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PARTE II 

 

Na parte I deste presente artigo, expliquei por meio de várias pesquisas que fiz, 

sobre o fato da receptividade do povo brasileiro ser dubitável. 

 

Nas presentes circunstâncias em que os refugiados se encontram em 

vulnerabilidade social e econômica, existe uma clara diferença de tratamento 

entre estrangeiros europeus e anglo-saxônicos, e refugiados de outros países. 

Esses imigrantes são alvo constante de práticas xenofóbicas, racistas e 

discriminatórias.  

 

Tendo como método qualitativo de análise, este artigo visa compreender e 

interpretar o comportamento dos brasileiros, em recorte do Rio de Janeiro, com 

relação aos refugiados e deslocados externos, para, em contato com suas 

opiniões, inferir hipóteses que não surgiram na análise prévia. Além de envolver 

pequenas amostras, auxiliou na construção de um método de entrevista que não 

foi previamente estruturado, incorporando um briefing na primeira etapa do 

estudo. Isso permitiu a mim, uma melhor forma de me expressar e conduzir 

favoravelmente as entrevistas.   

 

O levantamento de informações e a construção de uma base teórica foram 

fundamentais para o processo de pesquisa e seleção de fontes de informação 

para as entrevistas. A leitura de matérias jornalísticas, contatos por meio de 

amigos do Facebook, reportagens e documentários produzidos por canais de 

comunicação no YouTube, como o Aljazeera, CNN, Reuteurs, Vox e TV Folha 

levaram aos primeiros contatos com pessoas envolvidas com a temática. 

 

Com a realidade dos refugiados e deslocados externos expostos na perspectiva 

europeia, era a hora de buscar entender como a problemática de recepção 

funcionava no Brasil. Para tal, torna-se praticamente impossível generalizar o 

comportamento dos brasileiros em relação aos migrantes forçados. Isso porque 

cada região, estado e cidade do país está imersa em uma cultura própria, que 



possibilita que as pessoas pensem de formas diferentes. O recorte foi feito 

apenas na cidade do Rio de Janeiro, pela viabilidade de locomoção e também 

pela questão simbólica do povo carioca ser visto como um dos povos mais 

acolhedores do mundo. 

 

Os personagens da pesquisa 

 

Abdu – A entrevista do Abdu foi muito importante, pois ele veio de Aleppo, a 

cidade mais atingida por bombas na crise entre o governo de Bashar Al-Assad e 

os rebeldes do Estado Islâmico e outros grupos terroristas menores. 
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Maria - O relato dela foi de extrema importância, pois eu precisava de uma 

personagem mulher e até então só havia conseguido contatos de homens e 

também porque há um grande número de venezuelanos entrando no Brasil pelo 

estado de Roraima, devido à grande crise política, financeira e humanitária que 

o país vem enfrentando com o governo totalitário de Nicolás Maduro. 
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Mickenson – terceiro e último personagem, oriundo do Haiti e estudante de 

Economia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Diferentemente 

dos outros dois entrevistados, o Mick enfrentou xenofobia e racismo diversas 

vezes por ser haitiano e negro. 

 

 

Foto: Jaqueline Suarez  

 

 

A websérie 

 

A websérie não teve nome provisório. Desde o início da leitura e gravação eu já 

estava ciente que escolheria ‘De portas abertas’ como título. O nome instiga a 

afirmar, mas também duvidar se estamos realmente de portas abertas, em todos 

os lugares no Brasil. Assim como lei de proteção aos refugiados, que dá sentido 

ao título ‘De portas abertas’. A ideia é que o espectador possa ver a série e tirar 

as suas próprias conclusões em relação à chegada e permanência de refugiados 

e migrantes no Brasil. A websérie conta com quatro episódios curtos sobre 

diferentes perspectivas de refugiados no Brasil. 

 

 

 

 



 

Objetivo final 

 

Um dos objetivos do trabalho era levar informação e fomentar discussões sobre 

o tema, tentando não deixar que algum item pudesse empobrecer ou reduzir a 

credibilidade da websérie. Apesar da estética do trabalho ser importante, a 

questão jornalística foi priorizada em todos os momentos. 

 

Em relação ao tema, que ainda é pouco discutido pelo senso comum, eu 

encontrei dificuldades em entrevistar algumas pessoas envolvidas no assunto.  

 

Apesar de eu sentir que a pesquisa passou, em tese, o seu recado, ainda creio 

que a receptividade do povo brasileiro é, de certa forma, um mito. A “boa” 

receptividade advém da aparência e quanto cada estrangeiro gasta aqui. A cor 

de sua pele, a origem de seu país e a razão pela qual se está aqui são alguns 

dos vários motivos pelos quais o tratamento com estrangeiros muda de pessoa 

para pessoa. O Mick sofre um tipo de preconceito que a Maria não sofre. Mas a 

Maria ganha bem em seu trabalho, ela vive bem, frequenta lugares que muitos 

brasileiros não podem frequentar. O Abdu tem o próprio negócio, mesmo que 

seja pequeno. Ele consegue guardar um bom dinheiro para trazer seus outros 

irmãos da Síria para o Brasil - são oito, no total.  

 

Apesar das dificuldades em fazer um trabalho como esse praticamente sozinha, 

eu posso considerar essa websérie uma contribuição importante para a 

sociedade e para quem realmente quer conhecer o povo brasileiro e a sua 

diversidade na forma de pensar sobre temas que envolvem direitos humanos, e 

de acontecimentos que ocorrem fora do Brasil. Eu me sinto realizada em poder 

produzir um material que poderá servir como elemento de reflexão e levar mais 

informações, orientando a sociedade a procurar entender mais sobre as 

questões que acontecem com os seres humanos lá fora. Sinto que este trabalho 

lançou meus primeiros passos em direção à caminhada que pretendo seguir, 

uma vez que desejo continuar produzindo este tema em outros lugares do Brasil 

e do mundo.  

 



Links para os episódios 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xdEjPQhDxdk&t=3s 

Episódio Piloto: https://www.youtube.com/watch?v=Jl_Lcpzbonk&t=4s 

Episódio 1 – Abdu: https://www.youtube.com/watch?v=3XoGre60F_g&t=432s 

Episódio 2 – Maria: https://www.youtube.com/watch?v=RBs08ev07Qc&t=62s 

Mini Doc: https://www.youtube.com/watch?v=imzvVCQftOY&t=105s 

 

- 

 

Gabriela Moliver 

Jornalista, documentarista e mestranda em Ciência Política pela Universidade 

de Lisboa. 
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