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Entre os 57 refugiados palestinos radicados na Grande SP 
desde o ano passado, nasceram quatro crianças 
brasileiras e um virou jogador de futebol  
 

Ayeda Ama, 26, estuda português para retomar a faculdade de engenharia  
terra prometida  

Aquelas 16 horas de vôo de Amã, na Jordânia, até São Paulo pareciam não ter fim. Durante a 
viagem, uma pergunta rondava parte dos passageiros do avião: "O que me espera no Brasil?" 
Numa janela da classe econômica, o refugiado palestino Ali Khaled Abu Taha, 18, procurava 
abrigo na única informação de que dispunha: a terra onde pousaria era "a mesma do rei", 
pensava ele. Nem mesmo as turbulências durante o percurso levariam Ali a sonhar que seria o 
primeiro árabe a jogar futebol profissionalmente no país de Pelé.  

O rei do futebol, o café e o Carnaval eram as raras referências que o garoto, assim como os 
demais 109 refugiados palestinos expulsos pela Guerra do Iraque e acolhidos pelo Brasil no 
ano passado, tinha da nova terra prometida.  

Eles deixaram o Iraque após a queda do ditador Saddam Hussein, em 2003. Estavam, desde 
então, no campo de Ruweished, na Jordânia. Mogi das Cruzes (Grande SP) foi o destino de 57 
deles. O restante seguiu para cidades do interior gaúcho -eleitas por acolherem comunidades 
árabes.  
 
Durante os últimos 12 meses, quatro bebês nasceram aqui e mais um deve vir à luz até o final 
deste mês. A aclimatação dos refugiados palestinos, porém, é morosa. Eles enfrentam a 
barreira da língua, a falta de documentos e problemas de saúde. Muitos deles carregam o 
estigma de apátridas dentro do Brasil, único país a acolher refugiados sem processo de 
seleção, diferentemente dos EUA e do Canadá. 

Parece não ser o caso de Ali. Ao menos quando ele veste a camisa 9 do Brazsat Futebol Clube, 
time de Brasília que acaba de subir para a segunda divisão. Fã também de Rivaldo, ele 
consegue arrancar elogios de ninguém menos que Carlos Alberto Torres, capitão da seleção no 



tri mundial, consultor do time brasiliense. "Ali tem uma marca brasileira. A vivacidade dentro 
do campo", diz o craque sobre o refugiado.  

No deserto, Ali jogava futebol usando pedras no lugar da bola. Chegou ao clube, em maio 
deste ano, indicado por um repórter da rede árabe de TV Al Jazeera que fazia uma reportagem 
sobre palestinos em Mogi. Tinha os dentes cariados e as condições física e emocional abaladas, 
além da dificuldade de se alimentar e de se comunicar, problemas comuns entre os colegas 
palestinos.  
 
O jovem teve de se adaptar à nova terra e à vida longe da família -os pais permaneceram em 
Mogi. "Difícil foi explicar aos brasileiros que Ali não podia participar dos treinos às sextas pela 
manhã porque ia rezar na mesquita", lembra João Gilberto Vaz, 44, um dos donos do Brazsat, 
que paga ao jogador R$ 1.000, incluindo o aluguel. 

"Mas o melhor é que aqui temos paz", diz Ali, sorriso maroto, jeitão brasileiro. No mês 
passado, ele estava curtindo as férias com os colegas e a família em Mogi, onde conversou 
com a Revista. Diz que sente falta dos amigos. Em Brasília, tentou engatar um namoro, que 
não foi adiante. "Não quero só uma mulher bonita. Bonita eu quero, mas tem de ter boa 
cabeça. Quero alguém que respeite a mim e a minha religião", diz, em um português que 
ainda atropela o tempo verbal.  

O jogador, que se diz virgem, prefere concentrar suas energias no futebol. Em agosto, Ali ficou 
chateado por não ter acompanhado seu time em amistosos pela Europa. O visto lhe foi 
negado.  
 
Nossa língua portuguesa  

Se os portões de embarque ainda se mantêm fechados para que um palestino deixe o país, por 
aqui, a dificuldade é conciliar o português aprendido em sala de aula com o que se fala e se 
ouve nas ruas de Mogi. Parte dos refugiados desconhecia o alfabeto ocidental.  
 
É comum trocarem o "P" pelo "B" e "comerem" a letra "E" em palavras como "escritório". O 
som do "nh" é outro bicho-papão. "Não conseguem dizer 'vizinho', por exemplo", conta a 
professora Elisângela Delphim, 33, da Cultural Center Línguas Estrangeiras, onde cerca de 25 
refugiados estudam português três vezes por semana.  

"Para os mais velhos, é especialmente complicado quando precisam conversar com médicos 
sobre saúde", explica Naji Ama, 30, que veio para Mogi com a irmã e os pais. Formado em 
engenharia eletrônica em Bagdá e fluente em inglês, Naji se comunica bem em português. 
Está às vésperas de iniciar um curso de doutorado em uma importante universidade pública 
paulista. Pede que não mencione o nome da instituição. "Não quero que as pessoas corram 
para ver um refugiado."  

A família Ama é uma das poucas do grupo com formação superior. O pai, Rajai, 60, é 
engenheiro mecânico. Era dono de uma fábrica de botões de pressão em Bagdá. A mãe, Jehad, 
70, jornalista, trabalhou na cobertura da Guerra do Kwait.  

Ayeda, 26, a irmã, interrompeu o curso de engenharia elétrica na Faculdade de Tecnologia de 
Bagdá. Ela chegou a trabalhar num escritório de engenharia na Vila Matilde (zona leste de SP), 
por uma semana, em março deste ano, quando aproveitou para conhecer a rua 25 de Março, 
famosa entre os palestinos por causa de seus preços baixos e dos árabes. Ayeda se concentra 
nas aulas de português e assiste às novelas para afiar o idioma e, enfim, dar continuidade à 
graduação.  
 
Eles são a única família cristã entre os reassentados. Há quatro meses, freqüentam as missas 
de domingo na Catedral de Mogi das Cruzes. Na manhã da chegada, foram apresentados aos 
demais católicos e aplaudidos. "Os brasileiros são receptivos e calorosos. Só temos elogios", 
diz o pai.  



Nem todos têm a mesma impressão. "As mulheres daqui são bem diferentes", faz questão de 
ressaltar Ahmad Salah, 24, que se mudou para Mogi com o pai. "Elas andam quase sem roupa 
e beijam na rua. Muitas ficam com a barriga de fora", conta ele, que jura ter uma namorada 
na Jordânia. "Até posso me envolver com uma brasileira. Casar não. Só com muçulmana."  
 
Há um mês, Ahmad é ajudante de garçom em um restaurante árabe de Mogi. O pai trabalha 
na cozinha. "As pessoas me pedem cerveja. Não posso nem tocar na garrafa. Elas não 
entendem."  
 
O palestino e seus colegas se sentem bem adaptados à rotina de Mogi. Vão ao supermercado, 
usam transporte coletivo e lidam bem com a moeda, fácil de memorizar graças às "figuras de 
bichinhos".  
 
Assim como os demais refugiados, Ahmad usa bastante a internet para se comunicar com 
amigos e parentes espalhados pelo mundo. Tem um irmão na Suíça e uma irmã na Síria. A 
mãe ficou em Bagdá. "Há cinco anos, não vejo meus parentes", reclama. "Nosso passaporte 
tem prazo definido para cada viagem. Não somos cidadãos de país nenhum."  
 
Ahmad chegou a ir até Brasília atrás de "documentos" para visitar familiares. Até agora, não 
obteve sucesso.  
 
O passaporte brasileiro para refugiados, denominado "amarelo", pode ser obtido na Polícia 
Federal mediante autorização de afastamento emitida pelo Conare (Comitê Nacional para os 
Refugiados), do Ministério da Justiça. Nela, deve estar devidamente esclarecido o período da 
viagem e os países que o refugiado pretende visitar. O documento tem validade para uma só 
viagem, razão pela qual é recolhido pela PF no regresso.  

Tropeços e ameaças  

Durante dois anos, os refugiados palestinos recebem ajuda financeira, benefícios sociais, casa 
mobiliada e condições para reconstruir a vida e poder caminhar com as próprias pernas. A 
cidadania brasileira só pode ser adquirida depois de seis anos em território brasileiro.  
 
Tanto em Mogi quanto no Sul, o Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) 
trabalha em parceria com as ONGs Cáritas Brasileira e Associação Antônio Vieira (Asav), que 
lidam com os refugiados.  

Relação nem sempre amistosa. Antenor Carlos Rovida, 52, secretário regional da Cáritas 
Brasileira, ONG ligada à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), conta que ele e 
funcionários foram ameaçados de seqüestro e até de ter a garganta cortada por palestinos. 
"Dizem que vão quebrar tudo e fazer greve de fome. Tivemos até de registrar boletim de 
ocorrência." Os motivos vão desde a demora no atendimento público de saúde até a falta de 
documentos e o descontentamento com moradias (há casos de palestinos que trocaram quatro 
vezes de casa). 

Para Antenor, os reassentados árabes carregam muitos traumas. "O processo de agressividade 
é mais acentuado se comparado com o de outros refugiados", diz. "Muitos raciocinam como se 
ainda estivessem em um campo." Entre eles, há refugiados de quarta geração. É comum 
apresentarem problemas neurológicos, respiratórios, cardíacos, de hipertensão e ortopédicos, 
sem falar dos odontológicos.  

O maior desafio na adaptação, avalia Antenor, ainda está por vir e tem data marcada para 
acontecer: será daqui a um ano, quando os benefícios do programa de reassentamento, 
oferecidos pela ONU e pelo governo brasileiro, secarem.  

Há casos excepcionais, porém, como o de idosos, que poderão ser revistos, segundo Javier 
Lopez-Cifuentes, representante do Acnur no Brasil. Para ele, a diferença cultural é um grande 
obstáculo no processo de aclimatação. "Estamos falando também de um pessoal que não tem 



pátria nem a possibilidade de voltar ao país de origem. Eles já eram refugiados no Iraque e 
tiveram de fugir de lá."  

 

 
"Pantanal" e feijoada  

O futuro não é uma preocupação exclusiva da Cáritas. "O difícil é encontrar trabalho", diz 
Walid Altamimi, 40, que veio com os pais, a mulher e dois filhos. "Queremos ser cidadãos 
brasileiros", completa sua mulher, Huda, 29. Em Bagdá, Walid trabalhava como contador. 
Huda era protética. 

O casal e os filhos moram numa casa em frente à Mesquita de Mogi das Cruzes, reduto 
islâmico da cidade, onde se reúnem famílias árabes procedentes de diferentes países, que têm 
ajudado na aclimatação dos palestinos. Mahmoud, 5, e Hossam, 9, estudam em escolas 
brasileiras. Um torce para o Corinthians, como o pai, o outro, para o Palmeiras. A mãe fala 
bem inglês e aprimora o português com a ajuda da novela "Pantanal", reexibida pelo SBT.  
 
No começo, estranharam o cheiro de feijoada vindo da vizinhança. "Que mistura mais 
estranha!", diz Huda. Vale lembrar que os muçulmanos não comem carne suína. Até que a tal 
vizinha convidou a família para provar. Desta vez, à base de proteína de soja. Adoraram. Mas 
o melhor foi o guaraná, refrigerante favorito da família. 

A integração em terra paulista convenceu Walid até a escrever um livro bilíngüe 
(árabe/português). A mãe dele, Ibtissam, 66, só deverá ler a obra do filho no novo idioma. 
Analfabeta em árabe, ela está aprendendo a ler e a escrever em português. Enquanto o marido 
cuida da horta, Ibtissam preenche, delicadamente, seu caderno de caligrafia. "Não temos país 
nem documentos. Esta é minha pátria. Preciso aprender a falar a língua daqui", diz ela, em 
meio a gestos, misturando os idiomas. 

Quem anda fazendo a lição de casa (e de campo) direitinho é o Ali. Até na hora de pronunciar 
uma gíria ou mesmo um palavrão desferido pelos colegas brasileiros, o rapaz fica de orelha em 
pé para entender. "O futebol aproxima", despista ele. Ali será a estrela árabe de um time 
brasileiro convidado para cruzar a fronteira e se apresentar em Dubai no mês que vem. Desta 
vez, o palestino promete encarar as alturas com a cabeça mais tranqüila.  
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