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Resumo
  Em 2013, dois anos após o início da Guerra na Síria, em diálogo com a ONU, o
Brasil decide conceder a possibilidade de imigração para a população síria através
do visto humanitário, medida que colocou o país como um dos maiores destinos
para esses refugiados. Muitas dessas pessoas têm se fixado em Curitiba por vários
fatores,  sendo  o  mais  significativo  a  presença  forte  de  uma  comunidade  sírio-
libanesa, a qual consolidou-se na cidade, majoritariamente, através da atuação em
várias  áreas  do  comércio.  Traçado  um  panorama  histórico  da  presença  e  das
características da imigração sírio-libanesa no Brasil e em Curitiba, intenciono, à luz
da produção dos  estudos sociais  da alimentação,  discutir  nessa pesquisa de que
maneira as memórias e as tradições relacionadas à comida típica se fazem presentes
no cotidiano desses  imigrantes  e  refugiados e  qual  sua importância  simbólica  e
material. Embora seja extensa a bibliografia que relaciona memória de imigrantes à
comida  típica,  geralmente  tratam  das  imigrações  europeias,  como  a  italiana,
ucraniana,  polonesa  e  alemã,  portanto  também  intenciono  contribuir  para  as
produções  que  expandem  esse  escopo.  Nesse  sentido,  embora  ainda  intencione
prolongar  a  pesquisa  para  além  das  limitações  temporais  que  a  construção  da
monografia impõe, o argumento principal  é de que a comida típica se relaciona
tanto com a questão de subsistência via comércio quanto à sobrevivência de valores
como a honra e a comensalidade, considerando o contexto da Guerra e seus efeitos
sobre  tais  questões.  Para  tanto,  os  imigrantes  e  refugiados  oriundos  dessa  mais
recente onda de imigração e que optam pela produção de alimentos típicos de sua
terra natal como meio de subsistência foram escolhidos como interlocutores para a
realização dessa pesquisa que se deu via trabalho de campo etnográfico e registro
de relatos  orais,  que se somam a duas experiências  etnográficas  nos eventos da
comunidade síria católica curitibana.
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