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EPÍGRAFE 
 

O destino do imigrante não tem a ver com o ponto de chegada, nem com 

o país ou tampouco com a terra que o acolhe. O destino do imigrante é 

a sua própria condição migratória, assim como a sua situação social e 

existencial de desenraizamento e da perda de seus referenciais culturais.  

 

El Hajji 
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo discutir como convivem libaneses de facções divergen-

tes no bairro da Tijuca observando como as interações sociais ali estabelecidas influenciam a 

percepção e convivência pacífica entre facções originalmente rivais.  A observação direta das 

interações entre os atores sociais no campo foi fundamental como método de trabalho, assim 

como uma reflexão sobre o que era visto à luz da bibliografia, com destaque para as teorias 

goffmanianas de representação e máscaras sociais. No período da pesquisa, realizei não só as 

leituras e idas a campo como também fiz entrevistas e uma série de conversas informais que 

serão aqui exploradas como material empírico que sustenta minha análise.  

 

Palavras Chaves: Tijuca; judeus e muçulmanos; paz religiosa; relativização de território; inte-

ração social; estigma. 
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ABSTRACT 
 

The present work aims at discussing how the Lebanese of divergent factions live in the Tijuca 

neighborhood, observing how the social interactions established there influence the perception 

and peaceful coexistence between originally rival factions. The direct observation of the 

interactions between the social actors in the field was fundamental as a method of work, as well 

as a reflection on what was seen in the light of the bibliography, with emphasis on the 

Goffmanian theories of representation and social masks. During the research period, I did not 

only the readings and the field trips, but also interviews and a series of informal conversations 

that will be explored here as empirical material that supports my analysis. 

 

Keywords: Tijuca; Jews and Muslims; religious peace; relativization of territory; social 

interaction; stigma. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A guerra civil no Líbano foi marcada por diversos conflitos políticos, e agravada por 

disputas inter-religiosas entre facções de cristãos-maronitas e muçulmanos. Entretanto, esta dis-

puta torna-se mais acirrada em virtude dos históricos enfrentamentos entre judeus e muçulma-

nos. A ONU monitora o conflito na região desde 1978 e, em meados de 2012, consultou o 

governo brasileiro sobre a possibilidade de destacar tropas terrestres do Exército na região. 

Desde 2011, a Marinha do Brasil cede homens para, a bordo de uma fragata, interceptarem o 

fluxo de entrada de armas na região pelas vias marítimas, a fim da manutenção da paz na região. 

Todavia, será mesmo possível manter a paz religiosa por meio da imposição de poderio bélico? 

 Tais conflitos desencadearam ao longo dos anos uma diáspora libanesa mantida até os 

dias de hoje. Milhares de imigrantes partiram de Beirute e cidades vizinhas com destino ao Rio 

de Janeiro, desembarcando em solo carioca entre 1899 e 1908, estabelecendo uma das maiores 

colônias árabes no Brasil. Esta colônia cresceu de maneira considerável e várias famílias con-

seguiram se estabelecer, reconhecendo-a como uma terra de oportunidades. Inicialmente, con-

centravam-se nas redondezas da Rua da Alfândega e adjacências, onde mantinham estabeleci-

mentos comerciais na parte de baixo, assim como suas moradias na parte de cima. Esta área era 

conhecida como “Pequena Turquia” por ser um lugar de expressão cultural do Oriente Médio. 

Em meados de 1920, a concentração de árabes se estendeu a outros bairros em função do menor 

custo habitacional, sendo este o caso da Tijuca, onde diversas famílias puderam recomeçar a 

vida. Algumas pesquisas apontam a disputa de facções religiosas como uma das causas dos 

conflitos no Líbano, devido a evidência sobre as divergências entre elas.  

No Brasil atual, a comunidade libanesa, formada em sua maioria por descendentes, al-

cançou um número populacional maior do que no próprio Líbano. De norte a sul, ou de leste a 

oeste deste país, para onde quer que se olhe, ou se vá, lá está uma representação libanesa em 

território nacional. Entretanto, de acordo com El Hajji (2013), o destino do imigrante não tem 

a ver com o ponto de chegada, nem com o país ou tão pouco com a terra que o acolhe. O destino 

do imigrante é a sua própria condição migratória, assim como a sua situação social e existencial 

de desenraizamento e da perda de seus referenciais culturais. 

As diversas guerras civis, a constante crise econômica e a insuportável intolerância re-

ligiosa fizeram diversos sírios e libaneses, ao longo dos anos, trocarem sua vida no Oriente 

Médio, por uma vida no Ocidente Americano, onde esperavam contar com novas oportunidades. 
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Uma grade parte veio parar no Brasil, se dispersando por todo o país como comerciantes, inter-

cambiando mercadorias das grandes cidades para o remoto interior. Eles tinham o importante 

papel de transportar mercadorias, assim como informações e notícias. Foram, portanto, funda-

mentais para a integração e expansão do território nacional. 

O Rio está entre as cidades com maior presença árabe, principalmente no comércio na 

área do Centro e áreas adjacentes. Uma dessas áreas é o bairro da Tijuca, onde hoje está conso-

lidada uma grande comunidade libanesa, formada por judeus, muçulmanos e cristãos maronitas, 

conforme nos informa o antropólogo Paulo G. H. da Rocha Pinto (2010). A adaptação dos re-

cém-chegados, segundo ele, foi inicialmente muito difícil; porém, aos poucos, sírios e libaneses, 

independentemente de suas raízes religiosas, conseguiram marcar seu próprio espaço na iden-

tidade nacional. Resta saber em que medida o bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, bem como 

seus moradores, conseguiu influenciar, e até mesmo estabelecer, uma relação harmoniosa entre 

os libaneses de facções religiosas divergentes? Como é a relação de libaneses neste bairro? 

Quais os obstáculos enfrentados por estas facções para se manterem no mesmo território sem 

entrarem em conflitos? 

Os imigrantes, sejam eles judeus ou muçulmanos, ao que tudo indica, resolveram pôr 

de lado suas diferenças e passaram a evidenciar suas semelhanças, a fim de construírem uma 

identidade cultural e filantrópica, afirmada pela religiosidade. A maioria eram cristãos católicos 

divididos em romanos, maronitas, melquitas e outros. Porém havia entre eles uma minoria de 

judeus e muçulmanos que mais tarde tornaram-se grandes comunidades, e que mantinham uma 

relação harmoniosa através de um profundo respeito.  

Isto foi possível pelo fato dos conflitos haverem sido dirimidos através do desvio do 

foco sobre as diferenças entre estas religiões, passando-se a observar as semelhanças de suas 

raízes, dos seus costumes e das suas tradições. Sendo a Tijuca uma terra de novas oportunidades, 

os imigrantes libaneses deram a si mesmos o direito de se entenderem e se acertarem em relação 

as suas divergências, usando para este fim o mecanismo da diplomacia. Todavia, grandes são 

os desafios e obstáculos enfrentados por eles para a manutenção desta harmonia sem 

inflamarem um conflito histórico, a nível internacional, e em território brasileiro. O preconceito 

sofrido, principalmente por parte dos muçulmanos, tem sido um dos principais desafios 

enfrentados por esta população. Já a barreira linguística configura-se no principal obstáculo 

para muitos desses imigrantes. Porém, o grande número de libaneses e seus descendentes já 

estabelecidos, ajudam na orientação e adaptação dos recém-chegados, promovendo a inserção 

destes na sociedade local, inicialmente por meio do comércio. 
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Metodologia 

 

A fim de entender e responder estas questões, fiz uso das seguintes técnicas de pesquisa: 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Na pesquisa bibliográfica foram consultados di-

versos autores que tratam de assuntos relevantes ao tema. A partir da obra de Foote-Whyte 

(2005), sendo esta essencial para a fundamentação teórica inicial, discutirei a relativização do 

território em questão, através de uma análise comportamental dos libaneses estabelecidos na 

Tijuca. De acordo com o autor: é possível explicar de maneira muito mais efetiva o comporta-

mento de pessoas e de grupos, observando-os por um longo período e não num único momento. 

Isso implica em manter uma interação com o objeto de pesquisa, mesmo que seja estar parado 

e quieto, apenas observando. Whyte (2005) explica que a observação participante requer saber 

ouvir, escutar, ver, fazer uso de todos os sentidos. É necessário também aprender o que pergun-

tar, e quando se deve perguntar. 

Uma vez estabelecida a observação participante, torna-se possível analisar o comporta-

mento social dos indivíduos a partir do conceito de interação social enfatizado por Goffman 

(2011). Segundo ele: Todas as pessoas vivem num mundo de encontros sociais que as envolvem  

em contato face a face, ou seja, em um contato mediado com outros participantes . O que se 

deve levar em consideração nesses encontros são as “olhadelas, gestos, posicionamentos e 

enunciados verbais que as pessoas continuamente inserem na situação, intencionalmente ou 

não” (Foote Whyte, 2005:9). Outra questão a ser tratada a partir das teorias de Goffman (2004) 

é o estigma vivenciado pelos libaneses em território carioca. De acordo com o autor, o termo se 

refere a um atributo profundamente depreciativo e entre os indivíduos estigmatizados estão os 

deficientes físicos; os chamados "anormais", tais como os doentes mentais, os alcoólatras, os 

criminosos, as prostitutas, os homossexuais, etc.; assim como os pertencentes a grupos tribais 

de raça, nação e religião. Ou seja, quando percebemos que o indivíduo "tem um atributo que o 

torna diferente do outro, um atributo depreciativo, [...] deixamos de considerá-lo criatura co-

mum e total, reduzindo-a a uma pessoa estragada e diminuída" (GOFFMAN, 2004:6). Dessa 

forma, "[...] acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente humano" 

(GOFFMAN, 2004:8). 

Para se compreender a comunidade libanesa na Tijuca como uma sociedade proeminente 

em nosso tempo, é necessário levarmos em consideração o aspecto religioso que é a essência 

dessa comunidade. A partir do pensamento durkheimiano, foi possível constatar que essa soci-

edade é uma realidade sagrada por si mesma e que todo rito ou mito, por mais extravagante que 

pareça, traduz uma necessidade humana, quer seja no aspecto individual ou no social, ao que o 
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autor diz: “a religião é coisa eminentemente social” (DURKHEIM, 1989:38), ou seja, haverá 

sempre uma religião, pelo menos enquanto existir uma sociedade. Já na pesquisa de campo, foi 

utilizado como método de coleta de dados entrevistas com autoridades pertinentes, levando em 

consideração o pensamento de Whyte (2005) ao assegurar que “se te aceitam, basta que você 

fique por perto, e saberá as respostas [...] sem nem mesmo ter que fazer as perguntas”. Isso é 

possível graças ao método da observação participante muito bem utilizado por ele, através de 

interação sociocultural, conforme assimilado em Goffman (2012). Por fim, também foi feito o 

registro fotográfico e audiovisual, a fim de se atentar a detalhes minuciosos que pudessem ficar 

despercebidos num primeiro momento. 

Foi então possível delinear um caminho a ser seguido para a realização do presente 

trabalho de conclusão de curso, bem como construir reflexões que possam servir de 

embasamento para pesquisas futuras, de modo que o presente trabalho resultou em três capítulos. 

No primeiro capítulo apresentamos um levantamento histórico da região da Tijuca, levando em 

consideração a origem etimológica do nome deste bairro, bem como o seu passado glorioso e a 

sua importância na própria história da cidade do Rio de Janeiro. Com relação a origem do nome, 

através de pesquisas históricas descobrimos que o nome surge da expressão em tupi “Ty-Yúc”, 

que significa terreno encharcado, e denota as condições da área onde hoje localizam-se os 

bairros da Tijuca e Andaraí. Com relação ao seu glorioso passado histórico, o bairro da Tijuca 

tem papel fundamental na consolidação político-econômica do período histórico que chamamos 

de Brasil Colônia.  

No segundo capítulo, descrevemos o processo migratório sírio-libanês no Rio de 

Janeiro, a partir do final do século XIX e início do século XX. O principal motivo da diáspora 

libanesa é a guerra, entretanto, outro fator relevante para tamanho aumento de chegada de 

libaneses em território nacional, principalmente no século XX, dá-se ao fato do fechamento das 

fronteiras americanas. O crescimento e expansão dos libaneses em território carioca acompanha 

o próprio ritmo de crescimento da cidade do Rio de Janeiro, firmando sua presença no centro 

nas proximidades da Rua da Alfandega. Porém, o alto custo para se manter naquela região levou 

a maioria a buscar uma região mais em conta, sendo o bairro da Tijuca um dos favoritos por ser 

próximo a região central. Uma vez estabelecidos neste bairro influenciaram positivamente no 

desenvolvimento do mesmo, criando uma comunidade forte e presencial marcada por escolas, 

clubes, igrejas, etc. 

No terceiro capítulo, mergulhamos no universo sócio religioso da cultura libanesa a 

partir das visitações à Mesquita da Luz e à Sinagoga Beirutense, onde fizemos uso da 

observação participante a fim de estabelecermos uma interação social com ambas as 
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comunidades. Neste processo, foi possível presenciar rituais religiosos islâmicos e judaicos 

fazendo uma comparação entre eles a fim de perceber claramente suas semelhanças e 

divergências. Outro método de coleta de dados primordial para a pesquisa foram as entrevistas 

de questionário fechado, possibilitando obter esclarecimentos que porventura ficaram 

pendentes na ocasião da observação participante. Por ocasião da visita à Mesquita da Luz 

tivemos a oportunidade de acompanhar a prática da oração do meio-dia (Duhr), que acontece 

todas as sextas, bem como de entrevistar Fernando Celino, jornalista e relações públicas da 

Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio (SBMRJ). Já na visita à Sinagoga Beirutense, foi 

possível acompanhar todo o ritual do shabat e logo após entrevistar Jayme Salim Salomão, 

presidente da Sinagoga Beirutense e ex-Presidente da FIERJ (Federação Israelita do Rio de 

Janeiro).  
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CAPÍTULO 1 – Um breve histórico do bairro da Tijuca 

 

Aos 257 anos de existência, o bairro da Tijuca é sem dúvida um dos lugares mais influ-

entes e importantes da cidade do Rio de Janeiro. Tal afirmação deve-se a uma dúvida investi-

gada pelo repórter Maurício Peixoto. Afinal, a Tijuca é subúrbio ou simplesmente zona norte? 

A verdade é que os tijucanos gostam de exaltar o passado glorioso do bairro, assim como sua 

importância histórica. O nome Tijuca vem do tupi “Ty-Yúc, (terreno encharcado), e denota as 

condições da área onde hoje localizam-se os bairros da Tijuca e Andaraí. Esta região era com-

preendida desde o Rio Iguaçu (rio Catumbi) até a tapera de Inhaúma (aldeia indígena abando-

nada) as quais foram doadas aos Jesuítas por influência de Mem de Sá a fim de que “os padres 

pudessem tirar sustento dessas terras para assim levar adiante os trabalhos da igreja”.  

 

 

Fig. 1 – planta da cidade do Rio de Janeiro em 1769. 1 

                                                 

1 Imagem disponível em http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1501951. Acesso em: 23/06/2017. 
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A partir daí os jesuítas instalaram três engenhos de açúcar, sendo o primeiro entre 1582 

e 1586, chamado Engenho Pequeno, e mais tarde passando a se chamar Engenho Velho. Ele 

dividia a área em Andaraí Grande (sendo hoje o bairro do Andaraí) e Andaraí Pequeno (atual-

mente o bairro da Tijuca). O segundo, instalado mais ao norte, chamou-se Engenho Novo e o 

terceiro de São Cristóvão. A Igreja de São Francisco Xavier foi construída ao lado do Engenho 

Velho, no mesmo local que ocupa até hoje, em 1625. Em 1710, o corsário francês Jean François 

Duclerc, numa tentativa de invasão, veio marchando com 900 homens da praia da Barra de 

Guaratiba até o centro da cidade, através das terras alagadas e praticamente desertas.  

Em 1759 os Jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal e suas terras foram con-

fiscadas e vendidas pelo governo a novos proprietários. Estes abriram acessos e caminhos nas 

encostas dos morros com o objetivo de explorar a madeira e, posterior cultivo de frutas e hor-

taliças, tornando-se os colonizadores daquela região. As descrições feitas por viajantes da época 

acerca da região onde encontra-se a Floresta da Tijuca atualmente revelam uma área de clima 

puro, beleza natural, águas límpidas e terras férteis com plantações de café, cana-de-açúcar, 

mandioca, frutas e que a Tijuca era um lugar de bons hotéis, belas residências e grandes plan-

tações. Entretanto o caminho até a Floresta era de difícil acesso até mesmo para índios nativos 

como os Tupinambás, que casualmente iam até lá apenas para caçar alguns animais selvagens. 

A decadência da economia açucareira resultou na desmobilização dos engenhos da re-

gião e suas áreas foram partilhadas em fazendas menores. A vinda da Corte ao Brasil fez com 

que essas fazendas se tornassem importantes centros de abastecimento para a recém-aumentada 

população urbana. Em especial a área do Engenho Velho, pela proximidade ao Centro, deu 

origem a um bairro de nobres e ricos estrangeiros que habitavam chácaras, palacetes e vivendas, 

e que ocuparam a área para fugir das altas temperaturas e das epidemias do Centro, passando a 

explorar o plantio de cafezais a fim de aumentar suas riquezas. A plantação de café ocasionou 

uma ocupação massiva do bairro e em 1810, o Conde de Gestas adquiriu um sítio ao qual de-

nominou Boa Vista. “Aos poucos, formou-se no Alto da Boa Vista uma concentração de nobres 

e comerciantes franceses que se dedicavam principalmente à cultura do café. Somando os no-

vos métodos de plantio trazidos por esses estrangeiros à qualidade da água, do solo e do clima, 

os sítios e as fazendas alcançaram um grande desenvolvimento na época” 

Todavia o uso intensivo da terra para o plantio de café devastou grande parte da mata 

Atlântica existente na região, gerando grandes espaços vazios que atraíram posseiros e foreiros 

e permitiram a ocupação do solo. Tal situação assustou sobremaneira o Imperador Dom Pedro 

II, o qual ordenou em 1861, juntamente com o Barão do Bom Retiro, o replantio total da flo-

resta. Isto é, após intensos debates com os latifundiários para desapropriação de suas terras e 
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com os carvoeiros e lenhadores da região para que evitassem as queimadas e cortes de árvores, 

resultando no que hoje conhecemos como Parque Nacional da Tijuca, que inicia na Praça 

Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista. 

Já o Barão do Bom Retiro foi o responsável pela abertura dos caminhos que ligaram o 

Alto da Boa Vista à Vista Chinesa, ao Jardim Botânico e à Gávea pela Estrada Dona Castorinha. 

Em certo período do ano ele residia em um sítio chamado Solidão, situado no interior da flo-

resta, e que até hoje preserva esse nome. Atraída pela floresta e pela botânica, a Imperatriz 

Leopoldina apreciava os passeios àquela região para seus estudos. Subindo pelo antigo caminho 

da Fazenda Velha (mais tarde denominada Estrada Nova e hoje em dia avenida Edson Passos), 

ela o fazia para admirar a beleza e a tranquilidade da floresta. Também era de costume visitar o 

sítio Boa Vista e quando sua filha, Maria da Glória, estava crescida a levava para passear de 

carro pela floresta. 

Quando surgiu a República, a floresta foi praticamente esquecida, voltando a ser lem-

brada em meados do século XX por Raymundo Castro Maya, pelo arquiteto Vladimir Alves de 

Souza e pelo paisagista Burle Marx, no período de1943 a 1947. Finalmente em 1961, a Floresta 

da Tijuca foi elevada à categoria de Parque Nacional, um oásis dentro da cidade, sendo consi-

derada a maior floresta urbana do mundo. “Ainda hoje, podemos encontrar na floresta vestígios 

das antigas chácaras e de seus proprietários”. A rua Haddock Lobo, outrora chamada rua do 

Engenho Velho, é uma das ruas que teve o nome trocado ao longo deste bairro. Mas outros 

nomes como o Largo da Segunda-Feira, Muda, Usina e Alto da Boa Vista conservaram os seus 

nomes originais. 

O Largo da Segunda-Feira foi nomeado assim após um assassinato ocorrido na área 

onde hoje é o encontro das ruas São Francisco Xavier, Haddock Lobo e Conde de Bonfim. Diz 

a história que nessa área situada próximo ao rio Trapicheiro, onde hoje pode ser visto no trecho 

da Av. Heitor Beltrão com a rua São Francisco Xavier, havia um vasto canavial, cortado por 

este pequeno riacho sobre o qual existia uma ponte onde um homem apareceu assassinado numa 

segunda-feira e onde foi enterrado, passando o local a ser chamado por este nome em função 

deste acontecimento incomum no século XVIII. Estes e muitos outros fatos históricos fazem 

desse bairro um dos bairros mais emblemáticos do Rio de Janeiro, e que a partir de então será 

o recanto de muitos imigrantes que reconstruíram suas histórias, a medida em que ajudam a 

compor a própria história dessa região. 
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Fig. 2 – mapa atual do bairro da Tijuca.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Imagem disponível em http://acupunturarj.xpg.uol.com.br/contato.html. Acesso em: 23/06/2016. 
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CAPÍTULO 2 – O processo de migração Sírio-Libanesa no Rio de Janeiro do 

Século XX  

 

2.1. A chegada dos Sírios e Libaneses ao Brasil  

 

Já no final do século XIX e início do XX, o bairro da Tijuca, assim como a cidade do 

Rio de Janeiro, enfrentam um momento de forte contradição entre a queda da economia cafeeira 

e escravagista, e o surgimento do processo de industrialização através do modo de produção 

capitalista. Neste período, há um crescimento no número de imigrantes que desembarcam no 

Rio de Janeiro e abrem um negócio local. Segundo o antropólogo Paulo Gabriel Hilu da Rocha 

Pinto, dentre os diversos fluxos migratórios, a imigração árabe ocupa a sétima posição, o que 

corresponde a aproximadamente 2,5% de todos os imigrantes. Ou seja, é quase impossível saber 

a quantidade exata de árabes que entraram no Brasil, porém é possível dizer que o período de 

maior imigração se deu entre 1904 e 1914. Até a década de 1920 a média de entrada de árabes 

no Brasil através do porto carioca, girava em torno de 2.000 a 4.000 pessoas por ano, dando 

origem a instalação de uma importante e influente comunidade árabe na região do centro do 

Rio de Janeiro e adjacências. Dentre os principais locais de concentração de árabes nesta época, 

podemos citar o Andaraí, a Tijuca, Inhaúma e outros.  

O princípio da diáspora de sírios e libaneses ocorreu por volta do início da década de 

1860, tendo como principal destino os Estados Unidos. Entretanto a imigração em grande escala 

para o território nacional se desdobra cerca de 20 anos depois. Essa alteração quanto ao destino 

pode ser explicada, ao menos em parte, pelo fechamento das fronteiras americanas para alguns 

imigrantes. Neste período, diferentemente de outros povos, os sírios e libaneses não dispunham 

de nenhum auxílio estatal, o que não lhes permitia emigrar com toda a sua família. A viagem 

possuía um alto custo arcado pelos próprios sendo que muitos deles saíram desprovidos de 

finanças e sem um rumo certo. A escolha era do indivíduo, mas contava com a participação ou 

aprovação da família. O plano era acumular o máximo de dinheiro, num espaço curto de tempo 

e depois voltar para terra natal, ou trazer o restante da família.  

Os dados sobre a entrada no Brasil dessa leva de imigrantes são incertos, sobretudo 

porque até 1892 todos eles (sírios, libaneses, palestinos e mesmo turcos) foram classificados 

como turcos. Foi então, a partir deste ano, que os sírios passaram a ser registrados separada-

mente. De fato, tanto antes como depois de 1892 a grande maioria dos registrados como turcos, 
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eram sírios e libaneses. A partir de 1920 surge o termo libanês e em 1922 o termo sírio, mar-

cando a distinção das demais etnias. Antes disso, de 1895 a 1914, num período que antecede a 

Primeira Guerra Mundial, ocorre o maior fluxo de entrada desses imigrantes no país, fato que 

se repete nos anos 1920 e no pós-1945. Em 1930 começa uma forte restrição ao processo mi-

gratório, limitando a entrada no Brasil aos estrangeiros especializados profissionalmente e que 

tenham sido requisitados pelo Ministério do Trabalho. Todavia vale ressaltar que diversos fato-

res contribuíram para este fato. Desde o sistema de cotas para imigração, até a grande depressão 

econômica, o percentual de imigração foi baixíssimo, em especial para sírios e libaneses. Esta 

situação perdurou até aproximadamente à Segunda Guerra Mundial, voltando a crescer após 

1950. 

 Com as notícias que chegavam no Oriente Médio, associadas a valores financeiros en-

viados a familiares da região, o Brasil era visto como a terra das oportunidades, atraindo cada 

vez mais imigrantes. Ao chegarem em território nacional, a maioria seguiu para o Estado de 

São Paulo, em função da dinâmica econômica existente até então. Entretanto outra parte, tam-

bém considerável, se distribuiu por diversos estados sendo os principais, após São Paulo, os 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal.7 Os Censos de 1920 e 1940 apre-

sentam como ocorreu essa distribuição e em que intensidade. O ranking era o seguinte: 

 

Tabela 1 - Distribuição da população síria e libanesa 

Estado 1920 1940 

São Paulo 19.285 23.948 

Minas Gerais 8.684 5.902 

Distrito Federal 6.121 6.510 

Rio de Janeiro 3.200 2.541 

Rio Grande do Sul 2.565 1.903 

Paraná 1.625 1.576 

Pará 1460 848 

Mato Grosso 1232 1.066 

Bahia 1206 947 

Quadro 1 – Quadro montado por Marcos Menezes. Fonte: FRANCISCO 2005. 

 

Apesar da maioria dos imigrantes sírios e libaneses ser formada de agricultores, diversos 

fatores contribuíram para a não inserção deles nesta área, nem tampouco na área de operários 

urbanos. Restou-lhes apenas mergulharem nas atividades comerciais, inicialmente como ambu-

lantes, e depois como donos de um estabelecimento regular. Esta atividade levava-os a percor-
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rerem não somente aos centros urbanos, haja vista ser a população rural composta de consumi-

dores vorazes e que, portanto, mereciam atenção especial. A consequência deste feito foi rele-

vante para o processo de ocupação e distribuição espacial bem como para a interligação de 

regiões que outrora eram isoladas desse fluxo mercantil tanto a nível nacional, quanto a nível 

local, em especial a cidade do Rio de Janeiro. 

 

2.2. A presença dos Sírios e Libaneses no Rio de Janeiro  

 

Até 1920, os imigrantes árabes se estabeleceram na região da Rua da Alfândega, no 

centro do Rio. A área ficou conhecida como a Pequena Turquia por se tratar de um espaço de 

expressão das tradições culturais do Oriente Médio, permitindo manter viva a identidade étnica 

e nacional de cada imigrante. Eles mantinham seus estabelecimentos comerciais os mais próxi-

mos do centro, morando na parte de cima dos mesmos. Depois começaram a se interiorizar, 

migrando para áreas adjacentes por diversos motivos. Na capital, seguiram o ritmo de cresci-

mento da cidade; todavia, o alto custo para se manter na região levou a maioria a buscar uma 

região mais em conta. Então, dos anos 20 aos 40, foram ocupando áreas como a Glória, Tijuca, 

Andaraí, Inhaúma, Piedade, Irajá, Madureira, Realengo, Campo Grande e Santa Cruz. Após os 

anos 40, migraram para Copacabana e a partir dos anos 70 chegaram também à Barra da Tijuca.  

Essa progressiva e constante aglomeração de imigrantes conferiu a essa área do centro 

do Rio uma importância histórica na construção e manutenção da identidade árabe dessa popu-

lação. Paula Ribeiro detalha essa situação:  

Os imigrantes [sírios e libaneses] ocuparam a região de uma forma intuitiva e 

espontânea e ali reproduziram um espaço de moradia e trabalho próprios de 

seus países de origem. Criaram uma organização espacial de natureza étnica 

manifestada na forma de comercializar, na estética e na própria seleção dos 

bens oferecidos. Os restaurantes árabes, os cafés onde os imigrantes se reu-

niam, jogavam gamão, fumavam o narguilé e tocavam o alaúde, as lojas de 

especiarias com os nomes escritos em caracteres árabes (...) imprimiam ao 

local suas marcas étnicas. Sob uma forte vontade de preservação da sua iden-

tidade, os imigrantes fizeram do espaço do SAARA uma verdadeira ilha árabe 

em pleno centro do Rio (ELHAIJI, apud RIBEIRO, 1997:63).  
 

Importa lembrar que a ‘verdadeira ilha árabe’ mencionada acima era a principal referên-

cia do comércio popular da cidade. Os sírios e libaneses atribuíram uma dimensão bem maior 

à modalidade de comércio conhecida como mascate, que consistia num indivíduo que percorria 

as ruas vendendo diversas mercadorias tais como tecidos, joias e uma variedade de objetos. Ao 

final dos anos 30, os sírios e libaneses dominavam o comércio de tecidos na Rua da Alfândega 
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e suas imediações, gerenciando uns 36 estabelecimentos de um total de 80. Eles investiam tam-

bém em outros ramos como sapatarias, alfaiatarias e restaurantes. Entretanto, a crise mundial 

de 1929 resultou na falência de muitos comerciantes. Alguns que mantiveram os seus negócios 

e comércios acabaram se transferindo para bairros residenciais tais como Andaraí, Irajá e Méier. 

Na verdade, o deslocamento para outros pontos da cidade foi resultado de dois processos: 

questão socioeconômica e separação residência-trabalho. Nesse momento percebe-se que a ci-

dade não era mais vista como ‘local de passagem’ ou fonte de acumulação de riquezas. Era 

necessário constituir famílias, requerer a naturalização, fundar clubes e instituições religiosas e 

culturais com uma clara intenção de se integrar e permanecer na sociedade carioca. Houve um 

aumento significativo de sírios e libaneses residentes em bairros predominantemente residen-

ciais, sendo que os maiores crescimentos desse quantitativo foram registrados na Tijuca, pois, 

em 1940, quase 50% dos imigrantes sírios da cidade residiam no bairro. O fluxo de sírios e 

libaneses, bem como de seus descendentes concentrados na Tijuca e outros bairros da Zona 

Norte (como Andaraí, Maracanã e Grajaú), revela um inequívoco modo de mobilidade social, 

pautado na expansão das atividades comerciais de um quantitativo considerável de imigrantes 

e seus filhos. Dentro da Tijuca, a Rua Maria Amália se destacava, pelo menos até o início dos 

anos de 1960, pela presença maciça de imigrantes e descendentes de sírios e libaneses.  

 

2.3. Integração Social Libanesa: Igrejas e Clubes  

 

Conforme a comunidade libanesa crescia, algumas associações foram fundadas para de-

sempenhar funções distintas, como o auxílio aos mais carentes através de práticas religiosas e 

atividades desportivas. Sendo a Tijuca o principal núcleo residencial de imigrantes sírios e li-

baneses no Rio, foi fundada na Rua Conde de Bonfim pelos padres Elias Gorayeb e José Vicente 

Al-Hani, a imponente igreja de Nossa Senhora do Líbano, a primeira igreja maronita da cidade. 

Desde sua construção, em 1960, tem como função fundamental a reunião da comunidade liba-

nesa no Rio e, especialmente, dos cristãos maronitas. Atualmente a igreja conta com inúmeros 

fiéis e adeptos da fé Maronita. As missas ocorrem nos seguintes dias e horários: segunda à sexta: 

8:00h e 18:00h; sábado: 8:00h e 17:00h; e domingo: 8:30h; 10:00h; 11:30h e as 18:00h. A igreja 

conta ainda com diversas atividades voltadas para a comunidade, dentre as quais se destacam 

as aulas de árabe.  
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Fig. 3 – Paróquia Nossa Senhora do Líbano no Rio de Janeiro.
3 

 

Outro marco significativo no processo de constituição de uma comunidade religiosa na 

região foi a instalação da Sociedade Beneficente Muçulmana, sendo esta de vital importância 

para o cultivo de seus costumes e prática da religião islâmica. No Rio de Janeiro, ela está sediada 

na Mesquita da Luz, no bairro da Tijuca, onde a população islâmica pode interagir com a po-

pulação local, abrindo as suas portas à comunidade. Diversas atividades são realizadas no seu 

interior, com o intuito de promover aproximação entre os adeptos da fé islâmica, independente 

da nacionalidade. Atualmente a mesquita realiza o sermão de sexta-feira em português, por 

receber visitantes e praticantes oriundos de diversos países da África e também da comunidade 

local, dentre eles, grupos de pesquisadores e universitários. 

                                                 
3 Imagem disponível em http://www.igrejamaronita.org.br/conteudos/?eFh4fDEyNQ. Acesso em: 23/06/2017. 
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Fig. 4 – praticantes da fé islâmica no momento de oração na Mesquita da Luz. Fotografia: Marcos 

Menezes 

 

Apesar do viés religioso contribuir consideravelmente para a consolidação desta comu-

nidade libanesa, o esporte também teve presença marcante neste processo de consolidação. 

Prova disso foi a criação da primeira associação atlética denominada Sírio e Libanês Football 

Club, organizado pelos descendentes com campo próprio na Rua Professor Gabizo e posterior-

mente na Desembargador Isidro. Infelizmente em meados de 1924, devido ao processo de pro-

fissionalização do futebol, o clube acabou. Já o Clube Sírio e Libanês do Rio de Janeiro foi 

fundado informalmente por alguns jovens em 1926, num restaurante da Rua da Alfândega, com 

a finalidade de atender a comunidade árabe do Rio de Janeiro. O baile inaugural aconteceu no 

dia 12 de dezembro de 1936, sediado oficialmente em um sobrado na Rua da Alfândega, 132. 

O clube também já foi palco de diversos eventos como bailes carnavalescos, festivais de degus-

tação e culinária árabe, exposições, etc.  
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Fig. 5 – exposição de porcelanas pintadas no Clube Sírio-Libanês. 4  

 

O Clube Monte Líbano tem um papel importantíssimo com o passado político, artístico, 

social e cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Prova disso é que quase todos os presidentes da 

República, governadores do estado do Rio de Janeiro e prefeitos da cidade já o visitaram. Fun-

dado em 12 de setembro de 1946 por aproximadamente 296 sócios, o espaço se chamava Club 

Atlético Monte Líbano, e tinha como como sua principal finalidade, “servir como instrumento 

de aproximação entre brasileiros, libaneses e seus descendentes, perpetuando, desta forma, um 

dos principais objetivos de seus fundadores”. Foi organizado provisoriamente em duas salas 

como sedes provisórias, sendo uma na Rua Almirante Barroso, 97, no Centro e a outra na Rua 

Desembargador Izidro, 135, na Tijuca. Em 25 de setembro de 1946, o clube passou a se chamar 

Associação Monte Líbano e em 28 de maio de 1947 torna-se, definitivamente, Clube Monte 

Líbano. Vale a pena ressaltar que os descendentes de sírios e libaneses não fazem nem a metade 

dos associados do Sírio e Libanês e do Monte Líbano. Ou seja, a grande maioria de associados 

estranhos à colônia revela a integração dos descendentes de sírios e libaneses com a sociedade 

envolvente.  

Atualmente, o clube está sediado na Avenida Borges de Medeiros nº 701, antigo nº 3472 

da Avenida Epitácio Pessoa. Além das atividades esportivas, o clube mantém um vasto pro-

grama de atividades sociais e culturais voltadas tanto para seu quadro de sócios quanto para 

                                                 

4
Imagem disponível em https://apostrofos.wordpress.com/2013/02/28/zuleide-menezes-expoes-no-rio-de-ja-

neiro-em-salao-internacional-da-abrap/. Acesso em 23/06/2017. 
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toda comunidade carioca em geral, através de seus bailes de carnaval. O clube dispõe, em suas 

dependências, de uma série de atividades voltadas para sócios, funcionários e dependentes de 

funcionários, bem como atividades que envolvam a comunidade de maneira geral. Dentre essas 

dependências, destacam-se diversas salas, ginásios, quadras poliesportivas, piscinas, restau-

rante, espaço infantil, etc.: 

  

Fig. 6 e 7 – atividades infantis no interior do Clube Monte Líbano.5 

  

Fig. 8 – foto das piscinas do clube
6 

 

2.4. As Escolas  

 

A história relatada pela geração mais antiga revela a existência de pequenas escolas no 

Rio de Janeiro, geralmente improvisadas nos antigos armazéns, e que reunia os filhos de diver-

sos imigrantes para estudarem a língua árabe com um professor particular, a fim de se manterem 

vivas algumas tradições culturais. As primeiras escolas onde os filhos dos imigrantes estudavam 

                                                 
5  Imagens disponíveis em http://www.clubemontelibano.com.br/galeria/thumbnails.php?album=9&page=1. 

Acesso em: 27/11/2017. 
6 Imagem disponível em http://diariodorio.com/historia-do-clube-monte-libano. Acesso em: 27/11/2017. 
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estavam localizadas no centro da cidade e nas áreas adjacentes ao SAARA. Na Rua do Lavra-

dio, havia o Colégio Celestino da Silva, e na esquina da Rua Visconde do Rio Branco com a 

Avenida Gomes Freire, a Escola Tiradentes.  
 

     

Fig. 9 – EM Tiradentes 7    Fig. 10 – EM Celestino da Silva.8 

Ao longo do tempo, os imigrantes perceberam que as escolas católicas eram as melhores 

opções de ensino para os seus filhos; contudo, havia muita dificuldade no ingresso nessas ins-

tituições de ensino devido as diferenças na orientação religiosa. Outros exemplos de instituições 

com qualidade de ensino, e que foram alvo dos sírios e libaneses para seus filhos, foram o 

Colégio Pedro II e o Colégio Baptista Shepard, sendo o primeiro público e o segundo particular.  

 

 

Fig. 11 – Colégio Baptista Shepard 9 

                                                 
7 Imagem disponível em http://emtiradentes48.blogspot.com.br. Acesso em: 23/07/2017. 
8  Imagem disponível em http://extra.globo.com/esporte/agenda-social-para-pan-2007-nao-foi-cumprida-metas-

agora-sao-para-as-olimpiadas-de-2016-7672813.html. Acesso em: 23/07/2017. 

9 Imagem disponível em http://photos.wikimapia.org/p/00/05/12/54/95_big.jpg. Acesso em: 23/07/2017. 
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O Colégio Pedro II foi fundado em 2 de dezembro de 1837, e sua primeira unidade foi 

instalada no Centro da cidade do Rio de Janeiro, onde funciona até os dias de hoje. Em 1857 

foi dividido em Externato e Internato, e em 1858 foi instalado na Tijuca até ser transferido para 

o Campo de São Cristóvão, em 1888. Em 1957, foi criada a Seção Tijuca, denominada Unidade 

Escolar Tijuca de ensino fundamental e médio.  

 

 

Fig. 12 – Colégio Pedro II (U.E.Tijuca).10 

Semelhantes a estes, também podem ser consideradas como instituições renomadas de 

ensino o São Bento e o Marista São José. Inicialmente, o Colégio São Bento foi chamado de 

“Externato de São Bento”, contando com cerca de 500 alunos em seu primeiro ano de funcio-

namento, os quais estudavam gratuitamente nos cursos Primário, Secundário ou Ensino Teoló-

gico. Contudo, há uma latente preocupação com os problemas sociais da cidade, levando os 

monges a atenderem ao público de menor renda e de ocupação diurna. A partir de então surgem 

a Escola Noturna São José (1908), a Escola Popular (1912) e o ensino formal e profissionali-

zante na Fazenda Três Poços para meninos pobres de Campos dos Goitacazes (1923). Em 1939, 

durante um processo de expansão educacional, o colégio se estabelece no Alto da Boa Vista em 

sede própria. 

 

                                                 
10 Imagem disponível em http://www.cp2.g12.br/84-outras-not%C3%ADcias-em-

destaque/comunicacaonoticias/104-u-e-tijuca-ii-trabalhando-a-solidariedade.html. Acesso em: 23/07/2017. 
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Fig. 13 – sala de aula do Colégio São Bento. 11 

 

Com relação ao Colégio São José Marista, a história assegura que em 1902, por deter-

minação de Dom Joaquim Arcoverde, o Seminário Diocesano São José, situado no bairro do 

Rio Comprido, passasse a ser administrado pelos Maristas, tornando-se uma referência na edu-

cação brasileira. Já em 1928, surgia na Rua Barão de Mesquita, nº 164, Tijuca, o Colégio Ex-

ternato São José; e, em 1932, é concluída a obra de outro prédio na Rua Conde de Bonfim, nº 

1067, com a finalidade de admitir mais alunos internos. Com o tempo, passou-se a receber 

estudantes nos dois turnos, e posteriormente deixou de ser exclusivo para meninos. 

 

                                                 
11  Imagem disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1101939-5604,00-

melhor+do+pais+sao+bento+aposta+em+professores+e+na+educacao+de+base.html. Acesso em: 23/07/2017. 
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Fig. 14 - Fachada do Colégio Marista São José-Tijuca, da Rua Conde de Bonfim (Internato São José, inaugurado 

em 1932) 12 

                                                 
12 Imagem disponível em http://marista.edu.br/saojosetijuca/?page_id=2841. Acesso em: 23/07/2017. 
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CAPÍTULO 3 - Tijuca: uma terra de novas oportunidades 

 

3.1. Visita à Mesquita da Luz 

 

O interesse por este objeto de estudo teve início com a minha participação na disciplina 

“Etnografia do Oriente Médio”, ofertada pelo Departamento de Antropologia/UFF. As aulas 

eram ministradas pela docente Dr.ª Gisele Chagas, apoiada pela M.ª Liza Dumovich. O objetivo 

da disciplina era discutir, a partir da doutrina islâmica, três temáticas distintas: gênero (levando 

em consideração o papel da mulher na cultura muçulmana); religião (observando as práticas e 

costumes tradicionais); e espaço público (levando em consideração as questões políticas e os 

conflitos locais). As aulas no período foram divididas em três partes. A primeira parte consistia 

em abordarmos a configuração histórica da região por meio de aulas expositivas, debates de 

textos relacionados ao tema, palestras de alguns pesquisadores da área e visitação de campo; a 

segunda parte consistia em efetuarmos a leitura de algumas etnografias; por fim, a terceira parte 

era analisarmos os fluxos médio-orientais no Brasil, através dos processos migratórios.  

Durante a abordagem da temática religiosa do Oriente Médio, mergulhamos na histori-

cidade da doutrina islâmica apresentada de forma teórica em sala de aula, posteriormente vi-

venciado em visita à Mesquita da Luz no dia 10 de outubro de 2014. Na ocasião, foi feita uma 

pequena explanação da doutrina do Islã praticada naquele local, ministrada pelo jovem Fer-

nando Celino, jornalista e representante da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Ja-

neiro (SBMRJ). O objetivo inicial foi o de promover uma interação entre o grupo local (fre-

quentadores e membros da mesquita) e nós, pesquisadores de campo. Se pensarmos um pouco 

em Goffman (2011), havia naquela ocasião a retratação perfeita do que ele diz sobre a fachada: 

 

A fachada é uma imagem do eu delineada em termos de atributos sociais apro-

vados – mesmo que essa imagem possa ser compartilhada, como ocorre 

quando uma pessoa faz uma boa demonstração de sua profissão ou religião ao 

fazer uma boa demonstração de si mesma (GOFFMAN, 2011:14). 

 
Em outras palavras, a representação exercida por Fernando diante de nós, como um 

grupo de observadores, nos permite perceber a “fachada” como sendo “a dimensão do desem-

penho do indivíduo, que funciona regularmente de forma geral e fixa com o objetivo de definir 

a situação para os observadores de uma representação”.  

 



 

Fig. 15 – Vista externa da Mesquita da Luz. Fotogra-

fia: Marcos Menezes. 

 

 

Fig. 16 – Alunos de sociologia e antropologia da 

UFF em trabalho de campo com a Dr.ª. Gisele Cha-

gas. Fotografia: Marcos Menezes. 

 

 

 

O grupo de alunos-pesquisadores pôde realizar perguntas e questionamentos que foram 

prontamente respondidos. Uma das questões levantadas foi a ocasião da oração de sexta-feira 

e a sua importância para o membro da comunidade islâmica. De acordo com Ferreira (2009), 

“a sociabilidade da comunidade islâmica” é marcada, sobretudo, pelo momento da oração, prin-

cipalmente a jum’a. Dessa forma há um evidente sentimento de pertencimento entre os fiéis, o 

que é comum ao seguidor de qualquer religião. Foi nos explicado que, além de ser algo prescrito 

no Alcorão, a oração na congregação constitui um dos pilares do Islã, chamado salat. Ao todo 

são 5 orações diárias que cada muçulmano deve fazer de maneira concentrada, conforme nos 

relata o Sheik Jihad: 

A oração é a forma como eu me ligo a Deus. (...) São cinco audiências formais 

com Deus, mas é a pessoa que vai determinar quanto tempo de audiência ela 

vai ter. (...) Durante a oração é necessário ter concentração e nem sempre con-

seguimos tê-la adequadamente. A oração é uma questão de concentração, se-

não você perde a qualidade da audiência (apud FERREIRA, 2009). 
 

Ferreira (2009) aborda ainda a necessidade que cada muçulmano tem em fazer cinco 

orações diárias, divididas em cinco horários específicos e que devem ser cumpridas obrigatori-

amente, a saber: a Oração da Alvorada (Fajr), que acontece quando surge a luz totalmente, 

começando ao alvorecer do dia e terminando por ocasião do nascer do sol. Caso o fiel tenha 

completado uma genuflexão (rakat) antes de o sol despontar, terá feito a oração da alvorada no 

horário certo. A Oração do Meio-dia (Duhr) ocorre aproximadamente às doze horas, levando 
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em consideração o horário em que o sol alcança seu ponto máximo. Nossa visita à mesquita foi 

justamente para que, além de conhecermos a rotina local, presenciássemos esta oração, não só 

como observadores, mas como participantes, conforme preconiza White (2005): 

 

A única maneira de obter esse tipo de conhecimento é viver... e participar das 

atividades de sua gente (WHITE, 2005:20). 
 

A Oração da Tarde (Asr) começa quando a sombra de qualquer objeto alcança pelo 

menos um comprimento igual ao seu tamanho e termina quando a sombra se torna o dobro 

desse objeto. Não se deve atrasar a oração da tarde, contudo, quem o fizer intencionalmente 

estará reduzindo todas as suas obras a zero. O próprio Alcorão aconselha a "observar as orações, 

especialmente as intermediárias, consagrando-se fervorosamente a Deus" (Surata 2, versículo 

238, apud FERREIRA, 2009). Já a Oração do Pôr-do-Sol, ou do Crepúsculo (Maghrib), deve 

ser realizada a partir do desaparecimento total do disco solar da linha do horizonte, terminando 

quando aquela luminosidade avermelhada desaparecer. E por último, a Oração da Noite (Ichá) 

acontece quando se finda a última luz refletida do sol, terminando com o raiar da aurora. Se-

gundo Ferreira (2009), assim como na oração da alvorada, quem conseguir completar uma ge-

nuflexão antes do primeiro raio da aurora terá feito a oração da noite no seu horário correto. 

Um fato interessante que pudemos observar foi a junção da modernidade com a tradição. Havia 

numa das paredes na mesquita uma espécie de relógio que, além de marcar a data e a hora local, 

assim como a temperatura, registrava também os horários específicos de cada oração, baseado 

na hora local de Meca, a fim de que cada fiel pudesse efetuar a sua oração no horário determi-

nado. 
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Fig. 17 – Relógio de parede com o horário específico de cada oração. Fotografia: Marcos Menezes. 

 

Indaguei Fernando acerca do processo de conversão ao Islã, a fim de saber se há alguma 

restrição ou se é extensivo a qualquer um, independente do contexto étnico-religioso. A pri-

meira coisa que ele me disse foi que o termo certo a ser usado seria reversão, e não conversão 

como costumamos dizer. Segundo ele, na cultura islâmica, todos nós nascemos muçulmanos, 

isto é, submissos a Allah, no entanto, por algum motivo, muitos se afastaram do caminho certo, 

e por isso precisam efetuar o retorno à fé islâmica, ou seja, a reversão desse caminho, seme-

lhante ao que diz Ferreira (2009): 

O revertido é aquele que volta, retorna ao Islã, pois na crença islâmica todos 

nascem muçulmanos, mas muitos se afastam. Esse retorno a Deus, portanto, é 

considerado uma reversão (FERREIRA, 2009:96).  
 

Foi-me respondido também que está ao alcance de todos que, ao ter contato com a cul-

tura e a doutrina muçulmana, desejem se tornar um seguidor. Basta apenas ter o coração sincero 

e, em árabe, professar a shahada: “La ilaha illallah, muhammadur rasulullah”, que quer dizer: 

“Não há deus, se não Deus, e o profeta Muhammad é seu mensageiro.” Por fim, outro aluno 
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abordou-o sobre a questão de o nome do profeta ser pronunciado como Maomé, e não como 

Muhammad. A explicação dada é de que foi uma tentativa de tradução do nome original. Con-

tudo, Fernando mencionou que isto seria uma corruptela do nome original que significa “aquele 

que tem glória”, passando a ser chamado de Mahmud, ou seja, “aquele que não tem glória”, 

abreviando-se como Maomé. 

 

      

Fig. 18 e 19 – Material informativo sobre o Islã (distribuição gratuita); e lojinha de souvenir. Fotografia: Marcos 

Menezes. 

 

 

Durante a pesquisa de campo pude perceber, na mesquita, muito material de informação 

do Islã, lembrancinhas, materiais de artesanatos etc.; e lhe perguntei se eles faziam algum tipo 

de divulgação proselitista pela comunidade, algo semelhante ao que os cristãos evangélicos 

fazem, denominado evangelismo. Ao ser perguntado sobre isso, Fernando respondeu que a 

SBMRJ promove algumas ações sociais visando a conscientização da população acerca da dou-

trina islâmica, quebrando estigmas e estereótipos a eles impostos. De acordo com Goffman 

(2004),  

“Os gregos, que tinham bastante conhecimento de recursos visuais, criaram o 

termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava 

evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de 

quem os apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e 

avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor, uma pessoa 

marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada; especialmente em lugares 

públicos. Ou seja, o termo estigma, portanto, será usado em referência a um 

atributo profundamente depreciativo. ” (GOFFMAN, 20014) 

 

Aproveitei o ensejo para lhe perguntar como se dava a relação da mesquita com a vizi-

nhança, bem como a relação do Islã com as demais religiões. Haja vista haver próximo dali 

algumas sinagogas e, literalmente ao lado, uma propriedade paroquial e uma igreja evangélica, 
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o que me despertou a curiosidade a respeito disso. Ele me respondeu que nunca houve problema 

nenhum com estas denominações religiosas, e que, na verdade, o Alcorão os orienta a reconhe-

cerem as demais religiões respeitando-as, buscando uma vivência harmônica. Uma das formas 

de fazer esta vivência harmônica acontecer são as ações inter-religiosas através dos movimentos 

de combate a intolerância religiosa, e de programas como “vizinhos de portas abertas”. Pergun-

tei ainda se houve algum caso de retaliação contra muçulmanos no Rio de Janeiro, devido aos 

conflitos arquitetados por extremistas radicais em 2014. Ele citou um caso de uma jovem que 

foi agredida por um homem que a desaforou com palavras impróprias, dando-lhe um tapa no 

rosto sem motivo algum, deixando-a em choque por alguns minutos. Segundo ele, o homem 

dizia: “Volta para sua terra! Isso aqui não é a Arábia não. ”  

Outro questionamento levantado foi referente à alimentação e à ingestão de bebidas al-

coólicas, sendo proibido aos muçulmanos a ingestão de qualquer bebida deste tipo, bem como 

a observação das iguarias a serem degustadas, principalmente tendo-se um cuidado especial 

com os tipos de carnes a serem ingeridas, de acordo com o que diz Ferreira (2009): 

 

Aquele que realmente vivencia a religião, “no sentido pleno”, adere às pala-

vras e ao comportamento do ritual até mesmo em seu dia-a-dia, sendo que os 

ritos apenas intensificam esses momentos habituais. Outros muçulmanos se 

realizam nos rituais, e há ainda casos de pessoas que não praticam a religião 

e, no entanto, são incapazes de burlar alguns de seus elementos, tais como 

comer carne de porco e/ou ingerir bebidas alcoólicas (FERREIRA, 2009: 98). 
 

 
Fig. 20 – Fernando Celino, jornalista e relações públicas da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio (SBMRJ).13 

Durante a oração do meio dia, pude observar algumas características interessantes, como 

o adan, que é o chamado para oração proferido pelo muázim, convidando a todos os presentes 

para aquele momento. Segundo Ferreira (2009), “O adan é um culto que precede a oração (Sa-

lat), sendo o primeiro chamado à oração, estabelecido no primeiro ano da hégira”, o qual ela 

descreve em seu artigo da seguinte maneira: 

                                                 
13  Imagem disponível em http://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/a-importancia-do-dialogo-para-os-

muculmanos-1042153.html#ixzz4fakC6Y5b. Acesso em: 23/06/2016. 
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A maioria das pessoas já deve ter ouvido falar do chamado à oração, através 

de jornais ou filmes que relatam o chamado do muázin, feito dos minaretes 

das mesquitas. Esse rito lembra o badalar dos sinos da igreja católica cha-

mando para o início da missa. Isso acontece principalmente às sextas-feiras, 

dia sagrado para os muçulmanos. (FERREIRA, 2009:108) 

 
Esse momento ali na mesquita foi marcado pelo fato de um dos presentes (muázim), ao 

pronunciar o chamado à oração, porta-se de pé próximo ao Mim’bar, de onde o Imam faz a 

explanação de sua mensagem, e de frente para o Mirab, de onde se tem a referência da posição 

de Meca. Em mesquitas maiores e com estruturas mais suntuosas, este pronunciamento é feito 

dos minaretes conforme relata Ferreira (2009), porém na Mesquita da Luz é feita no seu interior 

em virtude de sua estrutura modesta. Na hora previamente determinada, o muázim vocalizou o 

chamado reverberando-o no salão principal diante dos presentes, emitindo a seguinte pronúncia: 

 

“Allahu Akbar” (“Deus é o maior”) quatro vezes; “Ach-hadu na la iláha illah-

lah” (“Testemunho que não há outra divindade além de Deus”), duas vezes; 

“Ach- hadu an-na Muhammadan raçullah” (“Testemunho que não há outra 

divindade além de Deus”), duas vezes; “Haiya alas-salat” (“Vinde à oração”), 

duas vezes; “Haiyá alal-falah” (“Vinde para a salvação”), duas vezes; “Alláhu 

akbar”, duas vezes; “La iláha illalláh” (“Não há outra divindade além de 

Deus”), uma vez (apud FERREIRA, 2009). 
 

Após esse chamado, entra em cena a figura do Imam, que é o responsável pela condução 

da oração na qual são recitados trechos do Alcorão. Antes da oração propriamente dita, ele fez 

a recitação do Alcorão (4:1) e depois fez uma explanação da história de um dos profetas do Islã, 

o profeta Saléh (Alcorão 7:73-79), mencionando a importância de se conhecer a história dos 

profetas, aplicando o conhecimento destas à vida. Após a aplicação do texto lido, foram dados 

alguns avisos concernentes ao pagamento da mensalidade da mesquita; ao almoço que seria 

servido na parte superior da mesquita com carne ḥalāl; e ao abatimento dos carneiros possibi-

litando a distribuição da carne para aqueles que desejassem levar um pouco, bastando apenas 

falar com o presidente Mohammed ou com o Fernando Celino, Relações Públicas da Mesquita.  

Após serem dados os avisos, deu-se início à prática da oração do meio-dia (Duhr). Nesta 

ocasião, foi recitada a 1ª surata (obrigatória), e a seguir uma outra surata qualquer. A disposição 

dos participantes requer que as mulheres fiquem na parte de trás da sala de oração, estando os 

homens na parte da frente, a fim de não serem constrangidas, pois em alguns momentos da 

oração há a necessidade de se ajoelharem e tocarem suas testas no chão. 
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Fig. 21 e 22 – Mulheres na parte de trás da sala de oração, homens na frente, e visitantes sentados nas cadeiras no  

meio da sala. Fotografia: Marcos Menezes. 
 

O processo todo observado por mim na ocasião do trabalho de campo é o mesmo des-

crito, de maneira fiel, por Ferreira (2009). Inicialmente, ao ser pronunciado: “Takbirat Al-

Ihram” (“O início da oração”), todos a uma voz disseram: “Allahu Akbar”, em voz alta, e com 

as mãos próximas às orelhas. Depois, puseram mão direita sobre a esquerda, e ambas repousa-

ram sobre o abdômen. Então o Imam pronunciou a prece de “orientação” e “abertura” da oração, 

recitando alguns versículos do Alcorão: “Allahumma baeyd bayni wa bayena khatayaya kama 

boadta bayena almashrik wa almaghrib” (“Ó, Deus, afaste entre mim e os meus pecados, como 

afastaste entre o Oriente e o Ocidente”).  

Após a evocação de abertura, a primeira Surata do Alcorão (Al-Fátiha) foi recitada, e, 

ao seu término, todos disseram: “Âmin” (“Amém”). Terminada a recitação, o Imam pronunciou: 

“Allahu akbar” e, como se fosse uma ordem de comando, todos inclinaram-se até os joelhos 

colocando as mãos nos mesmos, mantendo a cabeça na mesma linha horizontal alinhada com 

as costas na posição conhecida como ruku.  A seguir, o Imam comandou “Sami’a Allahu liman 

hamidah” ou “Rabbana wa laka al hamd”, que significa: “Deus ouve aqueles que O agrade-

cem”; ou “Ó Deus, tens todo o nosso agradecimento”, e todos voltaram à posição inicial. Poucos 

segundos depois, o Imam, mais uma vez como se emitisse uma voz de comando, pronunciou: 

“Allahu Akbar”, e todos fizeram a genuflexão, colocando os joelhos no solo antes das mãos, e 

depois com a testa e a ponta do nariz. A seguir, mais uma vez o Imam disse: “Allahu Akbar”, e 

todos ergueram as cabeças e retiraram as mãos do chão, permanecendo ajoelhados com o peito 

do pé esquerdo voltado para baixo, sentando-se por cima dele, e mantendo o pé direito erguido 

sobre os dedos e com as mãos sobre as coxas e joelhos. Fizeram isso pela segunda vez, no que 

o Imam comandou: “Allahu Akbar”, todos se prostraram, e novamente o Imam emitiu: “Allahu 

Akbar”, e todos ficaram de pé com a mão direita sobre a esquerda, ambas repousadas no abdô-

men. Repetiram o processo até as duas genuflexões, no que, a seguir, foi recitada Al-Fatiha e 
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alguns outros versículos do Alcorão. Neste momento final, permaneceram sentados sobre o pé 

esquerdo, enquanto era recitado: “Assalamu Aleikum kum wa rahmatu Allah” por duas vezes, 

marcando o encerramento da oração, em concordância com o que diz Ferreira (2009). 

Ao final da oração, Fernando Celino deu mais um aviso a respeito de um evento inter-

religioso que ocorreria na mesquita no domingo seguinte (12 de outubro), às 14:30h. Seria um 

seminário de diálogos entre judeus, cristãos católicos, muçulmanos e candomblecistas, que dis-

cutiriam o tema: a criação, a partir do entendimento de cada uma dessas religiões. Antes de ir 

embora, aproveitei para conversar um pouco mais com o Fernando, que me explicou sobre 

outras atividades promovidas pela Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro 

(SBMRJ), tais como assistências sociais, ensino religioso sobre Alcorão, aulas de árabe etc.; 

ocorrendo cada uma dessas atividades ali mesmo na Mesquita da Luz.   

            

Fig. 23 e 24 – Folder de divulgação do seminário inter-religioso e mesa debatedora. Fotografia: Marcos 

Menezes. 

 

3.2. Visita à Sinagoga Beirutense 

 

No domingo à tarde, compareci ao seminário inter-religioso como observador partici-

pante, colhendo mais informações acerca da relação entre as religiões monoteístas. Lá tive a 

oportunidade de conhecer Michel Guerman, graduado em história com licenciatura em Educa-

ção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e mestrado em Antropologia e Soci-

ologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém (Israel). Atualmente é professor da UFRJ, onde 

coordena o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos (NIEJ). Através dele pude conhecer a 

Sociedade Israelita Sinagoga Beirutense, onde tive a oportunidade de entrevistar Jayme Salim 
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Salomão, 61 anos, brasileiro de origem libanesa, presidente da sinagoga e ex-Presidente da 

FIERJ (Federação Israelita do Rio de Janeiro).  

 

 

Fig. 25 – Jayme Salim Salomão, presidente da sinagoga e ex-Presidente da 

Federação Israelita do Rio de Janeiro (FIERJ) em entrevista com Anna 

Bentes Bloch. 14 

 

White (2005) afirma que a única maneira de obter conhecimento de um determinado 

grupo é viver e participar das atividades do mesmo. Foi nesse intuito que participei do Shabat 

na sinagoga e pude perceber que, semelhante à sexta para os muçulmanos, os judeus têm no 

sábado o seu dia sagrado. E, em virtude do Shabat, não me foi permitido fazer registros foto-

gráficos no interior da sinagoga, não sendo possível nem mesmo utilizar o celular. Todavia, em 

minha conversa com Salim, pude abordar alguns temas que são comuns entre judeus e muçul-

manos, com poucas divergências entre eles. Iniciei a nossa conversa fazendo uso de uma das 

técnicas apresentadas por White (2005), a qual se mostrou mais eficaz e oportuna para o mo-

mento, elaborando um questionário de perguntas fechadas, pensando no que ele diz: 

 

As perguntas “abertas” implicam que os entrevistados produzam suas próprias 

respostas que, nesse caso, têm mais possibilidades de serem opiniões “pesso-

ais” efetivas. Pelo contrário, as perguntas “fechadas” têm como efeito ajudar 

os entrevistados de tal maneira que não há qualquer garantia de que as opini-

ões propostas sejam perfeitamente compreendidas pelos entrevistados ou de 

que a resposta escolhida seja uma opinião e não simplesmente uma resposta 

complacente dada ao acaso. (WHITE, 2005, p. 197.) 

 

                                                 
14 Imagem disponível em https://i.ytimg.com/vi/GN72S210LSs/hqdefault.jpg. Acesso em: 27/11/2017. 
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Perguntei-lhe como se constitui a questão da liderança na sinagoga, ao que me foi dito 

ser constituída de uma presidência, no caso exercida por ele, e de uma diretoria administrativa 

e religiosa. Dentro dessa configuração, a exemplo do Imam para o muçulmano, há o Hazan para 

o judeu, que é a pessoa responsável por fazer a reza do púlpito diante de toda a comunidade 

judaica presente, não sendo necessariamente um rabino. Entretanto, durante a semana, existem 

as rezas diárias que são feitas pela manhã, a tarde e à noite. Outra semelhança entre os grupos 

está no fato de que, para o ritual judaico, o livro sagrado é a Torah, havendo outros livros de 

tradições judaicas como o sidur, o talmud etc., enquanto para o ritual muçulmano este livro 

sagrado é o Alcorão. 

Salim me explicou que na liturgia judaica a Torah é dividida e organizada em capítulos 

chamados parashiot que são as rezas semanais, sendo uma parashá para cada shabat, ou seja, 

para cada sábado de reunião na sinagoga. Toda semana muda um capítulo, e na ocasião da visita 

que fiz, a parashá lida foi a Bereshít que fala sobre a criação do mundo durante seis dias segui-

dos, sendo o sétimo o dia em que Deus descansou, marcando assim o início de um novo ciclo 

de leituras da Torah. Segundo ele, na semana seguinte, seria feita a leitura da segunda parashá 

que fala da história de Noah, a qual nós conhecemos como a Arca de Noé. Durante a semana 

são feitas pequenas leituras na segunda e na quinta daquilo que será rezado no sábado seguinte, 

como uma espécie de meditação. Salim me explicou que essa ideia é mantida ao longo de um 

ano, baseado no calendário judaico, permitindo que ao longo do ano a Torah seja completa-

mente lida e meditada. 

 

        

Fig. 26 e 27 – Calendário judaico distribuído na sinagoga com os dias de leitura e meditação da Torá. 

Fotografia: Marcos Menezes. 
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Tal qual no islamismo, as mulheres têm um papel de destaque na cultura judaica, porém 

no templo elas também ficam em um local específico, separadas dos homens e constantemente 

caladas ou conversando entre si. Jayme me explicou que isso não significa que as mulheres 

possuam um papel inferior ao dos homens, pelo contrário, o Eterno as colocou num patamar 

mais elevado. Tanto é que sobre elas não pesa a obrigação de estarem todos os dias na sinagoga, 

e sim sobre os homens, por possuírem uma participação mais efetiva nas atividades da sinagoga. 

Ele também me explicou que algumas sinagogas possuem atividades diárias, entretanto esse 

não é o caso daquela sinagoga em questão. Eles apenas cumprem as atividades relacionadas ao 

Shabat, assim como as festas constantes no calendário judaico tais como: Yom Kipur, Pessah, 

Rosh Hashaná, e outras. 

Durante o ritual, semelhante ao Imam que no Islã assume a Mim’bar, no judaísmo, o 

Hazan assume a Tebá que fica no centro da sinagoga e de frente para o Hekhál, onde se guardam 

os livros sagrados. Este local indica a direção de Jerusalém ou a direção do nascer do sol, para 

onde as orações devem ser dirigidas, assim como existe nas mesquitas o Mirab que serve como 

referência da direção de Meca, para onde os muçulmanos fazem as suas orações. Há ainda, 

semelhante aos pilares do Islã, o tripé do judaísmo que é composto pela Torá (o livro da lei), a 

Avodá (que são as ações de inserir um judeu na vida comunitária), e a Guemilut Hassadim (que 

significa atos de justiça ou benevolência a todos, principalmente aos mais pobres). 

Aproveitei o ensejo de nossa conversa para lhe perguntar sobre a história da sinagoga. 

De acordo com Salim, fora fundada em 1928, no centro da cidade, por imigrantes oriundos de 

Beirute que, ao chegarem ao porto, perguntavam aonde existia uma comunidade judaica. Na-

quela época, a comunidade judaica no Rio de Janeiro localizava-se na Praça XI. Em 1960, a 

sede foi transferida para a Rua Carvalho Alvim, nº 467, Tijuca, Rio de Janeiro, permanecendo 

até hoje no mesmo lugar. A sede constava de uma casa a qual eles derrubaram e fizeram o salão 

que no começo contava apenas com a participação de libaneses, porém hoje consta de um grupo 

mais diversificado e misturado, constando de judeus da Europa, judeus do Oriente Médio. Se-

melhante as linhagens “xiitas” e “sunitas” no Islã, no judaísmo existem as linhagens “ashke-

nazim” (judeus imigrantes da Europa Central e Oriental) e “sefardim” (judeus imigrantes da 

Europa Ocidental). Entretanto, segundo Salim, hoje eles são os “misturadins”, pois o objetivo 

é fazer com que a comunidade judaica participe da vida comunitária. 

Perguntei a Salim como eram as relações com muçulmanos e com outras religiões, e ele 

me disse que a sinagoga promove e participa de encontros entre as religiões abraâmicas, como 

foi no I Seminário Inter-religioso que aconteceu em uma sinagoga na Rua José Higino. Isto foi 

um fato marcante para toda a comunidade judaica, pois foi a primeira vez que se juntou, numa 
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sinagoga, três religiões tão distintas entre si, e ao mesmo tempo tão semelhantes. O evento fez 

tanto sucesso que no ano seguinte, o II Seminário ocorreu na Mesquita da Luz, localizada na 

Rua Gonzaga Bastos. Fiz ainda uma pergunta com relação aos conflitos na palestina e adjacên-

cias, se eles foram alvos de retaliações assim como os muçulmanos da comunidade islâmica. 

Ele me disse que sim, e que, apesar desses conflitos, eles não são contra palestinos. Muito pelo 

contrário, são a favor de haverem dois povos, dois estados. Todavia a comunidade judaica pas-

sou por grandes problemas nesse período conturbado. Ocorreram algumas ações antissemitas a 

ponto de terem que agir mais energicamente, fazendo uso da lei através de representação jurí-

dica. Ele acredita que, de certa maneira, uma parte tendenciosa da mídia colabora para que 

certas situações sejam acentuadas, inflamando debates e discussões sobre o terrorismo, levando 

aos leigos a apontarem culpados tanto de um lado, quanto do outro. Ele também chama atenção 

para o fato de serem, assim como os muçulmanos da Mesquita da Luz, contrários a ações ter-

roristas, por isso participam e promovem estes eventos a fim de evidenciarem as semelhanças 

entre estas religiões, buscando a paz religiosa. Ele ressalta que as pessoas precisam entender 

que não se dialoga com o terror, e que em dadas circunstâncias foi necessário a comunidade 

judaica se posicionar de maneira a se evitar uma tragédia em pleno Rio de Janeiro. Afirmou 

ainda que eles preferem suportar a pressão de serem criticados por possuírem um elevado po-

derio bélico para uso de medidas antiterroristas, do que terem que chorar lágrimas do extermínio 

de um povo. Enquanto houver essa realidade do terrorismo em função do extermínio do povo 

judeu e da aniquilação do Estado de Israel, eles serão a favor da reafirmação do Estado de Israel. 

Ele citou uma ocasião em que mobilizaram cerca de três mil judeus numa caminhada pela orla 

de Copacabana a favor da reafirmação do Estado de Israel e em apoio aos que sofreram duras 

retaliações em função do conflito judaico-palestino no Oriente Médio. 

Na pergunta seguinte busquei saber quais ações ou medidas poderiam ser tomadas, de 

forma a se acentuar a interação entre as duas comunidades. Nessa ocasião, comentamos sobre 

uma ação ocorrida na Síria disseminada pelo Estado Islâmico e os cristãos locais, onde vídeos 

de pessoas sendo decapitadas, incendiadas e até mesmo fuziladas, viralizaram nas redes sociais, 

revelando a verdadeira face do terror. Salim chamou atenção para o fato das mídias abertas não 

evidenciarem tanto quanto o fizeram numa ocasião em que o exército de Israel efetuou medidas 

ofensivas contra ações terroristas na faixa de Gaza. Outra questão que ele comenta é o fraco 

interesse dessas mesmas mídias abertas em exporem para o mundo as ações conjuntas em que 

ambas as comunidades adotam em favor de um diálogo melhor entre elas, possibilitando uma 

integração melhor das mesmas junto à comunidade carioca. Mediante a isto, e dando continui-

dade a entrevista, expliquei a Jayme que minha pesquisa tinha como propósito evidenciar as 
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semelhanças entre as duas comunidades, sendo esse o maior diferencial em favor da interação 

entre elas. Comentei também que se fosse possível elevar o número de ações que possibilitasse 

cada vez mais diálogo entre essas minorias presentes na Tijuca, as mídias alternativas de vei-

culação de informações propagariam de maneira mais intensa, levando essas ações ao alcance 

de uma grande massa populacional, em todo globo terrestre, através da internet. 

Ao lhe perguntar a respeito de sua liturgia de culto, Salim me respondeu que os judeus 

veneram apenas a Deus, a quem eles dirigem todas as rezas ou orações, observando o cuidado 

de não citarem o nome de Yaveh em vão. Contudo, há o reconhecimento de alguns personagens 

ilustres como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Jesus, a quem consideram como um sábio, porém 

não o filho de Deus. Moisés, por exemplo, é visto como um herói nacional, e o personagem 

mais ilustre da fé judaica por ter sido designado por Yaveh a ir até o Egito libertar o povo hebreu, 

e conduzi-los até a terra prometida por Deus. No caso dos muçulmanos, o grande herói da fé 

islâmica é Mohamed, por receber de Allah a revelação através do anjo Gabriel. Ainda em se-

melhança aos muçulmanos, Jayme aproveitou para deixar claro que, apesar do reconhecimento 

desses personagens, não há entre eles uma veneração por imagens de nenhuma espécie. Ele 

aproveita a ocasião, sabendo da minha fé cristã, para comentar sobre a sua presença na inaugu-

ração do Templo de Salomão. Ele comentou sobre o cuidado que os idealizadores tiveram em 

retratar fielmente o Templo de Salomão original, sendo meticuloso nos detalhes da menorah ou 

candelabro que é um dos símbolos sagrados do judaísmo, e nas mezuzot fixadas na parte supe-

rior das portas, contendo alguns trechos da Torá que simbolizam a proteção da casa e sua pre-

servação por meio da harmonia, paz, saúde etc. Jayme descreveu a presença de algumas auto-

ridades importantes na inauguração, tais como a então presidente Dilma Rousseff e seu vice 

Michel Temer, assim como o prefeito de São Paulo, sendo um marco importante para toda a 

comunidade israelita em função de estar acontecendo no mesmo período em que os conflitos 

judaico-palestinos estavam no auge da guerra em Israel.  

A cerimônia descrita por ele foi emocionante do começo ao fim, sendo entoado o hino 

de Israel na abertura da cerimônia, e em seguida o Hino Nacional Brasileiro. No momento 

seguinte foi contada a história de Israel desde o período patriarcal, dando ênfase às histórias de 

Abraão, Isaque e Jacó. Ele também mencionou o fato de como os evangélicos atuam em defesa 

do Estado de Israel por entenderem que a origem do cristianismo é oriunda do judaísmo. Apesar 

dessa afinidade entre cristãos e judeus, há uma divergência entre ambos no que diz respeito a 

aparição do mashiah. Enquanto para o cristianismo isso se cumpre em Jesus, para os judeus 

ainda há de acontecer mediante a observância de todos os preceitos judaicos, isto é, as 613 

mitsvot dadas no monte Sinai a Moshe, o maior profeta do judaísmo. O pensamento judaico, 
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segundo Jayme, entende que Jesus foi um dos grandes profetas, porém os judeus não o aceitam 

como sendo filho de Yaveh. Os muçulmanos também entendem da mesma forma. Para eles 

Jesus também foi um grande profeta, com o dom de fazer milagres em nome de Allah, sendo 

Muhammad o maior dos profetas no Islām. 

Seguindo em nossa entrevista, comentei com Salim uma tradição de peregrinação que 

há no islamismo denominado Hajj, que é obrigatório a todo muçulmano, caso tenha condições 

de fazê-lo pelo menos uma vez na vida, indo até Meca e percorrer o trajeto feito por Abraão, o 

pai de todos os profetas segundo a tradição islâmica. Perguntei-lhe se há algo parecido no ju-

daísmo, ao que ele me respondeu que não há a obrigatoriedade de se ir a Jerusalém, porém é 

uma tradição importante, para aqueles que podem, a ida ao muro das lamentações a fim de fazer 

seus pedidos e orações. Aproveitei o ensejo para indagá-lo sobre o fato dos judeus quando estão 

próximos ao muro, efetuarem um movimento contínuo balançando o corpo para frente e para 

trás. Ele disse que um dos significados se deve ao fato de se sentirem mais perto de Deus quando 

estão diante do muro.  

Semelhante ao islamismo, Jayme disse que na cultura judaica também há a crença no 

céu, no inferno e no juízo final, e que este é um preceito importante do tripé do judaísmo. Os 

judeus acreditam, assim como os muçulmanos, que haverá uma prestação de contas de tudo 

aquilo que fizeram nesta vida, por isso ambas as tradições evidenciam a prática da caridade 

através das boas ações, usando os dízimos para realizar a Tsedacah que os judeus fazem através 

da ajuda financeira aos necessitados, ou o zakat que diz respeito à responsabilidade social que 

cada muçulmano deverá ter em relação ao seu semelhante. Salim deixou claro que não há uma 

obrigatoriedade ao judeu em trazer sua contribuição direto à sinagoga, podendo ser feita dire-

tamente a uma instituição de caridade. A água também possui um valor místico no ritual de 

purificação para as atividades tanto na sinagoga, quanto na mesquita sendo necessário em am-

bos os casos a ablução dos membros todas as vezes antes das refeições, ou que se tenha que 

tocar os elementos sagrados. 

Comentei com Salomão a questão dos diversos sacrifícios que eram feitos no pas-

sado, os quais são relatados na bíblia e na Torah, e perguntei-lhe se ainda hoje é assim, 

ou seja, se ainda há o sacrifício de animais como antigamente. Ele disse que ainda existe 

e me explicou todo o processo de abatimento da carne casher, ao que eu pude perceber 

uma semelhança forte entre o ritual de sacrifícios de carne ḥalāl no islamismo. O objetivo 

principal é minimizar o sofrimento do animal, eliminando a possibilidade de descarga de 

adrenalina, fazendo com que a carne fique endurecida ou estrague mais rápido. No ato do 
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abatimento faz-se a reza e sacrifica-se adequadamente, evitando-se também o sangue pois 

é onde está a alma do animal, de acordo com a tradição judaica. 

Outro ponto que abordei foi sobre o papel social da mulher no judaísmo, ao que 

Salim me respondeu ser muito mais importante do que o do homem. Ela é responsável 

pelo cuidado da família, pela preparação do shabat e também pelo ensino dos filhos nas 

tradições judaicas. O casamento é monogâmico, diferente do que era no judaísmo antigo, 

e a relação sexual é a tradicional padronizada pela torah. No judaísmo ortodoxo não há 

contato entre homens e mulheres desconhecidos e no caso de as mulheres estarem no 

período menstrual, elas não comparecem na sinagoga, pois de acordo com cultura judaica 

estão no período da impureza. Perguntei-lhe como são feitos os casamentos na sinagoga, 

isto é, se são casamentos arranjados entre famílias judaicas, sendo prometido o filho ou a 

filha a serem dados em casamento. Ele me disse que o convívio social na comunidade 

judaica visa levar os jovens solteiros a se conhecerem e assim despertarem o interesse 

mútuo mantendo viva as tradições judaicas. 

Durante o meu trabalho de campo na Mesquita da Luz, perguntei a Fernando se 

eles faziam algum tipo de divulgação proselitista pela comunidade, ao que me respondeu 

que a SBMRJ promove algumas ações sociais a fim de conscientizar a comunidade local 

a respeito da cultura islâmica. Fiz a mesma pergunta a Jayme e ele me respondeu que não 

há uma ampla divulgação do judaísmo no sentido de implementar uma conversão em 

massa. Nesse ponto, eles se assemelham ao que fazem os muçulmanos da Mesquita da 

Luz, promovendo ações sociais que levem a essa conscientização da sociedade quanto a 

cultura judaica. Salomão disse ainda que a melhor forma de divulgação da fé judaica é o 

que está preconizado por Yahweh, de que o povo judeu foi escolhido para ser exemplo 

para as nações, por isso no momento da reza nas sinagogas há o compromisso de se rezar 

em favor de toda humanidade. 

Falei com Jayme que, durante o ritual de leitura da Torah e dos demais livros, o 

idioma usado é o hebraico, porém em muitos casos eu pude perceber a pronuncia do árabe 

e até mesmo do português quando se debatia sobre algum entendimento que houvesse 

gerado dúvida entre os presentes. Ele me explicou que o hebraico é para os cerimoniais 

judaicos e que nos momentos sociais mesmo só se usa o árabe ou o português, pois é o 

mais comum a todos os membros da sinagoga. O próprio Jayme me confidenciou a sua 

dificuldade com a leitura hebraica, sendo mais fácil para ele a leitura do texto translite-

rado. Também me revelou que somente entende algumas palavras em árabe que aprendera 

com o seu pai, sendo que ambos nasceram em território brasileiro. Perguntei então como 
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ele descobriu a sua vocação para se dedicar ao judaísmo. Ele disse que foi durante a sua 

adolescência na década de 90 que ele sentiu o seu chamado, logo após ter perdido o seu 

pai. Daí então ele passou 1 ano rezando todos os dias para que a alma do seu pai pudesse 

encontrar repouso o mais rápido possível. Fazia suas orações de manhã, de tarde e de 

noite, semelhante aos muçulmanos que, além disso, oram na madrugada totalizando cinco 

horários diferentes de orações. Encerrei a entrevista agradecendo-o muitíssimo por sua 

disponibilidade em me atender, pois havia tentado realizar trabalho de campo em outras 

sinagogas e não consegui em virtude de serem muito reservados, e ele se colocou à dis-

posição para ajudar caso ainda houvesse a necessidade.  
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 Considerações finais 

 

Para abordarmos o tema proposto inicialmente por esta pesquisa, foi necessária fazer uma 

breve apresentação do conflito político-religioso entre judeus e muçulmanos no Líbano, e de 

como o mesmo se agravou de tal modo resultando numa dispersão de milhares de libaneses ao 

longo da história, perdurando até os dias atuais. Este fato contribuiu para a formação de diversas 

colônias árabes pelo mundo, sendo a brasileira uma das maiores, visto que reconheceram aqui 

uma “terra de oportunidades”. Inicialmente, a concentração de tais imigrantes dava-se nas pro-

ximidades da Rua da Alfândega em função dos comércios estabelecidos. Todavia, em função 

do menor custo habitacional, houve uma necessidade de se estender a comunidade libanesa a 

outros territórios, sendo o bairro da Tijuca o destino de diversas famílias que puderam recome-

çar suas vidas.  

De acordo com o antropólogo Paulo G. H. da Rocha Pinto (2010), a adaptação dos re-

cém-chegados, apesar de muito difícil, permitiu que sírios e libaneses, independentemente de 

suas raízes religiosas, marcassem seu próprio espaço no cenário nacional. Mediante isto, bus-

quei compreender como conviviam libaneses de facções divergentes no bairro da Tijuca obser-

vando como as interações sociais ali estabelecidas influenciam a percepção e convivência pa-

cífica entre facções originalmente rivais. Nesta conclusão, destacaria que a percepção por parte 

dos libaneses de que a Tijuca era uma “terra de novas oportunidades” possibilitou um compor-

tamento que visava à superação de divergências através do investimento em  diplomacia,  diá-

logo e  respeito mútuo.  

Foote Whyte (2005) nos ajuda a entender isto através da relativização do território em 

questão, a partir de uma análise comportamental dos libaneses estabelecidos na Tijuca, obser-

vando-os por um determinado período. Ele também explica que a observação participante re-

quer saber ouvir, escutar, ver e fazer uso de todos os sentidos. Esta teoria foi confirmada através 

da pesquisa de campo, na qual foram utilizadas como método de coleta de dados entrevistas 

com autoridades pertinentes, tendo em mente a necessidade de se aprender o que perguntar, e 

quando se deve perguntar. Também é necessário entender que a atmosfera tijucana é predomi-

nantemente religiosa, o que explica a facilidade de se compreender o desenvolvimento da pró-

pria comunidade libanesa, a partir do seu aspecto religioso. Durkheim (1989) diz que: “a reli-

gião é coisa eminentemente social”, ou seja, haverá sempre uma religião, pelo menos enquanto 

existir uma sociedade.  
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Outra questão a ser tratada neste trabalho era entender como se dão as relações entre os 

libaneses neste bairro. A pesquisa de campo revelou que os imigrantes, sejam eles judeus ou 

muçulmanos, puseram de lado suas diferenças e passaram a evidenciar suas semelhanças pro-

pondo-se a construírem uma identidade cultural e filantrópica, afirmada pela religiosidade, tor-

nando-se grandes comunidades que mantêm até hoje uma relação harmoniosa através de um 

profundo respeito. Outra ação eficaz foi o desvio do foco sobre as diferenças entre estas religi-

ões, passando-se a observar as semelhanças de suas raízes, dos seus costumes e das suas tradi-

ções. Esta observação nos permite analisar o comportamento social dos indivíduos a partir do 

conceito de interação social enfatizado por Goffman (2011). Segundo ele, o que se deve levar 

em consideração nesses encontros são as “olhadelas, gestos, posicionamentos etc.”  

Por fim, foi necessário também entender quais os obstáculos enfrentados por estas fac-

ções para se manterem no mesmo território sem entrarem em conflitos. O questionário com 

perguntas fechadas conseguiu mostrar a situação vivenciada tanto por alguns membros da co-

munidade islâmica quanto por alguns membros da comunidade judaica. O preconceito sofrido, 

principalmente por parte dos muçulmanos, tem sido um dos principais desafios enfrentados por 

esta população, assim como a barreira linguística configura-se no principal obstáculo para mui-

tos desses imigrantes judeus. Porém o grande número de libaneses e seus descendentes já esta-

belecidos ajudou na orientação e adaptação dos recém-chegados, promovendo a inserção destes 

na sociedade local, inicialmente por meio do comércio.  

Outro obstáculo tratado a partir das teorias de Goffman (2004) é o estigma vivenciado 

pelos libaneses em território carioca. Segundo ele, o termo está relacionado a um atributo pro-

fundamente depreciativo, e entre os indivíduos estigmatizados estão os deficientes físicos; os 

chamados "anormais", tais como os doentes mentais, os alcoólatras, os criminosos, as prostitu-

tas, os homossexuais etc.; assim como os pertencentes a grupos tribais de raça, nação e religião. 

Sendo assim, um indivíduo que "tem um atributo que o torna diferente do outro, isto é, um 

atributo depreciativo, leva-nos considerá-lo criatura comum, reduzindo-a a uma pessoa estra-

gada e diminuída".  

Por fim, este trabalho aborda temática de relevância internacional e espero ter contribuído, 

ainda que se forma embrionária, para uma reflexão mais geral sobre formas de convivência 

pacífica em um momento contemporâneo de profunda circulação de populações e de aumento 

de estigma em relação a elas. 
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