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Entrevista com Sylvie Debs em Ouro Preto, 25/11/2014 
 
 
 
1) Primeiramente eu gostaria de saber como surgiu a idéia de formar a 
CABRA ? 
A idéia de criar a rede CABRA (CAsas BRAsileiras de Refúgio: 
www.facebook.com/casasrefugio) nasceu quando morava na cidade de México 
(DF), onde tive a imensa sorte de trabalhar como adida cultural da Embaixada de 
França no México, um país deslumbrante, organizando, entre outros, conferências, 
seminários, lançamentos de livros com escritores franceses na Casa Refugio 
Citlaltépetl (www.casarefugio.com), conversando e trocando idéias com seu 
diretor, Philippe Olle Laprune, que se tornou depois um grande amigo. Fiquei 
muito impressionada com a presença dos escritores perseguidos que tive o prazer 
de conhecer pessoalmente (Koulsy Lamko, Mohsen Emadi e Xhevdet Bajraj), com 
suas incríveis historias de vida e suas lutas para a defesa da literatura e da 
liberdade de expressão no mundo. Como fiquei impressionada com o 
envolvimento dos escritores perseguidos e exilados na vida cultural e universitária 
da cidade de México, com o engajamento, a humanidade e a generosidade 
deles : me deparei com pessoas absolutamente fora do comum e recebi uma 
maravilhosa aula de vida que nunca esquecerei. Por outro lado, considerando o 
Brasil como minha segunda pátria, desde que conheci esse país fascinante por 
primeira vez em julho de 1994, quando comecei minhas pesquisas para a tese de 
doutorado sobre cinema e literatura brasileiros que defendi em 2000 na 
Universidade de Toulouse-Le Mirail, resolvi trazer esse maravilhoso projeto para 
meu “país de adopção”. Tendo atuado também como adida cultural da 
Embaixada de França no Brasil (2006-2010), achei que o país tinha todos os pré-
requisitos necessários para poder acolher um projeto cultural e humanitária do 
tamanho e da importância da ICORN (www.icorn.org). Assim, quando voltei por 
primeira vez para o Brasil depois da minha estadia no México (2010-2013) em 
janeiro de 2014, entrei logo em contato com o Presidente do PEN Clube do Brasil 
(www.penclubedobrasil.org.br), o escritor e amigo de longa data, Claudio Aguiar 
e chamei outros amigos, como Guiomar de Grammont, escritora e diretora do 
Fórum das Letras de Ouro Preto, para inaugurar os trabalhos da CABRA, pensado 
como o braço brasileiro da ICORN, rede internacional de cidades refugio. A rede, 
principalmente implantada desde 2006 na Europa, com sede na cidade de 
Stavanger (Noruega), conta no momento com 45 cidades. Sendo que segundo os 
dados do PEN Internacional (www.pen-international.org), constamos por perto de 
1000 escritores perseguidos no mundo hoje em dia, é preciso conseguir novos 
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acordos com futuras cidades refugio para acolher, proteger e promover os 
escritores em perigo de tortura e/ou de morte. 
 
2) Quais foram os maiores desafios encontrados? 
Acho que temos dois objetivos maiores pela frente antes de conseguir a 
construção solida dessa rede de CAsas BRAsileiras de Refugio para escritores 
perseguidos no Brasil: primeiro, a divulgação e a explicação da ideia e do 
conceito ICORN/CABRA; segundo, a captação de recursos financeiros para seu 
funcionamento. Até hoje, a nossa participação em encontros literários no Brasil 
(Curitiba, Rio de Janeiro, Ouro Preto, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo), os 
nossos encontros com prefeituras e universidades, as entrevistas nos jornais, radio 
e televisão, o apoio do PEN Clube do Brasil e a nossa página facebook (https://pt-
br.facebook.com/casasrefugio) nos permitiram uma divulgação razoável do 
conceito, assim que uma recepção muito positiva e entusiasta por parte de 
cidades e universidades que visitei. O desafio em 2015, é de conseguir as 
estruturas físicas e jurídicas, assim que os recursos humanos e financeiros para 
viabilizar o projeto, de maneira a poder acolher os primeiros escritores 
perseguidos a partir de 2016.  
 
3) Por que Ouro Preto foi escolhido para abrigar a primeira Casa de Refúgio? 
Vejo duas razoes principais: os laços pessoas e afetivos que tenho com a cidade 
de Ouro Preto por ter organizado muitos eventos culturais e universitários no meu 
tempo de adida cultural por um lado; a própria historia da cidade, por ser o berço 
da liberdade e da independência no Brasil, que tem um cargo simbólico 
poderoso para um conceito como a CABRA por outro lado. Além disso, a cidade 
de Ouro Preto tem um passado prestigioso e rico: muitos escritores visitaram a 
cidade ou moraram na cidade como Elizabeth Bishop por exemplo; culturalmente 
falando, a cidade é muito dinâmica com seus festivais de literatura, de musica e 
de cinema, com seus museus e suas igrejas barrocas; a cidade também é a sede 
da UFOP e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, com um alto 
nível acadêmico e universitário. A presença dos estudantes e das Repúblicas, a 
presença dos turistas e dos visitantes, propiciam um ambiente jovem, dinâmico e 
internacional no qual o escritor hospedado pode circular e inserir se facilmente: a 
sua integração na comunidade, uma das chaves do sucesso da ICORN, parece 
quase “natural” numa cidade como Ouro Preto, que tem uma dimensão humana 
e acolhedora de qualidade.  
 
4) Como irá funcionar essa casa em Ouro Preto? 
A casa em Ouro Preto pertence à UFOP e normalmente serve para hospedar 
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professores e artistas visitantes para residências de 4 meses/ano. O convenio com 
a UFOP esta prevendo que uma vaga de quatro meses será atribuída anualmente 
para um escritor perseguido hospedado pela ICORN. 
 
5) Quanto tempo os escritores ficarão na cidade? 
Num primeiro momento, e em acordo com o regulamento da UFOP, o escritor 
pode ficar 4 meses em Ouro Preto. Normalmente, as cidades refugio que assinam 
um convenio com ICORN tem o compromisso de acolher o escritor para uma 
permanência de um até dois anos. Se você considerar que o escritor, quando 
chega, não conhece o idioma nem a cultura do país de recepção; que ele deixou 
o seu país de origem em condições difíceis, abandonando a sua casa, família e 
emprego sob ameaças, o escritor precisa de um tempo para se recuperar, se 
adaptar a nova realidade, antes de poder tomar de novo seu destino em mãos. 
Em geral, ele não tem nenhuma perspectiva de poder voltar para sua pátria, e ele 
dispõe do prazo de dois anos para poder repensar a sua vida: será possível ficar 
no país que o acolheu? Será possível conseguir o exilio politico em outro país? 
Será possível conseguir um emprego num outro país, onde já tem família, outros 
conterrâneos, onde mora seu editor por exemplo? Cada situação é bem 
especifica, dependendo da idade e do percurso do escritor, se ele esta só ou com 
sua família...  
 
6) Como eles são selecionados? 
Primeiro, os escritores preenchem um formulário onde eles indicam a sua 
situação; depois, a diretoria da ICORN analisa os formulários, junto com o PEN 
Internacional em Londres que tem como verificar duas coisas determinantes:  

- o valor “literário e acadêmico” do escritor, avaliando as publicações, 
traduções, prêmios, etc.;   

- a gravidade da persecução do escritor, a saber se ele pode ainda esperar 
alguns meses ou se ele tem que sair com urgência do seu país 

Uma vez feito isso, e no caso de um escritor tendo que sair com certa urgência, 
ICORN entra em contato com as cidades da rede que tem vaga nesse momento, 
e começa então uma negociação entre o escritor e as cidades disponíveis para 
achar a melhor adequação entre o escritor e a cidade. Não adianta mandar um 
escritor para um país cujo clima por exemplo ele não vai poder segurar; ou impor 
um escritor cujo perfil não dialoga com a comunidade de acolhimento. Você tem 
por exemplo uma cidade na Suécia, que procura um escritor que seja dramaturgo, 
porque ele vai trabalhar 2 anos com o teatro da cidade. Outro exemplo: Bruxelas 
fez um acordo com 4 universidades da cidade e o escritor vai dar seminários e 
cursos; outras cidades querem um escritor com perfil de jornalista e blogger para 
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trabalhar nos meios de comunicação da cidade. Cada cidade tem o direito de 
definir o perfil do escritor que gostaria de receber para inserir lhe da melhor 
forma possível na vida cultural da cidade e agregar novas valores e benefícios 
para a comunidade. 
 
7) Já foi confirmado o primeiro escritor que virá para o Brasil? 
Sendo que a residência em Ouro Preto, até o momento, não entra no esquema 
clássico dos acordos com ICORN que prevê 2 anos de residência, vamos poder 
chamar um escritor que já esta hospedado numa outra cidade da rede ICORN e 
que precisa de um abrigo temporário antes do seu próximo destino, por exemplo. 
Também, nesse caso, poderia ser alguém que tem que sair com extrema urgência 
do seu país, e esse prazo de 4 meses permitiria encontrar a cidade definitiva. Ou, 
como estamos optando nesse momento para Ouro Preto, pode ser um escritor 
que já passou pela ICORN, mas que precisa de uma residência de escritura de 4 
meses para acabar uma obra. Por isso, estamos pensando no escritor Koulsy 
LAMKO (Chad) que no momento reside na cidade de México, onde ele dirige 
uma Casa para escritores perseguidos, a Casa Hankili Africa 
(http://hankilisoafrica.com.mx). Ele tem um doutorado em literatura comparada, é 
professor, romancista, cantor, musico, teatrólogo, cineasta e poderia dar uma boa 
contribuição ao departamento de literatura ou de artes da UFOP, além de poder 
explicar como funciona ICORN/CABRA, por ser ele mesmo diretor de uma Casa 
Refugio no México. 
 
8) Esses refugiados terão alguma relação com a comunidade e Universidade? 
(Auxiliar em pesquisas, dar aulas, palestras... por exemplo?) 
Não são refugiados, mas escritores perseguidos, provisoriamente hospedados 
em cidades refugio, como foi o caso do primeiro deles, talvez até o mais famoso 
por isso, Salman Rushdie. Antes de tudo, são escritores produzindo, publicando, 
trabalhando, e perseguidos por falta de liberdade de expressão. E fundamental 
que os escritores tenham um papel ativo na comunidade e/ou universidade que 
os acolhe. Esses escritores são pessoas corajosas, batalhadoras, responsáveis com 
seu destino e muito exigentes com as escolhas de vida. Para você ter, ainda hoje 
em dia, no inicio do século XXI, uma pessoa que coloca sua vida em risco para a 
literatura e a liberdade de expressão, não é qualquer pessoa! São pessoas muito 
engajadas, pessoas com convicções democráticas e éticas profundas que 
continuam a luta para a liberdade de expressão fora do país de origem deles, 
utilizando toda a tecnologia moderna atual para traduzir, publicar e promover a 
literatura e a liberdade de expressão no mundo. São verdadeiros embaixadores 
da cultura dos seus países de origem : eles trazem muito da sua própria cultura 
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para o país de recepção, como eles vão trazer também a cultura do país de 
recepção para seus respetivos países de origem. Vou lhe dar só um exemplo: o 
poeta iraniano Mohsen Emadi que já esteve duas vezes em Ouro Preto, é diretor 
de uma antologia digital persa de poesia de América Latina. Ele e seus 
companheiros engajados traduzem gratuitamente para o farsi, o idioma falado 
no Ira, os maiores poetas de América Latina e colocam os textos a disposição na 
antologia digital. Assim, qualquer iraniano que quer conhecer a literatura da 
América do Sul, pode ter aceso à poetas como Carlos Drummond de Andrade, 
João Cabral de Melo Neto, Manoel de Barros, por exemplo. Sabendo que os 
livros estrangeiros não estão na venda no Ira, é a maneira que ele inventou para 
lutar contra a censura e permitir que os leitores iranianos que querem conhecer a 
poesia latino americana contemporânea pudessem ter aceso a ela. O escritor 
perseguido não é uma pessoa “assistida”: é uma pessoa que precisa de um prazo 
de dois anos, para poder reconstruir a sua vida e ser novamente independente. 
Em troca do abrigo temporário, do apoio financeiro, o escritor retribua a 
comunidade que lhe oferece um novo país com seu trabalho. A inserção do 
escritor na comunidade de acolho é uma troca muito rica, intensa e produtiva. A 
cidade e a comunidade se beneficiam da presença do escritor. Aproveito para 
chamar a atenção sobre o fato seguinte: é também uma atitude muito corajosa, 
engajada e responsável por parte da cidade refugio que, acolhendo um escritor, 
reivindica claramente e de forma muito concreta, que ela toma posição para a 
defesa da liberdade de expressão e que ela promove a literatura. Entrando na 
rede ICORN, a cidade afirma seus valores democráticas e de defesa da liberdade 
de expressão no mundo como já fizeram cidades como México, Paris, Bruxelas, 
Barcelona, Frankfurt, Amsterdam, Stockholm para citar apenas algumas cidades, 
criando essa rede de solidariedade internacional chamada ICORN. 
 
9) Na sua opinião, qual a importância da ICORN? 
E importante lembrar a origem da ICORN para poder entender a sua importância. 
Há um quarto de século, em 1989, no mesmo ano da derrubada do muro de 
Berlim, do massacre na Praça da Paz Celestial e do surgimento da web, Salman 
Rushdie foi condenado à morte por uma fátua do Imam Jomeini. Foi o primeiro 
escritor da história da humanidade a ser perseguido no mundo inteiro. E se ele 
escapou da morte, infelizmente alguns dos seus tradutores, editores e livreiros 
foram assassinados por terem se relacionado com Os Versos Satânicos. Diante 
desses fatos e dos assassinatos de escritores na Argélia no inicio dos anos 90, o 
próprio Salman Rushdie, com a assinatura e participação de mais de 350 
escritores do mundo, criou, em 1993, em Estrasburgo (França), o Parlamento 
Internacional de Escritores (PIE). Este Parlamento deu origem a uma rede de 
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Cidades Refúgio para escritores perseguidos. Em 2006, a cidade de Stavanger 
(Noruega) reestruturou essa rede, criando uma organização internacional de 
sócios independentes, ICORN (www.icorn.org), oferecendo 45 lares seguros para 
escritores que podiam, assim, continuar se expressando de maneira livre. Desta 
forma, os escritores estavam em segurança, mas não em silêncio. Desde sua 
criação, a rede já hospedou e ajudou por volta de 250 escritores, que hoje em dia 
podem continuar a expressar-se, a criar e a defender suas ideias livremente. 
 
10) Já existe previsão para outra casa como essa no Brasil? 
Sim, estou muito confiante, pela boa recepção geral do projeto, que podemos 
contar com outras possibilidades no Brasil. A UFMG, por exemplo, assim que a 
prefeitura de Belo Horizonte, estão em negociações com a CABRA para estudar a 
melhor forma de conseguir juntar os pré-requisitos para poder hospedar um 
escritor perseguido. Canoas (Rio Grande do Sul), Rio de Janeiro, Petrópolis onde 
já tem a Casa Stefan Zweig, o famoso escritor austríaco exilado no Brasil e a Casa 
Claudio de Souza, o fundador do PEN Clube do Brasil, ambas casas muita ativas 
no campo cultural e literário; a cidade de São Paulo também esta em contato com 
ICORN/CABRA e acompanhando de perto o desenvolvimento da rede CABRA. A 
prefeitura de São Paulo nos fez a proposta recentemente de organizar um 
seminário de 2 dias em julho de 2015, chamando as prefeituras interessadas no 
projeto, os representantes da cultura e das relações internacionais dos estados e 
os órgãos federativos para trabalhar sobre as estruturas de acolhimento dos 
escritores perseguidos e a rede CABRA. 
 
11) Quais as expectativas para o futuro da CABRA? 
Se você comparar o tamanho da Europa com o tamanho do Brasil, bem maior do 
que a própria Europa, se você considerar que o Brasil é um pais de longa tradição 
de imigração e de integração cultural, estou bastante otimista com o futuro da 
CABRA. A defesa da liberdade de expressão, o respeito dos direitos humanos, o 
exercício da democracia, a tradição de hospitalidade, tudo isso são valores 
essenciais que permitem ao Brasil abraçar plenamente essa causa. Importante 
lembrar que o Brasil já recebeu escritores perseguidos, notadamente entre 1933 e 
1945, Stefan Zweig sendo o mais conhecido dentro eles, e lembrar também, que 
na época da ditadura (1964-1985), escritores e artistas brasileiros foram exilados. 
Então o pais por ter esse tipo de experiência nos dois sentidos, sabe que nenhum 
pais foge da ameaça de perder momentaneamente a sua liberdade de expressão, 
e que nesses casos, é preciso poder encontrar países abertos ao refugio e exilio. 
O Brasil também seria o primeiro país de América do Sul a integrar a rede, e 
como o país tem um papel de referencia no continente, a CABRA pode servir de 
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modelo para os outros países de América do Sul. Voltamos assim a importância 
simbólica da cidade de Ouro Preto a ser a primeira na América do Sul a integrar a 
rede ICORN. Minhas expectativas é que conseguimos, daqui ha 2 anos, 
implementar essa rede no Brasil e começar a organizar atividades culturais, como 
seminários, mostras, exposições, publicações e pesquisas ligadas a essa temática. 
Como as cidades refugio trabalham em rede, temos também a possibilidade de 
realizar projetos internacionais, como por exemplo o filme documentário de 
Marion Stalens, “O silencio ou o exilio”, rodado em 2012, apresentando 4 
escritores perseguidos: Ma Jian (China), Mana Neyestani (Ira), Svetlana Alexievitch 
(Bielorrússia) e Horácio Castellanos Moya (Salvador) nas suas cidades refugio. 
(http://www.youtube.com/watch?v=Ayb1px1tu04) 


