência, eu vim parar aqui mesmo por causa da 

minha orientação sexual. Sou de um país em que a questão da homossexualidade não é 

conversada, não é vista com bons olhos. Não tem uma lei que criminaliza, mas é difícil 

você se assumir homossexual e sair procurar emprego, as empresas não são abertas, as 

empresas não tem a questão de ter funcionários // é que”  

E1: Na diversidade. Na orientação sexual  

P1: “Isso. Exatamente.” 

E1: Na identidade de gênero. 

P1: “Eles têm aquele pensamento que ter um trabalhador homossexual na empresa, de 

certa forma cria um ambiente não estável. Então, se você vai concorrer a uma vaga, 

mesmo que eles não saibam antes de chamar para entrevista. Mas no momento que você 

chega lá, eles reparam o seu jeito de vestir, de andar, que você não é normal, não é o 

padrão. Aí você já é descartado logo de primeira. As pessoas não tão abertas ao diferente. 

Se não existe políticas, o próprio governo não procura complementar leis ou incentivar 

as empresas para que criam programa de inclusão (+) 

E1: [Oportunidade] 

P1: “Mesmas próprias faculdades não são abertas.”  

E1: Por que você escolheu o Brasil? 

P1: “Eu escolhi o Brasil, porque assisti uma novela, né (+). E nessa novela estava um 

casal de lésbicas (+), que parecia estar a contar minha história. Criou esse, despertou esse 

interesse lá (+). Existem países que não falam sobre homossexualidade, não foi uma coisa 

da noite para o dia não (+). Foi uma coisa bem estudada (+), tive de procurar condições”. 

E1: Quanto tempo você levou para pesquisar sobre o Brasil, decidir efetivamente se 

mudar e se mudar? 

P1: “Da pesquisa e efetivamente ter condições de chegar até aqui (+), aproximadamente 

5 a 6 anos”. 
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E1: UAU. 

E1: Aí bom, como é o passo para uma mulher e um homem pedir refúgio, asilo no Brasil? 

P1: “Então, os processos são bem diferentes assim. No meu caso, com o visto de turista. 

E1: [Urrum]. 

 P1: “E chegando aqui no Brasil eu pedi o refúgio (+). No momento, eu não falei o real 

motivo (+) pelo qual eu tava pedindo o refúgio. Por quê? Eu estava com medo, com medo 

que contasse a verdade e eles me deportassem. Na primeira entrevista que eu tive, não 

falei o real motivo que me trouxe aqui ao Brasil, só depois ::: quando eu cheguei no 

CONARE, que é o órgão responsável por refugiados aqui no Brasil. É que eu senti mais 

à vontade para falar”. 

E1: [Quer dizer que] você num primeiro momento não sentiu que poderia ser acolhida na, 

com a expectativa que você tinha. Você teve medo de rejeição, de preconceito, de 

discriminação? 

P1: “Tive sim, bastante”. 

E1: Mas hoje, seis anos depois de estar no Brasil, han (+) qual é sua percepção, a aceitação 

convivência na sociedade brasileira (+)? Por sua orientação sexual e pela cor da pele? 

P1: “Pela minha orientação sexual nunca tive problemas com a comunidade brasileira. 

(+) Claro, já houveram situações, mas assim que eu não levei assim como (+) uma questão 

de preconceito, no real sentido pela... 

E1: [LGBT Fobia] 

P1: “[Isso]” 

E1: Lesbofobia. 

P1: “Mas, pela minha cor de pele, pelas minhas origens (+) eu já tive sim”. 

E1: Você acha então que o Brasil discrimina mais é ::: NEGROS, discriminação racial e 

estrangeiros (+), do que comunidade LGBT? 

P1: “Sim, eu, eu pessoalmente posso afirmar isso. Categoricamente, porque nem todo 

mundo entende o que é (+) estar em estado de refúgio (+). Se você não sabe, em que 

motivo alguém sai do seu país e pede refúgio em um outro, (+) é difícil você aceitar ele 
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lá. Porque ele acha que vai pegar um emprego que seria seu (+). Ele pode ter oportunidade 

em diversas áreas, em diversas outras coisas que poderiam ser suas. 

E1: Você é uma profissional de alta qualificação, já veio como um tal (+), como uma 

profissional de alta qualificação. Te te ::: empurraram, te induziram a ::: empregos, 

ocupações de baixa qualificação, trabalho braçal que você não pudesse emprestar pro 

país, todo conhecimento que você tem, por exemplo na área tecnológica? 

P1: “Sim. É :::” 

E1: Me fala dessa experiência de entrada no mercado de trabalho. 

P1: “Então, primeiramente quando eu procurei emprego (+), atendendo a formação que 

eu já tinha vindo de Moçambique foi, foi difícil. Primeiro porque exigiam diploma 

validado (+)”  

E1: [Aqui]. 

P1: “Aqui no Brasil. E na época que eu cheguei, em 2013, não existia esse sistema de 

validação de diplomas (+). Eu entendi que para eu poder conseguir um trabalho que, no 

meu ponto de vista era digno para mim (+), eu teria que fazer uma faculdade de novo. E 

essa faculdade teria de ser feita aqui no Brasil. Aí eu teria maior credibilidade (+) para 

poder mostrar para empresas que eu era capaz, para exercer alguma função, como 

qualquer brasileiro formado aqui, ou fora”. 

E1: Aí você fez isso. 

P1: “[Aí eu fiz isso]”. 

E1: Você cursou uma outra faculdade. 

P1: “Eu cursei uma outra faculdade, me dediquei a cursar uma outra faculdade (+) sem 

trabalhar. E agora, consegui na minha área, poder exercer minha função//” 

E1: [Hoje você trabalha na sua área]. 

P1: “Isso”.  

E1: Mas, você também tem uma atuação numa ONG, né (+). Na área social, na ONG 

“Estou refugiado”. Fala um pouco dessa experiência e como a “Estou refugiado” atua? 
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P1: “A ONG “Estou refugiado” é ::: surgiu em 2015 (+). Uma brasileira (+), naquela 

crescente onda de entrada de imigrantes, ela viu uma necessidade de, de querer ajudar 

(+). Aí ela criou o projeto no intuito de, de entrar em contacto com as empresas, grandes 

ou pequenas empresas, empresários, de modo que eles pudessem abrir as portas para 

ajudar os refugiados para conseguir um recomeço. (+) O que o projeto faz? Ele vai 

procurar as vagas, (+) vagas adequadas à formação, do refugiado. Ela não vai procurar 

precário. Claro, surgem vagas” 

E1: [De todo tipo, tipo]. 

P1: “De todo tipo, mas ela busca de acordo com a formação. Ela fala (+), tenho refugiados 

capazes de exercer a função de médico. (+) Tenho refugiados arquitetos (+), eu tenho 

refugiados químicos. Então, eu acho que eles merecem uma oportunidade nessa área. 

E1: De modo geral, o refugiado é um profissional de qualificação mais alta, formação 

mais alta, de qualificação superior ou técnica? 

P1: “É sim (+). Bastante refugiados que estão aqui (+), são pessoas de maioria refugiados 

políticos, pessoas que tiveram de sair de imediato, mas que tem um currículo, uma 

formação, (+) uma experiência nos seus países (+). Então, chegando aqui, nem muitos 

têm a oportunidade de fazer uma faculdade para ::: poder se inserir no mercado de 

emprego. Se fosse feita uma pesquisa, acredito que 90% dos refugiados que estão aqui, 

são todos de nível superior”. 

E1: Nossa!  Essa é sua percepção. A gente ainda não avançou nessa agenda de reconhecer 

quem chega aqui (+) pedindo refúgio? 

P1: Em 2015, o Acnur conseguiu lá um projeto // 

E1: //Agência da ONU 

P1: “[Isso, Agência da ONU]”. 

E1: [Nações Unidas, dedicadas a agência de refugiados]. 

P1: “Isso. Acnur em 2015, 2016 conseguiu um projeto de validação de diplomas. O 

sistema de validação não é assim tão eficaz (++), não é porque. Primeiro, para você 

validar seu diploma, você precisa ser reconhecido como refugiado, (+) que significa que 

você tem de ter o RNE (+), se você não tem o RNE, só tem o protocolo que é solicitante 

de refúgio, você não pode fazer parte desse projeto”. 
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E1: Quanto tempo entre a solicitação e a condição concedida? 

P1: “Têm casos que demoram dois, têm casos que demoram muito mais que três, quatro 

anos, cinco”. 

E1: No seu caso? 

P1: “No meu caso foram dois anos. Então, não sei qual é a burocracia que existe atrás 

disso, um sistema de investigação, não sei. Mas, eu acho que o sistema é bem mais 

demorado do que deveria ser. Porque se alguém vem e solicita o refúgio por algum motivo 

(+), isso acaba dificultando até o próprio refugiado, próprio refugiado, assim como o 

próprio solicitante de refúgio, (+) para ingressar nas faculdades, porque existem 

universidades conveniadas com Acnur e o Cáritas, tantas outras entidades que ajudam 

refugiados”. 

E1: [Para acolher, né?].  

P1: “Para acolher, ele tem que pagar a faculdade, mas para isso você tem de ser 

reconhecido como refugiado. Então, quem não tem o protocolo não pode ser englobado 

nesse projeto”.  

E1: Em relação a refugiados por exemplo não negros, brancos, você percebe alguma 

diferença? (+) Seja na inserção do mercado de trabalho, seja no tratamento na sociedade 

brasileira? 

P1: “Tem sim. Eu conheci um menino do Congo (+), que ele trabalhava num 

supermercado e juntamente com um outro da Síria. (+) Só que por ele ter reivindicado 

não é (+) uma certa situação com seu superior, ele foi conotado como se ele quisesse 

tumultuar o clima.  

E1: Urrum. Um desagregador.  

P1: [Isso]. 

E nisso quando o outro foi para falar e ele por não saber falar o português, poderia falar 

de um jeito que o outro”  

E1: [Interpretasse mal] 

P1: “De maneira errada. Ele foi chamado nomes, inclusive até macaco. Só que nisso,  

quando ele veio até o projeto Refugiados para falar que teve esse tipo de situação no seu 
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trabalho, ele já tinha assinado, né (+) o termo lá de, de rescisão, porque ele foi obrigado 

a rescindir, obrigado a desistir da vaga, (+) foi mandado por justa causa, quando na 

verdade, ele que foi o ofendido”.  

E1: O que você diria para um ::: jovem brasileiro em relação aos anseios de um refugiado? 

P1: “Nós refugiados não viemos para subtrair nada, muito pelo contrário, viemos para 

agregar. Eu acho que essa diversidade, não só de cultura, mas de língua (+) e tantas outras 

coisas (+). Tanto eu tenho para agregar assim, como o próprio brasileiro. Porque hoje em 

dia se você vai para uma entrevista, um dos requisitos é que você seja bilingue ou 

trilingue, e a gente já vem dotado disso. Então, eu acredito que se eu posso te ensinar a 

minha língua, você pode me ensinar a sua. Aí a gente pode ter essa troca que vai agregar, 

tanto para mim, quanto para o povo brasileiro”.  

E1: Você pensa em voltar para Moçambique? 

P1: “Não penso em voltar não”. 

E1: Então, bem-vinda ao Brasil (+). Lara Lopes engenheira, muito obrigada por participar 

da nossa entrevista.  

P1: “Eu que agradeço (+), agradeço pelo convite, espero ter contribuído”. 

E1: “Muito”. 

 

4ª entrevista 

P1: Na minha família morreram mais de cem pessoas (+) por causa da guerra. A gente 

dormindo chegava avião, soltava bomba atrás da gente, todo mundo tinha que se esconder 

(+), ou também tinha que fugir para outra cidade (+), as vezes nem pode porque a cidade 

está cheia de polícia, se você passar eles te matam :::. No momento que saímos da Síria, 

b(+) o policial estava entrando em todas as casas (+), ele tava entrando em todas as casas 

para estuprar todas as meninas (+). Ninguém queria sair da minha família (+). Só que meu 

tio (+) todos os meus tios e forçavam a gente sair para não acontecer esse acidente com a 

gente.   

Eu nasci na Síria (+) em cidade chamada Allepo, e era muito bom, morar lá com meus 

parentes (+), com meus avós (+), com meus amigos (+). Eu morava em uma casa que era 
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bem grande mesmo (+). A gente teve de vir pro Brasil por causa de uma guerra na Síria 

(+), que não está parando. A gente foi para um * no começo, era um campo que só tinha 

tenda (+) e o banheiro era longe 30 minutos da gente (+), e temos que esperar nossa 

comida chegar, a água chegar (+). Tinha muitas crianças que faleciam de calor (+) e de 

noite faleciam de frio (+). Nem passear a gente tem direito, a gente tem de ficar preso no 

campo (+). E se a gente sair fora do campo, (+) a gente seria mandado de volta para Síria. 

Tem uma ONG chamada *, que ajudou a gente com as passagens (+) e com passaporte, 

porque eu não tenho nenhum documento árabe (+). E depois tinha um tio aqui e ele falou 

que era um bom país, pra gente vir pra cá. Também tenho parentes na cidade que não 

querem sair, (+) eles preferem morrer na Síria.  

Quando eu cheguei no Brasil, eu sofri por causa da língua, (+) eu não falava. E também 

quando elas chegaram, eu falei, não vou deixar ela sofrer a mesma coisa do que eu, (+) 

então vou ajudar. (+) Eu tava três meses no Brasil, eu já ajudava várias famílias em 

tradução nos hospitais. (+) Eu decidi usar o véu porque é uma coisa da minha cultura e 

da minha religião. (+) E assim (+), quando eu tinha 7 anos eu já usava, eu só tirei quando 

cheguei ao Brasil. Não é obrigatório, é uma escolha nossa, (+) mas eu gosto e acho uma 

coisa super estilosa, eu gosto mais de usar véu do que ficar com o cabelo solto.  

Meu sonho é ser jornalista ::: (+) para poder falar sobre o que aconteceu na Síria, falar 

também sobre mulheres que sofrem, lutaram para ser o que quiser, porque isso tem muito. 

(+) Eu não sinto me sinto refugiada, me sinto uma pessoa brasileira (+), porque eu fui 

tratada com muito amor aqui no Brasil (+), que esse amor eu não eu não conseguia nem 

nos países árabes. (+) Porque na Síria eu vivi guerra, na Jordânia eu vivi sofrimento (+), 

mas aqui eu estou vivendo paz, amor e alegria.  

      

 

 

 

 


