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Imigrantes Libaneses no Brasil

Para  entendermos  sobre  a  imigração  dos  libaneses  para  o  Brasil  primeiramente

precisamos conhecer um pouco do Líbano.

A História conta que cerca de 3000 anos antes de Cristo, os primeiros habitantes do

Líbano  foram  os  canaanitas  e  povos  que  falavam  aramaico.  Desses  habitantes

resultariam os fenícios, um dos maiores enigmas da antiguidade, os fenícios sempre

foram celebrados  como habilidosos  escribas  que legaram ao Ocidente  o  moderno

alfabeto, assim como os exímios navegadores, que tendo inventado a vela nos barcos

redefiniram os limites do mundo antigo. Além disso, foi os habilidosos artesãos cujas

criações foram exaltadas até mesmo pelo poeta grego Homero, ao narrar o momento

em que Aquiles recebe uma tigela de prata confeccionada pelos habitantes da cidade

fenícia de Sidon, nos funerais de Patroclus. 

Rodeado pelo mar e montanhas os fenícios tornaram se navegadores, colonizadores,

comerciantes além –mar . Devido à sua localização privilegiada o Líbano sempre foi

muito  cobiçado.  Por  sua  posição  geopolítica,  o  Líbano  tem  estado  sempre  na

encruzilhada de três continentes e da passagem entre o Ocidente e o mundo árabe,

beneficiando o acesso excedente para a Ásia Central e Rússia. Pela mesma razão, o

país foi invadido e conquistado por praticamente todos os povos do Mediterrâneo,

bem como tribos nômades que subiram da Península Arábica. Finalmente, por causa

de sua configuração robusta, este país montanhoso, muitas vezes hospedou em suas

terras  refugiados.  Todos estes povos  deixaram não só pegada arquitetônica,  mas

também uma contribuição cultural e papel religioso.

“A história do Líbano é ao mesmo tempo, um desfile de conquistadores e um desfile

de civilizações,  ou seja,  a  lenta  formação de um sedimento  de experiência  e  de

sabedoria raramente igualado no mundo” (Mansour Chalita, p.57, 1976).

1.1 *Informações básicas:

Líbano

Nome Oficial: República Libanesa

Área Geográfica: 10.452 km².
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Área Verde: 1.360 km².

População (ano base 2005): 3.6 milhões de habitantes.

Taxa de crescimento anual: 1.0%

População urbana: 60%.

População de emigrantes: 14 milhões (dentre os quais cerca de 7 milhões estão no

Brasil).

Capital: Beirute (800.000 habitantes).

Língua: O Árabe é a língua oficial, mas o Francês e Inglês também são largamente

difundidos. O Armênio também é falado por uma minoria.

Moeda: Libra Libanesa (1 US$ = 1512 Libras Libanesas/ cotado em agosto de 2007)

Divisão  Administrativa:  O  país  é  dividido  em  6  províncias  (Mohafazats):  Beirute

(capital),  Monte Líbano (capital  Baabda),  Norte do Líbano (capital  Tripoli),  Sul  do

Líbano (capital Saida), Nabatieh (capital Nabatieh) e Bekaa (capital Zahle).

Governo: O Líbano é uma república parlamentarista, possui regime democrático e sua

Constituição é fundamentada sobre a separação dos poderes executivo, legislativo e

judiciário.  O  Presidente  é  eleito  pelo  parlamento.  Os  deputados  são  eleitos  pelo

Sufrágio Universal. Em 1998, foi eleito através do parlamento libanês o General Emile

Lahoud, Presidente da Republica., 12º Presidente eleito após a independência, em 22

de novembro de 1943.

O Líbano possui  duas cadeias de montanhas,  a primeira,  chamada Monte Líbano,

estende-se  ao  longo  do  Mar  Mediterrâneo  e  seu  ponto  mais  alto  tem 3100m de

altitude. A segunda, a Anti Líbano, paralela a primeira e separada dela por uma larga

planície chamada Bekaa, muito fértil, conhecida na Antiguidade como “o armazém de

Roma”. Sua costa compreende 220 km.

1.2 *Relação
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Líbano- Brasil

“A existência do povo libanês na sociedade brasileira deu às relações entre o Líbano e

o  Brasil  uma  dimensão  distinta,  que  constitui  garantia  de  permanência  e  de

desenvolvimento  destas  relações.  Ambos  os  países  e  seus  povos  acreditam-nos

mesmos valores e princípios humanitários, o que torna sua aproximação evidente e

fortalecida”.

2.0 * História

Oficialmente a imigração libanesa deu-se no séc. XIX, com a visita de D. Pedro II ao

Líbano,  caracterizando  a  primeira  das  quatro  fases  da  imigração.  “em  1876  o

Imperador D. Pedro II esteve no Líbano acompanhado de sua esposa Dona Tereza

Christina  Maria  e  de  uma  comitiva  de  aproximadamente  200  pessoas  (Barões,

Viscondes, Damas...), vindo da Grécia no navio “Aquiíla Imperial”, de bandeira verde

e amarela. Hospedou-se no “Hotel Belle Vue” em Beirute e, munido de uma égua

branca  e  uma  mochila,  percorreu  o  país  dos  cedros.  Esta  visita,  de  uma  alta

autoridade brasileira em tal época, pode ser considerada de grande valor histórico,

apesar de a mesma ter sido em caráter turístico e científico”. Porém antes disso em

1808 já havia libaneses no Brasil.                                  

 Em 1808, por exemplo, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil foi um

libanês, Antun Elias Lubbos, quem ofereceu sua casa para o rei  D. João VI como

residência  imperial.  O libanês  era  proprietário  de terras,  possuía  um açougue de

carne de carneiro e uma casa de secos e molhados. O local se tornou Casa Imperial

Brasileira, onde nasceu Dom Pedro II, e depois virou Museu Nacional da Quinta da

Boa Vista no Rio de Janeiro.

3.0 *Fases da imigração:

• 1ª fase da imigração: 1880-1900 (oficialmente)

Motivação libanesa; convite do Imperador e fuga da repressão  politica otomana.Com

a  promessa  de  serem  bem  recebidos  e  de  prosperidade,  munidos  de  espirito

aventureiros herdados fenícios                                                                      a

maioria dos imigrantes libaneses veio ao país após o convite do Imperador em busca
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de riqueza e em fuga da pressão da politica turco otomana. Podemos caracterizar

esses os principais motivos da imigração libanesa nesta primeira fase.

O Brasil, neste momento atravessava a sua primeira fase de urbanização, o fim do

trafico  de  escravos  que  vinham da  África,  necessidade  de  mão  de  obra  para  as

lavouras.

Inicialmente,  muitos libaneses vinham para diversas regiões do país em busca de

riquezas minerais. Quando conseguiam juntar dinheiro, eles enviavam para o seu país

de origem para melhorias e estimulavam famílias e amigos a virem para o Brasil para

fazer fortuna rápida e fácil. Diferente dos imigrantes europeus, que procuraram no

Brasil as terras para cultivo, os libaneses começaram a sua vida no país vendendo

mercadorias de porta em porta como mascate.   O primeiro período de imigração

durou até 1900.  Nesse período os libaneses não criaram centros comerciais, já que

pensavam em voltar para a sua terra, porém os lugares que se fixaram prosperavam

e tornavam-se importantes centros econômicos e sociais, por causa do comercio. Esta

primeira fase imigratória, caracterizada pelo espírito de aventura e improviso serviu

como base para as outras fases do século XX quando os aspectos desta imigração

sofrerão mudanças culminando com a integração dos filhos dos primeiros imigrantes

na vida nacional.

• 2ª fases da imigração: 1900-1918

O segundo período  começa exatamente  em 1900 e   vai  até  1918,  sendo que é

marcado pelo início da Primeira Guerra Mundial, em 1914 e pelo fim, quatro anos

depois.

Dominados  pelos  turcos  otomanos  e  sem  saída,  libaneses  viram  esperança  e  a

oportunidade de uma nova vida, na fuga para o Brasil.

Brasil  que  estava  na  fase  de  urbanização  e  industrialização.  Os  imigrantes  se

concentraram nos dois polos econômicos do país, a Amazônia, que contava com o

ciclo da borracha e o Sul, que passava pelo ciclo do café. Porém, alguns reemigravam

do Sul para o Norte, já que as condições econômicas eram melhores. Os imigrantes

que iam para o norte aportavam em São Luís  e  em Belém e destes  dois  portos
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dispersavam-se pela Amazônia. Esse um movimento de migração do sul para o norte

do Brasil era função das condições econômicas advindas do ciclo da borracha.

Estabelecidos,  num primeiro  momento,  na  faixa  litorânea  brasileira,  os  libaneses

sentindo a concorrência  dos  mascates  italianos  e  portugueses,  se dirigem para  o

interior do país e,  seguindo as rotas de povoamento dos caminhos e vias fluviais

vencem esta concorrência.

Levavam suas mercadorias aos lugares de maiores dificuldades de acesso, também

levavam informação para os trabalhadores dos seringais.

Com os lucros obtidos, os libaneses mandam expressivas somas em dinheiro para seu

país  de  origem  contribuindo  assim  para  o  desenvolvimento  do  Líbano  e  a

intensificação do movimento imigratório. Este movimento vai se intensificar por volta

de  1908  quando  reformas  políticas  decorrentes  da  revolução  constitucional  no

Império Otomano, obrigam os jovens a servirem o exército otomano. Muitos desses

jovens desertam e vêm para a América. Mais instruídos e com um pequeno capital

estes novos imigrantes tendem a abandonar a vida de mascate e a se estabelecerem

comercialmente  nas pequenas cidades  do interior.  Apesar  das  disputas no campo

econômico alguns deles vencem e prosperam.

• 3ª e 4ª fase: 1918-1950

Em decorrência da pobreza das áreas rurais e da falta de perspectiva, inicia-se

a  terceira  fase  da  imigração  árabe  para  o  Brasil.  Dos  primeiros  imigrantes

libaneses e sírios aqui radicados, alguns já haviam falecido, porém, deixaram

inúmeros descendentes com famílias constituídas.

Neste  período  a  imigração  se  volta  mais  para  o  sul  do  Brasil  devido  ao  maior

desenvolvimento da economia. Em 1914 já era considerável o número de fábricas

pilotadas por sírios e libaneses. Só em São Paulo o número delas chegava a 47 onde

se fabricavam os mais diversos produtos. Muitos deles aproveitando o grande surto

industrial e comercial do momento, se ligam às fazendas de café e à sua exportação. 

A crise de 1929 e o contínuo progresso da indústria nacional levam os ricos libaneses

e sírios para a criação de novas indústrias e à abertura de novos estabelecimentos
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comerciais. Começam, também, a adquirir propriedades ao invés de mandar toda a

soma de dinheiro para seu país de origem. Estabelecem-se em determinadas zonas

da cidade e passam a dominar o comércio. Exemplo: Rua 25 de Março, Florêncio de

Abreu e adjacências em São Paulo. Suas residências vão se localizando em bairros

mais afastados como Liberdade e Vila Mariana. Entre 1940 e1950 São Paulo já conta

com 70 mil sírios e libaneses.

Atualmente no Brasil são mais de 7 milhões de libaneses e descendentes, mais  que o

dobros de libaneses no Líbano.

4.0 *Contribuições culturais:

Os Árabes trouxeram um conhecimento muito significativo para a cultura do país,

inserindo mais de seiscentas novas palavras ao nosso vocabulário e contribuindo na

literatura,  Os  descendentes  dessa  etnia  tiveram  destaque  notável  na  medicina,

filosofia e química, além de sua presença nas atividades política, cerca de 10% do

congresso brasileiro tem origem libanesa além de governadores, prefeitos e gestores

públicos.

É imensa a contribuição intelectual da imigração libanesa, são centenas de nomes, de

memória  o  professor  Aziz  Abi  Sader,  os  gramáticos  Said  Ali  e  Antonio  Houaiss,

poetas como Jorge Medauar, ensaisras e ficcionistas como os amazonenses  Hatoum,

entre outros.

• 4.1 Dança:

- O Dabke é uma dança nacional libanesa e os libaneses se orgulham de suas

habilidades na dança do Dabke, uma

dança folclórica originalmente praticada só por homens após  uma atividade

coletiva  (mutirão),  no Brasil  é  conhecida como “bate  o  pé”,  praticado  por

jovens e velhos, homens e mulheres. A música tradicional é tipicamente árabe,

tocada em conjuntos de flautas e tambores.

 - A Dança do ventre: a dança de ventre é uma famosa dança praticada originalmente

em diversas regiões do Oriente Médio e da Ásia Meridional. De origem primitiva e
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nebulosa,  datada  entre  7000  e  5000  d.c.  seus  movimentos  aliados  a  música  e

sinuosidade semelhante a uma serpente foram registrados no Antigo Egito, Babilônia,

Mesopotâmia,  Índia,  Pérsia  e  Grécia,  e  tinham como objetivo  preparar  a  mulher

através de ritos religiosos dedicados a deusas para se tornarem mães. Com a invasão

dos árabes, a dança foi propagada por todo o mundo. A expressão dança do ventre

surgiu na França, em 1893. ((No Oriente é conhecida pelo nome em áraberag sharg,

literalmente “dança oriental”), ou rag Sbladi, literalmente “dança da região”, e, por

extensão, “dança popular”), ou pelo termo turco ciftelli .É composta por uma série de

movimentos vibrações, impacto, ondulações e rotações que envolvem o corpo como

um todo. No Brasil ganhou aspectos sensuais, eróticos.

• 4.2 Culinária:

 A culinária libanesa reúne tradições mediterrâneas, europeias e orientais. Além
das  carnes,  frutas  e  legumes,  a  cozinha  libanesa  tradicional  utiliza  muitas
especiarias  e  temperos  típicos.  Pimenta-síria,  snoobar  (pinoli),  zaáhtar,
sumagre fazem parte de seus ingredientes preferidos, em uma culinária cheia
de pratos perfumados, acompanhados de vegetais frescos, coalhada ou azeite.
Com a vinda desses imigrantes, foram diversas as influências no Brasil, como a
comida (kibe, esfiha, pão árabe, kafta, Tabule ...)

-  Entre  as  bebidas  não  alcoólicas  a  limonada  e  sucos  de  frutas  são  muito
apreciados, além de cafés e chás.

-  Entre  as  bebidas  alcóolicas  a  mais  popular  é  "arak".(bebida  alcoólica
semelhante ao rum, aguardente destilado de uvas e aromatizado com anis).

Alguns produtos da culinária libanesa, não são muito comuns em nossas mesas,

mas são extremamente apreciados no Oriente. Entre eles destacam-se:
•  Água de rosas e água de flor de laranjeira (ma'ward e ma'zahr) - líquidos

perfumados, extraídos das flores e utilizados em doces e caldas.
• Cardamomo (hâl) - Sementes utilizadas secas no café.
•  Essência de romã (dibs rumman) - Xarope de suco de romã, utilizado em

substituição ao limão ou vinagre.
• Pimenta síria (bhar) - Mistura de especiarias moídas, tais como: pimenta da

Jamaica, pimenta do Reino preta e branca, canela, noz moscada e cravo.
•  Pinholes  (snoubar)  -  Pinhões  característicos  do  Mediterrâneo,  cuja  árvore

precisa de cem anos para começar sua produção. Usado em ocasiões festivas

nos recheios e decorações de pratos.
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• Sumagre (summac) - O sumagre é arbusto com grandes folhas vermelhas. O

tempero é gerado através da moagem de suas bagas secas e o pó que se

obtém é de gosto bastante ácido, usado em geral para se temperar carnes.
• Zahtar ou zattar - especiaria composta por summac e sementes de gergelim e

tomilho.
•  Tomilho  seco  -  usado  como  tempero  em  saladas,  na  coalhada  seca  ou

acrescido de azeite de oliva e sal e comido com pão Árabe.
• Miski –( almíscar) resina vegetal utilizada para aromatizar doces.
Comer e oferecer comida são demonstrações de afeto. O hábito libanês de fazer

visitas inesperadas é pretexto ideal para o mezze — de acento francês, vem da

expressão árabe alloumaza, que significa "aquilo que é degustado, saboreado

delicadamente com a ponta dos lábios". O mezze é composto de várias porções

de conservas e iguarias, servidas em pratinhos redondos e fundos de cerâmica

marrom.
-O pão é presença obrigatória na mesa: às vezes, substitui os talheres, como

invólucro para saladas, carnes e pastas. Cabrito e carneiro são os animais mais

criados nas aldeias. Tripas, gordura, língua, pés, tudo é aproveitado. Entre as

aves, pombas, codornas e perdizes são muito apreciadas.
-Os  peixes  são  consumidos  quase  naturalmente:  grelhados  na  brasa,

perfumados por alho, com suco de limão e azeite de oliva. Muito consumidos

também são os doces, generosos em caldas e perfumes. Aromatizados com

almíscar ou essências de flores, são incrementados por frutas secas (tâmaras,

figos, damascos, uvas, pinoles, amêndoas, nozes e pistache) ou nata.

• 4.3 Calendário festivo:

Entre os dias 10 e 20 de setembro, acontece o famoso Festival do Vinho de

Zahlé.  52  quilômetros  a  leste  da capital  Beirute.  É  conhecida  também pelo

cultivo de vinhedos e pela produção de bons vinhos.
Zahlé como maior cidade cristã do Líbano, se destaca pelo famoso Festival de

Corpus Christi, que teve sua primeira edição em 1825.
O ano litúrgico existe doze grandes festas que são mais importantes que todas

as outras. Nove dessas festas são com data fixa e três com data móvel. Nove

delas são Despóticas, ou seja, do Senhor, e três são Theomitóricas, ou seja, da

Mãe de Deus.
8 de setembro – Natividade da Mãe de Deus – T
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14 de setembro – Exaltação da Santa Cruz – D
21 de novembro – Entrada no templo da santíssima Mãe de Deus – T
25 de dezembro – Natividade do Senhor – D
6 de janeiro – Teofania – D
2 de fevereiro – Encontro – D
25 de março – Anunciação – D
Entrada de Jesus em Jerusalém – D
Ascensão do Senhor – D
Domingo do santo Pentecostes - D
6 de agosto – Transfiguração – D
15 de agosto – Dormição da Mãe de Deus – T

“Intercambio cultural”
O Grupo Alecrim promoveu duas festas juninas no Líbano, chamadas de “Arraiá

do Vale”. O Grupo é um projeto cultural infantil apolítico, sem fins lucrativos,

que tem como objetivo incentivar os costumes brasileiros entre crianças de 2 a

12 anos, que vivem no exterior.  Criado em 2006, na Bélgica, o Alecrim conta

com  uma  estrutura  de  programa  pedagógico  compartilhado  por  todos  os

núcleos.
No no mês de junho, o arraiá aconteceu em Baalbeck, cidade histórica do Vale

do Bekaa. O Alecrim-Baalbeck  já esta a mais de um ano em atividade com as

crianças da comunidade brasileira no Líbano,  coordenado voluntariamente por

Marcela   Maria  Marques  Zein,  natural  do  Piauí.  No  mês  de  julho,  a  festa

aconteceu na cidade de Bar Elias, ocasião em que foi inaugurado o Alecrim-Bar

Elias, sob a coordenação voluntária de Jeane Saite Ogushi Abou Nimry, natural

de São Paulo.
Além das festas juninas, o Consulado Geral do Brasil em Beirute tem procurado

promover atividades culturais junto aos brasileiros no Líbano, além de oferecer

seus serviços consulares. Para manter a comunidade unida, o Cônsul Pedroso

criou páginas do Consulado Geral, do CCB e links para o Alecrim no facebook. A

grande  novidade,  porém,  é  o  portal  do  Consulado  Geral  de  Beirute

-www.consulatgeneraldubresil.org  -  em  idiomas  português,  árabe,  inglês  e

francês, com informações abrangentes, que facilitam o contato entre consulado,

brasileiros e libaneses.

• 4.4 Língua:
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A língua é o maior patrimônio cultural de um povo, os sócios linguistas são

unânimes em afirmar que ela é a maior bandeira patriótica que caracteriza uma

nação, povo, tribo etc. Por isso os impérios sempre impuseram suas línguas

sobre as nações dominadas, para lhes descaracterizar como povo e assim se

sujeitarem aos dominantes.
A comunidade libanesa pressa o seu idioma materno, o árabe, em todos os seus

estabelecimentos comerciais os nomes estão em árabe, há quadros com dizeres

em árabe, os filhos aprendem e falam o árabe em casa com os pais, a língua

árabe é uma matéria obrigatória na escola muçulmana, na mesquita a reunião e

orações são feitas em árabe e é claro o livro máximo da religião está em árabe.
A título de curiosidade a língua árabe é empregada em diferentes dialetos do

Marrocos ao Iraque. E entre os muçulmanos é considerada uma língua sagrada,

já que foi por seu intermédio que o Alcorão foi revelado. A partir de 622 d.C.

ano  da  Hégira  (quando  Maomé  fugiu  de  Meca  e  se  refugiou  em  Medina,

marcando o início do calendário muçulmano), o árabe se converteu na língua

viva mais difundida dentro do tronco das línguas semíticas. Na atualidade, cerca

de 150 milhões de pessoas consideram-na seu idioma materno.
Existem duas variantes: o árabe clássico e o popular. O clássico representa a

língua sagrada do Islã e nasceu na antiga tradição de literatura oral dos povos

nômades pré-islâmicos. O Alcorão foi ditado no árabe clássico e é nesta língua

que o povo reza nas mesquitas, repetindo, em voz alta, as longas suras que,

segundo  a  crença,  foram  ditadas  a  Maomé  pelo  arcanjo  Gabriel.  O  árabe

coloquial  é  uma  língua  normativa,  utilizada  nas  conversas  e  nos  meios  de

comunicação, essa é a variante falada pelos libaneses, podemos dizer que eles

falam o dialeto libanês do árabe. O sistema fonético conta com 28 consoantes e

três vogais com um som longo e outro breve.
A  escrita  árabe,  que  procede  da  aramaica,  é  realizada  da  direita  para  a

esquerda e os livros são lidos de trás para frente. É baseada em 18 figuras

distintas que variam segundo a letra. As 28 consoantes são formadas graças a

uma combinação de pontos acima e abaixo dessas figuras.
Vários  termos  árabes  foram  assimilados  pelos  povos  conquistados,  como

ocorreu  em Portugal  durante  a  Idade Média.  Algumas  dessas  palavras  são:

nora, quilate, canal, arroz, sentinela e todas as palavras iniciadas por al e el,

por exemplo, algodão, alfândega, alcácer e alcaloide. Cargos políticos — vizir,
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alcaide e xeque — e topônimos, como Almería e Zaragoza, também tiveram sua

origem na língua árabe.

Idioma oficial é o árabe, com a distinção entre o "árabe falado" (dialeto libanês) e o

"árabe escrito", comum a todos os países árabes. Mas o libanês, em geral, fala o

francês ou inglês e, às vezes, as duas línguas. Interessante notar que, no Vale do

Bekaa  em  particular,  a  língua  portuguesa,  em  certas  cidades,  é  quase  que

fluentemente  falada,  o  que  mostra  a  importância  dos  movimentos  migratórios,

principalmente para o Brasil, e o intercâmbio de cultura entre os países (que vinha

para o país muitas vezes retornava para o Líbano e compartilhava elementos culturais

como língua, culinária, costumes).

• 4.5 Artesanato:
O artesanato popular produz tecidos, bordados e tapeçaria.  Artigos em cobre

são fabricados manualmente, os artesãos libaneses fazem objetos de COBRE,

PRATA  e  LATÃO usando  diferentes  técnicas  como o  martelo  ou  a  filigrana.

(Filigrana é um trabalho ornamental feito de fios muito finos e pequeninas bolas

de metal soldadas de forma a compor um desenho). O metal é em geral ouro,

prata, bronze, mas outros metais também são usados.
Bule, xícaras e bandeja de café em cobre.
Não importa a técnica usada, certos passos básicos são seguidos antes que o

artesão  aplique  a  complexidade  dos  belos  detalhes  no  cobre.  Após  passar

longas horas de trabalho constante de concentração, o metal é transformado

em belos artigos. Estes produtos podem ser utilitários ou apenas de decoração

como bandejas, bules, xícaras, vasos, incensários, pratos, lamparinas.

• 4.6 Religião: 
A  religião  praticada  pela  imensa  maioria  da  população  é  o  islamismo

(monoteísta). Uma minoria professa o cristianismo. O estado garante liberdade

religiosa aos cidadãos.
 - O islamismo é uma importante religião mundial (a população muçulmana é

estimada em mais de 935 milhões), originária da península da Arábia e baseada

nos  ensinamentos  de  Maomé  (570-632),  chamado  o  Profeta.  Segundo  o

Alcorão, o Islã é a religião universal e primordial. O muçulmano é um seguidor

da revelação divina contida no Alcorão e formulada pelo profeta Maomé. Já que,
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no  Alcorão,  muçulmano  é  o  nome  dado  aos  seguidores  de  Maomé,  os

muçulmanos sentem-se ofendidos quando são chamados de maometanos, pois

isto implica a idéia de um culto pessoal a Maomé, proibido no Islã.
As duas fontes fundamentais da doutrina e da prática islâmicas são o Alcorão e

a suna (conduta exemplar do profeta Maomé). Os muçulmanos consideram o

Alcorão  como  a  palavra  “incriada”  de  Deus,  revelada  a  Maomé  através  de

Gabriel,  o  arcanjo  da revelação.  Os  islamitas acreditam que Deus,  e  não o

Profeta é o autor destas revelações. Por isto, o Alcorão é infalível.
O Alcorão contém as revelações transmitidas a Maomé durante os quase 22

anos de sua vida profética (610-632). A segunda fonte essencial do Islã, a suna

ou  exemplo  do  Profeta,  é  conhecido  através  dos  Hadithis,  recompilação  de

tradições baseadas no que disse ou fez o Profeta. Ao contrário do Alcorão, os

Hadithis não são considerados infalíveis.
O monoteísmo é uma matéria central para o Islã: a crença em um Deus (Alá),

única  e  onipotente.  Deus  desempenha  quatro  funções  fundamentais  no

Universo e na humanidade: criação, sustentação, orientação e julgamento, que

se conclui com o dia do Juízo, no qual a humanidade será reunida e todos os

indivíduos serão julgados de acordo com seus atos. Deus, que criou o Universo

por  absoluta  misericórdia,  é  obrigado  também  a  mantê-lo.  A  natureza  é

subordinada aos homens que podem explorá-la e beneficiar-se dela. Todavia, o

último objetivo humano consiste em existir para o “serviço de Deus”.
No que se refere à prática islâmica, cinco deveres – conhecidos como os “pilares

do Islã” – são fundamentais:
Profissão da fé ou testemunho; “Não há nada superior a Deus e Maomé é seu

enviado”. Esta profissão deve ser feita, publicamente, por cada muçulmano pelo

menos uma vez na vida.
Cinco orações diárias. Durante a oração, os muçulmanos olham em direção à

Caaba,  em  Meca  (Makka).  Antes  de  cada  oração  comunitária,  é  feita  uma

chamada pública, pelo muezim, a partir do minarete da mesquita.
Pagar o zakat (óbolo), instituído por Maomé.
Jejum no mês de Ramadã.
Peregrinação  à  Caaba,  em  Meca.  Todo  muçulmano  adulto,  capacitado

fisicamente e dotado de bens suficientes, deve realizá-la pelo menos uma vez

na vida. Além destas cinco instituições básicas, o Islã impõe a proibição do
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consumo  de  álcool  e  carne  de  porco.  Além  da  Caaba,  os  centros  mais

importantes da vida islâmica são as mesquitas.

• 4.7 Indumentária:

-A  túnica  é  um traje  muito  comum em várias  culturas,  etnias  e  em

diversas partes do mundo, como no Oriente Médio, sendo ali a principal

peça do vestuário  árabe.  Trata-se de uma espécie  de "vestido"  largo,

relativamente leve e de manga comprida que cobre o corpo.
No Brasil a túnica foi  adotada por ser confortável, refletir um sinal de

liberdade, com variáveis  modelos. 
-Véu mais popular entre as seguidoras do islã que vivem no  Brasil, o

hijab  não  tem  um  corte  especial.  Trata-se  de  um  pedaço  de  tecido

retangular e de tamanho variável, mas suficiente para cobrir cabelo, nuca

e colo da mulher. O material deve ser leve, para que o hijab tenha bom

caimento. Deste modo, quando não há o véu específico, é comum adaptar

lenços.  Sendo  usadas  pelas  brasileiras  como  peça  de  acessório,  com

estampas animais, de bolas (os “poás”, no termo da moda), aplicações de

flores, fitas elásticas, de cetim e pérolas, além de faixas e broches estão

entre outros.
 - Cirwal
Calça larga, usada por baixo da túnica. Acredita-se que foi uma invenção

dos persas,  adotada pelos  árabes  a  partir  do século  VII.  É  feita  para

permitir a liberdade de movimentos e foi muito utilizada entre soldados e

camponeses. Deu origem à palavra “ceroula”

• 4.8 Costumes: 
A cultura árabe é muito forte e com traços marcantes, como por exemplo,

a religião, as vestimentas, músicas e afins. Ao virem para o Brasil,  os

sírios libaneses não perderam as suas características e mantiveram seus

costumes.
 Entre os vários costumes libaneses podem ser citados a pintura nos olhos

, nas unhas e as  sobrancelhas de hena.

Um do elemento tradicional dos costumes nos emirados árabes é o uso de delineador

para  os  olhos.  Na  festa  de  casamento  a  noiva  e  suas  convidadas  adoram  usar
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delineador  preto  em  volta  dos  olhos,  esse  uso  é  diário,  mas  especialmente

indispensável em ocasiões festivas. Famosas por seus grandes e belos olhos negros,

as mulheres árabes usam Khol desde os antigos tempos.

 Influências dos Libaneses no Rio de Janeiro e São Paulo.
-  Rio de Janeiro; 
No Rio a Praça Onze num primeiro momento e a Rua da Alfândega e suas

adjacências posteriormente foram os locais onde estes imigrantes marcaram

grande  presença  na  cultura  do  carioca.  A  Rua  da  Alfândega  pode  ser

considerada  o  maior  exemplo,  que  árabes  e  judeus  podem  conviver  em

harmonia, respeitando uns ao outros, “lutando” apenas por clientes num dos

comércios mais tradicionais da cidade. A convivência entre estes dois povos em

nada reflete o conflito  armado que ambos os povos travam a décadas pelo

território da terra santa, a Palestina, o que se vê lá na prática é o principio da

tolerância,  e  até  mesmo  da  união,  pois  a  união  doa  comerciantes  dê-la

formaram na década de 60 o SAARA, sigla que significa sociedade de amigos

das adjacências da rua da Alfândega, segundo Worcmam (2000), o comércio

local  se  uniu  para  evitar  que  ali  fosse  construído  uma  avenida  de  nome

diagonal,  que seria responsável por fazer a ligação entre a Lapa com a Av.

Presidente Vargas, demolindo assim inúmeros prédios do tempo da colônia.

    Árabes, judeus, chineses entre outros estrangeiros vivem e respiram o comercio do

SAARA quase que 365 dias do ano, divididos em onze ruas.

Presença árabe no samba e no carnaval carioca;

    A cultura árabe-islâmica trazida pelos negros africanos no século XVIII ajudou a

formar a cultura carioca dando origem às manifestações típicas nacionais, como o

samba dos  morros  cariocas  e  o  carnaval.  A  influência  árabe na cultura brasileira

começa antes mesmo da descoberta do país, a partir da ocupação pelos mouros da

Península Ibérica, no século VIII, que deixa marcas importantes, por exemplo, na

língua, literatura e na arquitetura portuguesas (QUENTAL, 2003).    Toda a expressão

da cultura corporal no samba, em suas origens, no batuque nos morros do centro do

Rio de Janeiro, nos primeiros anos do século XX, entre os vários instrumentos de

percussão  de  origem  africana,  ocorreu,  também,  um  de  origem  árabe:  o  adufe
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semelhante  ao  pandeiro,  tendo  a  forma de  um hexágono  e  sem platinelas.  Este

instrumento teria ajudado, segundo João Baptista de Medeiros Vargens citado por

Quental  (2003),  o  samba  a  incorporar  à  batida  que  hoje  o  caracteriza  ou  teria

contribuído para uma marcação "diferente" do samba. Tal fato ocorre em algumas

escolas mais tradicionais, como é o caso da Portela.

É comum, também, no Rio de Janeiro encontrar bandas árabes de música, que se

utilizam de  um outro  instrumento  de  percussão  árabe,  para  tocar  o  samba –  o

derbake.  Entretendo,  neste  sentido  houve  o  processo  inverso  do  adufe,  pois  o

derbake é utilizado por bandas árabes para tocar, além de outras músicas árabes, o

samba. Já o adufe, veio dar origem ao atual pandeiro, que é atualmente um dos

principais  instrumentos  do  samba.  As  manifestações  da  cultura  árabe  no  Rio  de

Janeiro podem ser observadas nas letras do compositor Aniceto de Meneses e Silva

Júnior, morto em 1993. Aniceto foi um dos fundadores da escola de samba Império

Serrano e também compositor  da Portela,  e se refere  ao "mussurumi",  termo de

origem muçulmana. A título de exemplo, pode-se citar a música “Raízes da África” de

Aniceto Meneses e Nílton Campolino, citando o termo árabe:

 Assumano, Alabá, Abaca, Tio Sani

E Abedé me batizaram na lei do mussurumi

Bonito, Assumano, Alabá, Abaca, Tio Sani

E Abedé me batizaram na lei do mussurumi

Ô quá! (...)

Como vêem tenho o corpo todo cruzado e fechado

Carrego exé na língua, não morro envenenado

Assumano! (...).

A influência da matriz árabe-muçulmana na cultura corporal carioca, também pode

ser observada nas letras de algumas marchinhas carnavalescas, onde de certa forma
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promovem essa simbiose. A marchinha “Allah-lá-ô” de Haroldo Lobo e Antônio Gabriel

Nássara:

Allah-lá-ô, ô ô ô ô ô ô

Mas que calor, ô ô ô ô ô ô

Atravessamos o deserto do Saara

O sol estava quente

Queimou a nossa cara

Viemos do Egito

E muitas vezes

Nós tivemos que rezar

Allah!  allah!  allah,  meu  bom  allah  (...)  (LOBO  e  NÁSSARA,  2010,  s/p).     A

composição homenageando o deserto do Saara e Allah, não poderia deixar de vir de

um  “árabe-brasileiro”,  Antônio  Gabriel  Nássara.  Nássara,  inclusive,  já  ganhou

concursos na década 1930, disputando e vencendo Lamartine Babo, Noel Rosa (seu

vizinho de infância em Vila Isabel) e Ary Barroso.

- São Paulo;  

Os primeiros optaram por trabalhar no comércio. Em São Paulo, se concentravam nos

Distritos da Sé e Santa Ifigênia, ou seja, entre as ruas 25 de Março, da Cantareira e

Avenida do Estado. A maioria da firmas estabelecidas nesta região eram lojas de

tecidos a varejo e armarinhos.

Em 1895, o bairro dos árabes imigrantes era a 25 de Março. Eles saiam quase todos

para mascatear, carregando uma caixa pesada de madeira cheia de armarinhos nas

costas.

 Muitos dos que moravam na região da 25 de Março, estudaram na escola árabe de

Yázigi, primeiro situada na rua Maria Figueiredo e  depois transferida para a rua Maria

Antônia,  no mesmo edifício  que mais   tarde viria  a ser a Faculdade de Filosofia,
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Ciências e Letras da  Universidade de São Paulo. Depois, mudou para a esquina da

rua Pamplona  com a Av. Paulista. O nome Yázigi, hoje conhecido pelo Instituto de

Idiomas Yázigi, onde a palavra, segundo Jorge Suleiman Yázigi, é de origem  turca, e

significa “escritores”. No tempo da dominação otomana, deram o nome à família na

Síria.Muitos dos imigrantes provinham das  cidades de Zahlé (Líbano) e Homs (Síria),

e já estabelecidos no Brasil, estruturavam a comunidade entre os “patrícios” dessas

regiões. E a medida  que melhoravam de vida, investiam o capital em terrenos e

imóveis.  Na arquitetura e na arte árabes, observa-se que existem elementos que

identificamos como “mouriscos” ou árabes, pois compartilham elementos comuns de

formas conhecidas associadas ao termo “arte islâmica”. Esta tradição artística não

surge  espontaneamente,  mas  trás  dentro  de  si  tradições  anteriores,  dos  povos

conquistados  ou  que tiveram contato  com os   árabes.  Utilizaram com frequência

soluções  arquitetônicas,  motivos   decorativos  de  diversas  origens:  bizantina,

sassânida, helenística entre outra. O azulejo é uma constante na arquitetura árabe,

chegando ao   Brasil  através  dos  portugueses.  A  prática  da  esmaltação  da  argila

cozida  já existia na antiga Mesopotâmia, e, sobretudo, na Pérsia. A palavra  deriva

do árabe azzalujo ou al-zallaja, que significa unido,  liso. Obras arquitetônicas e de

arte  feitas  por  ou  para   não-muçulmanos  podem apropriadamente  ser  estudadas

como trabalhos de arte  islâmica, sendo que o adjetivo “islâmico”, como afirma Oleg

Grabar, em seu “The Formation of Islamic Art”, se refere a uma cultura ou civilização

a qual a maioria da população ou o elemento dominante professa a fé do  Islã."

Exemplos de influência árabe em  algumas obras arquitetônicas na cidade de São

Paulo, o Palácio das  Indústrias no parque D. Pedro, a casa da família Jafet, no bairro

do  Ipiranga. Também a utilização de azulejos para formar mosaicos que  recobrem

pisos,  bancos  e  mesas,  além  de  fachadas,  como  a  da  mesquita  da  Sociedade

Beneficente Muçulmana em Santo Amaro, na avenida Yervant  Kissajekian. Várias

foram as empresas e indústrias que os árabes construíram em São Paulo, como por

exemplo, a Eucatex, da família  Maluf. A firma Assad Abdalla & Nagib Salem, que era

a principal  distribuidora de algodãozinho cru com a marca 141 por todo o Brasil.

Muitas outras poderiam ser citadas.

 5.0-Conclusão:
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Seja por sua profunda influência em Portugal, seja pela forte imigração no último

século, a cultura árabe tem presença garantida na história e na sociedade brasileiras.

Junto com os colonizadores, no século XVI, desembarcaram heranças de sua língua,

música,  culinária,  arquitetura  e  decoração,  técnicas  agrícolas  e  de  irrigação,

farmacologia  e  medicina.  É  que  os  árabes  dominaram  por  quase  oito  séculos  a

Península, Ibérica, significativamente, Granada, seu último reduto em solo europeu,

foi  conquistada pelos cristãos em 1492,  mesmo ano em que Colombo chegava à

América. 

Foram os árabes que introduziram na Europa coisas tão básicas como os algarismos

decimais – em substituição aos romanos, difíceis de usar para cálculos –, jogos, como

o xadrez, e a própria arte caligráfica, pois encaravam a palavra escrita como o meio

por excelência da revelação divina. Na culinária, difundiram o uso do café, de doces

próprios e produtos de pastelaria, do azeite, em substituição à proibida gordura de

porco, e de muitos outros temperos, como o açafrão, a noz-moscada, o cravo, a

canela  e pimentas.  Recebemos tudo isso indiretamente,  via  colonização,  em uma

ampla variedade de aspectos. Até mesmo o bom costume da limpeza pessoal, que

muitos atribuem somente aos indígenas, deve um tributo aos árabes. Foi Gilberto

Freyre,  em  sua  Casa-Grande  &  Senzala,  quem apontou  o  contraste  da  “higiene

verdadeiramente felina dos maometanos com a imundície dos cristãos”. Na música, o

alaúde teve vasta descendência  nas  Américas,  procriando  verdadeiras  famílias  de

instrumentos  caribenhos,  o  bandolim  e  o  cavaquinho  brasileiros,  a  charanga  do

altiplano andino e o banjo dos negros norte-americanos. A gaita árabe é possível

antecessora da gaita ibérica, e o adufe, precursor do pandeiro.

A aridez dos solos desérticos capacitou-os como mestres nas técnicas agrícolas e de

irrigação, importando para a Europa o moinho d’água, avô do engenho colonial, e lá

semeando o algodão, a laranjeira, a criação do bicho-da-seda, o cultivo do arroz e da

tão “brasileira” cana-de-açúcar. As próprias técnicas construtivas, como a telha de

barro do tipo capa e canal, ou ainda a taipa de pilão, tão dominante nos primeiros

séculos do Brasil, são de influência nitidamente árabe.

6.0-Informações finais:
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Trabalho:

Matrizes étnicas do Brasil-Libaneses

Turismo C. E Prado Junior.

Turma: EPTUR I 01 – TARDE 2013

Helena Natividade

 Maria da Penha Imenes

Tatiane Alves

Vanessa da S. Brasil L da Silva

6.1 *REFERENCIAS:

Miniwebeducação/cidadania.personalidade/imigrantes;

Hb/historiabrasileira.com/brasilrepublica;

www.efdeportes.com/acontribuiçãoarabe-a cultura-corporal-carioca;

Wikipédia.com

www.consuladolibanês.com

www.tyros.leb.net/festas

blog: la festas oficiais do libano

blog: brasileirinhas libanesas

jornal: o estradão de são Paulo

Depoimento: Descendente da Família Fiquene; 

Rafaella Fiquene de Brito Filguera, 31/08/1994 João Pessoa , Paraíba, que com sua

gentil colaboração com envio de materiais para pesquisa, relado da sua vida familiar

nos ajudou no entendimento da importância da imigração libanesa no Brasil, o nosso

muito obrigada.
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