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RESUMO
A pesquisa em tela tem por objetivo problematizar a presença dos imigrantes árabes
muçulmanos no contexto socioeconômico da fronteira da cidade de Guaíra, no
Oeste do Paraná. O ambiente de fronteira destaca-se pelo remanescente
crescimento do setor comercial, estimulado principalmente pelas atividades em faixa
de fronteira. Em anos recentes se instalaram na fronteira diversas famílias árabes
muçulmanas vindas de vários países do Oriente Médio, com o intuito de
comercializar a partir do Paraguai. Estas, inicialmente fixaram-se na cidade de Foz
do Iguaçu-PR, nas décadas posteriores a 1950, motivados pela tradição do comércio
em Ciudad Del Este-PY. Nos últimos anos, ocorreu um deslocamento secundário
dos imigrantes da Ciudad Del Este para a cidade de Guaíra-PR. As possibilidades
de comércio na fronteira motivam a mobilidade dos grupos de migrantes. A pesquisa
procurou compreender as práticas, as representações e os significados construídos
acerca do processo de chegada dos imigrantes.Para aprofundar a análise, a
investigação ainda se propôs a contextualizar a cultura árabe e a imigração desse
povo para o Brasil, em especial, o fluxo orientado para a cidade de Guaíra-PR. As
entrevistas indicam especificidades da etnicidade árabe em Guaíra, assim como
possibilidades de analisar a contribuição decorrente da imigração árabe para o
município.

PALAVRAS-CHAVE: Migração; Fronteira; Muçulmanos; Comércio; Identidade;
Guaíra-PR.
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ABSTRACT

The screen survey aims to problematize the presence of Muslim Arab immigrants in
the socioeconomic context of the border of the city of Guaíra, western Paraná. The
border environment is notable for the remaining growth of the commercial sector,
mainly stimulated for activities in the border area. In recent years several Muslim
Arab families of various contries in the Middle East settled in the border in order to
market of Paraguay. That residence initially fixed in the city of Foz do Iguaçu. In
recent years there has been a secondary displacement of immigrants from Ciudad
Del Este to the city of Guaíra. The possibilities for trade at the border have motivated
the mobility of migrant groups. The research sought to understand the practices,
representations and meanings that were built on the arrival process of immigrants. To
remove the analysis, the research still proposed to contextualize the Arab culture and
the immigration of these people to Brazil, in particular, the flow directed to the city of
Guaíra. The interviews indicated specificities of the Arab ethnic group in Guaíra-PR,
as possibilities to analyze the influence of the Arab immigration to the municipality.

KEY WORDS:Immigration; Border; Muslim; Trade; Identity; Guaíra-PR.
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1 - INTRODUÇÃO

A pesquisa voltou-se ao estudo da comunidade libanesa na cidade de
Guaíra (PR). O interesse em estudar a comunidade árabe-libanesa surgiu a partir do
entendimento de que ela é riquíssima em seu aspecto cultural, pulverizando suas
características por onde se instala. Acrescenta-se o interesse pelos estudos
desenvolvidos envolvendo especificamente o município de Guaíra, compreendendo
seus aspectos histórico-geográficos.
A oportunidade de pesquisar sobre o assunto surgiu como pré-requisito para
ingressar no programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Marechal Cândido Rondon (PR), cuja
exigência é um projeto de estudo. No entanto, o interesse em levantamentos
históricos relacionados

ao

município

guairense

já

havia

sido

despertado

anteriormente, pois, na mesma universidade e campus, no período de 2001-2004,
durante minha graduação, figuraram profissionais inspiradores que souberam
fomentar esse contexto de investigação científica. Assim, no último ano letivo, em
2004, na disciplina “Optativa”, desenvolvi um Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) (não obrigatório à época) a respeito de um recorte da realidade históricocultural-geográfica de Guaíra.
A pesquisa monográfica teve como título “Guaíra e as Memórias das Sete
Quedas”. Apesar de não ser uma disciplina obrigatória, a investigação configurou-se
como um grande desafio. Não foi possível dar continuidade ao trabalho e aos
estudos à época em que conclui a graduação. Em 2015, retornei à Unioeste para
cursar a pós-graduação oferecida pelo curso de Geografia.
O tema da proposta de pesquisa envolveu os libaneses que residem nos
municípios de Guaíra, Estado do Paraná, no Brasil, e de Salto Del Guairá, Capital do
Departamento de Canindeyú, no Paraguai.
A partir de meados da década de 1970, a faixa de fronteira na região Oeste
do Paraná tornou-se um grande atrativo para comerciantes de origem árabe. A
fronteira entre Brasil e Paraguai surgia como um local visado e de variadas
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oportunidades de trabalho. Dessa forma, atraía pessoas de diferentes regiões do
planeta, sobretudo do Oriente Médio.
O local se tornou propício para a entrada de migrantes vindos do mundo
árabe. Constatou-se durante o estudo que a maioria de indivíduos é originária do
Líbano e professa o xiismo no contexto da religião muçulmana.
Diante do exposto, destaca-se a importância de se analisar a migração
árabe em Guaíra, o contingente populacional atual na cidade, suas manifestações
culturais, sociais e, sobretudo, a intenção econômica e as diferentes perspectivas
que fizeram este povo migrar para este lugar.
Percebeu-se um grande fluxo de imigrantes mulçumanos que se
estabeleceram em Guaíra (PR), oriundos de Foz do Iguaçu (PR), onde se instalaram
primeiramente devido à tradição do comércio em Cuidad Del Este. Tais imigrantes
foram atraídos a Guaíra devido à facilidade de acesso ao Paraguai com a
construção da Ponte Ayrton Senna, concluída em 1998, que liga a cidade a Mundo
Novo (MS). A travessia, que anteriormente era realizada por meio de balsas (o que
dificultava o fluxo de pessoas e mercadorias), foi facilitada com a conclusão da obra,
beneficiando, dentre outros, o fluxo de automóveis entre esses municípios e,
consequentemente, entre os países Brasil e Paraguai. No contexto, destaque deve
ser dado à maior segurança, agilidade e custo do transporte.
A inauguração da obra facilitou a locomoção não somente do grupo de
imigrantes, mas também da população de modo geral, dos turistas, compristas,
estudantes e dos sujeitos dos mais diferentes lugares que por algum motivo passam
pelo local, assim como dos agricultores que possuem terras no Mato Grosso do Sul
e no Paraguai, além do escoamento de boa parte da produção agrícola de Estados
do Centro-Oeste que atravessam o local e cujo destino é o Porto Seco de Cascavel
ou o Porto de Paranaguá.
A procura por esse ambiente, dentre outros aspectos, pode ser explicada
pelas estratégias de investimentos tecidas na malha fronteiriça. Percebe-se a
modificação substancial do papel do comércio nesse contexto, desencadeando uma
instigante dicotomia de fronteira, onde, de um lado, o comércio de venda para
turistas, sacoleiros e revendedores é diversificadamente fortalecido e, do outro, o
mercado imobiliário e o setor alimentício são aquecidos pela procura de imóveis
residenciais e pela oferta diferenciada de alimentos, atendendo os critérios da
demanda, respectivamente.
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Os imigrantes saem de suas casas por diferentes motivos, muitas vezes
forçados socialmente, politicamente, por conflitos religiosos, perseguições, além de
questões naturais. O enfoque desta pesquisa foi problematizar a presença dos
libaneses em um ambiente de fronteira, mais notadamente àquele associado à
cidade de Guaíra (PR).
Neste sentido, a principal abordagem articulada com a ciência geográfica é
sob o ponto de vista da migração e da fronteira. Em virtude dessas considerações
acerca das migrações foram contemporizados os fatores sobre a situação
econômica que levaram à saída do local de origem e ao destino escolhido para
viver: o ambiente de comércio internacional entre Brasil e Paraguai.
As primeiras famílias árabes que fixaram residência em Guaíra chegaram
por volta da década de 1980, criando mecanismos para outros fluxos migratórios.
Acredita-se que o fator identitário constitui um elemento de singularidade dentro da
cultura e sua construção reafirma a presença muçulmana no local. Neste caso,
religião e interesses econômicos se interpenetram.
Diante de tal conjuntura, o principal objetivo da investigação foi avaliar a
presença dos imigrantes árabes muçulmanos no contexto socioeconômico da
fronteira, em particular entre a cidade de Guaíra e Salto Del Guairá. Insere-se ainda,
como exercício basilar de pesquisa, o aprofundamento de estudo também nas
relações da presença árabe-muçulmana no município guairense com as mudanças
econômicas mundiais e os fluxos contemporâneos de migrações, no intuito de
verificar as intenções dos imigrantes médio orientais em Guaíra e identificar como se
dá a preservação do estilo de vida e religiosidade deles. Essas questões configuram
como objeto de análise da pesquisa e almeja-se, através desta, contribuir para o
enriquecimento do conhecimento sobre a temática.
O encaminhamento metodológico utilizado seguiu uma abordagem que
problematiza os conteúdos selecionados que pudessem dialogar e dar condições
para pensar, identificar e compreender o significado dos conceitos utilizados. Para
tanto, houve coleta de dados e informações em órgãos públicos, como no setor de
imigrações da Polícia Federal (PF) (sede Guaíra), Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e Dirección General de Estadísticas, Encuestas Y Censos
(DGEEC), além de análise de documentos e cartilhas elaboradas pelo Mercado
Comum do Sul (Mercosul) e Conselho Nacional de Imigração (CNI). Também foram
obtidas informações junto ao setor comercial em Salto Del Guairá.
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As atividades de campo ocorreram através de entrevistas semiestruturadas
com os imigrantes, a partir de questionamentos que possibilitaram a formação de
uma opinião relacionada aos objetivos da pesquisa.
A dissertação foi estruturada em três capítulos subdivididos em tópicos
específicos. No primeiro capítulo trabalhou-se com conceitos para a análise das
migrações em um contexto geral. Ainda foi abordado o panorama das migrações
atuais, com ênfase nos movimentos populacionais pela Europa e outras partes do
mundo.
O segundo capítulo aborda as migrações árabes para o Brasil e suas
diversas etapas, estabelecendo, neste ponto, a formação de diversas comunidades
árabes pelo país. De igual forma, um subcapítulo teve como finalidade contextualizar
a presença dos árabes na fronteira da cidade de Foz do Iguaçu (PR).
O terceiro capítulo volta-se a uma abordagem sobre Guaíra e os árabes
muçulmanos estabelecidos na fronteira com base nesta cidade. A partir da análise
das entrevistas e depoimentos, procurou-se avaliar a inserção da comunidade no
contexto socioeconômico e suas manifestações religiosas, culturais e identitárias.
As considerações finais tiveram como finalidade uma reflexão acerca do
tema, levando em conta fatores que ainda podem ser estudados, sendo que dentro
do campo da ciência geográfica as migrações podem levar a outras reflexões e
transformações no espaço estudado.
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CAPÍTULO 1 - AS MIGRAÇÕES PELO MUNDO

1.1 - AS PRINCIPAIS CORRENTES MIGRATÓRIAS
O ato de migrar corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é
a saída de um país, Estado, região ou até mesmo de domicílio. A migração
internacional consiste na mudança de moradia com destino a outro país ou região.
Tal fenômeno vem ocorrendo ao longo dos séculos por diversos motivos. As
migrações forçadas costumam ser dramáticas. Múltiplas regiões do globo tiveram
momentos em que os deslocamentos aconteceram em maior ou menor densidade.
A saída de um local para o outro acompanha o homem desde os tempos
remotos. O nomadismo era, para o homem, um fator vital para a sobrevivência.
Porém, cabe-nos discutir as migrações relacionadas à pesquisa.
As migrações se tornaram mais intensas com as descobertas de novas
terras em continentes desconhecidos pelos europeus. Algumas regiões do globo
viraram rotas de mercadores, imigrantes e exploradores, que durante as “Grandes
Navegações” intensificaram o processo de conquista de novos lugares, favorecendo
a fixação dos povos imigrantes no curso dos séculos seguintes.
O processo de migração internacional pode ser desencadeado por múltiplos
fatores. Ele pode ocorrer em consequência de desastres naturais, guerras, conflitos,
perseguições políticas, étnicas, religiosas ou culturais. Estudos, qualificação
profissional, trabalho e melhores condições de vida, entre outros, também são
fatores que desencadeiam o deslocamento de pessoas. Contudo, o principal motivo
para esses fluxos migratórios internacionais é o econômico, segundo o qual as
pessoas deixam seu país de origem visando à obtenção de empregos e melhores
perspectivas de vida em outras nações mais desenvolvidas. Muitas vezes pode
haver uma conjunção de fatores, mas normalmente o econômico é o que mais pesa.
O percurso percorrido pelos imigrantes que se instalaram no Brasil não foge
à regra. Cada indivíduo carrega uma história, um sonho e uma grande vontade de
vencer. “O impulso migratório é raramente um fato simples; resume-se num acúmulo
de necessidades, desejos, sofrimentos e esperança” (DAMIANI, 1991, p. 63).
Ao longo dos anos, a formação da população brasileira se constituiu pela
contribuição de diferentes etnias. Neste conjunto, encontram-se migrações
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subsidiadas, forçadas e voluntárias, ou “livres”. Da pluralidade e miscigenação de
raças originou-se a atual população nacional. Neste primeiro capítulo, reconhece-se
o papel da Geografia enquanto ciência no âmbito da mobilidade populacional e das
migrações.
O aporte da Geografia em relação à questão de mobilidade populacional se
mostra um importante instrumento de análise do desenvolvimento das sociedades.
Neste primeiro momento, buscou-se fornecer um panorama geral dos movimentos
populacionais observados no mundo.
A Geografia tem oferecido uma contribuição perene aos estudos migratórios.
Para compreender os diferentes cenários da migração faz-se necessária uma
análise no tecido de sua conjuntura. Nesse campo, é importante entender o
deslocamento espacial como parte das estratégias de sobrevivência e de mobilidade
da população. Tema amplo, as migrações/deslocamentos internacionais e nacionais
fazem parte do macro estudo dos sujeitos como um todo, de diferentes épocas.
Corrêa (1997) considera o fenômeno da mobilidade como um dos elementos
que integram as “interações espaciais”. De acordo com esse autor, as interações
espaciais fazem alusão ao fluxo e ao refluxo de sujeitos trabalhadores,
consumidores e turistas, além de produtos e informações que se dinamizam e
reproduzem o espaço. No que se refere à questão da mobilidade da população, ele
aponta ainda a complexidade do fenômeno, o qual participa do processo de
transformação social do mundo.
A definição do conceito de migração nas ciências geográficas é aplicável ao
caso de populações razoavelmente estabelecidas. Na prática, é difícil distinguir entre
migrantes e pessoas em trânsito.
Segundo Ghizzo e Rocha (2008), ao longo dos séculos, o movimento
humano sempre foi desempenhado como procedimento que garantia a condição
vital dos indivíduos. No período primitivo, o deslocamento significava para o
indivíduo sua sobrevivência. A garantia do excepcional recurso de obtenção de
alimentos para a sobrevivência de seu bando. No sistema capitalista, a necessidade
de manutenção da vida se dissemina para uma grande massa de sujeitos
trabalhadores. Estes se movimentaram pelo globo, fixaram e conquistaram colônias
em todos os continentes habitáveis.
[...] a mobilidade desempenhou funções diferentes em diferentes modos de
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produção. Nas sociedades primitivas, a mobilidade representava uma forma de
sobrevivência para as populações itinerantes que precisavam se deslocar para
encontrar alimentos e terras férteis para suas culturas comunitárias. Na sociedade
capitalista, a mobilidade representa um meio para a reprodução do capital, uma vez
que uma força de trabalho “livre” e “móvel” torna-se essencial para o processo de
acumulação.

Nesse

sentido,

uma

massa

de

trabalhadores

“latentes”

ou

“estagnados”, seguindo os movimentos do capital, representa um indicador de
desenvolvimento capitalista. (BECKER, 1997, apud GHIZZO; ROCHA, 2008, p. 101)
O fenômeno dos fluxos migratórios é indissociável ao desenvolvimento do
homem e das civilizações. Eclodiram as migrações continentais, legitimando a troca
de cultura e miscigenação dos povos. Os deslocamentos de curtas e médias
extensões buscavam matérias-primas e novos territórios de possessão. A Europa
destaca-se no panorama das migrações, todavia, o fenômeno já é percebido antes
da expansão europeia:
Bem antes da expansão europeia (a partir do século XV) - e com a
crescente intensidade desde então - a migração e os deslocamentos
dos povos têm constituído mais a regra que a exceção, produzindo
sociedades étnica ou culturalmente “mistas” (HALL, 2003, p. 55).

É de conhecimento que a mobilidade dos indivíduos remonta à pré-história.
“Os impérios grego, romano, islâmico, otomano e europeu foram todos, de formas
distintas, multiétnicos” (HALL, 2003, p. 55). Porém, os maiores deslocamentos
ocorreram com o princípio da expansão colonialista. Contudo, sua máxima
relevância ocorre após o advento da Revolução Industrial. “As noções de espaço
habitado como de terra habitada vão brutalmente alterando-se depois da Revolução
Industrial e especialmente após os anos 50 deste século” (SANTOS, 1997, p. 39).
No transcorrer dos séculos XIX e XX, a população mundial cresceu a um
compasso acelerado. “A população mundial levou alguns milênios antes de
encontrar, nestes dois últimos séculos, um processo de crescimento sustentado”
(SANTOS, 1997, p. 38).
Esse processo se intensificou entre 1800 e 1914. As razões dessa expansão
demográfica ocorrem, de acordo com Santos (1997), quando foi possível adaptar
espécies vegetais e animais de um lugar para o outro, diminuindo a fome decorrente
das safras desastrosas, quando houve progressos no sistema de navegação,
avanços na industrialização, levando a um progressivo aumento do bem-estar, e até
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mesmo melhorias no setor de medicina desde o fim do século XIX. O crescimento
demográfico torna-se estável também graças à queda da mortalidade e à
normalização ou aumento das taxas de natalidade.
O desenvolvimento demográfico elevado na Europa, a fome, a falta de
áreas agricultáveis, entre outros fatores conduziram as frentes migratórias para
outras regiões, especialmente para as áreas ainda pouco colonizadas no “Novo
Mundo”. “A segunda metade do século XIX marca o começo das migrações maciças
dos países „velhos‟ para as novas nações, onde se instalaram centenas de milhares
de europeus” (SANTOS, 1997, p. 40).
Todavia, os riscos a que eram submetidos eram grandes e eventualmente
desastrosos, especialmente para migrantes das regiões temperadas, cujo destino
era as regiões tropicais. Esse deslocamento, mesmo que temporário, exige uma
adaptação ao novo ambiente, como lembra Santos:
A questão do espaço habitado pode ser abordada segundo um ponto
de vista biológico, pelo reconhecimento e adaptabilidade do homem,
como indivíduo, às diversas altitudes e latitudes, aos climas mais
diversos, às condições mais extremas (SANTOS, 1997, p. 37).

A composição mutável das migrações relaciona-se à miséria imperante nas
regiões de origem. Os indivíduos dos países industrializados experimentariam crises
de desemprego, enquanto a expansão demográfica não cessava e a oferta de mão
de obra era maior que as cifras de postos de trabalho. “[...] Essa emigração foi
alimentada

pelos

países

afetados

pela

Revolução

Industrial,

diante

da

impossibilidade permanente ou episódica de assimilar as formas de emprego da
nova economia” (DAMIANI, 1991, p. 62).
Muito além do desenvolvimento industrial, as populações emigraram
também devido a um conjunto cíclico de crises econômicas e políticas ocorridas na
Europa. Conforme Damiani (1991), seu maior volume ocorre no final do século XIX e
nas primeiras décadas do século XX, como ilustra o mapa temático na sequência:
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Figura 1 - A grande migração transatlântica - final do século XIX e início do século
XX

Fonte: BRANCO; MENDONÇA; LUCCI (2014)
Adaptado pela autora (2016)

A partir das considerações do mapa, percebe-se que os principais fluxos
migratórios tiveram como destino as terras do continente americano, em especial a
América do Norte, que recebeu o maior número de imigrantes. Na América do Sul, o
contingente obteve destaque para o Brasil e Argentina, como maiores receptores de
indivíduos originários da Europa.
Em termos estatísticos, econômicos e sociais, essas migrações refletiram
positivamente nos países de destino, pois os “pioneiros” povoaram as novas regiões
ainda desabitadas. Em alguns países, a migração “veio a fornecer o braço forte da
lavoura; contribuiu enormemente para a formação da estrutura da sociedade”
(SALES; BAENINGER, 2000, p. 35).
O continente norte-americano recebeu o maior fluxo migratório, sendo que
os Estados Unidos (EUA) (quadro 1) auferiram o fluxo máximo de emigrantes
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europeus,

sobretudo

decorrentes

da

Grã-Bretanha.

Esses

sujeitos

foram

precursores nas colônias de povoamento de terras ainda despovoadas do Norte e
do Oeste daquele país. Foram instituídas inúmeras colônias de ingleses, irlandeses,
judeus e italianos na América do Norte.
Com o predomínio de europeus, a peculiaridade na trajetória dos indivíduos
e a formação de novas comunidades de colonos brancos orquestram a questão do
“[...] branqueamento da terra neste processo, a discussão sobre os problemas de
assimilação [...], da miscigenação, e a defesa das sociedades brancas contra a
penetração de outras raças” (DAMIANI, 1991, p.62).

Quadro 1 - Emigrantes europeus em países americanos - (1884/1933).
PAÍSES

NÚMERO DE IMIGRANTES

Estados Unidos

40.000.000

Argentina

7.000.000

Canadá

5.200.000

Brasil

4.300.000 (*)

(*) Saldo positivo dos que permaneceram no país
Fonte: COELHO; SONCIN, 1986, p. 165
Adaptado pela autora (2016)

Do continente asiático, sujeitos procedentes da China cruzaram o Atlântico e
fincaram novas colônias em terras norte-americanas, atraídos pela construção do
caminho de ferro do Pacífico. Após o fim do grande projeto, fixaram suas raízes em
solos dos EUA e Canadá.
A esperança de fazer fortuna ligeiramente fez com que milhares de
indivíduos emigrassem para a América, lugar que, na maioria das vezes, identificase com os Estados Unidos. “Os EUA tornaram-se terra prometida” ou “a terra da
liberdade e da oportunidade”. A corrida ao ouro da Califórnia1, em 1848, está entre
os fatores que contribuíram para a atração populacional do país em questão.
Contudo, acabariam por surgir sinais de saturação, o que determinou as
1

A corrida pelo ouro na Califórnia, nos Estados Unidos, ocorreu no ano de 1848. O ouro que brotava
na Califórnia era generoso. Nos primeiros meses depois da descoberta, era possível coletar as
pepitas diretamente do solo. Bastava agachar e pegar. O metal precioso era encontrado em leitos de
rios e em ravinas aos borbotões. Em pouco tempo o local foi tomado por milhares de caçadores de
fortuna, contribuindo para o crescimento econômico da região.(BIGHETTI, 2012)
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primeiras leis restritivas de imigração2.
Nos continentes asiático e africano, a emigração europeia foi pouco
proeminente. Na Ásia, mesmo com a procura intensiva de matérias-primas, o
povoamento europeu não foi expressivo e limitou-se às cidades, uma vez que o
continente já permeava altos índices demográficos. Neste contexto, segundo
Damiani (1991), Vidal de laBlache já mencionava a questão da superpopulação da
Ásia em relação à população europeia.
Nos

países

africanos,

os

colonizadores

europeus

fixaram-se

em

determinadas cidades da costa litorânea, partilharam o continente de acordo com
seus interesses econômicos e deliberaram suas colônias de exploração, deixando
em seu legado marcas sangrentas de conflitos étnicos e guerras civis, até a
contemporaneidade, como mostra Stuart Hall:
[...] a colonização reconfigurou o terreno de tal maneira que, desde
então, a própria ideia de um mundo composto de identidades
isoladas, por culturas e economias separadas e autossuficientes, tem
tido que ceder à variedade de paradigmas destinados a captar essas
formas distintas e afins de relacionamento, interconexão e
descontinuidade (HALL, 2003, p. 117).

O autor aborda uma discussão sobre o período “colonial” e “pós-colonial”,
sob a ótica dos elementos dentro do campo da força do saber e poder. Dessa forma,
percebe-se como o redesenho do continente tem contribuído para situações
extremas, como os deslocamentos de refugiados.
Na Ásia, os japoneses também estão entre os sujeitos migrantes. O
deslocamento deve-se principalmente à pequena área territorial do Japão. “[...]
Deve-se levar em conta também a pressão demográfica em virtude da exiguidade do
território japonês. Essa imigração sempre foi coletiva e dirigida pelo governo
japonês” (COELHO; SONCIN, 1986, p. 163).
Ainda no continente asiático, a Índia recebeu numerosos estrangeiros
2

As medidas restritivas de caráter étnico com relação à imigração nos EUA iniciam no século XIX. O
governo começa um processo de limitação da entrada de estrangeiros ao seu território. Por exemplo,
o país impôs algumas restrições claras à entrada dos imigrantes europeus, estabelecendo um padrão
mínimo para a aceitação. Já em 1921 o governo estabeleceu o EmergencyImmigrationRestrictionAct,
que fixou limites para a entrada de pessoas no país. Essas políticas de restrições foram mantidas no
ImmigrationAct, de 1924, também chamado de Ato das origens nacionais, que claramente favoreceu
a imigração de pessoas vindas da Europa ocidental e do Norte, pois o restante dos povos europeus
não conseguia se encaixar nesses parâmetros. Mais impressionante ainda é o fato dessas restrições
banirem os africanos e os asiáticos do cenário migratório, mostrando o aspecto mais degradante
dessa política. (SILVA, 2013, p. 12)
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oriundos da Inglaterra. Esse país deixou marcas profundas na sociedade durante o
colonialismo. As castas indianas, mesmo não tendo acesso a muitos direitos,
continuam permanecendo tradicionalmente na sociedade.
Durante a Segunda Guerra Mundial, judeus foram perseguidos e mortos em
campos de concentração, perdendo parte de sua cultura e de sua sociedade. Após o
fim do conflito, muitos foram resgatados com vida e outros tantos estavam em outros
países.
A (re)criação do Estado de Israel (1948) atraiu migrantes internacionais que
estavam espalhados pelo mundo. Para os judeus, a “Palestina” é a “terra prometida”.
Israel é, afinal, o “paraíso” que tanto esperaram.
Todavia, neste caso em especial, a criação de um novo país entrou em
conflito com a população que predominava no local, os árabes. Para os palestinos,
seria uma grande injustiça permitir que sua terra fosse ocupada por outros povos.
Sucessivas guerras e conflitos colocam os indivíduos da “Terra de Israel”
constantemente em deslocamento pelo mundo.
Diante deste campo de estudos, muitos debates podem surgir, afinal os
árabes dominaram a região há mais de três séculos consecutivos. A criação de um
novo Estado-Nação em um território dominado por povos com cultura, religião e
estilos de vida diferentes acirrou a rivalidade, os conflitos já existentes na região.
Os judeus se encontravam em uma situação peculiar, pois não tinham um
território. Embora muitos povos vivam nesta condição, a situação judaica é mais
inusitada, já que os judeus se espalharam pelo mundo após uma diáspora de mais
de dois mil anos.
Segundo Gomes (2001), a criação de Israel ganhou força com o movimento
3

sionista , a partir de 1917, quando o governo britânico, através de um mandado,
passa a articular um “lar nacional” para os judeus na Palestina. O apoio do governo
britânico deve-se ao interesse do mesmo na partilha do Império Otomano, assunto
este a ser discutido no capítulo seguinte.
Nesse debate cabe refletir sobre a constante migração de alguns povos.
Goettert (2009) levanta questionamentos sobre o tema, como: “quando começa e
quando termina uma migração? É possível objetivar seu começo e seu fim sem a
3

É um movimento político e filosófico surgido no final do século XIX que defende o direito à
autodeterminação do povo judeu e à existência de um Estado nacional judaico independente e
soberano no território onde historicamente existiu o antigo Reino Israel. Sua localização geográfica
fica na atual Palestina.
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consideração de elementos da subjetividade de cada migrante?” (GOETTERT, 2009,
p. 54-55). Diante deste cenário, percebe-se que determinados povos estão em
deslocamento constante.
No pós-guerra houve a evacuação de algumas áreas e reordenação de
outras. A Alemanha foi dividida em duas áreas e posteriormente o advento da
fragmentação da Iugoslávia molda novas áreas e novas mobilidades.
Determinadas regiões do planeta, como Austrália e Nova Zelândia, com a
possibilidade de mobilidade social, incentivaram principalmente parte da população
inglesa a emigrar, estimulando a conquista da Oceania.
É importante observar a migração de pessoas que não tinham alternativa,
caso dos condenados, deportados, exilados e dos escravos. Outros, também, foram
obrigados a se deslocar devido a perseguições e/ou convicções políticas e
religiosas.
Entretanto, o dinamismo dos fluxos migratórios compõe as mais diversas
disparidades no crescimento e formação da população de distintos países, e em
diferentes períodos históricos. “Podemos assim acompanhar a maneira como a raça
humana se expande e se distribui, acarretando sucessivas mudanças demográficas
e sociais em cada continente (mas também em cada país, em cada região e em
cada lugar)” (SANTOS, 1997, p. 37).
Desta forma, os deslocamentos foram responsáveis pela concepção de
identidades nacionais, culturais e étnicas dos povos. Criaram colônias, exploraram,
povoaram e, de forma direta e indireta, reordenaram o espaço geográfico, além de
promoverem mudanças estruturais, conjunturais e sociais em todos os confins por
onde habitaram.

1.2 - AS PRINCIPAIS IMIGRAÇÕES PARA O BRASIL
Os fluxos migratórios ocorrem desde o princípio da história da humanidade.
Esse processo consiste na mobilidade espacial da população, podendo ocorrer em
escala global, nacional, estadual e municipal.
A migração para o Brasil sobreveio por diferentes fatores. A nação recebe
imigrantes desde o seu descobrimento. Em ocasiões distintas essas levas
migratórias são mais intensas, e em outras, menos.
As Grandes Navegações unilateralmente tornaram-se responsáveis pela
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colonização e grandes fluxos migratórios no continente americano a partir do século
XVI. “Essas migrações para o Brasil ocorrem no bojo das grandes migrações para as
Américas [...]” (VAINER, 2000, 34).
É imprescindível analisar que nos períodos pós-descobrimento verifica-se
um grande vazio. Porém, após grandes períodos de tentativas de ocupação, séculos
mais tarde a imigração tornou-se efetiva e primordial para o desenvolvimento e
ocupação do território nacional. O país recebeu aproximadamente seis milhões de
imigrantes, se tomada como referência a migração portuguesa iniciada no ano de
1500, até a abolição da escravatura no ano de 1888. O quadro 2 mostra o fluxo de
imigrantes para o Brasil nos séculos XIX e XX, considerando sua nacionalidade.

Quadro 2 - Principais nacionalidades no Brasil - Séculos XIX e XX
PAÍS DE ORIGEM

QUANTIDADE

%

Portugal

1.662.180

31,1

Itália

1.622.491

30,3

Espanha

716.052

13,4

Japão

248.007

4,6

Alemanha

223.517

4,2

Outros

878.642

16,4

Fonte: SALES; BAENINGER, 2000, p. 34
Adaptado pela autora (2016)

Portugal e Itália perfazem em números estatísticos os principais grupos que
se instalaram no Estado brasileiro. Cabe ressaltar que esses números referem-se
exclusivamente à entrada de imigrantes europeus e asiáticos. Indissociavelmente e
não mencionada em números exatos, destaca-se a migração forçada dos escravos
procedentes de diferentes nações do continente africano.
O tráfico de escravos começou oficialmente em 1559, quando a
Coroa portuguesa autorizou o tráfico regular para o Brasil.
Inicialmente, cada senhor de engenho teve a permissão de importar
até 120 escravos africanos por ano. Estima-se que foram trazidos
para o Brasil entre 3,5 milhões e 4 milhões de negros africanos
(LUCCI; BRANCO, 2012, p. 114).

Quase impossível chegar a uma quantidade concisa de africanos que
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forçadamente migraram ao país em virtude da escravidão, já que a Coroa
portuguesa não contabilizava os indivíduos que desembarcavam nos portos
brasileiros. Segundo o IBGE (2000), essas correntes migratórias para o Brasil
advieram em díspares proporções e regiões.
A imigração aumentou de fato, maciçamente, no século XIX e começo do
XX. “Apesar de ter havido imigração estrangeira para o Brasil desde as primeiras
décadas do século XIX, sobretudo originárias de Portugal, essas foram em
pequenas proporções” (SALES; BAENINGER, 2000, p. 34). Ainda de acordo com as
autoras, foi somente a partir de meados de 1870, e após a abolição da escravatura
(1888), que a migração para o Brasil ganhou força.
Após o fim do trabalho escravo4 no Brasil, a mão de obra transforma-se em
assalariada e passa a haver a pressão capitalista para a formação de um mercado
consumidor interno. O governo do Estado ofereceu vários incentivos para a entrada
de imigrantes, especialmente de origem italiana. Nesse período, a Itália atravessava
um processo de reorganização política, caracterizado por uma guerra interna. Além
disso, o período entre e pós-guerras mundiais foi determinante na imigração italiana,
assim como a situação de pobreza que assolava o país. Essas e outras histórias da
vinda de imigrantes para o Brasil eram contadas em círculos familiares. Ressalta-se
também a importância cultural italiana, que já inspirou temas de novelas, filmes,
músicas e minisséries na televisão brasileira.
No âmbito de conquistar novas fontes de matérias-primas e novos mercados
consumidores, a colonização permeava o melhor negócio. A mobilidade da
população foi estimulada, sobretudo pelo expansionismo territorial das potências
europeias da época.
De acordo com o IBGE (2000), os períodos com maior fluxo de entrada
foram nos anos de 1884 a 1933, nos quais, devido a distintos fatores, inclusive
geopolíticos, as fronteiras do Brasil encontravam-se abertas para a entrada de

4

No ano de 1888, atendendo principalmente a pressões políticas internas/externas e movimentos
humanitários, o governo brasileiro aboliu a escravidão no país através da Lei Áurea. O processo já
estava ocorrendo internamente através de conquistas como a lei do sexagenário e ventre livre. A
partir da libertação dos escravos, os chamados senhores do café tiveram que buscar soluções para a
crescente falta de mão de obra. Antes mesmo da abolição da escravatura, o governo brasileiro tentou
suprir a falta de trabalhadores com imigrantes europeus, mas as péssimas condições de trabalho e
de vida dadas pelos patrões cafeicultores, acostumados a tratar de forma sub-humana seus
trabalhadores, além de desmotivar a vinda de imigrantes, fez com que alguns países, como a França
e a Itália, até impedissem durante alguns anos que seus cidadãos emigrassem para o Brasil
(VAINER, 2000).
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estrangeiros.
Observa-se no gráfico 1 que os cursos migratórios foram intensos em
determinados períodos históricos. Após o fim da escravidão no país, houve incentivo
à entrada de imigrantes, especialmente italianos, para trabalhar nas lavouras de
café. Segundo Levy (1973), apud Sales e Baeninger (2000), entre 1880 e 1930, o
país assistiu à entrada de 3.993.766 imigrantes.
Embora esse número decrescesse nos anos de 1900 e 1910 por motivos
relacionados às péssimas condições de trabalho em que os imigrantes viviam no
Brasil, fato este que fez com que o governo italiano restringisse temporariamente a
migração para o país.
Apesar disso, verifica-se ainda que em períodos pós-Primeira e Segunda
Guerra Mundial, novamente o fluxo se intensifica, diminuindo após a década de
1960.

Gráfico 1 - Imigrantes em números absolutos (1820-1970)

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Brasil: 500 anos de povoamento (2000)

Permeados pela facilidade de entrada no Brasil, os fluxos foram intensos nos
eventos vinculados aos anos de 1880 e 1930, período esse que promove a entrada
de imigrantes para o trabalho em regiões agrícolas, em especial nas lavouras de
café.
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Vale dizer que, além da cultura cafeeira, projetos de colonização
agrícola com a finalidade de povoamento e defesa do território,
implantados nos Estados do Sul do país, também motivaram a vinda
de imigrantes estrangeiros a partir de meados do século XIX,
sobretudo de imigrantes alemães e italianos (SALES; BAENINGER,
2000, p. 34).

Muniz (1940), apud Vainer (1991), afirma que para atrair o contingente
populacional para as terras tropicais brasileiras, recrutadores serviam-se de
propagandas e estratégias imigrantistas que apontavam o Brasil como um país de
fraca densidade demográfica, em plena formação territorial. Argumentavam que
nenhum outro país proporcionava maior extensão de terras colonizáveis pela raça
branca5.
As terras em abundância, legitimadas e organizadas como
mercadoria pela lei, seriam consagradas aos imigrantes
internacionais, em pequenos lotes, depois de passarem pela fase
“proletária” nas fazendas de café. Os trabalhadores livres,
principalmente os nativos ou aqueles que não tiveram suas posses
legitimadas em 1850, somente “mediante o trabalho árduo poderiam
acumular e, em consequência, transformar-se em pequenos
proprietários de terras. O acesso à terra se daria mediante a oferta
compulsória de trabalho ao grande fazendeiro” (MARTINS, 1997, p.
42).

Cabe mencionar novamente que a questão “raça”, no campo modal das
migrações, era tida como “sistemáticas de povoar com gente branca livre e
industriosa as vastas terras de um [...] Império tropical, que acalentava o sonho de
transformar-se numa nação branca” (VAINER, 2000, p.15).
De acordo com as informações presentes nos gráficos (2 e 3 sequenciais)
do IBGE (2000), “imigração por nacionalidade”, celebrando os 500 anos de
povoamento do Brasil, conclui-se que os povos que em maior número adentraram
no país foram: italianos, alemães, espanhóis, japoneses, portugueses e sírios turcos.
Os fluxos foram procedentes de levas migratórias mais intensas na história
de povoamento do Brasil. Os sírios e turcos representam o sexto maior grupo de
imigrantes que se instalaram no país. É importante considerar que possuem um fator
5

A tese do branqueamento como projeto nacional surgiu, assim, no Brasil como uma forma de
conciliar a crença na superioridade branca com a busca do progressivo desaparecimento do negro,
cuja presença era interpretada como um mal para o país. (JACCOUD, 2008, p. 49)
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de peso na formação da população brasileira.

Gráfico 2 - Imigração por nacionalidade (1884/1933)

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil: 500 anos de povoamento (2000)

Gráfico 3 - Imigração por nacionalidade (1884/1933)

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil: 500 anos de povoamento (2000)

As regiões não são padronizadas quanto à chegada de imigrantes. Algumas
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receberam fluxo máximo, enquanto outras menor quantidade de estrangeiros.
No Brasil, os fatores econômicos são os principais responsáveis pelas
correntes migratórias, pois no país existem áreas mais industrializadas, sendo,
portanto, mais atrativas para a população, como é o caso da região Sudeste, que
recebeu o maior contingente de imigrantes em toda a história brasileira. Nesse
campo também cabe destaque a grande mobilidade interna, cujo destino final foram
as Capitais dos principais Estados da federação.
Nos Estados brasileiros do Rio de Janeiro e do Espírito Santo são
identificados os imigrantes suíço-alemães, que aportaram ao Brasil na primeira
metade do século XIX, sendo a primeira experiência para atração de imigrantes
europeus. Essa experiência, conhecida, conforme Vainer (2000), como “Parceria a la
Vergueiro”, ocorre em 1845, quando Nicolau Vergueiro6 recrutou famílias de alemães
e suíços para trabalhar no Brasil. Tais imigrantes se comprometiam, através de um
contrato, a não abandonar a fazenda. Como os custos eram muito altos, na prática
esses indivíduos tornaram-se escravos por dívida7.
São Paulo se destaca, no panorama nacional, como o Estado que mais
recebeu imigrantes. “A migração estrangeira, sobretudo para São Paulo,
desempenhou importante papel na vida econômica e social do país, onde se
destaca o assalariamento da força de trabalho em substituição ao trabalho escravo”
(BALÁN, 1974, apud SALES; BAENINGER, 2000, p. 34).
Evidencia-se ainda nesse cenário a imigração de espanhóis para São Paulo,
assim como de italianos, para suprir a mão de obra nas lavouras de café, momento
histórico do final do século XIX.
Vainer (2000) também trata sobre as lavouras de café, nas quais a família
toda trabalhava. Nesse ambiente, os fazendeiros que estavam acostumados a
trabalhar com os escravos africanos passaram a lidar com trabalhadores europeus
que chegavam ao Brasil e para os quais criavam regras e leis a fim de submetê-los à
mesma exploração anteriormente atribuída ao escravo.

[...] através das Leis de Locação de Serviços, queria submeter o
6

Senador entre os anos de 1840 e 1850. Em 1845 trouxe a primeira leva de parceiros - 64 famílias
alemãs - para sua fazenda em Limeira. Foi pioneiro na introdução de imigrantes europeus em suas
fazendas de café. (VAINER, 2000, p. 15)
7
Custos elevados com a viagem, transporte, hospedaria, moradia e alimentação nunca cessavam,
tornando-os escravos “brancos” das lavouras.

36

imigrante à mesma exploração imposta ao escravo. Uma destas leis,
elaborada em 1879, tinha como objetivo subordinar os imigrantes aos
rigores do trabalho nas grandes fazendas, utilizando-se de contratos
de meação de longa duração. “Os trabalhadores que não
cumprissem com as suas obrigações estavam sujeitos à prisão e
eram obrigados a regressar a seu trabalho depois de suas sentenças
serem cumpridas” (SPINDEL, 1979, apud BRITO, 2004, p. 13-14).

Segundo Brito (2004), surgiram inúmeros conflitos entre os fazendeiros e os
imigrantes, devido a leis como essa. Os proprietários queriam submeter os
trabalhadores à condição semi-servil. Ainda de acordo com o autor, os fazendeiros
chegaram a pensar em recrutar imigrantes do continente asiático, pois, conforme os
donos da terra, estes seriam mais disciplinados.
Vindos do continente asiático, os japoneses igualmente compõem um
importante movimento migratório. Segundo Coelho e Soncin (1986), chegaram no
ano de 1908, sendo o período áureo da vinda desses indivíduos de 1920-1934. Esse
período é caracterizado pela política de imigrações atribuída pela Era Meiji 8, que
estimulava as migrações em virtude da grande concentração populacional e da
escassez de terras cultiváveis.
Os árabes, também conhecidos como “turcos”, instalaram-se principalmente
na cidade de São Paulo e iniciaram atividades voltadas ao comércio e serviços, ao
longo do século XX.
A principal discussão desta pesquisa são os imigrantes árabes, que
compõem um instrumento importante de análise no que se refere à entrada de
povos estrangeiros no Brasil e sobre os quais haverá um capítulo específico.
De acordo com Lucci e Branco (2012), com o declínio da economia cafeeira,
em decorrência da crise de 1929 (Nova Iorque - Estados Unidos), o crescimento
econômico do país desacelerou e em 1934 foi estabelecida a “Lei de Cotas”, que
8

Era Meiji - A modernização Meiji revolucionou a nação japonesa, propiciando oportunidades para a
aristocracia, que ocupou importantes cargos na nova estrutura político-governamental, e para uma
emergente burguesia que enriqueceu com tecnologias industriais e financeiras vindas do Ocidente.
Mas os benefícios do enriquecimento do país ficaram concentrados nas mãos de poucos. A maior
parte da população vivia no campo, onde impostos crescentes levavam mais e mais famílias à fome.
Em busca de empregos e melhores condições de vida, muitos migraram do campo para as áreas
urbanas e outros migraram para o extremo Norte do país, na ilha de Hokkaido, onde ainda haviam
regiões a ser desbravadas. Em 05 de novembro de 1895, Brasil e Japão assinaram um tratado pelo
qual ambos os países passaram a desenvolver relações diplomáticas, abriram-se negociações para a
vinda de imigrantes japoneses, estimulando a saída de japoneses, que chegariam ao país em 1908.
Informações disponíveis no site do Memorial do Imigrante Japonês. Disponível em:
<http://www.imigracaojaponesa.com.br/?page_id=66/>. Acesso em: 13 abr. 2016.
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restringia a entrada de imigrantes estrangeiros, com exceção dos portugueses. O
país continuou recebendo imigrantes, entretanto em menor escala.
Posteriormente, o Brasil recebeu coreanos, chineses e bolivianos, sendo que
esses números não são tão significativos como os fluxos anteriores. Essa nova leva
migratória tem como destino principalmente as Capitais dos principais Estados
brasileiros. A maior concentração é a cidade de São Paulo, devido ao diverso parque
industrial, embora boa parte destes imigrantes trabalhe em fábricas e vendas de
vestuário, cuja maior concentração está nos bairros do “Brás e 25 de Março”.

Na entrada recente de estrangeiros no país destacam-se aqueles de
origem na Ásia (especialmente a imigração de coreanos) e na
América Latina (bolivianos e peruanos), fluxos em que predominam
como destino a cidade de São Paulo (SALES; BAENINGER, 2000, p.
40).

Parte desses sujeitos não consegue se inserir no mercado de trabalho local
por não possuir mão de obra qualificada com vistas a atender o mercado, que a
cada instante torna-se mais exigente e competitivo. Esse processo faz com que
muitos desses passem por diversas dificuldades nos grandes centros urbanos.

[...] recentes imigrantes sul-americanos pobres, principalmente
bolivianos, adentram o país também em busca de melhores
condições de vida, aspirando a ter direitos à saúde e à educação,
mesmo como imigrantes também “ilegais”.(CAFARDO, 2005, apud
PATARRA, 2005, p. 24-25).

Nas décadas de 2000 a 2010, africanos, como nigerianos, angolanos e
senegaleses, assim como haitianos encontraram no Brasil um novo lugar para viver.
Passados mais de um século do período áureo das migrações, o país passa a
receber novos fluxos, porém, em um novo cenário. São estrangeiros que buscam
grandes e pequenos centros atrás de atividades laborais. Esses novos movimentos
internacionais estão inseridos em levas, muitas vezes, consideradas ilegais em
relação ao destino pretendido.

1.3 - UM PANORAMA ATUAL DA DIÁSPORA ÁRABE PELO MUNDO
Em diversas partes do mundo pessoas se deslocam entre nações e distintas
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culturas. Quando não fugindo de guerras, a maior parte delas vem de um ambiente
de pobreza ou extrema miséria, em busca de lugares onde possam encontrar novos
destinos. São várias as narrativas como esta ao longo da história, mas
intensificaram-se nos últimos anos.
Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro conhecido em todo o mundo e que
retratou pessoas em deslocamento e em dificuldades, volta sua abordagem textual e
fotográfica principalmente ao drama dos refugiados africanos e suas trajetórias nas
tentativas de alcançar a Europa.
O continente africano sempre esteve na rota do fotógrafo Sebastião
Salgado. Ele visitou a África em diversas ocasiões, passando por Ruanda,
Moçambique, entre outros países. O trabalho de Salgado alcançou projeção por
levar ao mundo imagens de miséria e violência de lugares marcados por guerras,
conflitos e tragédias naturais.
Contudo, diante dos deslocamentos atuais, a análise do fotógrafo e escritor
é sintomática e dramaticamente atual para descrever, por exemplo, a diáspora Síria.
A humanidade está em deslocamento urgente, caótico. Em décadas
recentes, centenas de milhões de pessoas por todo o globo foram
desalojadas de seus lares pela pobreza, por guerras e pela
repressão. Alguns fogem para salvar a própria vida, outros arriscam
sua vida para escapar da miséria. A maioria termina em campos de
refugiados ou em favelas de cidades do Terceiro Mundo: alguns
poucos têm sorte e encontram uma existência melhor em um país
rico distante de sua terra natal. Todos, de maneiras diferentes, estão
à mercê de forças políticas e econômicas fora de seu controle.
(SALGADO, 2000, apud VANDERLINDE, 2015, n.p.)

A citação de Salgado tem como termo teórico e prático a atual “crise dos
refugiados”. Em vários países do Oriente Médio a situação é dramática. A fuga
desesperada de seus cidadãos para alcançarem o Velho Continente revela
situações de violência em relação aos direitos humanos e direitos à liberdade.
Salgado, em exposição e lançamento do livro “Êxodos 9”, amplia a problemática já
destacada anteriormente e observa que os deslocamentos estão associados a
questões políticas, econômicas, sociais e ambientais, de povos do mundo inteiro,
9

“Este livro „Êxodos’conta a história da humanidade em trânsito”. É uma história perturbadora, pois
poucas pessoas abandonam a terra natal por vontade própria. Em geral, elas se tornam migrantes,
refugiadas ou exiladas constrangidas por forças que não têm como controlar, fugindo da pobreza, da
repressão ou das guerras [...] (SALGADO, 2000, p. 7). O Projeto Êxodos, de Sebastião Salgado, foi
realizado ao longo de seis anos, em viagens do autor por quarenta países. O projeto inclui mostra
fotográfica e foi lançado em diversos países.
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que vêm aumentando bruscamente as diferenças entre ricos e pobres (figura 2).
Figura 2 - Gênesis: Sebastião Salgado

Fonte: GONTIJO (2012)

No contexto histórico do Oriente Médio, sendo uma região estratégica,
situada entre a Europa, África e o restante do continente asiático, desenvolveram-se
várias civilizações, como a Mesopotâmica, que abrigavam diversos povos e grande
fluxo de mercadores e viajantes.
No século XV, a região foi dominada pelo Império Turco-Otomano. Dois
séculos mais tarde, o Império perde poder, aos poucos, frente ao “mundo moderno”.
“A Europa começava a despontar no mundo árabe, por um lado, como uma região à
qual se associava a ideia de progresso e poder e, por outro lado, como um agressor
colonial irrefreável” (ARAUJO, 2013, p. 52), política e militarmente mais forte,
permanecendo assim até o final da Primeira Guerra Mundial.
Entre os anos de 1880 e 1940 começa uma onda de emigrações, em
especial pelos sírios libaneses. Inicialmente os primeiros fluxos migratórios são de
cristãos descontentes com o Império. As principais correntes migratórias tinham
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como destino a América, África, Oriente Médio e Austrália. De acordo com Gattaz
(2012), um quarto da população deixou o país (o Grande Líbano) entre 1900 e 1914.
Em 1920, o Líbano deixa de fazer parte do Império Otomano. França e
Inglaterra destituíram o Império, entretanto ocuparam territórios do Líbano e Síria
(França), Palestina, Iraque e Transjordânia, atual Jordânia (Inglaterra).
Após o domínio francês, os libaneses de orientação muçulmana, insatisfeitos
com as políticas francesas que privilegiavam os cristãos no Líbano, também deixam
o país. Este período marca o início das principais fases migratórias de muçulmanos
sírios libaneses para o Brasil.
A escolha pelo Brasil deve-se, entre diversos aspectos, ao fato de que o país
apresentava boa hospitalidade, povo pacífico, fácil trabalho e liberdade ao culto.
Somente no ano de 1913, segundo o autor, houve a entrada de 11.101 sírios
libaneses no Brasil pelo Porto de Santos (SP).
Conforme Gattaz (2012), entre os anos de 1880 e 1940, a população menos
favorecida carecia de recursos e migrava dentro do próprio Oriente Médio. Aqueles
que tinham como destino outros continentes faziam parte de uma classe privilegiada
do país, pois detinham certo poder aquisitivo para emigrar.
Não foram somente os desempregados, entretanto, a constituir o
grosso da emigração libanesa nos anos 1880-1940. A melhoria no
nível de educação, especialmente através de escolas criadas por
missionários católicos e protestantes, e o desenvolvimento e a
integração do Líbano ao mercado mundial criaram uma pequena
burguesia urbana que não tinha equivalente em outras regiões do
Oriente Médio - composta por comerciantes, empregados e agentes
das companhias marítimas, ferroviárias e portuárias, empregados de
bancos, hotéis e dos serviços públicos, proprietários de indústrias de
processamento da seda e outras, professores, editores, jornalistas e
oficiais da administração pública. Esta classe média, consciente do
desenvolvimento do mundo exterior, via na emigração a possibilidade
de alcançar padrões econômicos quase impossíveis de ser obtidos
no Líbano (GATTAZ, 2012, p. 35-36).

No período pós Segunda Guerra Mundial, os principais motivos que levaram
à emigração estão ligados a fatores internos, como a pobreza de algumas regiões,
Sul do Líbano e Vale do Bekaa, e a falta de investimentos nessa região, composta
predominantemente por islâmicos, falta de terras agricultáveis, grupos confessionais,
apoio europeu à manutenção política sob domínio dos cristãos, crescimento
populacional e fuga do recrutamento militar. “Ao lado desses cenários, uma crise
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econômica do setor industrial da seda na região do Monte Líbano [...]” (MEIHY, 2016,
p. 128) também está entre os fatores.
A depressão econômica do Líbano nos anos posteriores à Segunda
Guerra foi de grande impacto sobre a sociedade libanesa - afetando
tanto populações rurais quanto urbanas. Quanto às primeiras, assim
como nas primeiras fases da imigração, vê-se que o grande
motivador da emigração foram as necessidades econômicas e a falta
de perspectivas - afetando, nesse período, especialmente os grupos
muçulmanos sunitas e xiitas do Vale do Bekaa e da região Sul
(GATTAZ, 2012, p. 58).

Em 1943, o Líbano era colônia francesa e estava anexado à Síria. A
conquista da independência ocorreu somente devido à fragilidade progressiva dos
franceses durante a Segunda Guerra Mundial, porém a conquista não significou o
surgimento do Estado nacional libanês. Divisões religiosas internas inviabilizaram o
exercício de um poder centralizado.
O Líbano se libertou da França em 1945, no entanto, isso não significou o
fim dos conflitos, os quais se acirraram principalmente com a formação do Estado de
Israel. Disputas internas pelo poder, deposição de governantes e alterações nos
regimes de governo também estão entre os fatores dos deslocamentos dos
indivíduos dessa região pelo mundo.
Em 1975 a Guerra Civil Libanesa marca o início de migrações internas e
externas. O conflito resultou das tensões entre cristãos e muçulmanos, além de
conflitos entre árabes e israelenses pela posse do território da Palestina. A criação
do Estado de Israel foi responsável pelo deslocamento de um imenso contingente
populacional de refugiados palestinos que em grande parte se alojaram no Líbano,
gerando instabilidade à região.
Os grupos populares muçulmanos do Líbano começaram então a enfrentar
os cristãos, ocasionando uma devastadora guerra civil que se estendeu por quase
dez anos (1975-1985).

O conflito foi a consequência de um processo contínuo de
degradação da situação interna do país desde vários anos, causada
pela conjunção de fatores internos e externos - os primeiros
determinados pela divisão do poder, que não refletia o balanço
populacional entre muçulmanos e cristãos; os segundos decorrentes
do expansionismo sionista e do conflito árabe-israelense [...]
(GATTAZ, 2012, p. 50).
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A partir da década de 1970, os conflitos se agravaram por pressões políticoreligiosas dos muçulmanos, que exigiam maior representatividade política, e também
pela instalação de grupos palestinos no Sul do Líbano.
De acordo com Meihy (2016, p. 59), no ano de 1982, a Guerra Civil atinge
sua fase mais sangrenta, iniciada com uma invasão israelense, que, segundo a
justificativa, tinha o propósito de conter os ataques palestinos. Os radicais, com
apoio de militares israelenses, entraram em um campo de refugiados promovendo
uma matança generalizada de quase duas mil pessoas, sendo a maioria mulheres e
crianças.
A partir desse acontecimento, a Guerra Civil Libanesa “transformou-se na
imagem da barbárie em todos os veículos de comunicação internacionais que
tiveram acesso aos campos de refugiados atacados” (MEIHY, 2016, p. 60). Essa
situação reforçava a ideia de que o ambiente era conflituoso e muito violento,
motivando a emigração e também a permanência destes indivíduos em outras
regiões, como no Brasil. Conforme Meihy (2016):
Uma das principais consequências dessa guerra foi o impressionante
movimento migratório. [...] 950.000 libaneses deixaram o país em 15
anos - seja devido aos próprios atos de guerra, como bombardeios,
sequestros e ameaças, como devido à falta de perspectivas
provocada pela depressão econômica que atingiu o país. Essa
emigração, portanto, em parte teve características de deslocamento
forçado, com o exílio temporário de jovens militantes [...]. Por outro
lado, aqueles que migraram devido à falta de perspectivas
econômicas no Líbano em guerra acabaram por se estabelecer
definitivamente no Brasil, não mais tendo como meta o retorno ao
Líbano para trabalho e moradia (p. 65-66).

Ao longo dos séculos a região sofreu constantemente com a exploração de
dominadores. De um lado estão os muçulmanos, sunitas e xiitas, que correspondem
à maioria da população, de outro, os vários grupos cristãos - maronitas, ortodoxos e
armênios católicos e protestantes, que controlam as atividades e detêm a
hegemonia política. Agravando a situação, acrescenta-se a interferência de grupos
estrangeiros apoiando cada um dos segmentos.
O final definitivo da Guerra acontece somente nos anos de 1990, através de
negociações e acordos de paz10. O fim da Guerra Civil Libanesa pressupunha uma
10

Acordo de Taif teve como objetivo acabar com a Guerra Civil Libanesa. Este acordo foi celebrado
em Taif, na Arábia Saudita, em 22 de outubro de 1989.
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revisão histórica na formação política na construção de independência do Líbano e a
reconfiguração do Pacto Nacional de 1943. “Alterando as proporções de
representatividade política entre os grupos confessionais [...], divisão igualitária das
cadeiras do Parlamento entre cristãos e muçulmanos [...], as mudanças do acordo
pretendiam reduzir a influência do sectarismo” (MEIHY, 2016, p. 62).
Um dos grandes problemas contemporâneos que atinge o território libanês é
a quantidade de refugiados sírios no país, os quais se somam a outros refugiados
que estão no país, os palestinos. A situação desses indivíduos é extremamente
precária e marginalizada.
Atualmente, o fluxo de refugiados tem como destino final, devido à
proximidade geográfica, principalmente, os países da Europa. Os imigrantes se
deslocam de países do Oriente Médio e do Norte da África. Em geral, saem de
nações pobres e violentas, nas quais o período pós-colonial deixou heranças
fincadas em governos corruptos e ditadores. Situação essa que vem inclusive
dividindo opiniões e promovendo debates, já que os refugiados expõem um
paradoxo ainda mais pragmático, a integração deles na Europa.
Nos modos de produção pretéritos, os homens foram obrigados a se
deslocar no espaço geográfico, mas no momento histórico atual a migração assume
maior centralidade, ganhando relevância especial na era da globalização. Parte
importante desses fluxos é constituída por homens e mulheres que se deslocam em
busca de melhores condições de trabalho e renda.
Outro fator de peso na mobilidade contemporânea é a questão econômica
da população do Médio Oriente, cuja renda é muito baixa. Apesar da imensa renda
advinda do petróleo, a maioria dos indivíduos vive em condições precárias, pois a
desigualdade social é gritante.
Pode-se afirmar que a diáspora muçulmana tem apresentado nas décadas
de 2000 e 2010 sua maior intensidade, sendo os movimentos populacionais
provocados pela Primavera Árabe11, em 2010. Este marco é caracterizado por
Antunes da Luz:
Em dezembro de 2010, teve início na Tunísia uma série de protestos
contra as mazelas sociais pelas quais passavam a população
tunisiana e contra o autoritarismo desmedido do governo de Zine ElAbidine Ben Ali, que estava no poder há mais de duas décadas.
11

A “Primavera Árabe” foi um evento cujos acontecimentos no mundo árabe (e também fora dele) são
extremamente heterogêneos e contraditórios. Ainda, trata-se de um termo bastante controverso.

44

Contudo, o que era um evento isolado, restrito ao território tunisiano,
acabou por se espalhar pela região do Norte da África e pelo Oriente
Médio, em um fenômeno que posteriormente foi alcunhado de
Primavera Árabe (ANTUNES DA LUZ, 2014, p. 8).

Governos ditadores, que há décadas estão no poder, não são de
exclusividade da Tunísia. Outros países árabes e nações africanas também estão
entre os perpetuadores do poder, que em sua maioria enriquecem à custa de uma
população extremamente carente.
O caso da Tunísia não foi isolado, significou somente o estopim. Várias
outras nações foram contagiadas pela Primavera Árabe, assim como Egito e Líbia. A
propagação das reivindicações e seus processos seguintes de democratização pelo
mundo árabe originou uma reação em cadeia de democratizações em alguns desses
países envolvidos, enquanto em outros houve pressão para a adoção de medidas
liberais e democráticas.
Esse não foi um evento independente, pois a acelerada difusão e a
interconexão dos episódios rapidamente mudaram o cenário quase intocável dos
países dominados pela falta de democracia e liberdade. No entanto, os processos
de democratização podem ser observados sob ângulos distintos. É preciso tomar
cuidado e qualificar a noção de “primavera” no contexto dos movimentos de
redemocratização recentes no Norte da África e no Oriente Médio.
Alguns críticos rejeitam a noção de “primavera” porque os
acontecimentos aos quais o termo se refere culminaram, em pelo
menos três Estados, em guerra civil; e isso seria tudo, menos uma
primavera. Outros criticam o uso da palavra “árabe” porque o Irã e
alguns Estados do Oeste africano que não fazem parte do “mundo
árabe” envolveram-se ativamente no contexto da “Primavera Árabe”.
Outros críticos ainda rejeitam o termo pelo fato de se tratar de uma
invenção ocidental. [...]. Acrescente-se a tal complexidade o fato de
que a construção terminológica “Primavera Árabe” se viu
transformada em um instrumento político, servindo ora à política
intervencionista ocidental, ora a diferentes movimentos radicais e
violentos, ora aos próprios governos árabes que procuram legitimar
suas medidas. Assim, o termo “Primavera Árabe” não pode ser usado
sem que nos tornemos conscientes tanto das críticas que ele recebe
quanto de seu caráter contraditório (ARAÚJO, 2013, p. 39-62).

A deflagração do evento levou países europeus e ocidentais a acreditarem
em um caminho humanizado no Oriente Médio e no Norte da África. Contudo, a
realidade durante e pós-manifestações estava vinculada à morte de civis, disputas
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pelo domínio e destruição.
Entretanto, “enquanto as revoltas na Tunísia, Líbia e Egito conseguiram
depor os tiranos daqueles países, o levante sírio contra o ditador Bashar al-Assad12
desaguou numa monstruosa guerra [...]” (DEMANT, 2014, p. 21).
Na Líbia, os conflitos tomaram grandes proporções, avaliando a influência
militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e as preocupações
generalizadas entre os governos europeus e os temores em relação às migrações,
que o então ministro do Interior italiano chamou de “tsunami” migratório. Segundo
Araújo (2013), muitos líbios aproveitam a fenda aberta com a revolução vivida em
seu país para se abrigar em países europeus.
A figura 3 expõe um quadro dos distintos desdobramentos políticos
originados pelas séries de manifestações ocorridas nos Estados árabes até o mês
de outubro de 2012.

12

O ditador Bashar al-Assad encontra-se no poder desde 17 de julho de 2000. O ditador sucedeu a
seu pai, Hafez al-Assad, que governou a Síria por 30 anos até sua morte. (MELLO; KOTSCHO, 2012)
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Figura 3 - Os diferentes percursos da “Primavera Árabe” nos Estados Árabes

Fonte: ARAÚJO, 2013, p. 50

Aborda-se, nesse contexto, que a atual conjuntura da crise “não se refere
aos conflitos „não apenas entre nações [...], mas no interior destas, a partir de
mudanças constantes nas relações entre grupos dominantes e subalternos‟”
(SHOHAT, 1992, apud HALL, 2003, p.105). É o caso da Síria13, que culminou em um
violento conflito civil. De acordo com Demant (2014), o Estado sírio lida com a
guerra civil de 2011 até os dias atuais (2017), quando iniciaram os protestos contra o
presidente Bashar al-Assad. O conflito, entretanto, parece ter data improvável para
13

A Síria emergiu do Império Otomano já como sociedade extremamente heterogênea. Pelo menos
80 % da população é sunita, mas esta maioria convive com alawitas, cristãos, drusos, xiitas, sunitas e
outras seitas. (DEMANT, 2014, p. 21)
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se encerrar.
No seio dessas disputas, quem permaneceu fortalecido foi o grupo terrorista
Estado Islâmico14. O crescimento do grupo terrorista é um dos principais motivos da
fuga em massa dos refugiados, acarretando a nova onda migratória da população,
desencadeando assim um cenário ainda mais crítico de violência, fuga e morte.
Em tempos recentes, conforme números da Organização das Nações
Unidas (ONU), são aproximadamente 6,5 milhões de sírios desalojados no próprio
país. Segundo estimativas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR)15 a Alemanha concedeu 65.075 pedidos de refúgio até o
segundo trimestre de 2015, tornando-se o país que mais recebeu pessoas. Neste
doloroso caminho, por via terrestre ou marítima, muitos indivíduos perdem suas
vidas. As fronteiras, as barreiras, o frio e a fome estão entre as inúmeras
dificuldades em alcançar o “sonho” de viver no continente europeu.
De acordo com Mezzadra (2015), com base nas estimativas do ACNUR, em
2011, após a Primavera Árabe e a guerra na Líbia, mais de 1.800 migrantes
morreram no Mediterrâneo.
A figura 4 traz as principais rotas de onde saíram e para onde os refugiados
do Norte da África e do Oriente Médio tentam sua permanência.

14

EI: Estado Islâmico do Iraque e do Levante ou Estado Islâmico é um dos grupos terroristas que
atuam principalmente no Oriente Médio. É uma organização jihadista islamita. Também conhecido
como ISIS (inglês).
15
ACNUR - Deslocamento de pessoas, segundo relatório anual do ACNUR em 2015. Disponível em:
<http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnur-revela-60-milhoes-de
deslocados-no-mundo-por-causa-de-guerras-e-conflitos/>. Acesso em 21 abr. 2016.
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Figura 4 - Rota de países em conflitos para a Europa (2015)

Fonte:

<http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/08/1673912-com-a-chegada-de-mais-de-260-mil-

imigrantes-europa-vive-crise-veja-as-consequencias-em-nove-paises.shtml>.
Adaptado pela autora (2016)

A presente crise migratória na Europa pode ser inclusive analisada sob a
ótica da crise humanitária. As regras para acolher refugiados16, definidos como
aqueles que deixam seu país por enfrentar situações de perigo iminente, já foram
implantadas no passado.

16

Os refugiados são pessoas que deixam seus países para escapar da guerra e da perseguição, e
podem provar isso de alguma forma. A Convenção de Refugiados de 1951, realizada após a
Segunda Guerra Mundial, define refugiado como uma pessoa que por medo de ser perseguida por
motivos raciais, religiosos, de nacionalidade ou por fazer parte um grupo social ou ter determinada
opinião política não está disposta a se colocar sobre a proteção daquele país. Qualquer pessoa que
se muda de um país a outro é considerada imigrante, a não ser que esteja fugindo de guerras ou
perseguição. Já os imigrantes podem estar fugindo da pobreza ou estar simplesmente buscando por
melhores oportunidades. Podem também se mudar para se juntar a seus parentes. Existe um debate
atual sobre os imigrantes que deixam suas casas para fugir de mudanças climáticas, como, por
exemplo, no caso de regiões com desertificação e se eles podem ser classificados como refugiados.
(RITTER, 2015, n.p.)

49

Nessa conjuntura, fluxos de sujeitos imigrantes arriscam suas vidas
diariamente na tentativa de entrar no continente europeu, ao buscar desígnios de
todo migrante: uma situação econômica estável e, no caso da saída dos sujeitos do
Médio Oriente, a paz. A condição do migrante pode ser traduzida nas palavras de
Sebastião Salgado, já destacado em citações anteriores:
[...] Viajam sozinhas, com as famílias ou em grupos. Algumas sabem
para onde estão indo, confiantes de que as espera uma vida melhor.
Outras estão simplesmente em fuga, aliviadas por estarem vivas.
Muitas não conseguirão chegar a lugar nenhum. [...] “Em toda
situação de crise [...] as crianças são as maiores vítimas. Mais fracas
fisicamente, são sempre as primeiras a sucumbir à fome ou à
doença. Emocionalmente vulneráveis, não têm condições de
compreender por que estão sendo expulsas de suas casas. [...]
Isentas de responsabilidade pelos próprios destinos, são, por
definição, inocentes” (SALGADO, 2000, p. 7).

Os refugiados espalharam-se pelo mundo, os fluxos flutuantes, à procura de
novas fronteiras e ambientes ainda desconhecidos, visualizando um meio de
sobrevivência longe de conflitos.
Obrigados pela desigualdade social, oprimidos tanto pelos governos
autocráticos quanto agora pelo terror de grupos extremistas, os indivíduos buscam
na Europa concretizar o sonho de uma vida melhor, longe da guerra, porém
necessitam atravessar fronteiras por terra ou mar para ganhar o destino final, esse
nem sempre o esperado.
A condição ilegal deixa os imigrantes mais vulneráveis à violência, aos
empregos degradantes e sujeitos à superexploração do trabalho, sendo vítimas de
extorsão, roubo, escravidão, estupros e mortes, situações em que os direitos
humanos são violados.
No viés desse contexto, a fronteira geopolítica representa funções
essenciais e em conjunto se alinham outras linhas de demarcação, frequentemente
muito mais alusivas, que devem ser criticamente analisadas para entender como se
sobrepõem, conectam-se, de formas muitas vezes imprevisíveis, ajudando a moldar
novas formas de dominação e exploração.
Longe de ser território novo e de inovação, a fronteira se revela,
nestes estudos, o território da morte e o lugar do renascimento e
maquiagem dos arcaísmos mais desumanizadores, cujas
consequências não se limitam aos protagonistas mais imediatos.
Elas se estendem à sociedade inteira, em seus efeitos

50

conservadores de mudanças sociais em favor da humanização e da
liberação do homem de suas carências mais dramáticas (MARTINS,
1997, p.16).

A Síria (quadro 3) desponta com o maior número de deslocamentos.
Enfrentamentos entre o Estado Islâmico e o governo vêm tomando proporções
desastrosas. Cidades importantes economicamente e centros históricos estão sendo
destruídos pelo conflito. Milhares de sírios precisaram deixar suas casas. Alguns
conseguem refúgio e asilo, outros tantos arriscam a vida tentando entrar ilegalmente
na Europa por caminhos muito perigosos, como a travessia no Mediterrâneo.
Conforme informações do ACNUR, desde o início de 2014, quando o conflito
tomou maiores proporções, 10 mil pessoas morreram ao tentar a travessia pelo
Mediterrâneo para chegar à Europa. Cerca de um milhão de migrantes chegaram
por via marítima à Europa em 2015, segundo informações do mesmo órgão. De
acordo com Mezzadra (2015, p.17), “morrer no Mediterrâneo não é, infelizmente, um
evento excepcional para os migrantes que o atravessam todos os dias”.
A travessia do Mar Mediterrâneo é realizada por meio de botes ou em
embarcações superlotadas e com poucas ou sem nenhuma condição de segurança.
A viagem torna o negócio altamente lucrativo para os atravessadores e muito
perigosa para aqueles que arriscam suas vidas para chegar à Europa.
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Quadro 3 - Onde entraram e de onde saíram os principais fluxos de refugiados

Fonte: BBC BRASIL17 (2015) e ACNUR (2015), respectivamente
Elaborado pela autora (2016)

Segundo o relatório do ACNUR18 de 2015, as populações de refugiados e os
deslocados internos cresceram em todas as regiões do mundo. Nos últimos cinco
anos, pelo menos 15 conflitos se iniciaram ou foram retomados. A Síria é o país que
gerou o maior número de deslocados internos e externos, somando um total de
11.598.000 pessoas fora de suas casas.
O destino principal dos refugiados do mundo árabe é o Velho Continente,
onde buscam um espaço de sobrevivência. Sabe-se que a maior procura pela
Europa ocorre devido à proximidade geográfica, pois é conhecido que uma maior
parcela dessa população é obrigada a deixar tudo para trás, saindo apenas com
17

BBC: British Broadcasting Corporation (Corporação Britânica de Radiofusão). É um canal de
notícias mundiais. O Canal BBC Brasil encontra-se disponível em português. Disponível em:
<http://www.bbc.com/portuguese/institutional/2011/06/000001_sobreabbc>. Acesso em: 17 abr. 2016.
18
Deslocamento de pessoas, segundo relatório do ACNUR em 2015. Disponível em:
<http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnur-revela-60-milhoes-dedeslocados-no-mundo-por-causa-de-guerras-e-conflitos/>. Acesso em 21 abr. 2016.

52

aquilo que consegue carregar. No cenário atual muitos conflitos ainda poderão
emergir.
As informações disponíveis no site da BBC Brasil, com base em dados do
Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) e do Ministério da Justiça, revelam
que os indivíduos buscam outros países e continentes, sendo que, de acordo com a
figura 5, atualmente 2.077 refugiados sírios vivem no Brasil. Este é o maior grupo
entre os 8.530 refugiados presentes no país, à frente dos angolanos, que são 1.480
indivíduos. O Brasil tem facilitado a entrada de refugiados vindos da Síria, sendo a
nação que mais recebeu pessoas desse grupo na América Latina.
O Brasil vem recebendo sujeitos do mundo árabe nas últimas décadas. São
indivíduos de diferentes nações, como o Líbano e Síria, que se espalham pelo
território nacional.

Figura 5 - Refugiados pelo mundo (2015)

Fonte: VEJA, 2015, p. 72
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Ao assumir o ponto de vista dessas tensões e desses conflitos, torna-se
possível enxergar os movimentos dos migrantes e as experiências migratórias
enquanto espaços estratégicos para a produção de subjetividade. Pode-se, assim,
dizer que isso implica uma atenção especial para a forma como os dispositivos de
sujeição e os processos de subjetivação (coação e liberdade) entram em jogo na
constituição do campo da experiência da migração.
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CAPÍTULO 2 - AS ETAPAS MIGRATÓRIAS ÁRABES PARA O BRASIL:
de mascates a empresários

2.1 - A CHEGADA DOS ÁRABES MUÇULMANOS AO BRASIL
Diferentes grupos de médio orientais chegaram ao Brasil entre o final do
século XIX e início do século XX. Esses povos eram árabes cristãos e árabes
muçulmanos. Fixaram-se inicialmente no Estado de São Paulo e fundaram locais de
grande importância para o mercado dos dias atuais. Pode-se mencionar localidades
como os bairros do “Brás” e a “Rua 25 de Março”, de início predominantemente
compostas por comerciantes árabes e onde atualmente também atuam chineses,
bolivianos, coreanos, entre outros.
No Brasil, a mascateação19 e as lojas de tecidos e armarinhos tiveram um
futuro promissor, pelo menos para aqueles que chegaram mais cedo. “Às vésperas
da Primeira Guerra Mundial, sírios e libaneses já dominavam o comércio de tecidos
em São Paulo. Em 1907, das 315 firmas sírias ou libanesas em São Paulo, cerca de
70% eram lojas de tecidos e armarinhos” (TRUZZI, 2001, p. 118).
Além de São Paulo, outros Estados tornaram-se destinos certos desses
imigrantes, como o Rio Grande do Sul e Paraná. No Estado do Paraná as principais
colônias árabes estão localizadas na Capital, Curitiba, e em Foz do Iguaçu, em
confluência com o movimentado comércio entre Brasil e Paraguai, em Ciudad Del
Este.
A prosperidade no setor terciário tornou-se tradição nas famílias vindas de
países majoritariamente muçulmanos. Através do comércio tais povos conquistaram
os mais diferentes setores comerciais, industriais, chegaram às universidades,
entraram em cargos públicos, ganharam espaço e respeito ao culto religioso e
construíram mesquitas e locais de oração.
Conforme foram acumulando lucros, os mascates contratavam um auxiliar
ou, ainda, adquiriam uma carroça; o passo imediato era constituir uma “casa
comercial”, sendo a indústria o posto seguinte a ser conquistado.
As viagens para a América ocorriam por meio de agências de comércio
marítimo francesas, italianas ou gregas. Dirigiam-se para portos do Mediterrâneo,
19

Mascatear/mascates: mercadores ambulantes e vendedores de "porta a porta", também chamados
de “turcos da prestação”. A origem do termo "mascate" vem do árabe El-Matrac.
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como Gênova, na Itália, onde era comum que esperassem meses por uma conexão,
cujo destino seria o Atlântico Norte ou Sul.
Muitos imigrantes, com o desígnio de abordarem os Estados Unidos,
principal destino da imigração, acabavam aportando em outros países da América
Latina, enganados pelas companhias marítimas. Meihy (2016) explica que era muito
comum, durante a espera nos portos, os indivíduos serem persuadidos a mudarem
seus destinos de viagem, pois era mais fácil entrar no Brasil que nos Estados
Unidos.
As histórias de imigrantes árabes no Brasil são muito parecidas com outros
fluxos migratórios que o país recebeu anteriormente. O Brasil recebe imigrantes do
mundo árabe desde sua descoberta. Há indícios de que os primeiros árabes
chegaram por essas terras no período do descobrimento, de acordo com a
Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro.
A vinda de muçulmanos para o Brasil remete à época do
descobrimento, e há relatos de que na esquadra de Cabral já havia
alguns muçulmanos. Essa é a primeira etapa, ou seja, portugueses
de origem muçulmana, cuja maioria havia se convertido ao
catolicismo de forma forçada ainda em Portugal, muitos deles
perseguidos pela Inquisição. São os chamados mouriscos, e as
únicas evidências de sua existência são os documentos da
Inquisição. Como eles não praticavam o Islam livremente, a não ser
por tradição familiar, pouco a pouco foram se diluindo na sociedade,
processo concluído até o século XVIII (ANNADUY, 1990, p. 1).

Embora o fluxo tenha se intensificado posteriormente, os principais
imigrantes do subcontinente do Oriente Médio são procedentes principalmente da
Síria e do Líbano. Segundo afirma Truzzi, “a esmagadora maioria dos muçulmanos é
formada por famílias originárias do mundo árabe, especialmente do Líbano e,
particularmente, Sul desse país” (TRUZZI, 2008, p.38).
Documentos do Memorial do Imigrante20, em São Paulo, revelam que as
primeiras levas de imigrantes árabes chegaram ao Brasil entre fins do século XIX e
começo do século XX, provenientes do que se chamava Grande Síria, um território
amplo, que englobava os atuais Líbano, Síria e parte da Jordânia, sob o domínio do
Império Turco-Otomano.

20

Informações disponíveis no site do Memorial do Imigrante Árabe. Disponível
www.anba.com.br/.../memorial-do-imigrante-acervo-arabe/... Acesso em 30 mar. 2015.

em:
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Os primeiros aventureiros que rumaram para a América não sabiam ao certo
onde estavam chegando. Acreditavam que tudo era um só lugar. Não faltaram casos
de confusão daqueles que confiavam estar desembarcando nos Estados Unidos da
América, mas estavam descendo no Brasil ou Argentina. Quando aqui se
estabeleceram, começaram a mascatear. Ainda que em seus países de procedência
normalmente trabalhassem como agricultores, aqui a venda de porta a porta como
mascates lhes rendia oportunidades de enriquecimento acelerado. Não era preciso
dominar bem a nova língua e nem necessário um grande investimento. Dessa forma,
destacaram-se como comerciários.
Ao contrário de outros fluxos migratórios que chegaram ao Brasil, os síriolibaneses não contaram com o princípio de imigração subsidiada, que visava
abastecer mão de obra para o trabalho nas lavouras de café, num primeiro período,
e para o sistema industrial a partir da entrada do século XX. Esse fato se deve a
“não encaixarem-se no padrão das políticas imigratórias que visavam o
branqueamento da população” (CASTRO, 2007, p. 24). Logo:
Não representavam um tipo ideal, porém, não chegavam a constituir
uma ameaça ao ideal de branqueamento. Desta forma, encontraram
portas abertas. Como não vieram subsidiados, instalaram-se nas
cidades e dedicaram-se à atividade terciária. A maior parte dos que
aqui chegaram não possuía capital para investir, desta forma, a
mascateação tornou-se a principal saída, até porque esta
apresentava-se como uma atividade em que havia a possibilidade de
se atingir um enriquecimento rápido (CASTRO, 2007, p. 24).

Por volta de 1880, o Líbano pertencia ao Império Otomano. Nesse mesmo
período, deflagrou-se uma grande guerra, houve carência de terras aráveis para a
população, além de conflitos demográficos, confessionais, políticos, econômicos e
culturais que fizeram a população emigrar em peso para outros continentes.
Outro fator que também contribuiu foi a ampliação e o melhoramento das
redes de transporte, fazendo com que produtos manufaturados chegassem até
áreas rurais mais distantes, prejudicando assim os trabalhadores rurais que
dependiam da renda de produtos semelhantes, forçando-os à procura de uma nova
morada.
Nesse contexto, Meihy (2016) menciona alguns motivos que forçaram
libaneses de diversas áreas do país a sair em busca de novas oportunidades.
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Os conflitos crescentes entre determinados grupos confessionais [...];
o desprestígio de comunidades árabes no interior das estâncias do
poder do Império Otomano; o aumento da influência de potências
ocidentais na região; [...] a crise no setor da seda; [...] a imagem de
que no Ocidente havia condições sociais, políticas e econômicas
melhores do que aquelas oferecidas pelos otomanos. Na construção
do imaginário positivo oferecida pela modernidade ocidental, ganhou
peso a viagem do imperador brasileiro D. Pedro II à região dos atuais
Líbano, Síria e Palestina, consolidada pela assinatura de um Tratado
de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Império
Otomano, em 1858, bem como a abertura de um Consulado
Otomano no Rio de Janeiro, em 1887 (MEIHY, 2016, p. 171).

De acordo com Meihy (2016), após a queda do Império Otomano, Inglaterra
e França firmaram um acordo secreto em 1916, o Acordo de Sykes-Picot21. Esse
seria um modo diplomático de garantir que as antigas províncias otomanas seriam
repartidas entre as duas potências europeias. Logo, a região que hoje compreende o
Líbano e a Síria ficou sob o controle da França, que passou a exercer um poder
colonial indireto sobre aquelas localidades. Ainda segundo o autor, em 1920, a
França proclamou o território como o “Estado do Grande Líbano”.
Sob o domínio francês, nos anos de 1920, foram tomadas importantes
decisões políticas, como o censo populacional de 1932, considerado como um
instrumento central para a distribuição do poder no recém-criado Grande Líbano.
Esse modelo seguia o padrão de outros países pós-coloniais. O resultado do censo
mostra o Líbano sendo construído como uma nação cristã. A contagem da
população foi uma estratégia legal para transformar os maronitas 22 em maioria
populacional, repudiando um passado de submissão ao poder político islâmico.
(MEIHY, 2016).
Mesmo após a independência do Líbano em 1943, as decisões políticas
eram de ordem religiosa e continuavam com tratamento preferencial aos cristãos. No
Parlamento eram cinco muçulmanos para seis cristãos, o que motivou mais uma vez
esses grupos a buscarem um novo local para viver.
No Brasil, as experiências bem-sucedidas da trajetória dos imigrantes
árabes eram transcritas em cartas direcionadas aos familiares que se encontravam
em suas terras natais. Dentro desse mesmo envelope mandavam dinheiro,

21

O acordo entre França e Inglaterra estabelecendo a partilha do Império Otomano.
Maronitas são os árabes cristãos. Constituem um povo filiado aos ensinamentos de um santo
monge chamado Maron ou Maroun. Atuam principalmente em territórios da Síria e do Líbano.
(RIBEIRO, 2009, p. 103)
22
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estimulando continuamente a vinda de novos grupos. Conforme Meihy (2016), o
dinheiro enviado ao Líbano era fundamental, pois também ajudava na reconstrução
do país, afetado pela guerra civil.
Com a guerra do Líbano em 1975, a violência e a falta de perspectiva
econômica fizeram com que os imigrantes escolhessem permanecer no Brasil, como
destaca Sena (2015, p. 842): “assim, a pretensão inicial era uma emigração
temporária, para amenizar as dificuldades financeiras enfrentadas por suas famílias.
Entretanto, o que pretendia ser provisório acabou se tornando permanente [...]”.
Diante dessa realidade, o imigrante não retornou e em diversos momentos trouxe
também o restante da família para viver no Brasil.
Através do trabalho conseguiam acumular algum capital e prosseguiam
investindo no Brasil, abrindo comércio, angariando novos patrícios para trabalhar no
setor em crescimento. Conforme os investimentos cresciam, começaram a investir
em lojas atacadistas e também na indústria. Tanto Truzzi (2001) quanto Meihy (2016)
afluem sobre os novos sujeitos que procuravam o Brasil com esta finalidade.
No início do século XX, grupos de imigrantes árabes promoviam atividades
de esclarecimento e distinção quanto às suas origens e, ainda, realizavam
campanhas na sociedade, principalmente em São Paulo, para melhorar a sua
imagem

no

Brasil,

utilizando-se

da

imprensa

e

organizando

campanhas

assistenciais.
Com base em dados de Hajjar (1985) sobre a imigração árabe no Brasil, é
possível construir um quadro para a melhor compreensão do movimento migratório:

Quadro 4 - Movimento migratório árabe para o Brasil
Grupos
1ª - Etapa

Período
1860 - 1900

Características
Constituída pela elite política e cultural do mundo
árabe. A imigração era vista como uma “fuga” do
domínio otomano e era também provisória. Em sua
maioria

eram

cristãos

provenientes

do

Líbano,

principalmente.
2ª - Etapa

1900 - 1914

Constituída principalmente por parentes dos primeiros
imigrantes. Os patrícios auxiliavam a chegada do
novato ao Brasil, oferecendo emprego e moradia. Em
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sua maioria eram cristãos provenientes do Líbano e da
Síria.
3ª - Etapa

1918 - 1938

Constituiu-se de muitos camponeses arruinados pela
Primeira Guerra Mundial. Eram em grande parte
analfabetos. Não viam na imigração um momento
provisório; constituíram famílias, saíram da cidade de
São Paulo em busca de novas oportunidades de
comércio. Além de libaneses e sírios, os palestinos
também integraram essa 3ª etapa de imigrantes.

4ª - Etapa

1945 - 1955

Motivada especialmente pelas incertezas políticas e
sociais do mundo

árabe com o fim da Segunda

Guerra Mundial. Há uma forte presença de palestinos
por conta da criação do Estado de Israel e libaneses
descontentes com os novos rumos da política em seu
país, pela sua independência e supremacia de alguns
grupos no poder.
5ª - Etapa

1956 - 1970

Continuam os fluxos de libaneses e palestinos, e em
menor número os sírios. Imigraram em busca de novas
perspectivas de vida e em reação aos acontecimentos
em seu país de origem.

6ª - Etapa

1971 - 1984

As razões desta leva são as mesmas da anterior, mas
os destinos mudam um pouco. Entram por diferentes
fronteiras do país, nos Estados de Mato Grosso, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Isso se deu em
função do amadurecimento alfandegário do Brasil em
relação à entrada de estrangeiros, o que dificultava a
vinda dos imigrantes, que passaram a entrar como
turistas,

muitas

vezes

sem

visto,

e

depois

reivindicavam permanência definitiva no país.
Fonte: CARDOZO (2004), baseado em HAJJAR (1985)
Adaptado pela autora (2016)

Em uma etapa recente, que compreende o período de 1975-2000, segundo
Gattaz (2012), o Brasil vem recebendo diferentes grupos confessionais de

60

imigrantes

libaneses,

motivados

principalmente

pela

depressão

econômica

relacionada à Guerra do Líbano (1975-2000) que havia se instalado no país. Entre
os principais grupos imigrantes estão os muçulmanos sunitas e xiitas do Vale do
Bekaa e do Sul do Líbano e cristãos do Monte Líbano, Beirute e cidades do Norte do
país.
De acordo com Meihy (2016), é comum nos diálogos no interior dos núcleos
familiares libaneses enaltecer os pioneiros, fator esse que também é visto como
motivacional para o encorajamento de novos imigrantes.
Nas duas últimas décadas a migração tem se intensificado. Um número
maior de indivíduos tem procurado em solo brasileiro novas oportunidades de
trabalho e de enriquecimento rápido, assim como os pioneiros. Os diferentes grupos
encontram-se hoje espalhados pelo território brasileiro, formando importantes
comunidades, como pode ser observado na figura 6:
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Figura 6 - Distribuição do Islamismo no Brasil (2015)

Fonte: BRANT (2015)

As regiões com maiores concentrações de muçulmanos no país coincidem
com as grandes comunidades de origem árabe que estão presentes nos Estados de
São Paulo e do Paraná.
Segundo informações do IBGE (2010), entre os muçulmanos brasileiros,
21.042 são homens e 14.124 mulheres. A maioria vive em áreas urbanas, 29.248 se
declararam brancos, 1.336 negros, 268 asiáticos e 4,3 mil pardos. Um dado curioso:
15 indígenas se dizem muçulmanos. Grande parte desses muçulmanos é
descendente de migrantes sírios e libaneses, no entanto, são encontrados também
muçulmanos de origem palestina, haitiana23 e africana.

23

Os muçulmanos de origem haitiana são descendentes de escravos daquele país. Embora muitos
foram forçados a abandonar a religião, a herança islâmica persiste na cultura haitiana.
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Hajjar (1985) explana que os imigrantes árabes que vieram ao Brasil seriam
procedentes da Síria, do Líbano e da Palestina e que no período em que se inicia a
imigração os turcos otomanos ainda dominavam a região na qual grande parte dos
sujeitos chegou com passaportes turcos, daí serem até hoje erroneamente
chamados de turcos.
É importante destacar e diferenciar os fluxos migratórios. Se de um lado há a
imigração forçada por parte de muçulmanos vindos de países subdesenvolvidos do
continente africano e da América Central, cujo destino é o trabalho braçal pouco
qualificado em abatedouros de aves e suínos da região Oeste do Paraná, de outro
há os árabes muçulmanos, trabalhadores comerciantes, provenientes de uma
imigração voluntária.
As diferenciações entre os segmentos religiosos na cultura islâmica são
discutidos na sequência.

2.2 - O ISLAMISMO ENQUANTO SISTEMA RELIGIOSO
O Islamismo é um sistema religioso fundado por Maomé 24. Surgiu, de acordo
com Jomier (1992), no início do século VII da era cristã, mais precisamente no ano
661, na cidade de Medina, próximo à Meca, na atual Arábia Saudita.
O líder religioso teria recebido revelações de Alá pelo anjo Gabriel durante
aproximadamente os últimos 23 anos de sua vida. Maomé memorizava as
passagens que o anjo revelava. Como não sabia ler e escrever, Maomé recitava-as
para seus companheiros e seguidores e estes memorizavam as passagens
anunciadas. Conforme Delumeau (2000), após a morte do profeta, Abu-Bakr (sogro
de Maomé) tornou-se o sucessor, o califa25. Já havia um esforço para recolher os
fragmentos e ensinamentos deixados pelo profeta em um lugar comum, mas
somente quando o terceiro líder do islã, o califa Uthman assume o poder, é que se

24

Maomé, Muhammad ou Mohammed referem-se ao profeta. Foi um líder religioso e político árabe.
Segundo a religião islâmica, Maomé é considerado o último profeta do Deus de Abraão.
25
A palavra califa oucalifado significa sucessorou representante do mensageiro de Deus. Líder
religioso. Quando Maomé morreu, em 632, o islã entrou em seu período mais vulnerável. Abu Bakr,
um dos sogros de Maomé e um dos primeiros convertidos, foi nomeado califa (líder sucessor) de
Maomé. (CANER; CANER, 2004, p. 72)
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consegue organizar e registrar as manifestações divinas em um livro, o Alcorão26,
considerado sagrado pelos islâmicos.
Os muçulmanos seguem os ensinamentos deixados pelo profeta, mas
apresentam ênfases diferentes em relação à observação dos preceitos. Maomé
nunca deixou claro quem seria seu sucessor. Quando morreu, em 632, teve início a
disputa do próximo califado entre dois grupos religiosos antagônicos: os xiitas e os
sunitas.
Os xiitas, que representam em torno de 10% da população muçulmana,
acreditam que Ali Abu Talib (primo e genro de Maomé) seria o verdadeiro sucessor.
Esse foi o quarto e último califa eleito. Ali se tornou califa com apoio, inclusive, dos
assassinos de Uthman, o terceiro califa. Dessa forma, não conseguiu fidelidade de
todos os muçulmanos. Ali foi assassinado e a partir desse fato os xiitas, que
perderam a posição religiosa, reivindicam a defesa da legitimidade política e
espiritual de seus descendentes. Já os sunitas defendem o califado de AburBakr,
discípulo de Maomé e um dos primeiros convertidos ao Islamismo (YQUEGAYA,
2006).
As principais ramificações dos fiéis islâmicos são: sunitas e xiitas. Os xiitas e
sunitas compõem quase a totalidade dos muçulmanos. Como podemos observar na
figura 7:

26

Também pode ser chamado O Corão, uma vez que o termo árabe "AL" equivale ao artigo "O".
Corão, que significa "Recitação", é o livro sagrado do Islamismo, totalmente ditado pelo profeta
Maomé, redigido na linguagem árabe por seus seguidores no século VII d.C. O Alcorão foi escrito em
estilo poético e com rimas. É dividido em 114 capítulos chamados suras e organizado com as suras
longas primeiro e as curtas depois. (DELUMEAU, 2000)
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Figura 7- O Islamismo e suas divisões: Xiitas e Sunitas

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

A religião muçulmana é a segunda maior do mundo em número de adeptos,
atrás do Cristianismo. Há grupos diferentes de mulçumanos com etnias e
orientações teológicas díspares. “Cada grupo de muçulmanos possui a sua
particularidade e, consequentemente, as suas práticas religiosas e culturais”
(MARQUES, 2015, p. 736). No caso dos árabes islâmicos é difícil discernir religião
de cultura, uma vez que a religião muçulmana supõe um completo e característico
referencial de vida.
O mundo árabe é uma mescla de crenças, costumes e tradições que variam
inclusive dentro de um mesmo país, considerando que cidades ou regiões sofrem
uma maior influência do mundo ocidental.
É importante identificar a população arábica que pode ser analisada entre os
indivíduos nascidos em países árabes, mas que seguem outro segmento religioso
(ortodoxo ou católico) e sujeitos que nasceram nesses países e seguem o
Islamismo. Nos países árabes há várias tendências religiosas, até mesmo entre os
próprios muçulmanos, observando-se que algumas ênfases estão praticamente
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desaparecendo depois do início das migrações e do avanço de uma civilização
sobre a outra.
Através da leitura e compreensão do livro considerado sagrado para a
religião,

o Alcorão,

os

sujeitos islâmicos

sedimentam as

normas

e

os

comportamentos para as mais distintas atividades da vida de um indivíduo. O
Alcorão transmite aos seus indivíduos padrões de convivência que expressam as
características pertencentes a uma sociedade, como a higiene, a forma de
relacionar-se com os outros, a legislação sobre o casamento, a vida social, a
alimentação, a forma de abate de um animal, consumo dos alimentos e relações de
trabalho e família, a herança, empréstimo a juros e ainda as obrigações religiosas.
(JOMIER, 1992).
Para os muçulmanos, a religião é tão importante quanto a identidade
nacional,

possuindo

um

leque

de

singularidades

e

particularidades.

Os

ensinamentos deixados pelo profeta no livro sagrado e em escritos doutrinários 27
posteriores revelam que o muçulmano deve respeitar o princípio fundamental da
religião, os cinco pilares da fé islâmica e professar sua fé.
De acordo com Pinto (2010), os cinco pilares (khams al-arkan) formam os
elementos característicos daquilo que a maior parte dos islâmicos adota como a
tradição central na religião. São eles: a profissão da fé (shahada), as cinco orações
diárias (salat), a doação de um dízimo para a comunidade (zakat), o jejum durante o
mês sagrado, o Ramadã (sawam), e a peregrinação à Meca (hajj), localizada na
Arábia Saudita.
A profissão da fé muçulmana garante a crença na religião monoteísta e na
profecia de Mohamed. “A aceitação das proposições coloca automaticamente a
pessoa dentro da comunidade religiosa do islã e, da mesma forma, sua recusa
implica a exclusão da mesma” (PINTO, 2010, p. 54). A palavra “shahada” tem como
significado “testemunho” e é usada como demarcador de rito de passagem, que visa
à inclusão de um sujeito no mundo religioso islâmico. O testemunho da fé é o pilar
mais importante do islã. “A shahada é baseada no credo: IlahaillaAllah. Muhammad

27

O Alcorão é a autoridade máxima no islã, tendo sido transmitido a Maomé por Alá, por intermédio
do anjo Gabriel. Em segundo plano vêm a Suna e o Hadith, que servem como instruções para o
muçulmano. Suna é a base do código legal da jurisprudência islâmica. A Suna descreve os
ensinamentos da vida de Maomé e oferece exemplos para a ética e a vida diária. (CANER; CANER,
2004, p. 102)
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rasulAllah, que quer dizer: “Existe um só Deus, Alá, e Maomé é o seu mensageiro”
(CANER; CANER, 2004, p. 160).
A oração: orar cinco vezes ao longo do dia. Este é o fundamental rito coletivo
do islã, movimentando os indivíduos muçulmanos em uma atividade habitual. As
cinco vezes são: de madrugada, ao meio-dia, no meio da tarde, ao pôr do sol e à
noite. Segundo Pinto (2010), é importante lembrar que apesar da importância da
oração coletiva na constituição do sentido de comunidade entre os muçulmanos, ela
não possui a mesma importância em todas as tradições islâmicas. Os xiitas, por
exemplo, costumam dar menos ênfase às orações coletivas que os sunitas. Estes,
em determinadas regiões, costumam reduzir de cinco para três orações diárias.
Caridade ou solidariedade: também conhecido ou traduzido como “esmola”,
o zakat é o apoio aos necessitados. Ainda pode ser compreendido como uma forma
de dízimo destinado ao bem-estar da sociedade islâmica. Os muçulmanos precisam
ofertar parte de sua prosperidade para o sustento dos pobres e dos órfãos, viúvas,
doentes e inválidos que não possuem quem possa cuidar deles. Esse valor,
conforme Pinto (2010), é entendido como 2,5% da renda de cada islâmico que
esteja disponível para além de suas necessidades básicas do indivíduo e de sua
família.
O jejum (Ramadã) incide com o nono mês do calendário muçulmano 28. Esse
é o período do jejum desde a alvorada até o pôr do sol, no qual aquele que crê deve
abster-se de comida, bebida e relações sexuais, resguardando-se em oração. Não é
permitido nem mesmo tomar água ou fumar. Só estão dispensados do jejum
crianças, mulheres grávidas ou que estão lactando, idosos, adoentados ou aqueles
que estão em viagens. Em alguns casos, como o último, o jejum poderá ser
realizado após o período da viagem. E ainda: “o jejum não é obrigatório para um
não-muçulmano porque ele não foi ordenado a jejuar e, mesmo se decidir jejuar e
seguir todas as regras, não será aceito por Alá” (CANER; CANER, 2004, p. 139).
A peregrinação (hajj) é outra exigência da religião. Trata-se de fazer a
peregrinação à Meca, localizada na Arábia Saudita. Esta deve ser realizada pelo
menos uma vez na vida, se o fiel tiver condições financeiras e físicas. A
peregrinação é tão importante para os muçulmanos quanto os outros quatro pilares.
Segundo Haidar (2016), a peregrinação é dever de todo aquele que crê e professa
28

O Ramadã ocorre no nono mês do calendário islâmico (utiliza-se o calendário lunar). Desta forma,
ele não é fixo no calendário gregoriano.
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sua fé, porém, de acordo com o autor, a rivalidade entre sunitas e xiitas é bastante
presente. Muitos xiitas, inclusive, chegam a afirmar que apenas farão a caminhada à
Meca, na Arábia Saudita, que é habitada predominantemente por sunitas, quando o
local sagrado for de domínio dos xiitas. Acreditam serem os verdadeiros sucessores
de Mohamed e, desta forma, que devem guardar o templo sagrado de Meca.
Os cinco pilares são discursivos e rituais criados durante o período de
revelação, cuja obrigatoriedade gerou um universo compartilhando doutrinas e
práticas que permitiram a constituição e reprodução dos muçulmanos como uma
comunidade religiosa. Para além disso, os pilares são mecanismos disciplinares.
Existem outros pilares secundários, como a crença nos anjos, a crença nos
profetas e nos livros revelados, a culpa individual das ações, a unidade e unicidade
de Deus, o livre-arbítrio e a vida espiritual após a morte.
Traços marcantes entre esses povos seguidores do Islamismo são seus
hábitos culturais e o culto religioso, que distinguem-se tradicionalmente. O uso do
véu pela mulher muçulmana apresenta variações no contexto da religião. É,
portanto, um bom exemplo das diferenças relacionadas a usos e costumes no
âmbito do Islamismo.
Há muitas controvérsias e polêmicas em decorrência do uso do véu. De
modo geral, tal uso pode paradoxalmente estar associado à liberdade ou à
opressão. São diferentes opiniões que dependem do ponto de vista de quem está
dentro e fora do mundo muçulmano e ainda se a observação vem de uma mulher ou
de um homem.
As leis e a cultura islâmica possuem fortes impactos na vida da mulher desta
religião, desde as esferas da educação, casamento, herança, divórcio até a Justiça.
As nações onde a religião é majoritariamente islâmica, os conhecidos
estados teocráticos - sistema em que governo detém o poder político e se encontra
fundamentado no poder religioso, pela encarnação da divindade no governante -,
são ditaduras que impõem às mulheres a humilhação devido à interpretação dos
textos do Alcorão, criando um conjunto de leis, a “sharia 29”. Evidentemente que o
conceito de humilhação deve ser entendido em ambientes específicos.
O conceito mais importante instituído pela comunidade sunita é a lei islâmica
conhecida como sharia. Trata-se da “base legal da jurisprudência islâmica (xariá, “o
29

A palavra “sharia” pode ser encontrada em diferentes livros, sites, jornais e revistas, etc., com
diferentes grafias, como xariá, charia, entre outras formas.

68

caminho”) e serve como autoridade para os governos dos Estados islâmicos”
(CANER; CANER 2004, p. 102). Dentro da religião islâmica o termo se refere ao
conjunto de leis da fé e transmite a ideia da metáfora de um "caminho a ser
seguido".
Segundo a tradição, a sharia lida com diversos aspectos da vida cotidiana,
bem como a política, a economia, os negócios, contratos, família, sexualidade,
higiene e também com questões sociais.
Ainda de acordo com esses autores, a organização das leis da sharia foi
formulada por Mohamed antes de sua morte. Essas leis são a estrutura legal dentro
da qual os aspectos públicos e privados da vida do adepto do Islamismo são
regulados para aqueles que vivem sob um sistema legal baseado nos princípios
islâmicos da jurisprudência e para os muçulmanos que vivem fora do seu domínio.
É importante ressaltar que muitas leis de Estados islâmicos não aparecem
no livro sagrado que teria sido revelado a Mohamed. Portanto, foram incorporados
pela tradição e escritos secundários com grande peso doutrinal.
O profeta Mohamed designou o uso do véu por volta do século VI, em
Medina. Para que as muçulmanas fossem protegidas pelo componente, o véu era
uma salvaguarda. Porém, mais do que isso, o seu uso simbolizaria a elevação
espiritual da condição feminina.
Ó profeta, dizei a vossas esposas, vossas filhas e às mulheres dos
crentes que quando saírem que se cubram com as suas mantas; isso
é mais conveniente, para que se distingam das demais e não sejam
molestadas; sabei que Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo (33ª
SURATA, AL-AHZAB, VERSÍCULO 59).

Na realidade o uso do véu era discriminado principalmente para diferenciálas das escravas (sexuais). Então, sob o ponto de vista do livro sagrado, as
mulheres que não andassem com tal vestimenta estariam sujeitas a sofrer algum
tipo de violência.
Historicamente as mulheres de religião islâmica são

vistas como

transmissoras de cultura e protetoras de valores nacionais e tradicionais. No Brasil o
uso do véu, o hijab30, é um dos traços culturais que mais chamam atenção em
relação aos muçulmanos, principalmente das mulheres.
30

Hijabou véu islâmico seria a cobertura de todo o corpo da mulher com exceção do rosto e das
mãos.
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Parte das muçulmanas se diz protegida ao usar o véu, mas nem todas
concordam com isso. Em relação ao calor, afirmam sentir-se bem em trajes que as
protegem do sol. Vale destacar, neste sentido, as altas temperaturas registradas em
países do Oriente Médio. No Brasil isso não é diferente, pois o verão também
apresenta elevadas temperaturas, como em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.
No Brasil, as mulheres muçulmanas lidam com a adaptação ao cotidiano,
especialmente quando se vestem de maneira peculiar, usando o véu, ou quando não
fazem o uso desta vestimenta também vivem um processo de adaptação e
construção de uma nova identidade. Há uma hibridação em curso. Como afirma
Canclini: “[...] hibridação é que pode sugerir fácil integração e fusão de culturas, sem
dar suficiente peso às contradições e ao que não se deixa hibridar” (CANCLINI,
2013, p. XXV).
Ao contrário da visão islâmica, para o mundo ocidental, a mulher ocupa uma
posição subalterna na sociedade islâmica. Esses sinais característicos das mulheres
muçulmanas indicam a sua subordinação ao homem. Conforme aponta Caner e
Caner (2004):

No islã encontramos uma dicotomia perturbadora, ainda que
fascinante. A maioria dos homens muçulmanos declarará que tem
uma elevada consideração para com as mulheres e acredita que elas
precisam ser protegidas. Em comparação com o conteúdo cultural do
qual o islã emergiu, houve de fato uma valorização das mulheres.
Porém, o islã é conhecido ao redor do mundo por sufocar e até
escravizar mulheres. Muitas mulheres islâmicas são educadas e
bem-sucedidas, mas a maioria delas permanece iletrada, escondida
e tratada como propriedade (CANER; CANER, 2004, p.146).

A sujeição da mulher é confirmada e apontada pela lei, costumes e tradições
da cultura muçulmana. “As mulheres muçulmanas têm o direito de ir à mesquita,
mas não podem se misturar aos homens. É para evitar perturbações e incômodos.
Um lugar de oração não é um lugar de encontro entre os sexos” (JELLOUN, 2011, p.
77).
Segundo Caner e Caner (2004), também a esfera jurídica assinala para a
inferioridade da mulher. O profeta marca que a palavra de uma mulher tem peso
inferior à do homem.
Maomé perguntou a algumas mulheres: “O testemunho de uma
mulher não equivale à metade do testemunho de um homem?”. As
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mulheres responderam: “Sim”. Ele disse: “Isto é por causa da
deficiência da mente de uma mulher”. Maomé reiterou esse mesmo
ponto [...], falando novamente a um grupo de mulheres: “Não vi
ninguém mais deficiente em inteligência e religião do que vocês”
(CANER; CANER, 2004, p. 147).

Em distintas instâncias, é possível encontrar outros apontamentos para a
diferenciação entre os sexos, como:
- A mulher só pode ter um marido, ao contrário do homem, que pode ter
quatro mulheres ao mesmo tempo;
- A mulher só pode casar com um homem de origem muçulmana, ao
contrário do homem, que pode casar com uma mulher de outra religião;
- A mulher apenas pode pedir o divórcio em casos extremos, ficando a
custódia dos seus filhos para o pai, e o testemunho do homem tem o dobro do valor
do da mulher;
- A herança da mulher é inferior à do homem.
- A maioria das mulheres vive na reclusão, não pode frequentar escolas e
não possui poder político, embora presentemente exista uma crescente liberalização
do papel das mulheres fora de casa, a qual começou sob a influência ocidental. Em
alguns países, entretanto, verifica-se um retrocesso aos valores, através da forte
presença do fundamentalismo islâmico.
A mulher árabe tem uma prática de vida completamente diferente da mulher
do Ocidente, uma vez que precisa obedecer a regras muito estritas. No entanto, a
forma de viver das mulheres árabes é muito diferente em determinados países,
mesmo aqueles de cultura islâmica predominante. Em alguns países árabes as
mulheres vivem submissas às ordens e às leis locais, muitas vezes contra suas
próprias vontades, mas em outros Estados elas possuem mais direitos e liberdade, o
que as torna mais independentes.
Dentro da religião islâmica a mulher deve sempre usar o véu quando sair
nas ruas, “deve cobrir a cabeça e trajar roupas que não acentuem seu corpo [...]”
(JELLOUN, 2011, p.77) quando estiver na presença de homens e se não estiver com
os parentes próximos. O uso desta vestimenta é disseminado em todo o mundo
muçulmano, que vai além do Oriente Médio, abrangendo outras regiões do globo.
Existem diferentes tipos de véu, como o xador, jihab, burca e niqab, os quais estão
ligados a diversas origens e costumes muçulmanos.
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O uso do véu no Oriente Médio remonta à antiguidade. Ele foi usado por
várias culturas do Mediterrâneo antes do islã existir, incluindo os gregos antigos.
Conclui-se que ele existe mais por uma questão de costume ancestral, que o
Islamismo converteu em norma e que hoje é usado como aparato externo de
moralidade.
É essencial destacar que cada país, cuja maioria religiosa é de seguidores
da religião do profeta Mohamed, aplica leis diferentes para as mulheres. Muitos são
sumariamente influenciados por grupos radicais, que dominam e fazem valer seus
mandos.
O uso do véu no Islamismo permite discutir uma das peculiaridades do
mundo muçulmano. Evidentemente existem outros aspectos doutrinários relevantes
que poderiam ser destacados, mas que neste momento não convergem com o foco
principal problematizado na pesquisa: a presença muçulmana na cidade de Guaíra,
no Estado do Paraná.

2.3 - OS ÁRABES NA TRÍPLICE FRONTEIRA: O CASO DE FOZ DO IGUAÇU

O município de Foz do Iguaçu localiza-se no extremo Oeste do Paraná, na
região Sul do Brasil, na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina (figura 8),
às margens dos rios Paraná e Iguaçu. A cidade é destaque geográfico no Brasil e no
mundo por ser o ponto onde três países e os dois rios se encontram. É onde se
localizam as Cataratas do Rio Iguaçu, um conjunto de quedas que embelezam o
Parque Nacional que leva o mesmo nome, um dos maiores do país. De acordo com
estimativa do IBGE (2015), o município possui aproximadamente 263 mil habitantes.
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Figura 8: Localização geográfica do município de Foz do Iguaçu, na Tríplice
Fronteira: Brasil-Paraguai-Argentina

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

O fluxo de imigrantes árabes no Sul do Brasil ocorreu especialmente para a
cidade de Foz do Iguaçu (PR) motivado pelo habitual comércio em Ciudad Del Este,
Paraguai. Estes trouxeram notadamente seus costumes, idioma e a religião.
“Verifica-se que o traço cultural que une tais nações independentes é o idioma
árabe, além do que aos muçulmanos isto se concretiza na religião, já que o livro
sagrado do islã utiliza o árabe exclusivamente” (KNOWLTON, 1960, apud BARAKAT,
2008, p.145).
Em todos os Estados brasileiros há presença de imigrantes oriundos do
mundo árabe. São famílias, grupos ou ainda indivíduos que adentraram no país em
um número elevado (TRUZZI, 1995). No Estado do Paraná a principal centralização
da comunidade encontra-se na cidade de Foz do Iguaçu, na fronteira com Paraguai
e Argentina, conhecida como “Tríplice Fronteira”.
Os sujeitos oriundos do Oriente Médio instalaram-se inicialmente nas
cidades paranaenses de Paranaguá, mais tarde em Curitiba e, alguns, em Araucária,
Lapa, Ponta Grossa, Guarapuava, Serro Azul, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e
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Curitiba (CARDOZO,

2004). Conforme

informações do

IBGE31,

91% dos

muçulmanos no Paraná estão concentrados em apenas seis municípios, pela ordem:
Foz do Iguaçu, Curitiba, Paranaguá, Londrina, Maringá e Dois Vizinhos. Os 9%
restantes estão espalhados em outras cidades.
Os primeiros árabes que se instalaram na região Oeste paranaense
buscavam melhor qualidade de vida longe dos conflitos no Oriente Médio. No
entanto, a escolha dos libaneses por Foz do Iguaçu como destino começa com a
chegada destes no ano de 1950. À época, Foz do Iguaçu se destacava pela
presença do batalhão de fronteira do Exército Brasileiro. Como poucos, os libaneses
eram os mercadores que se aventuravam longe do litoral. O primeiro mascate viu
sua carga de tecidos e utensílios domésticos “desaparecer” nas mãos dos soldados
e suas famílias (BARAKAT, 2008).
Essa imigração foi motivada principalmente pelo comércio transfronteiriço
entre Brasil e Paraguai. Foi nos anos de 1950 que os primeiros imigrantes árabes
chegaram ao município de Foz do Iguaçu. Novas etapas migratórias vieram por volta
dos anos de 1970 e 1990.
A partir de 1950, os primeiros mascates da região mantiveram contato com
indivíduos de seu país de origem, assim como com outras comunidades
muçulmanas em diversos países do Oriente Médio. Dessa forma, facilitaram a vinda
de outros sujeitos para a mesma sociedade.
De acordo com as informações da tabela 1, o município de Foz do Iguaçu
abriga o maior número de indivíduos do mundo árabe no Estado do Paraná. São
aproximadamente 5.599, representando 16% da população árabe no Brasil (IBGE,
2010).

31

É necessário lembrar que os dados do IBGE estão desatualizados, pois seu último levantamento
ocorreu no ano de 2010. Portanto, compromete a divulgação exata de algumas informações. Há que
se considerar os recentes fluxos migratórios de sírios para o Brasil ou ainda o fluxo migratório mais
recente de imigrantes de outras regiões do Oriente Médio e do Norte da África, que têm originado um
crescimento muito rápido e intenso da população muçulmana nos últimos anos no país.
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Tabela 1: Distribuição da população islâmica nos municípios do Paraná (2010)
___________________________________________________________________
Município
População muçulmana/habitantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Foz do Iguaçu
Curitiba
Paranaguá
Londrina
Maringá
Dois Vizinhos
Cascavel
Paranavaí
São José dos Pinhais
Francisco Beltrão
Umuarama
Ponta Grossa
Cambé
Arapongas
Ibiporã
Guaíra
Terra Rica
Ivaiporã
Carambeí
União da Vitória
Guarapuava
Pinhais
Assaí
Campo Largo
Santa Terezinha de Itaipu
Toledo
Pato Branco
Andirá
Araucária
Cianorte
Colorado
Lapa
Irati
Itambaracá
Bela Vista do Paraíso
Campina da Lagoa
Salto do Lontra
Santo Antônio do Sudoeste
Uraí
Jardim Alegre
Nova Londrina
Santa Isabel do Ivaí
TOTAL

5.599
1.307
374
228
214
170
79
76
64
48
41
39
37
36
35
33
31
29
27
27
22
22
20
13
13
13
12
11
10
10
9
9
8
6
5
5
5
5
5
4
4
4
8.706

Fonte: <http://islamparana.blogspot.com.br/2015/02/a-populacao-muculmana-segundo-o-ibge.html>.
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Porém, segundo informações recentes de fontes jornalísticas 32 da região,
esses números são ainda mais expressivos. Atualmente, residem cerca de 17 mil
representantes da religião em Foz do Iguaçu.
Veículos de comunicação, como sites33 e blogs ligados ao Islamismo em
Foz, frequentemente publicam informações sobre o número de adeptos da religião
na cidade. Em comparação com os números publicados pelo IBGE existe uma
grande discrepância. Como já assinalado, os dados do órgão estão desatualizados,
pois são de 2010, ano do último censo realizado no país. Outro fator é que as
pesquisas do IBGE são de “auto-declaração”, o que faz com que a pessoa somente
se encaixe no termo árabe/islâmico caso se declare como tal, durante a entrevista.
A maior concentração de árabes no Brasil está na Capital São Paulo (SP),
seguida por Foz do Iguaçu. A participação desta comunidade é significativa no
crescimento

e

desenvolvimento

local,

nacional

e

internacional.

A

colônia

tradicionalmente conexa ao comércio transfronteiriço ganhou espaço e cresceu
vertiginosamente nos últimos 30 anos.
Foram nos últimos 30 anos que a cidade passou a receber um
grande número de imigrantes de origem árabe, libaneses, palestinos,
sírios, jordanianos [...], e em número bem menor hindus e
portugueses. Foz do Iguaçu foi escolhida para morar, embora as
oportunidades de trabalho no comércio se encontrassem em
Ciudaddel Leste, Paraguai, unida a Foz do Iguaçu pela Ponte da
Amizade, onde trafegam milhares de pessoas por dia (SILVA, 2008,
p. 367).

Conforme a autora, os árabes que se estabeleceram no final da década de
1960 e durante os anos de 1970 relatam que a vinda para o Brasil era expressa pelo
ímpeto da juventude. Desta forma, “vinham por aventura” ou “ficar por pouco tempo
e depois voltar”. Mas a escolha do destino estava invariavelmente determinada pela
presença de parentes no Brasil.

32

WURMEISTER, Fabíola. Da sucursal: Véu e Alcorão integram cultura da fronteira. Gazeta do Povo:
vida
e
cidadania:
Foz
do
Iguaçu,
01
dez.
2011Disponível
em:
<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/retratos-parana/veu-e-alcorao-integramcultura-da-fronteira-9v1z7kgk3hn5j9hmb4a4bp2dq>. Acesso em 18 abr. 2016.
33
Fontes diversas foram pesquisadas, como: Medo atinge muçulmanos em Foz do Iguaçu. Disponível
em: <http://www.paranaonline.com.br/editoria/cidades/news/229892/>. Acesso em: 07 jun. 2016.
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O fenômeno migratório para Foz do Iguaçu destaca-se pela presença de
diferentes grupos presentes no seu entorno. As oportunidades abertas pelo
comércio facilitaram a entrada de fluxos estrangeiros.
A região transfronteiriça entre Brasil e Paraguai é um território estratégico
para o desenvolvimento e acumulação de capital. Muitos investimentos são
realizados a baixo custo, devido aos incentivos fiscais que as empresas recebem do
governo paraguaio e à fragilidade das leis trabalhistas. Além disso, há a diferença do
sistema tributário paraguaio, que permite a comercialização das mercadorias por um
valor inferior aos praticados no Brasil e que atrai turistas, revendedores, sacoleiros,
empresários de distintos ramos e investimentos.
Além do migrante libanês, Ciudad Del Este atrai investidores de vários
lugares, com forte presença de comerciantes chineses e brasileiros, assim como dos
autóctones e outras minorias. Estes trabalham com os mais diversos setores, como
eletrônicos, pirataria, tecidos, entre outros.
As migrações fazem parte do contexto histórico da chegada dos árabes a
Foz do Iguaçu. Dentro do universo religioso dos muçulmanos, sempre houve
cuidado e preocupação com a preservação da fé, tradições e dos costumes
daqueles que se deslocaram para localidades onde a religião não estava presente.
O caso da comunidade de imigrantes libaneses residentes na Tríplice Fronteira não
foi diferente.
Na cidade de Foz encontram-se dez instituições ligadas à cultura árabe. São
elas: Associação Árabe Palestina Brasil de Foz do Iguaçu,Associação Beneficente
Árabe Brasil, Associação Cultural Sírio Brasileira,Igreja Evangélica Árabe de Foz do
Iguaçu,Lar dos Drusos Brasileiros,Sociedade Islâmica de Foz do Iguaçu,Centro
Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu, Centro de Atividades Educacionais
Árabe Brasileiro, Escola Libanesa Brasileira de Foz do Iguaçu e Clube União Árabe,
além de outros estabelecimentos comerciais diversificados que atendem a
população e os turistas.
Essas associações foram formadas de acordo com interesses diversos
dentro da comunidade árabe, ao longo dos anos da imigração. Nos dias atuais, uma
parcela dessas instituições não atende exclusivamente a comunidade árabe e a
seus descendentes já nascidos no Brasil, mas também a comunidade não-árabe,
sobretudo em ações de filantropia.
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Os centros associativos árabes são de cunho cultural, educacional,
beneficente, religioso, recreativo e representativo de comércio e mantêm escolas,
asilos, a mesquita e clubes de lazer.
Ao longo dos anos, o desenvolvimento dessas entidades foi fundamental
para a preservação da identidade cultural e religiosa do grupo. Os organizadores e
líderes têm como prioridade o bem-estar da comunidade árabe em Foz do Iguaçu, a
preservação do idioma, o culto à fé, os valores e as tradições.
Nos últimos anos, o crescimento acelerado do comércio em Foz do Iguaçu, a
concorrência, a rigidez na fronteira e a busca por vantagens territoriais favoreceram
o crescimento de determinadas atividades no espaço, como o deslocamento para
outros centros comerciais, dessa forma consolidando o surgimento de novos
mercados, como Salto Del Guairá (PY), na região da fronteira de Guaíra (PR).
Especialmente através da comunidade de Foz do Iguaçu os imigrantes
árabes muçulmanos chegaram à cidade de Guaíra (PR), tema esse a ser abordado
no último capítulo.
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CAPÍTULO 3 - A INSERÇÃO MUÇULMANA ÁRABE EM GUAÍRA/SALTO DEL
GUAIRÁ

3.1 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA-PR

Guaíra é um município brasileiro localizado no Oeste do Estado do Paraná,
com uma área de 504 quilômetros quadrados. Faz divisa ao Norte com o Estado do
Mato Grosso do Sul, ao Sul com o município de Mercedes, ao Leste com o
município de Terra Roxa e a Oeste com a República do Paraguai (figura 9).
Figura 9: Localização geográfica do município de Guaíra na faixa de fronteira
Brasil - Paraguai

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

Com uma população de aproximadamente 30.704 habitantes, segundo o
censo do IBGE de 2010, Guaíra tem sua economia voltada para a agricultura, o
comércio e uma modesta industrialização. O setor agropecuário tem maior peso na
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economia local, não muito diferente de outros municípios da região, que também
possuem a base da economia na agricultura e outras atividades voltadas ao setor.
Com a mecanização do campo, diminuiu a oferta de trabalho nessa área.
Por outro lado, o ramo terciário não absorve toda a mão de obra excedente. Com
pouca oferta de serviços, fortalece-se o trabalho informal, muitas vezes ilegal.
A localização geográfica de Guaíra, assim como a fronteira com o Paraguai
e o Lago de Itaipu, contribui fortemente para ampliar o mercado informal e ilegal do
contrabando, o que se configura como uma atividade paralela, sendo responsável
por um volumoso e significativo capital financeiro.
A maior expressividade é o contrabando do cigarro, que cresceu
gradativamente ao longo dos anos. Visto que a cidade não possui estrutura para
garantir e suprir a mão de obra, muitos indivíduos acabam se envolvendo no mundo
do crime, que vai além do transporte e venda de cigarros, passando também pelo
tráfico de armas, drogas, entre outras mercadorias.
De acordo com Vanderlinde (2009), o Oeste do Paraná tem sido palco de
uma criminalidade significativa, pelo contrabando de mercadorias e pelo tráfico de
drogas e armas, tornando as áreas de fronteiras espaços dotados de diversas
complexidades, que têm sido facilitadas pela extensão do Lago de Itaipu.
A situação redesenha a configuração econômica-geográfica-histórica local,
embora a formação e construção do município tenha se iniciado muito antes, tendo
suas raízes ainda no período da colonização do Brasil.
No contexto histórico, a região começou a ser explorada por volta de 1525,
quando o espanhol Aleixo Garcia, em busca da cidade de ouro no Peru, encontra a
barreira natural das Sete Quedas. Acredita-se que Garcia foi o primeiro europeu a
explorar o local.
Marcadas pela colonização espanhola, pela forte presença indígena e pela
passagem dos padres jesuítas, as narrativas sobre Guaíra se confundem com a
história da exploração e colonização do continente. O nome Guaíra vem do guarani,
lembra um som parecido com “Kwayra”, sendo seu significado “esconderijo”, local de
difícil acesso ou intransponível, e é em homenagem às Sete Quedas, embora a
mística sobre a origem do nome possua outras definições.
O topônimo Guairá é relacionado pela historiografia a três possíveis
origens. Uma primeira versão, apontada por Antônio Ruiz de
Montoya, vincula-se ao nome de um famoso cacique Guarani
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chamado Guayrá, que teria exercido influência na grande área
localizada entre os rios Paranapanema e Iguaçu, chamada casa de
Guairá. Na mesma direção, há registros documentais do final do
século XVI que associam a etimologia da palavra Guairá ao cacique
Guayracay, que teria se tornado notório pela sua resistência às
expedições de conquista e de exploração do território por ele
controlado (GREGORY; SCHALLENBERGER, 2008, p. 70).

Os desfechos que culminaram na emancipação política e demarcação do
território iniciam, conforme o jornal O Paranazão (16 de novembro de 2001, p. 2), em
1494, quando Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Tordesilhas. Bafejados
pelo acordo, que lhes assegurava direitos sobre a maior parte das terras recémdescobertas, os espanhóis foram os pioneiros na ocupação do território, que nos
dias atuais pertence ao Estado do Paraná.
Segundo Gregory e Schallenberger (2008), no ano de 1554, por deliberação
do governador Domingo Martínez de Irala, o capitão Garcia Rodríguez de Vergara
constituiu uma pequena povoação denominada de Ontiveiros, localizada nas
proximidades do Rio Paraná. No entanto, em razão da dificuldade encontrada com
os nativos, o “pueblo” teve vida efêmera. A população teria sido transferida, dando
origem, em 1557, a Ciudad Real Del Guairá, como balizam Gregory e
Schallenberger (2008, p. 63-64):
“Este assentamento espanhol sofreu resistência das populações
nativas e, não tardou, foi transferido, em 1557, por determinação do
capitão Ruy Diaz de Melgarejo, para o sítio localizado na margem
esquerda da foz do Rio Piquiri, com denominação de Ciudad Real
Del Guairá”.

Ainda de acordo com os autores, a lendária Ciudad Real foi criada sob o
comando do capitão Ruy Dias Melgarejo, na confluência dos rios Piquiri e Paraná. A
Ciudad Real Del Guairá e a Villa Rica Del Espírito Santo (criada em 1576), na
confluência dos rios Ivaí e Corumbataí, são considerados os primeiros núcleos
estáveis de povoação no Paraná. “Villa Rica tornou-se um importante centro urbano
da Província do Guairá, com construções, casas edificadas, ruas, poços de captação
de

água

e,

ainda,

fornos

para

secagem

de

erva-mate”

(GREGORY;

SHALLENBERGER 2008, p. 64).
Porém, a forte presença indígena na região induziu os espanhóis a submetêlos com uso da força para servir de mão de obra escrava na agricultura e na
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extração da erva-mate. Consecutivas campanhas contra os povos autóctones
procederam em confrontos sangrentos, o que induziu o Rei Fellipe II, da Espanha, a
rever a política de relacionamento dos colonizadores com os indígenas.
Aconselhado pelos jesuítas, o rei proibiu a escravização dos índios e permitiu que os
mesmos fossem reunidos em missões, a fim de promover a evangelização 34.
No período compreendido entre os anos de 1610 e 1630, os padres da
Companhia de Jesus já haviam constituído treze núcleos no território paranaense.
No entanto, os padres jesuítas se indispuseram com os colonos de Ciudad Real e
Villa Rica devido à proteção aos indígenas. O conflito provocou um esvaziamento na
região. “A Província do Guairá havia sofrido um esvaziamento demográfico com a
retirada jesuítico-guarani e com o apresamento de índios pelos bandeirantes para
abastecer o mercado da mão de obra” (GREGORY; SCHALLANBERGER, 2008,
p.94). Neste período ainda um forte exército, sob autoridade de Antônio Raposo
Tavares, invadiu, atacou e devastou a maioria dos núcleos missionários do Guayrá,
reduzindo à escravidão milhares de nativos.
Conforme matéria publicada na Revista Guaíra35 (novembro/2001, p. 24),
em 1632, os últimos núcleos jesuíticos da Ciudad Real Del Guayrá foram saqueados
e destruídos e os espanhóis que detinham o poder no local abandonaram a região.
Assim, quando os bandeirantes paulistas chegaram à foz do Piquiri, encontraram a
povoação vazia. Já Villa Rica não foi atacada de imediato, porém entrou em
decadência. Alguns anos mais tarde, com as sucessivas investidas dos
bandeirantes, seus moradores também a abandonaram.
Da antiga Ciudad Real, ao contrário de outras reduções jesuíticas, pouco ou
quase nada restou. Nos dias atuais, apenas alguns vestígios lembram o ponto onde
ela se situava, dentro dos limites da Fazenda Curupay, localizada na área rural do
município de Terra Roxa. A fazenda detém em seu interior, ainda que poucos, sinais
reais da existência da Ciudad Real Del Guayrá.
Após quase dois séculos de abandono, por volta de 1880, a região é
novamente povoada com a instalação da Companhia (Cia.) Mate Larangeira 36. Em
princípios do século XIX, com a chegada da Companhia, que objetivava a
exploração da erva-mate, os primeiros indivíduos de etnia branca instalaram-se no

35

Revista de divulgação local. Produzida em comemoração ao 50º aniversário da cidade.
A grafia utilizada é Larangeira com a letra “G”, e não com “J” como a fruta, pois deriva do
sobrenome de um dos fundadores da Companhia.
36
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local conhecido como Vila Guaíra. Esses, em quase sua totalidade, eram os
proprietários e os funcionários da empresa.
O surgimento e o desenvolvimento histórico do município de Guaíra, assim
como a implantação de sua estrutura, estiveram intimamente relacionados à
exploração da erva-mate no Estado de Mato Grosso37 (atual Mato Grosso do Sul)
pela Cia. Mate Larangeira. A erva-mate era habitualmente consumida como chá
quente ou gelado, chimarrão ou tereré38 no Brasil e exportada para países vizinhos,
como a Argentina, maior comprador do produto brasileiro.
Segundo informações publicadas no jornal O Paranazão(16 de novembro de
2001, p. 3), em 09 de maio de 1882 os empresários responsáveis pela Mate
Larangeira receberam do governo brasileiro, por meio do decreto imperial nº 8799, a
concessão por dez anos para explorar e comercializar a erva-mate no Sul do Mato
Grosso. A companhia instalou-se provisoriamente em Concepción, no Paraguai.
Entretanto, pouco tempo depois, a sede administrativa foi transferida para a cidade
de Campanário, no Mato Grosso.
Com o objetivo de expandir os negócios, o sócio-proprietário Thomas
Laranjeira aliou-se à família Murtinho, política e economicamente muito influente no
Mato Grosso. A família Murtinho também recebeu do governo uma concessão com
os direitos de exploração da erva-mate.
Por decreto imperial, concedeu-se à família Murtinho, em 1882, os
direitos especiais de exploração da erva-mate na região de Guaíra,
por reconhecimento e méritos na sua ajuda na tropa brasileira na
guerra do Paraguai. Joaquim Murtinho, médico, foi senador pelo
Estado do Mato Grosso em 1891 e ministro da Fazenda da
República de 1898 a 1902. Coube a seu filho Francisco atuar no
ramo ervateiro em escala industrial, associando-se aos empresários
Thomas Larangeira e Francisco Mendes Gonçalves, constituindo a
Companhia Larangeira Mendes (LEINDECKER, 1997, p. 04).

Com a finalidade de impulsionar o comércio internacional da exploração da
erva e ampliar o mercado consumidor, Thomas Larangeira e Francisco Mendes
Gonçalves instalaram um entreposto comercial na cidade de Buenos Aires, na
Argentina.

37

A região de exploração pertence ao atual Mato Grosso do Sul, desmembrado do Mato Grosso no
ano de 1977.
38
Tereré ou tererê é uma bebida de origem guarani, feita através de infusão de água gelada e ervamate, podendo também agregar outras ervas, como a hortelã.
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Para expandir os negócios, de acordo com Alvares (2004, p. 9-10), a
Companhia Mate Larangeira tinha como desígnio manter o escoamento da produção
erval. Desta forma, viu-se obrigada a conservar um rigoroso sistema de transporte,
mantendo picadas abertas e estradas em bom estado de conservação.
Ainda conforme a autora, a manutenção das estradas, entre outras medidas
adotadas pela empresa, gerava um alto custo para a companhia, que passou a
utilizar o transporte fluvial, que, todavia, se deparava com um obstáculo: as
cachoeiras das Sete Quedas, em Guaíra.
Em vista disso, os proprietários decidiram construir uma ferrovia entre o
município de Guaíra e Porto Mendes39, hoje distrito pertencente ao município de
Marechal Cândido Rondon (PR). A construção também tinha como objetivo evitar os
constantes acidentes, que com grande frequência faziam vítimas fatais, além de
diminuir os custos com o transporte e manter o escoamento da produção de Porto
Mendes para Buenos Aires, na Argentina.
A Companhia Larangeira-Mendes tinha frota própria de navios para o
transporte dos produtos de Porto Mendes a Buenos Aires. Desde o
início das exportações, a Cia. transportava os fardos de mate até
Porto Mendes em enormes carroções (...). Com o grande sucesso da
extração da erva-mate, a Companhia requereu mais terras ao
governo do Estado do Paraná, com o objetivo de implantar uma nova
estrutura administrativa em Guaíra (LEINDECKER, 1997, p. 14).

Gregory e Shallenberger (2008, p. 203) apontam que a conclusão da
ferrovia, no ano de 1917, marca o início do “ciclo de ouro” de Guaíra. Por meio do
sistema ferroviário, o homem conseguiu vencer o obstáculo natural das Sete
Quedas, ligando por linha ferroviária o alto e o baixo Paraná.
Nessa época, a estrutura de Guaíra era considerada modelo, contava com
oficina mecânica, usina, serraria, locomotivas, hotel, hospital, rede de esgoto, luz
elétrica e água tratada, além de coleta de lixo, um porto fluvial, estrada de ferro, uma
estruturada sede com vendas de secos e molhados, escola e diversos barracões
para secagem e armazenagem de erva-mate.
Porém, o grande crescimento da empresa começaria a amargar muitos
fracassos no período pós Segunda Guerra Mundial. A Argentina, o maior
39

Porto Mendes Gonçalves recebeu este nome em homenagem a um dos sócios da empresa: o
Mendes Gonçalves. No Porto Mendes Gonçalves, a Companhia Mate Larangeira instalou armazéns,
casas para funcionários, casa de administração, correios, estrada de ferro e uma linha telegráfica que
acompanhava a ferrovia. (GREGORY; SHALLENBERGER, 2008, p. 204)
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consumidor do produto na região, passou a cultivar erva-mate. Como consequência,
a companhia enfrentou uma forte recessão, o que a levou praticamente à ruína.
A Companhia Mate Larangeira, no ano de 1944, por ato do presidente da
República, foi encampada pelo Serviço de Navegação da Bacia do Prata (SNBP),
que começou a prestar serviços de transporte fluvial, rodoviário e ferroviário,
anteriormente explorados pela Cia. Mate Larangeira (ALVARES, 2004, p. 10).
Contudo, o SNBP não atuou por muito tempo. Logo encerrou o transporte ferroviário
e pouco tempo depois colocou à venda os setores de navegação e de transporte de
passageiros.
Em 1957, seus bens foram leiloados e a via férrea decisivamente
desativada. A Companhia Mate Larangeira finalizou seus trabalhos ligados à
exploração e transporte da erva-mate, mas continuou atuando no mercado
imobiliário do munícipio. Responsável pela colonização local, voltou-se à venda de
lotes urbanos e imóveis rurais. A companhia trabalhava com diversos incentivos
para a vinda de novo colono, como moradia provisória para que este pudesse se
estabelecer e, posteriormente, fixar-se nas áreas rurais. Também aceitava
pagamentos parcelados, possibilitando que quem adquirisse uma propriedade
trabalhasse nela para pagá-la.
Após a emancipação político-administrativa de Guaíra (1951), o município
recebeu como doação diversos imóveis/loteamentos urbanos da Mate Larangeira,
sendo que nos dias atuais a companhia ainda possui uma extensa área de terras
entre Guaíra e o município de Terra Roxa, a fazenda Cruz de Malta 40.
Contudo, a maior e mais profunda marca na história local e da região é o
desaparecimento das Sete Quedas. Localizado no Rio Paraná, na extensão que
compreende a divisória entre Guaíra e Salto Del Guaíra, o conjunto de belezas
naturais esculpidas pela ação das águas sobre as rochas ao longo de milhares de
anos deu lugar à formação do Lago de Itaipu.
O município nunca se refez totalmente desse desastre socioambiental. O
impacto sobre a região modificou não apenas o modo de viver daqueles que ficaram,
mas também dos indivíduos que precisaram abandonar suas terras, casas e sonhos
devido à construção da Usina de Itaipu.

40

O patrimônio que ainda pertence à família Larangeiras é o maior em uma única área de extensão
territorial do município.
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As Sete Quedas representavam o encontro de domingo, a prosperidade da
cidade, os hotéis cheios e os restaurantes e estabelecimentos comerciais lotados.
Boa parte de toda essa prosperidade do município acabou junto com o
desaparecimento dos saltos Sete Quedas.
Mais de 30 anos já se passaram e suas memórias continuam vivas em
alguns endereços comerciais, na fala daqueles que viveram à época, no museu
municipal e até mesmo naqueles que nunca a conheceram sentem sua falta. Em 19
de setembro de 1982 as comportas de Itaipu se fecharam definitivamente. Os saltos
Sete Quedas foram agonizando em um período de 45 dias, até seu completo
“afogamento”, marcando, direta e indiretamente, o destino de milhares de pessoas.
Entretanto, a saga de seu desaparecimento já havia sido traçada nos anos de 1960,
quando as negociações entre Brasil e Paraguai resultaram na Ata do Iguaçu, um
acordo assinado em 1966.
Desde o acordo firmado até a inauguração da hidrelétrica, anos se
passaram, conflitos diversos e marcantes ocorreram, contudo, o intento da pesquisa
foi discutir a presença dos árabes muçulmanos na faixa de fronteira entre Guaíra e
Salto Del Guairá. Considerou-se relevante, todavia, fazer menção, mesmo que de
forma breve, à contextualização histórica que fez Guaíra ser conhecida no cenário
nacional e internacional.

3.2 - OS LIBANESES EM GUAÍRA/SALTO DEL GUAIRÁ

As especificidades existentes em área de fronteira constituem fatores
importantes para análises e estudos reflexivos sobre o tema. Uma fronteira pode ser
simbólica e sem representação física, apenas um lugar no mapa, mas também pode
ser a zona do limite entre lugares, lugares proibidos, áreas de conflitos e guerras.
A comunidade árabe do município de Guaíra é composta basicamente por
comerciantes que possuem residência do lado brasileiro da fronteira (figura 10).
Estes imigrantes se fixaram principalmente nas cidades de Guaíra, Estado do
Paraná, e Mundo Novo, no Estado do Mato Grosso do Sul.
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Figura 10: Localização de áreas residenciais de indivíduos de origem árabe (GuaíraPR)

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

A localização da colônia de indivíduos de origem árabe se territorializou nas
proximidades da área central, no local identificado na figura 10, contudo, é uma área
recentemente urbanizada e que a colônia achou conveniente sua instalação.
Os brasileiros residentes em Guaíra e Mundo Novo deslocam-se menos de
30 quilômetros diariamente para trabalhar no comércio em Salto Del Guairá, haja
vista que esses municípios brasileiros são fronteiriços ao Paraguai, com rodovia
asfaltada e ponte que facilita o transporte.
A cidade de Salto Del Guairá conta com 11.298 habitantes, segundo a
Dirección General de Estadísticas, Encuestas Y Censos (DGEEC, 2002).
Informações recentes não oficiais, porém, apontam para uma população de
aproximadamente 40 mil habitantes. Essa mobilidade direcionada na região deve-se
em razão dos investimentos comerciais, fator que atrai a vinda de novos grupos,
como os libaneses.
As atividades de fronteira com a cidade de Salto Del Guairá, no Paraguai,
estão contribuindo para significativas mudanças no crescimento econômico local nos
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últimos anos. Os baixos preços de determinadas mercadorias em Salto Del Guairá
estimulam diversas formas de comércio na fronteira.
Para além de períodos de crise, muitos brasileiros são atraídos pelas
compras ou, em muitos casos, também para instituir comércio no lado paraguaio. A
cidade de Salto Del Guairá se destaca pela existência de pequenas lojas e
shoppings. O comércio também é movimentado pelos camelôs e vendedores
ambulantes paraguaios. Neste meio estão trabalhadores e empresários de diferentes
nacionalidades que acabam se aventurando, atraídos pela crescente expansão
capitalista na fronteira.
Foi no decurso da pesquisa realizada em Guaíra que nos atentamos para a
necessidade de refletir sobre a disparidade da experiência migratória nos moldes da
inserção dos indivíduos que estão presentes e são de origem árabe muçulmana.
Desta forma, houve a necessidade de um contato com a comunidade, o qual
ocorreu através de entrevistas e depoimentos que tiveram como objeto direto a
compreensão das trajetórias dos imigrantes. As entrevistas foram realizadas com
oito personagens vinculados à comunidade islâmica da cidade.
A escolha pela amostra deve-se à representatividade proporcional à colônia
árabe em Guaíra. Desde o início da pesquisa houve uma preocupação quanto às
entrevistas e à forma como aconteceriam. A escolha dos interlocutores ocorreu
pelos diferentes perfis dos entrevistados. São pessoas com diferentes tipos de
relações com o mundo árabe, com a religião e a cultura.
Os contatos para a realização de entrevistas foram feitos por meio da rede
social Facebook e do aplicativo WhatsApp, além de diálogos da autora com os
entrevistados.
Após o primeiro contato com o senhor Hassan Melhem, este prontamente se
disponibilizou em atender no mesmo dia em sua residência. Na oportunidade,
encontravam-se também presentes vários indivíduos e descendentes de origem
libanesa.
Após as apresentações e um breve diálogo, o grupo optou pela não
gravação da entrevista. A escolha se deu pela esposa de Hassan, Jamile
AlaeddineMelhem. Nota-se que essa escolha aconteceu para preservar suas falas,
embora a argumentação fosse que “seria mais fácil corrigir qualquer erro, se
houvesse”. Evidentemente, o motivo real da não autorização de gravação de áudio
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pode estar relacionado ao clima internacional de tensão que pode ser percebido em
muitas comunidades muçulmanas em diversas partes do planeta.
A campanha presidencial nos Estados Unidos naquele ano (2016) e os
últimos atentados terroristas atribuídos ao EI são agravantes que estimulam essa
tensão. Diante disso, os depoimentos não foram negados, contudo foram
condicionados a um ambiente prudencial.
As entrevistas ocorreram em um espaço fora da casa, em um local decorado
com pôsteres de lideranças árabes, espadas e utensílios religiosos muçulmanos. Os
homens fumavam narguilé e a esposa de Hassan ofereceu chá. Por cerca de duas
horas dialogou-se sobre diversos assuntos, seguindo o roteiro de uma entrevista
semiestruturada, o que permitiu que outros assuntos sem grande interesse para a
pesquisa também pudessem ser abordados, tais como a situação política brasileira,
o contrabando e o consumo de drogas na fronteira.
Durante os diálogos foram anotados os principais subsídios para que as
informações necessárias pudessem ser posteriormente analisadas. Os entrevistados
assinaram um termo de livre esclarecimento (APÊNDICE C) para posterior
publicação desta pesquisa.
SaltoDelGuairá é a Capital do Departamento de Canindeyú no Paraguai. O
principal atrativo da cidade é o comércio para turistas e sacoleiros, que aproveitam o
câmbio favorável aos brasileiros para determinados produtos. De acordo com o
Duarte (2016), Salto Del Guairá recebeu um investimento de 300 milhões de dólares
nos últimos dez anos, sendo os principais privados, injetados na construção civil,
edifícios comerciais, shoppings, galerias e lojas, conforme aponta Masuzaki:

Salto Del Guairá está no rol de investimentos do capital comercial,
onde podemos observar que a região de fronteira internacional tornase um trunfo estratégico para a expansão capitalista, devido também
ao forte incentivo do Estado paraguaio para o crescimento do setor
comercial. O país tem uma política de turismo por meio de um
sistema tributário que reduz taxas de importação, somada à redução
de impostos e à mão de obra barata, o que o torna atraente para
investimentos (MASUZAKI, 2013, p.12).

Fatores como esse é que atraíram o comerciante Hassan Melhem (2016).
Vindo de uma pequena cidade localizada ao Sul do Líbano, ele viu no comércio de
fronteira uma oportunidade no princípio da década de 1980. Sem domínio do idioma,
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desembarcou sozinho em terras argentinas. Quando chegou era jovem e sua
história é parecida com a de tantos outros que vieram ao Brasil e permaneceram no
país. Melhem obteve êxito. Viu em sua pequena “prancheta” de relógios falsificados
e outras mercadorias baratas que vendia nas ruas paraguaias o início de um
comércio promissor. Dentro de alguns anos tornou-se o maior comerciante árabe em
Salto Del Guairá. Chegou a ter em torno de 20 lojas simultaneamente no período
áureo, quando o valor do dólar, moeda mais utilizada na fronteira, chegou a se
igualar ao real, moeda brasileira. Nos dias atuais possui apenas duas lojas, fez
investimentos em outros ramos de negócio, comprou uma fazenda, cria gado e
fornece produtos para a comunidade árabe de Guaíra.
Salto Del Guairá, assim como Foz do Iguaçu, além dos árabes, atrai
investidores de vários lugares e países. Entretanto, a presença árabe se faz notar
pelo modo característico de vida. As mulheres muçulmanas na cidade são
reconhecidas facilmente, pois, mesmo em uma temperatura de quase 40 graus
durante o verão, estão sempre cobertas e usando a hijab, elemento essencial, por
exemplo, na vida de LamiseAlaeddine (2016), uma adolescente de 15 anos de
idade, nascida no Brasil, que tradicionalmente segue os princípios da religião
islâmica, assim como sua família. Lamise narrou que optou por usar o véu após uma
viagem que fez para o Líbano, para uma cidade onde possui parentes. Ao regressar
ao Brasil, já usando a vestimenta, explicou para os amigos e conhecidos da escola
os motivos de sua escolha. A jovem diz que se sente bem usando o apetrecho e
mostrou-se bem esclarecida quanto à sua cultura e tradições de seu segmento
religioso, o xiita. Ela afirma que consegue conciliar sua cultura com o modo de vida
dos brasileiros. Sai às ruas, frequenta escola, academia e quer permanecer no
Brasil. A especificidade de Lamise e de muitas outras jovens caracteriza a presença
muçulmana na fronteira pesquisada.
Assim como na história de muitos outros imigrantes, a rede de solidariedade
que se formou entre parentes e conhecidos pode ser encarada como um fator de
encorajamento nas migrações.
Os recursos da viagem, em sua maioria, são financiados pelo imigrante que
se encontra na terra receptora. Partindo dessa informação, o pesquisador Oswaldo
Truzzi descreve como “cadeias migratórias” essa rede de solidariedade.
[...] Observou-se que, no marco das cadeias migratórias, em várias
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ocasiões, o próprio contato no país de destino do potencial emigrante
facilitava parcialmente ou mesmo financiava integralmente sua
viagem. Este podia ser um parente (é muito comum, por exemplo,
tios chamando sobrinhos ou irmãos chamando irmãos) ou um
conhecido já instalado na região de destino, que buscava convencer
indivíduos à emigração (2008, p. 203).

A migração em cadeia observada por Truzzi (2008), em que parentes
conterrâneos atuam como uma corrente transmissora de informações que alimentam
os deslocamentos, é o caso de Miguel Melhem (2016), empresário do ramo de
eletrônicos e informática em Salto Del Guairá, um dos irmãos de Hassan Melhem.
Após a vinda do irmão, Miguel decidiu também vir para o Brasil. Ele é um dos três
irmãos trazidos por Hassan. Todavia, houve mais motivos para Miguel cruzar o
Atlântico.
O Líbano atravessava uma guerra civil e no país não havia muitas
oportunidades de trabalho. A ligação com o irmão, que já estava estabelecido no
Brasil, foi fundamental para a chegada desse indivíduo ao país. O autor Murilo Meihy
(2016) também observa que o quesito “parentesco” e a “amizade” com outros
libaneses em determinado local favorecem a chegada e adaptação de novos
imigrantes.
Esse tipo de imigração é muito comum entre os indivíduos que compõem o
grupo, como assinala Gattaz (2012, p. 95): “Apoiados por familiares e conterrâneos
que lhes garantem empregos e todo o apoio logístico nos primeiros tempos, os
libaneses têm facilitado o processo de imigração, a inserção no mercado de trabalho
e a adaptação sociocultural”. Dessa forma, sociedades árabes foram se formando no
Brasil.
Um aspecto relevante nessa discussão é a existência de dificuldades na
adaptação concreta do imigrante. Foi o que relatou o entrevistado Ali Maestro
(2016), empresário que trabalha com eletrônicos em Salto Del Guairá. Sua maior
dificuldade ao chegar ao Brasil foi a diferença cultural e linguística. Mesmo
convivendo com o núcleo árabe da cidade de Guaíra, o comerciante precisava
“dominar” a língua local para que tivesse êxito em suas vendas. É importante
ressaltar que o comerciante encontra-se em uma área transfronteiriça, onde são
faladas variantes da língua portuguesa e espanhola.
Para Ali Maestro, aprender o português foi um desafio. Ele relatou que por
vezes não sabia o que estavam falando e como se comunicar. Optou por morar em
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Guaíra, pois considera o local mais seguro do que o Paraguai. Chegou, inclusive, a
mencionar um assalto que sofreu naquele país.
Os libaneses, em sua maioria, trabalham do outro lado da fronteira, mas
residem em Guaíra por questão de segurança, educação dos filhos e também pela
proximidade com outros sujeitos vindos do mundo árabe instalados na cidade.
A entrevista realizada com MaaroufHaidar (2016) revela a inquietude da
juventude. O imigrante chegou ao Brasil muito jovem, aos dezenove anos, atraído
pelas festas de carnaval, pelas mulheres e pelo futebol apresentado pela Seleção
Brasileira na Copa do Mundo de 1994. Residiu no país por aproximadamente treze
anos. Também aportou pela rede de parentesco. Seu irmão já possuía comércio em
Ciudad Del Este. Após um breve período, cerca de três meses trabalhando com o
irmão, mudou-se para Guaíra para abrir o próprio negócio. Adquiriu um quiosque de
revenda de produtos falsificados em Salto DelGuairá. A experiência de Haidar é
demonstrada por Truzzi:
Emigra-se ainda jovem, quando os entusiasmos (e provavelmente
também as ilusões) são maiores e, sobretudo, quando se avalia que
os potenciais benefícios advindos da emigração poderão ainda ser
usufruídos, justamente porque se estima ter muitos anos de vida pela
frente (2008, p. 204).

A fronteira paraguaia movimentada pelo comércio internacional é instável.
Há momentos de intenso fluxo de pessoas e mercadorias e épocas de redução das
vendas. Segundo Duarte (2016, n.p.),
Atualmente a cotação é mantida ligeiramente entre os 4 reais, nível
que elimina a vantagem comparativa dos preços e desencoraja o
máximo de turismo comercial praticado pelos brasileiros no país
vizinho e que levou prosperidade aos moradores das cidades
fronteiriças enquanto esta diferença de valores funcionava.

A situação econômica mencionada por Duarte fez com que muitos
comerciários fechassem seus empreendimentos. Foi o que aconteceu com Maarouf,
que não resistiu à queda nas vendas. Sem sua fonte de renda, acabou
impossibilitado de continuar no Brasil, retornando ao Líbano. Situações como a do
entrevistado foram muito comuns em 2015 e no primeiro semestre de 2016.
[...] Pelo menos 300 instalações comerciais foram fechadas ao longo
de 2015. Depois de chegar a receber até 40 mil turistas em único fim
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de semana, Salto del Guairá atualmente só recebe cerca de 1.500,
por semana, incluindo os finais de semana. [...] Pelo menos sete
grandes edifícios comerciais servem apenas de “enfeite” para a
cidade e não estão funcionando por falta de turistas/compristas.
Outros estão abertos, mas trabalham em sua capacidade mínima.
Acredita-se que o setor chegou a empregar 25 mil pessoas nos
melhores momentos de crescimento (2008, 2009, 2010). Atualmente
a oferta de mão de obra não chega a atingir cinco mil trabalhadores
(DUARTE, 2016, n.p.).

A partir do diálogo com Maarouf foi possível verificar que a sonhada
ascensão social nem sempre foi atingida pelos libaneses. Nem nas primeiras fases
da imigração, tampouco na atualidade. De acordo com Gattaz (2012, p. 99), “muitos
imigrantes, ainda que vindos para o Brasil nas primeiras décadas do século, só
conseguiram atingir o patamar de pequenos comerciantes, nunca alcançando a
ambicionada fase de atacadista ou industrial”. Outros, nem próximo chegaram,
permaneceram como funcionários de seus parentes e amigos mais bem
constituídos.
Em depoimento, o senhor Mod (2017) disse que chegou ao Brasil depois de
uma pequena passagem pela França. Desembarcou em Foz do Iguaçu no ano de
1997 e trabalhou no comércio de Ciudad de Leste, no Paraguai. Motivado por outros
comerciantes árabes que já estavam na fronteira entre Guaíra e Salto Del Guairá,
decidiu trazer sua família para residir do lado paranaense da fronteira. Em princípio,
começou trabalhando em Guaíra, onde abriu uma pequena loja de venda e conserto
de celulares.
Em poucos meses, com a ajuda de compatriotas, abriu seu primeiro
estabelecimento comercial no Paraguai, dentro do Shopping Salto Del Guairá. Mod
demonstrou sorte e destreza em sua atividade. Em poucos anos seus negócios se
multiplicaram e diversificaram. Mod comercializa vários produtos e também compra
diretamente dos vendedores chineses.
O comerciante fez investimentos no Líbano e em Salto Del Guairá. Comprou
terrenos na avenida principal e construiu pequenos estabelecimentos, que
encontram-se alugados. Esses investimentos aconteceram em um período próspero
do crescimento urbano da cidade paraguaia.
Mod foi o último entrevistado para esta pesquisa. Enquanto as demais
entrevistas ocorreram em 2016, esta foi realizada em 2017, pois o empresário
encontrava-se no Líbano acompanhando o nascimento do seu primeiro neto. Mesmo
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a família residindo no Brasil, seguindo hábitos de jovens brasileiros, vivendo sem o
uso do véu, estudando em escolas brasileiras e integrada à sociedade, Mod casou a
filha com um sobrinho libanês. As comemorações da união foram feitas naquele país
e o nascimento da criança seguiu o mesmo caminho. Entende-se que a pressão das
famílias para os casamentos serem realizados entre libaneses é um forte símbolo
para a manutenção da identidade, a exemplo do que afirma Gattaz:
A fim de facilitar sua integração à sociedade local, os imigrantes
libaneses reelaboraram os estereótipos correntes sobre a etnia
visando excluir os aspectos negativos e reforçar os positivos, numa
tentativa de forjar uma nova identidade que fosse compatível com a
tolerância étnica brasileira. Essa nova identidade, ademais, formavase naturalmente com a adoção da língua portuguesa e assimilação
da cultura e dos hábitos locais - uma identidade mais brasileira do
que libanesa. Ao mesmo tempo em que procuravam integrar-se à
sociedade local, os imigrantes libaneses sentiram a necessidade de
estabelecer formas de manutenção de suas tradições culturais e de
sua identidade étnica - definida nos níveis particulares da cidade de
origem, da religião e da família (2012, p. 107).

Nota-se que mesmo longe do seu país de origem, Mod transmitiu o possível
sobre os ensinamentos da fé muçulmana para seus quatro filhos, todos criados no
Brasil, mas nascidos no Líbano.
Com base em exemplos de experiências migratórias colhidas nos
depoimentos, o ponto fundamental foi buscar, a partir de cada indivíduo, fatores que
motivaram a saída do Oriente Médio e sua inserção no Brasil.
Contudo, privilegiadas nas análises, segundo essa perspectiva, são as
relações

dos

indivíduos

na

comunidade

formada,

suas

características

e

peculiaridades, com destaque para a manutenção da identidade cultural e religiosa.

3.3 - IDENTIDADE CULTURAL E ISLAMISMO

Uma das formas de perceber a identidade de uma coletividade é ater-se ao
processo histórico de sua construção. Neste caso, a identidade de um povo é
constituída durante anos através da interação com o meio em que se encontra. Pode
ser de ordem social, cultural, geográfica e com indivíduos de sua etnia e de outros
povos. A identidade pode ainda ser moldada pela percepção dos eventos que
existem ao seu redor e pelas suas aspirações e tradições.
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Num “mundo líquido”, o conceito de identidade passa a ser relativizado. No
caso islâmico, fatores históricos e culturais de longa duração ainda parecem
perdurar. Todavia, a concepção de identidade híbrida relacionada aos grupos
islâmicos também parece se mostrar presente.
A fim de avançar na análise da hibridação intercultural, o autor de Culturas
Hibridas (2013), NéstorCanclini, aborda no último capítulo do livro o debate sobre
identidades híbridas, os modos como nomeá-las e os estilos com que são
representadas. Canclini avalia a construção da hibridez cultural presente nas
sociedades latino-americanas. Para o autor, o crescimento urbano é um exemplo
das causas que intensificaram a hibridação cultural.
Para além, ele aborda em sua análise a transformação das culturas, enfoca
a transnacionalização dos mercados simbólicos e considera como parte do processo
os fenômenos de desterritorizalização e reterritorialização ligados aos migrantes.
Ainda de acordo com Canclini (2013), a hibridação trata-se de “processos
socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma
separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”. Assim,
entende que é preciso “esclarecer que as estruturas chamadas discretas foram
resultado de hibridações, razão pela qual não podem ser consideradas fontes puras”
(CANCLINI, 1998: 19).
Esta é a realidade do processo histórico dos sírio-libaneses no Brasil e de
igual maneira a inserção destes indivíduos no município de Guaíra, os quais, através
do comércio, foram obrigados a aprender o idioma português, a negociar com
compradores e respeitar a diversidade dos sujeitos do ambiente que estão inseridos.
Neste sentido, Bhabha (1998) discute no capítulo “Vidas na Fronteira” as
relações de identidade e as mais complexas situações de diferenças enfrentadas por
parte dos sujeitos migrantes. Ele destaca que a “existência é marcada por uma
tenebrosa sensação de sobrevivência” (BHABHA, 1998, p. 15). Essa sobrevivência
nas sociedades fronteiriças deve-se ao contato com outros povos, com diferentes
estilos de vida, religião e tradição, mas que em algum momento o imigrante precisa
tornar-se parte do que está vivendo, para que tenha êxito nos negócios e obtenha o
que veio procurar.
Sob um ponto de vista histórico, a identidade islâmica é configurada pela
herança cultural que carrega de sua vivência de origem. Ela vem na bagagem de
cada um que atravessa o Atlântico para viver no Brasil.
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A questão da manutenção da identidade do grupo em sua essência é tornar
o modo de vida mais fácil na terra estrangeira, sem esquecer os aspectos
fundamentais da religiosidade muçulmana. Segundo Hall, “a identificação é
construída a partir do reconhecimento de alguma origem em comum ou de
características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas ou ainda a partir
de um mesmo ideal” (HALL, 2005, p.106).
Neste caso, a comunidade libanesa está ligada a preceitos de origem de
solo libanês. Tudo o que for realizado e organizado conforme a tradição de seu país
deve fazer parte da vida no novo ambiente.
Com a chegada dos árabes em Guaíra, um novo modo de vida foi
desenhado. De acordo com informações das entrevistas, as famílias no Líbano têm
por tradição no Ramadã se reunir na residência dos ancestrais. A mesma
importância ocorre na comemoração da Ashura41, adaptando e mantendo a cultura
das comemorações em solo estrangeiro.
As reuniões em um espaço familiar são a forma que os muçulmanos de
Guaíra têm para manter suas tradições culturais e identidade, aproximando as
famílias e transmitindo os ensinamentos da religião. O ambiente residencial é
fundamental para a manutenção religiosa e cultural, conforme explica Gattaz (2012,
p. 109):
Entre os imigrantes muçulmanos, além da preservação de tradições
culturais, nota-se no espaço familiar uma forte preocupação com a
manutenção da identidade religiosa. Parte destes imigrantes, assim,
esforça-se seriamente para transmitir a religião aos filhos, pois
percebe que se não o fizer, o entorno [...] os levará a abandonar o
Islamismo.

Da mesma forma, segundo os entrevistados para esta pesquisa, no Brasil,
os libaneses também devem se reunir na casa de pessoas mais próximas, dos
líderes religiosos, locais para celebrações, eventos de ordem religiosa ou
unicamente com intuito de manter os ensinamentos para os mais novos, que pouco
conhecem e que estão mais propensos a outras formas de manifestações religiosas.
De acordo com a visão de Truzzi (2008), os costumes trazidos são
transformados e certos valores e ideologias são reelaborados, mas alguns critérios
41

A entrevistada Jamile AlaeddineMelhem comparou que a importância da Ashura na religião e
comunidade islâmica é como a Sexta-feira Santa para os cristãos.
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de distinção característicos da identidade étnica persistem, mesmo diante da
influência do novo círculo social que estão inseridos.
A identidade é normalmente formada ao longo do tempo, através de
processos inconscientes. Existe sempre algo "imaginário" ou fantasiado sobre sua
unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre "em processo", sempre
"sendo formada".
A identidade [...] encontra-se, dessa forma, em descompasso com o
próprio movimento que a engendra. Ela é o resultado de um duplo
movimento,
a
desterritorialização
dos
homens
e
sua
reterritorialização no âmbito de uma outra dimensão. Sua existência
é, portanto, “precária”, devendo ser reelaborada constantemente
pelas forças locais. Longe de ser algo acabado, definitivo, ela requer
um esforço permanente de reconstrução (ORTIZ, 1996, p. 86).

A manutenção e reconstrução da identidade dependem, então, da matériaprima proveniente da cultura obtida, processada e reorganizada de acordo com a
sociedade, com objetivo de garantir o mecanismo que visa preservar tal identidade,
fé e tradições.
A manutenção da identidade só é realizada em uma sociedade
quando existe uma crise. Ele define a crise da seguinte forma: o
homem sempre teve uma identidade bem definida e localizada no
mundo social e cultural. Mas as mudanças fragmentam e deslocam
essas identidades. Se antes as identidades dos indivíduos se
encaixavam socialmente, hoje elas se encontram com fronteiras
menos definidas, provocando no indivíduo uma crise de identidade
(HALL, 2005, p. 8).

Segundo Hall (2005), são cinco os elementos principais de como estabelecer
a narrativa da construção da identidade de um grupo: a existência da narrativa de
nação, ênfase na origem, continuidade e intemporalidade da tradição, a invenção da
tradição, um mito fundacional e a ideia de um povo original. Assim, a identidade
islâmica, independente de sua corrente religiosa, objetiva manter vivo o vínculo com
o passado, considerando o exercício da fé e manifestações culturais, contudo
adequando suas necessidades, criando alternativa para sincronizar sua cultura com
o meio onde vive, tendo sua identidade reconstruída ao longo de sua existência.
A sociedade muçulmana vem ocupando o seu espaço como fonte de
transformação e, evidentemente, reforçando a tentativa da manutenção identitária.
“[...] Os muçulmanos que emigraram de seus países levaram ao país de destino não
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apenas as memórias dos fundamentos islâmicos, mas também o seu modo de vida
e seus traços étnicos” (MARQUES, 2015, p. 738).
Assim, com o passar dos tempos, criaram raízes em determinados
territórios,

os quais vêm sendo

ocupados cada vez mais por diversas

nacionalidades. Conforme Milton Santos (2006), o papel do território, junto a outros
fatores como o mercado, torna-se um conjunto sistêmico, de atratividade, que faz
surgir diferentes modalidades de uso. Sendo assim:
O território como um todo se torna um dado dessa harmonia forçada
entre lugares e agentes neles instalados, em função de uma
inteligência maior, situada nos centros motores da informação. A
força desses núcleos vem de sua capacidade, maior ou menor, de
receber informações de toda natureza, tratá-las, classificando-as,
valorizando-as e hierarquizando-as, antes de as redistribuir entre os
mesmos pontos, a seu próprio serviço (SANTOS, 2006, p.154).

Compreende-se, dessa forma, que o território é ambiente de reconstrução
de identidades, idealizado como espaço de reprodução da sociedade, construindo
formas de organização complexas, seja ela na construção territorial, econômica,
social e cultural. Pode-se destacar, portanto, a representação de várias nações em
um mesmo espaço. Para Rosendahl (1996, p. 81), “o espaço é o campo de forças e
de valores que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que o transporta para
um meio distinto daquele no qual transcorre sua existência”.
Neste espaço, as dificuldades encaradas pelos indivíduos, em sua grande
maioria, são a diferença linguística. Mesmo vindos de um mesmo país, possuem
ramificações

diferentes.

O

árabe

tem

diversas

variantes

distribuídas

geograficamente pelos países do Oriente Médio.
No caso específico das comunidades muçulmanas no Brasil, seria
válido afiançar que as fronteiras identitárias não delimitam apenas
arenas de pertencimento étnico, mas também distintas formas de
imaginação religiosa que permitem aos muçulmanos comunicarem
suas diferenças culturais dentro do universo semântico do islã
(PINTO, 2010, p.219).

Portanto, a religião islâmica é definida como o elemento unificador do grupo.
Ela está presente ao longo da história da humanidade, carregando consigo os
elementos da manutenção e da formação de novas identidades.
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Assim, as comunidades árabes muçulmanas que se alojaram no Oeste
paranaense vêm ocupando o seu espaço como fonte de transformação e,
evidentemente, reforçando a tentativa da manutenção identitária.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação se desenvolveu no contexto da experiência histórica de
recepção de imigrantes, consagrada na segunda metade do século XIX no Brasil, e
na moldura contemporânea dos fluxos migratórios que envolvem a América Central,
do Sul, África e Oriente Médio.
Avaliando o recorte metodológico dado à pesquisa, em termos de categorias
de análise, considerou-se o estudo dos fluxos migratórios mundiais, as principais
correntes migratórias árabes ao território brasileiro e a chegada dos migrantes
árabes a Guaíra, problematizando sua presença e a relação com o comércio de
fronteira.
Partindo da concepção de que método é um procedimento ou caminho para
alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do conhecimento,
é possível dizer que o método científico é um conjunto de procedimentos adotados
com o propósito de atingir o conhecimento. A metodologia adotada propôs a
organização de dados e informações que apontam aspectos das dimensões sobre a
inserção árabe no ambiente transfronteiriço entre Guaíra (PR) e Salto Del Guairá
(PY).
Considerou-se que a pesquisa é de cunho qualitativo, pois é regida por
critérios que buscaram o processo e não puramente os resultados. A pesquisa
qualitativa é trabalhada em uma perspectiva histórica, cultural e dialética.
O estudo consiste de dois momentos: a) reflexão teórica de literatura
científica especializada e b) compilação e análise de dados obtidos em pesquisa de
campo.
As diretrizes metodológicas para compilação e análise dos dados da
pesquisa de campo se pautaram na organização das falas e histórias orais acerca
da chegada dos migrantes, ressaltando questões norteadoras sobre o processo de
chegada e permanência no local.
No desenvolvimento da etapa de pesquisa de campo, foram utilizadas
entrevistas semiestruturadas desenvolvidas com representantes da colônia árabe no
município de Guaíra.
A observação, a realização e a análise das entrevistas semiestruturadas
foram instrumentos de levantamento e produção de dados e informações qualitativas
importantes para o desenvolvimento da investigação.
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Outros procedimentos utilizados foram o levantamento e a reflexão sobre
informações e notícias referentes ao comércio paraguaio e o setor de imigração em
jornais impressos e digitais. Também foram considerados dados obtidos junto ao
Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE), entre outros órgãos.
Os fluxos migratórios árabes, tanto para a cidade de Foz do Iguaçu quanto
para a cidade de Guaíra, tiveram motivações similares. Destaque maior deve ser
dado ao fator econômico, escopo desta pesquisa, que se desenhou como atrativo
predominante no contexto abordado . É lícito pensar que a presença deste fluxo
migratório tem importante papel na reorganização espaço-territorial da fronteira.
A atratividade ocorreu não somente com a parcela de migrantes árabes, mas
também com diferentes nacionalidades que se instalaram anteriormente no
município, fato que serve de sustentação para enfatizar a importância da escolha do
local estudado. Todavia, a problematização envolve o fluxo migratório recente dos
árabes muçulmanos.
Na literatura sobre a experiência migratória de diferentes grupos percebe-se
que a mobilidade pode acontecer por várias motivações. No caso dos árabes
muçulmanos, está relacionada principalmente à questão socioeconômica dos
sujeitos envolvidos.
Em solo brasileiro, em pouco mais de meio século, os libaneses e seus
descendentes passaram da primitiva posição de imigrantes vindos de regiões pobres
e agrícolas para um dos mais importantes grupos do comércio, indústria, política e
economia do país.
No contexto das migrações, os libaneses emigraram para escapar às formas
tradicionais de controle social, sendo, muitas vezes, vistos como aventureiros,
antissociais, ambiciosos e contrários ao governo. Porém, a maioria dos imigrantes
estavam fugindo da falta de perspectiva econômica da região, de conflitos políticos e
perseguições religiosas.
Destaca-se, nesta conjuntura, a Guerra Civil Libanesa (1975-1990), que foi
responsável pelo maior fluxo migratório que o país conheceu. Este conflito atingiu o
país com uma violência sem precedentes, tendo reflexos na situação do Líbano até
hoje. Por sinal, foi fator determinante na permanência daqueles que estavam no
país.
No final da guerra, houve grandes esforços para reanimar a economia e
reconstruir a infraestrutura do país. Deste modo, os emigrantes tiveram um papel de
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destaque, já que enviaram grandes quantidades em dinheiro para os familiares que
ficaram em território libanês, contribuindo para reconfigurar o cenário destruído pela
guerra.
O deslocamento destes migrantes foi estimulado em diferentes períodos por
variadas razões, seja por contexto político-econômico favorável, seja pela
flexibilidade e relações diplomáticas estáveis, dentre inúmeros outros fatores
elencados neste trabalho. Essa mobilidade permitiu também que esses sujeitos
estabelecessem contato com povos de seus respectivos países, de maneira a
destacar as características de atratividade aqui encontradas, fomentando a vinda de
mais migrantes para esta área.
A presença árabe contribuiu para uma reconfiguração território-espacial do
espaço estudado, o qual tornou-se dinâmico, com características próprias e com
transformações sócio-histórico-culturais marcantes. A inserção árabe na fronteira
diversificou a gastronomia e estabeleceu novos hábitos, além de intensificar a
oferta/procura imobiliária.
A mobilidade desses sujeitos permitiu formar opiniões quanto ao comércio
paraguaio, à isenção de taxas, às circunstâncias da fixação destes imigrantes no
Oeste paranaense, suas manifestações culturais e à instabilidade no mercado
paraguaio.
As migrações pendulares entre as cidades que receberam esses fluxos
migratórios figuram como parte da reconfiguração nessa geografia de fronteira.
Comunidades de migrantes, numericamente significativas em ambas cidades de
fronteira, têm expressiva contribuição nas mudanças sócio-histórico-culturais.
No que concerne à realidade em que se encontra o nicho populacional
estudado, as assimilações e os choques culturais vivenciados pelo grupo remetem a
um olhar analítico-reflexivo. A abordagem realizada por meio das entrevistas permitiu
visualizar um retalho dessa realidade.
Na discussão sobre a identidade do grupo, e por meio das entrevistas,
compreendeu-se que os imigrantes árabes estabelecem uma fronteira interna ou
uma “fronteira simbólica” na sociedade guairense. Essa atitude parece ter o intuito
de preservar a identidade libanesa, que se define pela alteridade em relação ao
outro e serve para preservar a identidade frente à possível consolidação com outras
culturas.

102

Das oito entrevistas programadas, todas foram realizadas. Os entrevistados
se disponibilizaram em esclarecer as perguntas, dúvidas e questionamentos feitos. É
importante destacar que o grupo concedeu os depoimentos, porém esses se
resumiram em anotações, uma vez que não foi permitida a gravação da entrevista,
fato esse que provavelmente se deve a questões de segurança. Conclui-se que
pode ser uma atitude prudencial a eventuais questionamentos sobre temas que não
lhes são confortáveis. Ressalta-se ainda, neste conjunto, que a primeira entrevista
foi concedida em um ambiente familiar com a presença de diversos imigrantes de
origem libanesa, numa visível atitude de fortalecer o grupo.
Entende-se que a expansão do comércio em Salto Del Guairá se insere nos
mecanismos de atração do grupo, uma vez que a atividade reflete na organização
da sociedade, no qual se preconiza cada vez mais o conceito de manutenção
identitária.
Percebeu-se

que

as diferenças linguísticas, culturais e religiosas

relacionam-se com as diferentes ramificações culturais existentes no Oriente Médio.
O árabe, por exemplo, tem diversas variantes distribuídas geograficamente pelos
países do Oriente Médio e isso prevalece também nas questões religiosas. Essa
situação exemplifica a complexidade a que está exposta essa população ao migrar
para outro continente.
Por fim, em decorrência da presença dos imigrantes árabes na fronteira
Guaíra-Salto Del Guairá, buscou-se discutir as formas e trajetórias realizadas por
estes indivíduos para a migração e fixação no local escolhido.
Contudo, não se pode afirmar que os resultados da investigação são as
únicas conclusões possíveis em decorrência dos objetivos traçados na pesquisa.
Um tempo maior de reflexão, leituras e pesquisas poderiam inevitavelmente levar a
uma qualificação das considerações finais. Pode-se pensar na conclusão desta
etapa de investigação, mas não se pode imaginar o esgotamento das reflexões
possíveis a partir do objeto pesquisado.
Neste sentido, parece válido refletir sobre os desdobramentos que esta
investigação poderá ter ao ser percebida uma “identidade transfronteiriça” desta e de
outras colônias de libaneses que vierem a ser pesquisadas; investigar mais a fundo
as mudanças econômicas no país a partir dos anos de 1990 e a relação com estes
grupos de migrantes; perceber suas divergências internas e conflitos com outros
grupos de imigrantes estrangeiros com objetivos similares e que também se
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percebem na fronteira; e problematizar a situação de permanência destes grupos,
seja como imigrantes, estrangeiros ou refugiados.
O uso da oralidade devidamente problematizada é relativamente recente no
âmbito da ciência geográfica. Normalmente se obtém o aporte para este tipo de
discussão nas interfaces com outras ciências, mais notadamente a História. O
resultado de uma entrevista dificilmente será um dado conclusivo. Reforça-se que a
tentativa de levantar dados pelo contato direto por meio de entrevistas foi
parcialmente alcançada, conforme consideração feita anteriormente, na qual foram
levantadas possíveis respostas à postura de aparente guetização do grupo.
A literatura sobre fronteira permite problematizar este ambiente geográfico
de diversas maneiras. Assim como outros, trata-se de um espaço onde pode se
manifestar a segregação como forma de manter aspectos identitários do grupo
estabelecido. A alteridade, o relacionamento com o outro, pode se manifestar de
muitas maneiras. Não se descarta a possibilidade de se visualizar no contexto
relações precarizadas de trabalho entre o próprio grupo ou entre este e o outro.
Entre as observações que ainda podem ser feitas no âmbito destas
considerações não pode ser descartada a possibilidade de entender a fronteira
como um espaço de fuga, um modo de vida das populações que se identificam com
o grupo pesquisado. Neste caso valeria a indagação, seria o imigrante libanês um
sujeito da fronteira?
Não se teve a pretensão de no tempo que nos foi disponibilizado considerar
esta pesquisa como pioneira e única no assunto. Sabe-se de outras investigações
afins já realizadas. Algumas foram utilizadas para problematizar a temática, outras
elencadas para um tempo oportuno.
Encerra-se, por ora, a discussão no âmbito da dinâmica migratória dos
árabes libaneses para o Brasil, cujo objetivo principal do projeto de pesquisa
delineou-se em avaliar a presença dos imigrantes árabes muçulmanos no contexto
socioeconômico da fronteira, em particular entre a cidade de Guaíra e Salto Del
Guairá.

104

REFERÊNCIAS
ALVARES, Graciele. Guaíra e as Memórias das Sete Quedas. 2004. 39f.
Monografia (Graduação em Geografia) UNIOESTE: Marechal Cândido Rondon,
2004.
ANTUNES DA LUZ, Camila. A propagação da Democracia na Primavera Árabe: A
influência dos fatores internacionais na difusão da democratização naTunísia, no
Egito e na Líbia: 2014. 64f. Monografia (Bacharel em Relações Internacionais)
Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2014.
ARAÚJO,ShadiaHusseini de. O “Islã” como força política na “Primavera Árabe”: uma
perspectiva da teoria e do discurso. História. Questões & Debates, Curitiba, n. 58,
p. 39-62, jan./jun. 2013.
BARAKAT, Aretusa Catiuscia Cardoso. A Reconstrução e Manutenção da Identidade
Muçulmana Libanesa em Foz do Iguaçu. História na Fronteira, Foz do Iguaçu, v.01,
n. 1, p.143-161, jul./dez. 2008.
BHABHA, Homi. O local da Cultura. Belo Horizonte: Ed. Da UFMG, 1998.
BRITO, Fausto. Crescimento demográfico e migrações na transição para o trabalho
assalariado no Brasil. Revista Brasileira de Estudos da População: do nascimento
à pós-maioridade, Campinas, v. 21, n. 1, p. 5-20, jan./jun. 2004.
CANCLINI, Nestor Garcia. Introdução à edição de 2001: as culturas híbridas em
tempos de globalização. In: CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas:
estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Edusp, 2013. p. XVI-XL.
CANER, ErgunMehmet; CANER, Emir Fethi. O islã sem véu: um olhar sobre a vida
e a fé muçulmana. São Paulo: Editora Vida, 2004. 291 p. Tradução Harold Janzen.
CARDOZO, Poliana Fabíula. Possibilidades e Limitações do turismo étnico: A
Presença Árabe em Foz do Iguaçu. 2004, 169 f. Dissertação (Mestrado em Turismo).
Universidade de Caxias do Sul: Caxias do Sul, 2004.
CASTRO, Cristina Maria. A construção de Identidades Muçulmanas no Brasil:
Um estudo das comunidades sunitas da cidade de Campinas do bairro Paulistano do
Brás. 2007, 242 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Universidade Federal de
São Carlos: São Carlos, 2007.
COELHO, Marcos Amorim; SONCIN, Nilce Bueno. Geografia do Brasil. São Paulo:
Moderna, 1986.
CORRÊA, Roberto Lobato. Interações Espaciais. In: CASTRO, Iná Elias de; COSTA
GOMES, Paulo Cesar da; CORRÊA, Roberto Lobato (Org.). Explorações
Geográficas: Percursos no Fim de Século. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
DAMIANI, Amélia Luísa. População e Geografia. São Paulo: Contexto, 1991. 107 p.
(coleção caminhos da geografia).

105

DELUMEAU, Jean. De Religiões e de Homens. São Paulo: Loyola, 2000.
DEMANT, Peter, Imperialismo e guerra civil no mundo árabe: a tragédia Síria –
aporias e consequências da falta de intervir. Malala: Boletim do Grupo de Trabalho
Oriente Médio e Mundo Muçulmano (GTOMMM), São Paulo, v.1, n. 3, p. 17-44, dez.
2014.
GATTAZ, André. Do Líbano ao Brasil: A história oral de imigrantes. Salvador:
PontoCom, 2ª edição, Coleção NEHO-USP, 2012.
GHIZZO, Márcio Roberto; ROCHA, Márcio Mendes. Contextualização dos estudos
de mobilidade da população nas Ciências Humanas. Espaço Plural, Cascavel, Ano
IX, n. 18, p. 101-110, 1º Semestre 2008.
GREGORY, Valdir; SCHALLENBERGER, Erneldo. Guaíra um mundo de águas e
histórias. Marechal Cândido Rondon: Germânica, 2008.
GOETTERT, Jones Dari. Gentes, migração e transitividade migratória. Espaço
Plural, Cascavel, Ano X, n. 20, p. 53-62, 1º Semestre 2009.
GOMES, Aura Rejane. A questão Palestina e a fundação de Israel. 2001, 142f.
Dissertação (Mestrado Ciência Política). Universidade de São Paulo: São Paulo,
2001.
HAJJAR, Claude. Imigração árabe: cem anos de reflexão. São Paulo: Ícone, 1985.
HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidade e Mediações Culturais. Brasília. Trad. Sob a
direção de AdelnaimelaGuardia Resende. Belo Horizonte, UFMG, 2003. 434p.
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós Modernidade. Rio de Janeiro. DP&A,
2005.
JELLOUN, Tahar Ben. OIslamismo explicado às crianças. São Paulo: Ed. Unesp,
2011. 104 p. Tradução Constância Morel.
JOMIER, Jacques. Islamismo: História e doutrina. Petrópolis: Vozes, 3ªed. 1992.
LUCCI, ElianAlabi e BRANCO, Ancelmo Lazaro. Geografia: Homem e espaço. 25
ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
LEINDECKER, Cleide de Fátima. O Impacto do fim do Salto de Sete Quedas
sobre o município de Guaíra (PR). 1997, 41f. Monografia (Graduação e História).
UNIOESTE: Marechal Cândido Rondon,1997.
MARTINS, José de Souza. Fronteira: A degradação do Outro nos confins do
mundo, São Paulo, ed. Hucitec, 1997.

106

MASUZAKI, Teresa Itsumi. Mobilidade territorial do trabalho dos brasileiros no
comércio em Salto Del Guairá - Paraguai. 2013. 164f. Dissertação (mestrado em
Geografia). UNIOESTE: Marechal Cândido Rondon, 2013.
MEIHY, Murilo. Os libaneses. São Paulo: Contexto, 2016. 208p. (Povos e
Civilizações).
MEZZADRA, Sandro. Multiplicação das Fronteiras e Práticas de Mobilidade.REMHU,
Brasília, Ano XXIII, n. 44, p. 11-30, jan./jun. 2015.
O PARANAZÃO: Integração de Fato. Edição Histórica do Jubileu de Ouro: Dos
Jesuítas ao Terceiro Milênio. Guaíra: Ano V – nº 246. 16 nov. 2001.
ORTIZ, Renato. Modernidade-mundo e identidades. In: ORTIZ, Renato. Um outro
território: ensaios sobre a mundialização. São Paulo: Olho D‟água, 1996. p. 01-93.
PATARRA, Neide Lopes. Migrações Internacionais de e para O Brasil
Contemporâneo: volumes, fluxos, significados e políticas. Em Perspectiva, São
Paulo, v. 19, n. 3, p. 23-33, jul./set. 2005.
PINTO, Paulo Gabriel Hilu da Rocha. Islã: Religião e Civilização. Uma abordagem
Antropológica. Aparecida, SP: Santuário, 2010.
REVISTA: Guaíra, 50º Aniversário. A história de um Paraná espanhol começa
aqui... Novembro de 2001.
RIBEIRO, Ronaldo. NationalGeographic. Junho 2009. (série maronitas no Brasil.
Como vivem os católicos de origem árabe que imigraram no século passado em
busca de paz e negócios. p. 100-107).São Paulo: Ano 10. Nº 111.
ROSENDAHL, Zeni. Espaço e Religião: uma abordagem geográfica. Rio de
Janeiro: Editora Uerj, NEPEC, 1996.
SALES, Teresa e BAENINGER, Rosana. Migrações Internas e Internacionais no
Brasil:Panorama deste século. Travessia: Revista do Migrante, Rio de Janeiro, n.
36, p. 33-44, jan./abr. 2000.
SALGADO, Sebastião. Êxodos. Ed. Cia das Letras, São Paulo, 2000.
SANTOS, Milton. Metamorfose do Espaço Habitado. 5 ed. São Paulo: Hucitec,
1997.
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção /
Milton Santos. - 4. ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
2006. - (Coleção Milton Santos; 1).
SILVA, João Carlos Jarochinski. Textos&Debates. Boa Vista, n.20, p. 7-21, jan./jun.
2013.

107

TRUZZI, Oswaldo. Patrícios: sírios e libaneses em São Paulo. São Paulo: Hucitec,
1995.
TRUZZI, Oswaldo. O lugar certo na época certa: sírios e libaneses no Brasil e nos
Estados Unidos - um enfoque comparativo. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n°
27, 2001, p. 110-140.
TRUZZI, Oswaldo. Redes em processos migratórios. Tempo Social: Revista de
sociologia da USP, São Paulo, v. 20, n. 1. jun. 2008, p.199-218.
VAINER, Carlos Bernardo. Estado e Migrações no Brasil: Anotações para uma
história das políticas migratórias. Travessia. Revista do Migrante, Rio de Janeiro, n.
36, p. 15-32, jan./abr. 2000.
VANDERLINDE, Tarcísio. Fragmentos de inconformidade: sociedade, territórios,
espaços. Cascavel: Edunioeste, 2009.
YKEGAYA, TupiaraGuareschi. Imigração Árabe em Foz do Iguaçu: A Construção
de uma Identidade étnica. 2006 121f. Dissertação (Mestrado em Letras).
UNIOESTE: Cascavel, 2006.

FONTES ELETRÔNICAS
ACNUR – Deslocamento de pessoas, segundo relatório do ACNUR em 2015.
Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnurrevela-60-milhoes-de-deslocados-no-mundo-por-causa-de-guerras-e-conflitos/>.
Acesso em: 21 abr. 2016.
ANNADUY, Abul Hassan. O Islam e o Mundo. 1990. Adaptado. Disponível em:
<http://sbmrj.org.br/historia/advento-do-islam>. Acesso em: 07 jul. 2015.
BBC
Brasil:
British
Broadcasting
Corporation.Disponível
em:
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_brasil_refugiados_sirios_
comparacao_internacional_lgb>. Acesso em: 13 abr. 2016.
BRANCO, Lázaro Anselmo; MENDONÇA, Cláudio; LUCCI, ElianAlabi. A Grande
Migração Transatlântica – Final do Século XIX e Início do Século XX, 11 nov. 2015.
Disponível em: <http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php.>.Acesso em: 18
jan. 2016.
BRANT, Isadora. No Dia do Muçulmano, mulheres explicam como é seguir o Islã no
Brasil: Folha de São Paulo. São Paulo, 06 mai. 2015. Disponível em:
<http://folha.com/no1627905>. Acesso em: 23 set. 2015.

108

BIGHETTI, Carlos. Descoberta do ouro contribuiu para a formação dos Estados
Unidos.
Aventuras
na
História.
25
jul.
2012.
Disponível
em:
<http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/descoberta-ouro-contribuiuformacao-estados-unidos-694378.shtml>. Acesso em: 14 maio 2016.
DA POPULAÇÃO Distribuição nos municípios da população muçulmana do Paraná
(2010). 28 fev. 2015. Disponível em: <http://islamparana.blogspot.com.br/2015/02/apopulacao-muculmana-segundo-o-ibge.html>. Acesso em: 17 abr. 2016.
DGEE. Disponível em:<http://www.dgeec.gov.py/>. Acesso em: 12 jun. 2015.
DUARTE, Rosendo. Portal Guaíra. Salto Del Guairá atravessa uma das piores
crises
da
história.Guaíra,
10
dez.
2015.
Disponível
em:
<http://www.portalguaira.com/paraguai-salto-comercio-atravessa-uma-das-piorescrises-da-historia/>. Acesso em: 14 jun. 2016.
ERA
MEIJI,
Memorial
do
Imigrante
japonês.
Disponível
em:
<http://www.imigracaojaponesa.com.br/?page_id=66/>. Acesso em: 13 abr. 2016
FONTES diversas foram pesquisadas, como: Medo atinge muçulmanos em Foz do
Iguaçu.
Paraná
Online.
Disponível
em:
<http://www.paranaonline.com.br/editoria/cidades/news/229892/>. Acesso em: 07
jun. 2016.
GONTIJO,
Gustavo.
Disponível
<http://moleskinemale.blogspot.com.br/2012/01/o-mundo-pelas-lentes-desebastiao.html>. Acesso em: 23 jun. 2016.

em:

IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil: 500 anos de
povoamento, Rio de Janeiro, 2000. Apêndice: Estatísticas de povoamento. p.225226.
Disponível
em:<http://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-dopovoamento/imigracao-total-periodos-anuais.html.>. Acesso em: 18 jan. 2016.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
<http://www.cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 10 jun. 2015.

Disponível

em:

JACCOUD, Luciana. Racismo e República: o debate sobre o branqueamento e a
discriminação racial no Brasil. In: OSÓRIO, Rafael; SOARES, Sergei;
THEODORO, Mário (Org.). As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil :
120
anos.Brasília:
Ipea,
2008,
p.
45-64.
Disponível
em:
<http://www.novamerica.org.br/medh2/arquivos/Livro_desigualdadesraciais.pdf>.
Acesso em: 18 de abr. 2016.
MARQUES, Vera Lúcia Maia. Islã: práticas religiosas e culturais. Horizonte, Belo
Horizonte, [online]. abr./jun. 2015, v. 13, n. 38, p.733-749. ISSN 2175-5841.
Disponível
em:
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.21755841.2015v13
n38p733/8049>. Acesso em: 16 jul. 2015.

109

MELLO, Hélio Campos; KOTSCHO, Ricardo. Paulo Sérgio Pinheiro, o Pacificador,
Revista
Brasileiros.
20
dez.
2012.
Disponível
em:
<http://brasileiros.com.br/2012/12/paulo-sergio-pinheiro-o-pacificador/>. Acesso em:
18 abr. 2016.
MEMORIAL
DO
IMIGRANTE
ÁRABE.
Disponível
<www.anba.com.br/.../memorial-do-imigrante-quer-ampliar-acervo-arabe/...>.
Acesso em: 30 mar. 2015.

em:

O CORÃO: Disponível em: <https://carm.org/O-alcorao>. Acesso em: 21 abr. 2016.
ONU: Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/refugiados/. Acesso em: 21 de
abr. 2016.
REFUGIADOS pelo mundo. Veja, São Paulo, ed 2442. Ano 48 – n36, 09 set. 2015.
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/aylan-morreu-sem-conhecera-paz>. Acesso em: 12 mar. 2016.
RITTER, Karl. Refugiados ou imigrantes? A discussão sobre os termos para
descrever a crise. Folha de São Paulo: Um Jornal a Serviço do Brasil, São Paulo,
28 ago. 2015. Disponível em: <http://folha.com/no1674827>. Acesso em: 13 mar.
2016.
ROTA de países em conflitos para a Europa. Folha de São Paulo: Um Jornal a
Serviço
do
Brasil,
São
Paulo,
27
ago.
2015.
Disponível
em:
<http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/08/1673912-com-a-chegada-de-mais-de260-mil-imigrantes-europa-vive-crise-veja-as-consequencias-em-nove-paises.shtml>.
Acesso em: 12 mar. 2016.
SENA, Edemar Avelar. O Islã no Brasil: malês e “árabes”, dois momentos da
presença muçulmana no contexto brasileiro. Horizonte, Belo Horizonte, [online].
abr./jun. 2015, v. 13, n. 38, p. 829-861. ISSN 2175-5841. Disponível em:
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.21755841.2015v13
n38p829/8104>. Acesso em: 16 jul. 2015.
SILVA, Regina Coeli Machado. Reordenação de Identidades de Imigrantes Árabes
em Foz do Iguaçu. Trab. Ling. Aplic., Campinas, [online]. 2008, v. 47, n. 2, p. 357373. ISSN 2175-764X. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo>. Acesso em: 28
jun. 2015.
TRUZZI, Oswaldo. Sociabilidades e Valores: Um Olhar sobre a Família Árabe
Muçulmana em São Paulo. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro
[online].
2008,
v.
51,
n.1,
p.
37-74.
Disponível
em:
<www.scielo.br/pdf/dados/v51n1/a02v51n1.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2015.
VANDERLINDE, Tarcísio. Perna Quebrada: A Revelação. Gazeta de Toledo,
Toledo,
n.p.
27
out.
2015.
Disponível
em:
<http://www.gazetatoledo.com.br/NOTICIA/20849/PERNA_QUEBRADA_A_REVELA
CAO#.V3FaFNIrIdU>. Acesso em: 27 jun. 2016.

110

WURMEISTER, Fabíola. Da sucursal: Véu e Alcorão integram cultura da fronteira.
Gazeta do povo: vida e cidadania: Foz do Iguaçu, 01 dez. 2011 – Disponível em:
<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/retratos-parana/veu-ealcorao-integram-cultura-da-fronteira-9v1z7kgk3hn5j9hmb4a4bp2dq>. Acesso em:
18 abr. 2016.
ENTREVISTAS:
ALLAEDINE, Lamise. Entrevista concedida àGraciele Alvares, Guaíra, 25 abr.
2016.
HAIDAR, Maarouf. Entrevista concedida àGraciele Alvares. Guaíra, 20 abr. 2016.
B.K. (pseudônimo). Entrevista concedida à Graciele Alvares. Guaíra, 25 abr.
2016.
MAESTRO, Ali. Entrevista concedida àGraciele Alvares. Guaíra, 25 abr. 2016.
MELHEM, Hassan. Entrevista concedida à Graciele Alvares. Guaíra, 25 abr. 2016.
MELHEM, Jamile Alaeddine. Entrevista concedida àGraciele Alvares. Guaíra, 25
abr. 2016.
MELHEM, Miguel. Entrevista concedida àGraciele Alvares. Guaíra, 25 abr. 2016.
MOD. Entrevista concedida àGraciele Alvares. Guaíra, 12 fev. 2017.

111

GLOSSÁRIO

Termos islâmicos
Abu Bakr: Mercador rico, um dos primeiros convertidos ao Islã. Para os sunitas o
primeiro califa.
Alá: O nome de Deus, o ser essencial no Islã.
Alcorão: A coleção de textos de revelação de Alá, corresponde ao texto original no
céu de Alá.
Ali – Ali Abu Talib: Genro e primo do profeta Maomé; o quarto califa e o primeiro
califa reconhecido pelos muçulmanos xiitas.
Ashura: É celebrado pelos muçulmanos xiitas como o dia do martírio de Ali, neto do
profeta Maomé.
Burca: Extenso véu, de cor azul ou marrom, cobre totalmente a cabeça e o corpo, e
tem somente uma rede sobre os olhos.
Califa: Título dado aos líderes islâmicos depois da morte de Maomé.
Hajj: Peregrinação a Meca, um dos cinco pilares. Cada muçulmano, se tiver
condições físicas e financeiras deve fazer pelo menos uma vez na vida.
Hadith: Outro livro sagrado. É uma narrativa da vida do profeta.
Hijab: Véu encobre os cabelos, as orelhas e o pescoço, e só deixa visível o rosto.
Islã: Submissão à vontade de Alá.
khams al-arkan: cinco pilares da religião islâmica.
Maomé: O maior e o último profeta de Alá, segundo os muçulmanos.
Meca: Local do nascimento de Maomé, localizada atualmente na Arábia Saudita;
considerada cidade sagrada e o lugar do Hajj.
Medina: Segunda cidade, para os muçulmanos, mais sagrada, atrás apenas de
Meca. Maomé fugiu para Meca em 622.
Muçulmano: “Indivíduo que se submete a Alá”. Seguidor da religião islâmica.
Narguilé: É uma espécie de cachimbo de água de origem oriental, utilizado para
fumar tabaco aromatizado. Possui variantes como exemplo: “Arguile”, “Nargulie”,
entre outras.
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Niqab: Grande véu muçulmano é complementado por um pedaço de tecido, que só
deixa os olhos expostos.
Ramadã: Nono mês no calendário lunar islâmico. Comemora-se a entrega do
Alcorão a Maomé. É o mês do jejum.
Salat: As cinco orações diárias.
Sawm: Jejum do Ramadã. Um dos cinco pilares.
Shadada: “Dar testemunho”. O credo do Islã: “Existe um único Deus, Alá, e Maomé
é seu profeta”.
Sharia (xariá): Conjunto de leis/jurisprudência e regras que organização a vida dos
sujeitos seguidores do islamismo.
Suna: Tradição escrita, seguindo os exemplos deixados por Maomé.
Sunita: “Pessoas do Caminho”. Seguidores de Abu Bakr e Umar, como sucessores
de Maomé.
Sura ou Surata: Um capítulo do Alcorão. O livro sagrado da religião islâmica possui
114 suras, por sua vez subdivididas em versículos.
Uthman: O terceiro califa.
Xador ouchador: Trata-se de um pedaço de tecido semicircular, aberto na frente,
que não costuma ter espaço para as mãos, nem fecho.
Xiita: “Seguidores de Ali”, primo e genro de Maomé. Aqueles que creem que Ali foi o
verdadeiro sucessor de Maomé.
Zakat: Caridade. Os muçulmanos devem dar a quadragésima parte dos seus bens
em esmola.
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APÊNDICE A
Entrevistas:
Quais os motivos que o levaram a migrar para o Brasil? Pode historicizar isso?
Quando foi que chegou ao Brasil, onde desembarcou e como chegou até Guaíra?
Onde mora a família? (se morar junto perguntar como foi a adaptação de todos/
caso contrário, perguntar sua adaptação)
Qual sua atividade profissional (no Líbano) em sua terra natal, antes de migrar?
Quais foram as maiores dificuldades encontradas como imigrante? O que fez para
superá-las?
Você participa de algum grupo religioso local? Como e onde isso acontece?
Quando chegou à cidade/e ou país no que começou a trabalhar? Como foi?
A suposta crise econômica atual no Brasil afeta sua atividade e seus planos?
Qual sua visão sobre a multiplicidade religiosa no Brasil?
Como você vê o martírio no âmbito da sua religião?
Como você vê as pretensões do Estado Islâmico?
Como você vê as ações do ISIS na Europa e Oriente Médio, normalmente taxadas
pela mídia como terroristas?
Como você avaliaria a situação de conflito pelo qual passa a Síria?
Na Surata: 36:58, está escrito: Paz! Eis como serão saudados por um Senhor
Misericordiador, que Alá é bondoso e misericordioso. Você veria o futuro do Islã no
mundo a partir desta perspectiva?
Quais as contribuições econômicas, socais e culturais que os libaneses trouxeram
para Guaíra?
Como é que se sente um imigrante árabe libanês muçulmano no Brasil?
Para finalizar, quais são suas expectativas quanto ao seu futuro e de sua família no
Brasil e o comércio no Paraguai?
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APÊNDICE B
MODELO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e/ou
participar napesquisa de campo referente à pesquisa intitulada: Presença Árabe
Muçulmana na fronteira - O caso da cidade De Guaíra desenvolvidapor Graciele
Alvares - Acadêmica do programa de pós-graduaçãoem Geografia da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná –UNIOESTE, campus de Marechal Cândido RondonPR.
Fui informado (a), ainda, de que a pesquisa é [coordenada e orientada] pelo
professor Dr. Tarcísio Vanderlinde - Professor do programa de pós-graduação em
Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de
Marechal Cândido Rondon. A quem poderei contatar / consultar a qualquer momento
que julgar necessário através do telefone comercial nº (45) 3284-7914ou e-mail:
rondon.pos.geografia@unioeste.br ou mestradogeografia.mcrondon@gmail.com .
Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber
qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de
colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente
acadêmicos do estudo.
Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse(a) estudo / pesquisa /
programa a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer
quaisquer sanções ou constrangimentos. Atesto recebimento de uma cópia deste.
- Permito que seja divulgado meu nome ( )
- Prefiro que utilize pseudônimo ( )

- Nome completo ou Pseudônimo:
____________________________________________.

Assinatura, data:
____________________________________________, ___/___/_____.
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APÊNDICE C
QUADRO: PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Nome
Ou pseudônimo Gênero
HassamMelhem

M

Ocupação
Empresário

Nacionalidade
Libanês

Data da

Local da

entrevista

entrevista

25/04/2016 Residência
do mesmo

Miguel Melhem

M

Empresário

Libanês

25/04/2016 Residência
do

Sr.

Hassan
JamilleAlaeddin

F

Do Lar

Libanês

e

25/04/2016 Residência
do

Sr.

Hassan
Lamise A.

F

Estudante

Brasileira

25/04/2016 Residência
do

Sr.

Hassan
Ali Maestro

M

Empresário

Libanês

25/04/2016 Residência
do

Sr.

Hassan
“B.K”

M

Vendedor

Libanês

(pseudônimo)

25/04/2016 Residência
do

Sr.

Hassan
MaaroufHaidar

M

Vendedor

Libanês

20/04/2016 Rede
Social
Facebook

Mod

M

Empresário

Libanês

12/02/2017 Telefone

–

Ligação via
wattsap.
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APÊNDICE D

118

APÊNDICE E
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APÊNDICE E
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APÊNDICE F
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APÊNDICE G
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APÊNDICE H
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APÊNDICE I
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APÊNDICE J

